
II. LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul Pengaruh Kepuasan Kerja

dan Komitmen Organisasi terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT Wahana

Persada Lampung di Bandar Lampung. Terdapat penelitian terdahulu yang

dilakukan peneliti sebelumnya, mereka menggunakan variabel yang sama namun

tempat dan objek penelitian berbeda. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh peneliti sebelumnya:

1. Tahun Pada Tahun 1997 Scandura dan Melenie J. Lankau melakukan sebuah

penelitian Intrenasional dengan judul Relationship of Gender, Family

Responsibility and Flexible Work Hours to Organizational Commitment and

Job Satisfaction. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa para manajer

perempuan pada berbagai perusahaan lebih cenderung untuk fleksibel dalam

hal waktu kerja. Waktu kerja yang fleksibel meningkatkan kepuasan kerja

dan komitmen organisasi mereka.

2. Sebuah penelitian internasional juga dilakukan oleh Erbasi dkk Tahun 2012

dengan judul The Correlation Between Organizational Commitment and Job

Satisfaction with A Perception of Performance Evalution. Penelitian tersebut
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memberikan hasil bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara komitmen

organisasi dengan kepuasan kerja.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Almigo Tahun 2004 dengan judul Hubungan

antara Kepuasan Kerja dengan Produktivitas Karyawan penelitian ini

menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas kepuasan kerja, dan variabel

terikatnya adalah produktivitas kerja. Penelitian ini dilakukan di PT Pupuk

Sriwijadja Palembang dengan menggunakan dua metode yaitu metode data

dan metode angket. Hasil uji terhadap hipotesis, menunjukkan adanya

hubungan positif yang signifikan antara kepuasan kerja dengan produktivitas

pada karyawan PT Pupuk Sriwidjaja (r = 0,252; p = 0,011), maka kepuasan

kerja dapat dianggap sebagai faktor penentu bagi seorang karyawan untuk

meningkatkan produktivitas kerjanya.

Peneliti telah memaparkan tentang penelitian terdahulu yang dilakukan oleh

peneliti sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya, terdapat beberapa kesamaan

variabel dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti tertarik untuk

mengambil judul penelitian yaitu Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen

Organisasi terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT Wahana Persada Lampung

di Bandar Lampung.

2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan asset terpenting yang dimiliki oleh

perusahaan. Di era globalisasi ini, teknologi semakin canggih dan sumber daya

manusia sebagai penggerak, pengatur dan pengelola harus memiliki tindakan, pola

pikir, dan perilaku yang berkualitas. Teknologi dan sumber daya manusia saling
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berdampingan, SDM dituntut untuk bisa bersaing dengan teknologi, karena

semakin canggih teknologi maka semakin memperkecil peluang peran dan kerja

mereka di perusahaan. Perusahaan membutuhkan karyawan yang berkompeten

dalam bekerja. Para manajer sumber daya manusia berperan penting dalam hal

mengelola, mengatur, menggerakkan karyawan agar dapat menciptakan karyawan

yang berkompeten di dalam perusahaan. Jika perusahaan mampu untuk memenuhi

segala kebutuhan yang diharapkan karyawan, maka akan timbul suatu rasa

emosional berupa rasa kepuasan terhadap pekerjaan tersebut. Suatu komitmen

organisasi menggambarkan keterikatan seseorang di dalam suatu organisasi, sehingga

menimbulkan suatu rasa ikut memiliki (sense or belonging) terhadap organisasi

tempat ia bekerja

Banyak pandangan akan pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

dari para ahli di berbagai daerah, baik itu di Indonesia maupun di dunia

Internasional. Berikut beberapa pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

menurut para ahli:

Menurut Hasibuan (2009: 10) Manajemen Sumber Daya Manusia didefinisikan

sebagai berikut:

“Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur
hubungan dan peranan tenaga kerja agar dapat efektif dan efisien
membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.”

Pemaparan yang telah dilakukan oleh Hasibuan tersebut, maka dapat diambil

kesimpulan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni

yang diimpilikasikan dalam praktik, sistem dan proses perencanaan, pengaturan,

pengelolaan, pengembangan, pendayagunaan individu atau kelompok di dalam



21

organisasi maupun perusahaan agar dapat bekerja secara maksimal guna mencapai

efisien dan ke efektivan dalam mencapai tujuan.

