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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai pelaku dalam kehidupan bermasyarakat menuntut ilmu 

pengetahuan dalam berbagai bidang untuk mempelajari lebih jauh tentang 

manusia yang bukan hanya bertindak sebagai makhluk sosial, tetapi juga 

memandang manusia sebagai individu yang secara lebih personal bertindak dan 

berperilaku sesuai keinginannya. Keinginan dan kebutuhan manusia akan berubah 

sesuai dengan perkembangan waktu, situasi dan kondisi. Maka dari itu, manusia 

sebagai sumber daya yang menjadi aset dalam suatu perusahaan atau organisasi 

juga dinilai secara personal baik sikap dan perilaku, keahlian dan kemampuannya, 

maupun keinginan dan kebutuhannya.  

Oleh sebab itu, perusahaan atau organisasi yang bertindak sebagai 

wadah bagi manusia untuk mengoptimalkan segala kemampuan dan keahliannya 

demi memenuhi kebutuhan hidupnya, harus mampu mengidentifikasi segala hal 

yang berkaitan dengan manusia sebagai aset penting bagi perkembangan 

perusahaan, termasuk mengidentifikasi manusia yang seperti apa yang mampu 

menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan. Hal-hal tersebut dapat diaplikasikan oleh perusahaan dalam proses 

perekrutan karyawan.  

PT Jamsostek merupakan salah satu perusahaan yang sadar bahwa 

pengoptimalisasian manusia sebagai sumber daya adalah aset penting bagi 

kelangsungan hidup perusahaan dan perkembangannya hingga masa mendatang. 

Selain karena perusahaan dijalankan oleh manusia, objek PT Jamsostek pun 

adalah manusia sebagai pengguna jasa dan pelayanan yang disediakannya. 

Sehingga penting bagi perusahaan untuk mempersiapkan sumber daya yang 

berkompeten dari mulai seleksi awal dalam perekrutan, hingga akhir masa 

pendatanganan konrak kerja antara kedua belah pihak.  



Menurut Sri Wiludjeng (2007:126), perekrutan atau recruitment adalah 

proses pengumpulan calon-calon pegawai yang memenuhi syarat untuk suatu 

jabatan tertentu baik secara internal maupun eksternal.  

PT Jamsostek memprioritaskan putra daerah untuk menjadi personel di 

Kantor Cabang (Kacab) dan Kantor Wilayah (Kanwil). Ini dilakukan untuk 

mendukung upaya peningkatan kepesertaan dan pelayanan di kantor-kantor 

cabang dan wilayah PT Jamsostek, khususnya di luar Jawa. 

Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) PT Jamsostek Djoko 

Sungkono mengatakan, “PT Jamsostek akan terus merekrut karyawan baru sesuai 

kebutuhan kantor cabang dalam rangka meningkatkan kinerja. Proses perekrutan 

akan dikoordinasi oleh Kantor Wilayah (Kanwil) bersangkutan mengacu pada 

kebutuhan tambahan personel. Apalagi, ini juga terkait dengan pencapaian target 

peningkatan kepesertaan dan pelayanan yang sudah digariskan dalam rencana 

kerja dan anggaran perusahaan”. 

Lebih jauh beliau menjelaskan, saat ini Jamsostek memliki 3.200 

karyawan yang tersebar di 122 kantor cabang dan 8 kantor wilayah serta kantor 

pusat (200-an karyawan). Selain terkait peningkatan kinerja kepesertaan dan 

pelayanan di PT Jamsostek, tambahan karyawan baru juga dibutuhkan untuk 

mengisi posisi karyawan yang memasuki usia pensiun. Oleh karena itu, 

manajemen PT Jamsostek memang harus menyiapkan proses seleksi karyawan 

baru secara komprehensif dan selektif, termasuk program pendidikan dan 

pelatihan lanjutan untuk pengembangan SDM yang ada. Sehingga perusahaan 

dapat memperoleh tenaga kerja (karyawan) yang unggul dan berkompeten untuk 

meningkatkan produktivitas dan mencapai visi, misi serta tujuan perusahaan. 