Para ahli dari berbagai daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri

menyebutkan fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Berikut

fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia yang dikemukakan oleh

Hasibuan (2009: 21) terdiri dari:

1. Perencanaan (Human Resource Planning) adalah fungsi dimana sumber daya

manusia merupakan kunci dari setiap perencanaan tujuan dan strategi yang

ingin dicapai perusahaan secara efektif dan efisien.

2. Pengorganisasian adalah fungsi dimana sumber daya manusia merupakan

kunci dalam perngorganisasian khususnya dalam hal kegiatan

pengorganisasian seperti pembagian kerja, hubungan kerja delegasi

wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi. Organisasi

hanya merupakan alat untuk pencapaian tujuan. Dengan organisasi yang baik

akan membentuk terwujudnya tujuan secara efektif.

3. Pengarahan adalah fungsi ini dimana peran SDM di dalam kegiatan yang

mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama secara efektif serta

efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan

masyarakat. Pengarahan dilakukan pemimpin dengan menugaskan

bawahannya agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik.

4. Pengendalian adalah dimana kegiatan mengendalikan semua karyawan agar

mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.
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5. Pengadaan adalah suatu proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi dan

induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan

perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan.

6. Pengembangan adalah suatu proses meningkatkan keterampilan teknis,

teoritis, konseptual dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.

Pelatihan unutk karyawan pada level staff sedangkan pengembangan

karyawan pada level middle sampai top.

7. Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung (direct) dan tidak

langsung (indirect), uang atau barang terhadap karyawan sebagai imbalan

jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan

layak, adil diartikan sesuai dengan prestasi kerja karyawan, dan layak

diartikan dapat memenuhi kebutuhan primer karyawan serta berpedoman

pada batas upah minimum pemerintah.

8. Pengintegrasian adalah suatu proses kegiatan untuk mempersatukan

kepentingan perusahaan dan kebutuhan keryawan, agar tercipta kerja sama

yang serasi dan saling menguntungkan, sehingga salah satu pihak tidak

merasa dirugikan.

9. Pemeliharaan adalah suatu kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan

kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja

sama sampai pensiun.

10. Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang

penting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit

terwujud tujuan yang maksimal.
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11. Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari perusahaan.

Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan

perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun dan sebab-sebab lainnya.

Teori yang dikemukakan oleh Hasibuan merupakan teori yang sangat tepat pada

era globalisasi ini, dimana sumber daya manusia merupakan asset terpenting yang

harus dimiliki setiap perusahaan. Saat ini sumber daya manusia merupakan faktor

terpenting jalannya sebuah perusahaan, dan perusahaan harus dapat menjalankan

manajemen dengan baik. Sumber daya manusia saat ini merupakan alat dari

sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan,

pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan

pemberhentian.

2.3 Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja merupakan perasaan emosional berupa rasa puas akan suatu

pekerjaan yang ditekuni. Kepuasan kerja sangat penting diperhatikan oleh

perusahaan, karena kepuasan kerja merupakan salah satu indikator pengukuran

kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan merupakan hal yang paling

vital, karena jika karyawan suatu perusahaan tidaklah merasa sejahtera maka akan

timbul perasaan kecewa dan mereka beranggapan akan melakukan hal yang sia-

sia saja. Hal ini akan menjadi batu besar bagi perusahaan dan akan menurunkan

tingkat produktivitas mereka dalam bekerja. Bahkan hal ini akan diperparah

dengan timbulnya konflik internal.



24

Tingkat kekecewaan dan konflik internal antar karyawan perusahaan akan

berkurang jika mereka merasa puas dalam bekerja. Kepuasan kerja merupakan

suatu rasa psikologis karyawan yang timbul akibat pekerjaan yang dilakukan.

Berikut pengertian kepuasan kerja menurut ahli:

1. Martoyo dalam Hartatik (2014: 223) mendefnisikan kepuasan kerja sebagai

berikut:

“Merupakan salah satu aspek psikologis yang mencerminkan perasaan
seseorang terhadap pekerjaannya.”

2. Menurut Robbin (2008: 99) Kepuasan kerja didefinisikan sebagai berikut:

“Sebagai suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang
merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya.”

Kepuasan kerja yang didefinisikan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa

kepuasan kerja sebagai suatu aspek psikologis yang berupa perasaan positif

tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi

karakteristiknya.

Tingkat kepuasan seseorang di perusahaan berebeda-beda, beberapa variabel yang

berhubungan dengan kepuasan kerja, Menurut Hartatik (2014: 233) kepuasan

kerja berhubungan terhadap beberapa variabel:

1. Terhadap Produktivitas

Karyawan yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi terhadap

pekerjaanya, secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat

produktivitasnya, karena karyawan akan memperspesikan bahwa apa yang

diberikan perusahaan kepadanya sudah wajar. Mereka akan memberikan hal

yang setimpal kepada perusahaan dengan cara meningkatkan tingkat

produktivitas kerja mereka.
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2. Ketidakhadiran (Absenteesim)

Ketidakhadiran karyawan ditempat kerjanya, adanya sedikit implikasi bahwa

mereka merasa tidak puas terhadap pekerjaannya.

Hartatik memaparkan hal-hal yang berhubungan terhadap kepuasan kerja adalah

tingkat produktivitas, dan tingkat kehadiran. Beda halnya dengan Kinicki,

menurut Kinicki (2005: 273) variabel yang berhubungan dengan tingkat kepuasan

kerja adalah:

1. Motivasi

Motivasi karyawan cukup berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Salah satu

faktor timbulnya motivasi tersebut adalah kepuasan mereka akan

pekerjaannya. Perlunya perhatian yang lebih dari pihak perusahaan untuk

mempertimbangkan usahanya dalam meningkatkan kepuasan kerja yakni salah

satunya melalui berbagai upaya meningkatkan kepuasan kerja.

2. Berhentinya Karyawan (Turnover)

Berhentinya karyawan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh

perusahaan. Hal ini akan membuang waktu dan menghabiskan biaya saja.

Salah satu alasan karyawan berhenti bekerja adalah kurangnya rasa kepuasan

mereka dalam bekerja.

3. Ketidakhadiran (Absences)

Karyawan yang merasa puas terhadap pekerjaan mereka cenderung tingkat

kehadirannya tinggi, sebaliknya jika karyawan merasa tidakpuas maka tingkat

kehadiran mereka dalam bekerja cenderung rendah. Mereka sering tidak hadir

dengan alasan yang kurang logis.
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4. Keterlibatan dalam pekerjaan

Keterlibatan mereka dalam pekerjaan tertentu membuat mereka merasa

dihargai. Hal ini akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi mereka, dan

karyawan akan merasa puas ketika hasil kerja mereka dihargai.

5. Perilaku sebagai anggota organisasi yang baik

Seorang anggota organisasi yang berperilaku baik mencerminkan ada suatu

rasa kepuasan terhadap organisasi tersebut. Perilaku baik yang ditunjukan oleh

anggota merupakan kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi.

6. Komitmen organisasi

Komitmen organisasi mencerminkan bagaimana seorang individu

mengidentifikasi dirinya dengan organisasi dan terikat dengan tujuan-

tujuannya. Kepuasan kerja cukup berpengaruh terhadap komitmen karyawan.

7. Stres

Stress memiliki dampak negatif bagi perilaku karyawan terhadap perusahaan,

mereka akan cenderung untuk tidak hadir dalam bekerja, bahkan sampai

dengan berhenti bekerja. Dengan meningkatkan kepuasan mereka dalam

bekerja akan mengurangi dampak negatif tersebut.

8. Prestasi kerja

Prestasi baik yang ditunjukan oleh karyawan terhadap pekerjaanya,

merupakan suatu cerminan bahwa mereka melakukan pekerjaanya dengan

baik. Untuk dapat melakukan pekerjaan dengan baik langkah awal yang

dibutuhkan adalah mereka harus mencintai dan merasa puas terhadap

pekerjaan yang mereka lakukan.
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Kepuasan kerja sering berhubungan dengan hal-hal yang terjadi pada psikologis

dan sikap seseorang karyawan. Seperti yang dikemukakan oleh Hartatik variabel-

variabel yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah produktivitas dan tingkat