Daya saing suatu perusahaan akan sangat ditentukan oleh kompetensi 

sumber daya manusia yang dimilikinya. Kemampuan karyawan yang dimiliki 

untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi sumber 

keunggulan kompetitif (competitive advantage) yang sangat penting. Untuk itu 

perusahaan harus memiliki orang-orang dengan kualifikasi yang sesuai, yang 

tersedia pada saat dan tempat yang tepat (right man on the right place at the right 

time).  



Oleh karena itu PT Jamsostek telah mengkualifikasikan terlebih dahulu 

kompetensi apa saja yang dibutuhkan perusahaannya untuk menempati posisi-

posisi pekerjaan yang tersedia agar sesuai dengan harapan perusahaan. Selain itu 

menurut Munro A. (1994) dalam penjelasannya mengenai kompetensi, 

perusahaan harus mempertimbangkan bahwa untuk merebut pasar, kompetensi 

yang dibutuhkan bukan hanya  merespon tindakan pesaing dengan tenaga kerja 

yang unggul,  tetapi juga mendahului  tindakan pesaing hingga perusahaan  

mempunyai posisi yang kompetitif. 

Menurut Gale dan Pol dalam Birdir (2000:205), kompetensi merupakan 

keterampilan, pendapat/kemampuan mengkritisi permasalahan, sikap dan nilai 

yang dianut, pengetahuan, kemampuan dan kapasitas. Sedangkan menurut Mathis 

& Jackson (2001), competency is a base characteristic that correlation of 

individual and team performance acheivement. Kompetensi adalah karakteristik 

dasar yang dapat dihubungkan dengan peningkatan kinerja individu atau tim. 

Menurutnya pula, pengelompokan kompetensi terdiri dari pengetahuan 

(knowledge), keterampilan (skill), dan kemampuan (ability). Sehingga dapat 

disimpulkan pengertian kompetensi berdasarkan pendapat para ahli yaitu 

serangkaian karakteristik positif yang ada dalam diri manusia baik yang sudah 

terbentuk maupun sengaja di bentuk untuk mencapai suatu keunggulan kompetitif.  

PT Jamsostek adalah sebuah program publik yang memberikan 

perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu. 

Jamsostek ini dilaksanakan dengan suatu mekanisme asuransi sosial, yaitu 

program yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang, 

dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan 

masyarakat. 

Dasar hukum Jamsostek terdapat dalam UU No.3 Tahun 1992 Tentang 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan melalui PP No.36/1995, PT 

Jamsostek ditetapkan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan 

minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian 



berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian 

atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat resiko sosial. 

Kiprah perseroan yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif 

tenaga kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT Jamsostek 

memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan 

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan 

keluarganya. 

Desember menjadi bulan yang penuh arti bagi PT Jamsostek, sebab pada 

tanggal 5 di bulan tersebut setiap tahunnya diperingati sebagai hari jadi 

Jamsostek. Pada 2012 lalu, BUMN ini memperingati hari jadinya yang ke-35. 

Ternyata di hari jadinya itu, Jamsostek mendapat dua kado yang sangat spesial. 

Pertama Jamsostek berhasil menduduki peringkat tertinggi dalam Survei Integritas 

Unit Layanan Instansi Pusat 2012 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) dan yang kedua PT Jamsostek meraih juara I pada ajang Anugerah 

BUMN 2012 untuk katagori yang cukup prestisius yakni Inovasi Good Corporate 

Governance (GCG). 

Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) adalah suatu 

subjek yang memiliki banyak aspek. Inti dari kebijakan tata kelola perusahaan 

adalah agar pihak-pihak yang berperan dalam menjalankan perusahaan memahami 

dan menjalankan fungsi dan peran sesuai wewenang dan tanggung jawab. Pihak 

yang berperan meliputi pemegang saham, dewan komisaris, komite, direksi, 

pimpinan unit dan karyawan. 