ketidakhadiran. Sedangkan menurut Kinicki diantaranya motivasi, berhentinya

karyawan, ketidakhadiran, keterlibatan pekerjaan, perilaku sebagai anggota

organisasi yang baik, komitmen organisasi, stress, dan prestasi kerja. Terdapat

kesamaan pada kedua ahli tersebut, mereka sama-sama mencantumkan

ketidakhadiran sebagai variabel yang berhubungan dengan kepuasan kerja

karyawan

Tingkat kepuasan kerja seseorang tentu berbeda-beda, banyak faktor yang

mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut terdapat dalam diri karyawan maupun

pekerjaannya. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja

karyawan menurut para ahli yang disimpulkan oleh Hartatik (2014: 229):

1. Pekerjaan itu sendiri (Work it self)

Sebuah pekerjaan memiliki daya tarik dan tingkat kesukaran yang berbeda-

beda. Suka atau tidak sukanya karyawan terhadap pekerjaan akan

menimbulkan emosional kepuasan terhadapnya.

2. Atasan (Supervisor)

Di dalam sebuah kantor, atasan akan menjadi peran yang berbeda bagi

karyawan. Tidak hanya sebatas atasan saja, melainkan dapat berperan sebagai

ayah/ibu/teman/sahabat. Baik atau tidaknya peran yang dijalankan oleh

seorang atasan akan memiliki dampak tingkat kepuasan tersendiri bagi

karyawan.



28

3. Teman Sekerja (Workers)

Teman kerja di dalam suatu lingkungan kerja juga berperan sebagai kerabat

atau keluarga terdekat. Perasaan nyaman dengan teman sekerja akan

memiliki kepuasan tersendiri bagi karyawan.

4. Promosi (Promotion)

Suatu pekerjaan promosi merupakan suatu alternatif sebagai suatu media

penghargaan atas kerja karyawan berupa suatu imbalan dalam bentuk

kenaikan pangkat atau jabatan. Hal ini tentunya akan menjadi kepuasan

tersendiri bagi karyawan.

5. Gaji atau upah (Pay)

Besarnya gaji atau upah yang diberikan merupakan faktor terpenting bagi

karyawan, karena tujuan utama mereka bekerja yakni untuk mendapatkan

imbalan yang setimpal atas apa yang mereka kerjakan.

Tingkat kepuasan kerja seseorang berbeda-beda, terlebih pada karyawan yang

bekerja pada pihak swasta seperti pada perusahaan manufaktur dan perusahaan

jasa. Para karyawan di perusahaan swasta cenderung sensitif pada hal-hal yang

menyebabkan kepuasan kerja mereka. Faktor yang menyebabkan tingkat kepuasan

kerja karyawan, yang dikemukakan oleh Hartatik (2014: 233) di antaranya

pekerjaan itu sendiri, atasan, teman kerja, promosi, dan gaji.

Faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja menurut Hartatik tersebut

belum sesuai dengan kondisi karyawan perusahaan. Luthan (2006: 243)

mengemukakan dalam buku Perilaku Organisasi edisi 10 bahwa hal pertama yang

menjadi tolak ukur kepuasan kerja adalah Gaji diikuti dengan pekerjaan itu
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sedniri, rekan kerja, promosi jabatan, dan penyelia (supervisi). Berikut penjelasan

faktor-faktor tersebut:

1. Gaji

Gaji, merupakan hal yang paling sensitif bagi seorang karyawan. Seorang

calon karyawan ketika ia hendak menjadi karyawan perusahaan, hal pertama

yang ia perhatikan adalah besarnya gaji yang ditawarkan.

2. Pekerjaan itu sendiri

Pekerjaan itu sendiri, merupakan masalah yang sering dipermasalahkan pada

perusahaan. Seorang karyawan akan merasa puas jika pekerjaan yang ia

lakukan sesuai dengan apa yang diharapkan, baik itu dari segi kenyamanan

atas keselamatannya maupun pekerjaan yang sesuai dengan skill nya.

3. Rekan kerja

Rekan kerja sedikit banyak juga mempengaruhi kepuasan seorang karyawan

dalam bekerja, jika rekan kerja dalam kantor tidak membuatnya merasa

nyaman, maka ia akan merasa asing dan seringkali merasa jenuh dan bosan

dengan kondisi seperti itu.

4. Promosi pekerjaan

Seorang karyawan yang telah bekerja dan mengabdi kepada perusahaan perlu

rasa untuk menghargai pekerjaanya, dengan cara mempromosikannya ke

pekerjaan yang lain. Hal ini akan membuat ia merasa dihargai dalam bekerja,

tentunya ia harus memiliki skill yang baik pula.
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5. Penyelia (Supervisi)

Lemahnya pengawasan yang dilakukan perusahaan kepada karyawannya

menjadikan mereka dalam bekerja kurang efektif. Jika hal ini terjadi terus

menerus akan berakibat kurangnya produktivitas mereka dalam bekerja.

Faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan yang dikemukakan oleh Luthan

merupakan hal yang sangat sesuai dengan keadaan karyawan perusahaan saat ini.

Hal ini dikarenakan sering terjadi kasus karyawan di internal perusahaan, seperti

yang terjadi di Indonesia seringnya terjadi pemogokan karyawan mengenai hal

yang paling sensitif yaitu gaji. Pemaparan oleh Luthan hal pertama yang menjadi

faktor pengaruh kepuasan kerja yaitu besarnya gaji, lalu di ikuti dengan pekerjaan

itu sendiri, rekan kerja, promosi, dan penyelia. Oleh sebab itu dalam penelitian ini,

peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Luthan pada bukunya

Perilaku Organisasi edisi 10 yang dijadikan sebagai kerangka penelitian variabel

X1, dimana variabel X1 adalah kepuasan kerja.

2.4 Komitmen Organisasi

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sebuah asset perusahaan yang perlu

dijaga. Saat ini sumber daya manusia adalah faktor terpenting yang harus dimiliki

oleh perusahaan, karena semua hal yang menyangkut tentang perusahaan

dikendalikan oleh sumber daya manusia. Pemilik perusahaan, hingga karyawan

golongan rendah pun merupakan sebuah asset perusahaan. Untuk menciptakan

sebuah perusahaan yang kuat, dibutuhkan adanya karyawan yang berkualitas.

Karyawan yang berkualitas cenderung untuk bekerja secara maksimal dan

tanggung jawab. Langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga
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karyawan -karyawan tersebut salah satunya dengan menimbulkan rasa kepuasan

mereka dalam bekerja di perusahaan. Tingkat kepuasan seorang karyawan dapat

mempengaruhi tingkat dimana ia akan memihak perusahaan tersebut, hal itu

disebut dengan komitmen organisasi.

Karyawan dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan-perasaan

positif tentang pekerjaan tersebut, sementara seseorang yang tidak puas memiliki

perasaan-perasaan negatif tentang pekerjaan tersebut. Karyawan dengan

keterlibatan kerja yang tinggi akan cenderung memiliki tingkat kepuasan yang

tinggi, hal itu secara tidak langsung merupakan penghargaan atas kinerjanya

karena sudah dibutuhkan, sebaliknya karyawan yang memiliki keterlibatan kerja

yang rendah akan merasa dirinya kurang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut.

Perbedaan tersebut memicu variatifnya keberpihakan perusahaan, yang disebut

dengan komitmen organisasi.

Berikut pengertian komitmen organisasi menurut ahli:

1. Tranggono (2008: 81) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai berikut:

Komitmen organisasi merupakan dorongan dalam diri individu untuk
berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi dengan
tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi.

2. Griffin (2004: 15) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai berikut:

komitmen organisasi merupakan sikap yang mencerminkan sejauh
mana seseorang individu mengenal dan terikat pada organisasinya.

3. Robbin (2008: 100) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai berikut:

Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai mana seorang
karyawan memihak sebuah organisasi serta tujuan- tujuan dan
keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi
tersebut.
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Pengertian komitmen organisasi yang dikemukakan oleh Robbin menjadi tolak

ukur keberpihakan seorang karyawan terhadap perusahaan.

Tingkat kepuasan kerja yang dimiliki karyawan berbeda-beda. Hal ini merupakan

salah satu faktor yang mempengaruhi komiten organisasi. Faktor-faktor yang

mempengaruhi komitmen organisasi menurut Kossen (1990: 227) adalah:

a. Tingkat Absensi

Tingkat kehadiran karyawan merupakan faktor yang mempengaruhi

komitmen organisasi karyawan tersebut. ketidakhadiran seorang karyawan

tanpa alasan, cenderung kurangnya rasa semangat dalam bekerja. Sebaliknya

karyawan yang rajin hadir di hari kerja mencerminkan semangat dalam

bekerja. Semangat ini menjadi salah satu tolak ukur tinggi rendahnya

karyawan dalam memihak perusahaan.

b. Kepuasan Kerja

Tingkat kepuasan kerja yang dimiliki karyawan tentu berbeda-beda, hal ini

disebabkan karena perbedaan kontribusi yang diberikan perusahaan atas

pekerjaan mereka. Karyawan yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang

tinggi, cenderung untuk ingin bekerja dalam waktu lama dan rasa keinginan

yang kuat untuk dipertahankan oleh perusahaan. Sedangkan karyawan

dengan tingkat kepuasan kerja yang rendah, cenderung untuk kurang

semangat dalam bekerja dan lebih memilih untuk tetap diam dengan rasa

keterpaksaan. Hal ini dikarenakan sulitnya untuk mencari pekerjaan dan tidak

adanya alternatif pekerjaan lain.
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c. Keterlambatan

Karyawan yang sering datang terlambat bekerja, cenderung kurang semangat

dalam bekerja dan melaksanakan tugas yang diberikan perusahaan. Mereka

hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memperoleh gaji

yang diberikan, tanpa adanya kegairahan untuk bekerja dan menunjukan

kinerja yang terbaik, sehingga karyawan tersebut hanya bekerja dengan apa

adanya, tanpa adanya komitmen ingin dipertahankan oleh perusahaan.

d. Perpindahan Karyawan

Karyawan perusahaan yang memiliki skala perpindahan yang banyak dari

satu perusahaan ke perusahaan lainnya merupakan tipe karyawan yang

mudah merasa tidak puas dalam bekerja. Karyawan tersebut akan sulit untuk

menimbulkan suatu rasa keberpihakan yang tinggi terhadap perusahaan.

e. Pemogokan

Karyawan yang sering melakukan aksi mogok kerja merupakan karyawan

yang cenderung sulit untuk puas terhadap pekerjaan. Karyawan seperti ini

lebih mementingkan posisi, jabatan, gaji dan fasilitas yang diberikan.

Sehingga ketika hal-hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan,

akan lebih mudah untuk merasa kecewa.

Tingkat sejauh mana seorang karyawan untuk berkomitmen memiliki beberapa

faktor yang mempengaruhinya. Seperti yang dikemukakan oleh Kossen (1990:

227) yaitu tingkat absensi, kepuasan kerja, keterlambatan, perpindahan karyawan,

dan pemogokan.
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Setiap karyawan memiliki tingkat kepuasan mereka dalam bekerja, hal ini

tergantung atas apa yang sudah perusahaan berikan. Tingkat kepuasan yang

berbeda-beda itu akan mempengaruhi sejauh mana karyawan akan memihak

kepada perusahaan. Karyawan dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi,

cenderung untuk ingin tetap bekerja dalam waktu yang lama dan ingin

dipertahankan oleh perusahaan. Namun, karyawan yang tingkat kepuasan

kerjanya rendah akan cenderung untuk tetap diam dan terpaksa karena sulitnya

mencari pekerjaan. Komitmen organisasi yang ditimbulkan oleh karyawan

berbeda-beda jenisnya. Berikut jenis-jenis komitmen organisasi menurut Robbin

(2008: 101) adalah:

1. Komitmen Afektif (Affective commitment)

Merupakan perasaan emosional dimana karyawan berkeinginan untuk tetap

bekerja pada suatu organisasi karena adanya kesesuaian antara tujuan

karyawan dan tujuan organisasi, sehingga menimbulkan suatu rasa berupa

kesetiannya terhadap perusahaan.

2. Komitmen Berkelanjutan (Continuance Commitment)

Merupakan perasaan emosional dimana karyawan untuk tetap bekerja pada

organisasi tertentu karena tidak memiliki alternatif lain. Persepsi seseorang

atas biaya dan resiko dengan meninggalkan organisasi saat ini. Artinya,

terdapat dua aspek pada komitmen berkelanjutan, yaitu: melibatkan

pengorbanan pribadi apabila meninggalkan organisasi dan ketiadaan alternatif

yang tersedia bagi orang.
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3. Komitmen Normatif (Normative Commitment)

Perasaan emosional dimana karyawan untuk tetap bekerja pada organisasi

tertentu karena adanya undur tekanan dari orang lain, sehingga keberadaannya

merupakan suatu kewajiban atau keterpaksaan.

Jenis-jenis komitmen organisasi yang cenderung timbul dalam diri karyawan pada

perusahaan tempat ia bekerja, seperti yang dikemukakan oleh Robbin. Jenis-jenis

tersebut diantaranya adalah komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan

komitmen normatif. Maka peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh

Robbin sebagai kerangka pemikiran variabel X2. X2 dalam penelitian ini adalah

komitmen organisasi.

2.5 Produktivitas Kerja Karyawan

Produktivitas kerja karyawan dalam suatu perusahaan maupun organisasi

sangatlah penting. Untuk dapat meningkatkan produktivitas kerja para karyawan

dibutuhkan upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan, di antaranya perlu

adanya meningkatkan rasa puas mereka dalam bekerja yang nantinya dapat

menimbulkan suatu sikap komitmen mereka dalam bekerja. Tingkat produktivitas

kerja karyawan akan mempengaruhi tingkat keberhasilan perusahaan dalam

mencapai tujuannya.

Produktivitas kerja merupakan faktor penunjang produktivitas perusahaan.

Berikut pengertian produktivitas menurut para ahli:

Cascio dalam jurnal yang ditulis oleh Almigo produktivitas kerja didefinisikan

sebagai berikut:
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“Produktivitas sebagai pengukuran output berupa barang atau jasa dalam
hubungannya dengan input yang berupa karyawan, modal, materi atau
bahan baku dan peralatan.”

Menurut Umar (2005: 9) secara umum, pengertian produktivitas adalah:

“Perbandingan antara hasil (output) dengan keseluruhan sumberdaya yang
digunakan (input).”

Secara rinci dituliskan dalam rumus:

output
Produktivitas Kerja =

input

Pengertian produktivitas menurut para ahli dapat disimpulkan produktivitas kerja

karyawan merupakan suatu perbandingan antara output dengan input yang

diberikan kepada karyawan oleh perusahaan

Tinggi rendahnya produktivitas kerja karyawan dipengaruhi oleh faktor-faktor.

Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja

karyawan menurut Pandji Anoraga, dalam Hartatik (2014: 210):

1. Pekerjaan yang baik

Tugas pekerjaan baik yang sesuai dengan karyawan, akan cenderung sering

dikerjakan, dibandingkan dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan

karyawan.

2. Upah yang baik

Upah yang sesuai dengan harapan karyawan, akan menimbulkan semangat

kerjanya. Sebaliknya upah yang tidak sesuai dengan yang diharapkan

cenderung menimbulkan rasa malas dan terpaksa dalam kerja.
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3. Keamanan dan perlindungan dalam pekerjaan

Keamanan dan perlindungan kerja yang terjamin akan menyebabkan

karyawan melakukan pekerjaan dengan keterampilan yang baik, tanpa harus

memikirkan kecemasan akan keselamatannya dalam bekerja.

4. Etos kerja dan lingkungan

Kerja yang beretika dan lingkungan yang mendukung akan membuat

kenyamanan karyawan dalam bekerja.

5. Sarana kerja yang baik

Sarana dan prasarana yang baik akan membuat karyawan lancar dalam

menjalankan segala aktivitas kerjannya.

6. Promosi dan perkembangan diri sejalan dengan perusahaan

Perlunya promosi untuk karyawan sebagai bentuk apresiasi terhadap

pengabdiannya kepada perusahaan. Promosi yang sesuai dengan

perkembangan karyawan yang sejalan dengan perusahaan akan memberikan

kenyamanan tersendiri. Hal berarti perusahaan selalu memperhatikan

karyawannya dengan baik.

7. Merasa terlibat dalam kegiatan organisasi

Keterlibatan seorang anggota organisasi maupun karyawan di perusahaan

secara tidak langsung memberikan apresiasi terhadap karyawan. Hal ini

dikarenakan karyawan menjadi lebih merasa dibutuhkan oleh perusahaan.

8. Pengertian dan simpati atas persoalan-persoalan pribadi

Pengertian dan simpati atas persoalan pribadi karyawan yang diberikan oleh

perusahaan memberikan rasa kagum dan bangga karena sudah di perhatikan
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oleh perusahaan. Perhatian tersebut menunjukan bahwa karyawan tidaklah

seorang karyawan saja, melainkan merupakan bagian perusahaan yang harus

diperhatikan.

9. Kesetiaan pimpinan pada diri karyawan

Kesetiaan pimpinan pada diri karyawan merupakan salah satu bentuk

perhatian yang ditunjukan pemimpin. Karyawan menjadi dibutuhkan dan

dihargai.

10. Disiplin kerja yang keras

Disiplin kerja yang keras membuat karyawan untuk lebih giat dan serius

terhadap pekerjaannya. Sehingga karyawan tidak meremehkan kerjaan yang

menjadi tanggung jawabnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan dikemukakan

oleh Pandji Anoraga diantaranya pekerjaan yang baik, upah yang baik,

kemampuan dan perlindungan dalam pekerjaan, etos kerja dan lingkungan kerja,

sarana kerja yang baik, promosi dan perkembangan diri sejalan dengan

perusahaan, merasa terlibat dalam kegiatan organisasi, pengertian dan simpati atas

persoalan-persoalan pribadi, kesetiaan pimpinan pada diri karyawan, dan disiplin

kerja yang keras. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas karyawan

menurut Pandji Anorga dalam Hartatik beda halnya dengan yang dikemukakan

oleh Simanjutak. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja

menurut Simanjutak (2001: 39) yaitu:
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1. Kualitas dan Kemampuan fisik karyawan

Kualitas dan kemampuan fisik kerja karyawan dipengaruhi oleh tingkat

pendidikan, pelatiahan, tingkat kemampuan tentang pekerjaan yang ditekuni,

mental karyawan, dan kemampuan fisik yang dimiliki karyawan.

2. Sarana Pendukung

Sarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan segala

sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan;

alat; media. Kesimpulannya sarana merupakan fasilitas yang dipakai secara

langsung atau yang utama. Sarana pendukung dalam penelitian ini adalah

besarnya gaji, intensif, bonus, fasilitas yang diberikan perusahaan, asuransi,

peralatan kerja, dan teknologi.

3. Prasarana

Prasarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan

penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Kesimpulannya fasilitas

penunjang atau pendukung dari sarana tersebut. dalam penelitian ini prasarana

tersebut adalah pemimpin dan pihak manajemen, peraturan perusahaan,

kebijakan yang telah ditetapkan.

Faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan yang dikemukakan oleh

Simanjutak (2001: 39) sebagai kerangka pemikiran variabel Y. Faktor-faktor

tersebut adalah kualitas dan kemampuan fisik karyawan, sarana pendukung, dan

prasarana.
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Kesimpulan dari Bab II, dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tentang

pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap produktivitas kerja

karyawan PT Wahana Persada Lampung di Bandar Lampung, menggunakan

beberapa teori yang dikemukakan ahli sebagai landasan teori dari variabel-

variabel yang digunakan. Variabel bebas 1 (X1) adalah kepuasan kerja, variabel

ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Luthan bahwasanya terdapat 5

faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja di antaranya adalah gaji, pekerjaan itu

sendiri, rekan kerja, promosi kerja, penyelia (supervisi).

Variabel bebas 2 (X2) adalah komitmen organisasi, variabel ini menggunakan

teori yang dikemukakan oleh Robbin bahwasanya terdapat 3 jenis komitmen

organisasi di antaranya adalah komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan

komitmen normatif. Terakhir adalah variabel terikat (Y) yaitu produktivitas kerja

karyawan,variabel ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Simanjutak

bahwasanya terdapat 3 faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan

di antaranya adalah kualitas dan kemampuan fisik karyawan, sarana pendukung,

dan prasarana. Secara ringkas, hal tersebut dapat dilihat dalam bntuk bagam yang

tertuang dalam Gambar 1 pada Bab I.