Dengan diperolehnya penghargaan sebagai Juara I Inovasi Good 

Corporate Governance (GCG) oleh PT Jamsostek, membuktikan bahwa PT 

Jamsostek telah mampu menciptakan suatu sistem kerja yang teratur sesuai 

dengan nilai dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan perusahaan dapat 

dikatakan cukup berkomitmen untuk melaksanakan sistem kerja tersebut secara 

optimal. Komitmen perusahaan tidak akan terbentuk apabila tidak ada kontribusi 

yang besar dari komitmen karyawannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung 



jawab yang diberikan oleh perusahaannya. komitmen tersebut sering disebut 

sebagai komitmen organisasional. 

Luthans (1995) dalam Setiadi (2004:50), mengartikan komitmen 

organisasional sebagai sikap yang menunjukkan “loyalitas” karyawan dan 

merupakan proses berkelanjutan bagaimana seorang anggota organisasi 

mengekspresikan perhatian mereka kepada kesuksesan dan kebaikan 

organisasinya. 

Komitmen organisasional karyawan memberikan sumbangsih yang besar 

baik bagi individual maupun organisasi dalam menggapai keberhasilan. 

Komitmen karyawan pada organisasi juga dapat dijadikan salah satu jaminan 

untuk menjaga kelangsungan organisasi (Indrawati, 2009). Hal ini disebabkan 

karena karyawan yang memiliki komitmen organisasional akan terus bertahan dan 

kemudian terlibat dalam upaya memperjuangkan visi, misi, serta tujuan organisasi 

sehingga layaklah bahwa setiap organisasi berharap untuk dapat mencapai 

keunggulan bersaing melalui dukungan komitmen karyawan terhadap 

organisasinya (Riley, 2006).  

Namun para praktisi manajemen dari berbagai perusahaan yang telah 

berpengalaman dalam mengelola perusahaan mengatakan pendapat yang bertolak 

belakang dengan teori yang dikemukakkan para ahli mengenai komitmen dan 

loyalitas. Teori dari para ahli mengatakan bahwa komitmen akan menunjukkan 

sikap loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Akan tetapi dalam pengalaman 

prakteknya menurut para pemimpin perusahaan, bahwa komitmen karyawan tidak 

berarti menunjukkan loyalitas karyawan tersebut pada perusahaan. 

Menurut pendapat beberapa manajer berpengalaman dalam artikel yang 

dimuat dalam blog milik T. Zilmahram (habahate.blogspot.com), komitmen 

berbeda dengan loyalitas. Loyalitas merujuk pada kesetiaan terhadap seseorang 

atau terhadap suatu lembaga. Sedangkan komitmen lebih pada kesediaan untuk 

melaksanakan apa yang sudah disepakati. Komitmen lebih merujuk pada 

kesungguhan untuk mencapai kinerja sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.  

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, 

penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai kesuksesan PT 



Jamsostek. Selain itu, karena penulis juga tertantang untuk membuktikan 

perbedaan perdapat dari para ahli keilmuan mengenai teori komitmen dan 

loyalitas karyawan dengan pendapat dari para praktisi manajemen berpengalaman, 

maka penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai variabel-variabel 

tersebut, yang akan dikemas dalam bentuk laporan penelitian yang berjudul 

“PENGARUH KOMPETENSI INDIVIDU DAN KOMITMEN 

ORGANISASIONAL TERHADAP LOYALITAS KARYAWAN PADA PT 

JAMSOSTEK KANTOR WILAYAH IV BANDUNG”.  

                                                                                                                                                                         

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, 

penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pendapat karyawan mengenai kompetensi yang dimilikinya dan 

seberapa besar pengaruhnya terhadap loyalitas karyawan pada PT Jamsostek 

Kanwil IV? 

2. Bagaimana pendapat karyawan mengenai komitmennya terhadap perusahaan 

dan seberapa besar pengaruh komitmen tersebut terhadap loyalitas karyawan 

pada PT Jamsostek Kanwil IV? 

3. Seberapa besar pengaruh kompetensi individu karyawan dan komitmen 

organisasional karyawan terhadap loyalitas karyawan pada PT Jamsostek 

Kanwil IV baik secara simultan maupun parsial? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berikut merupakan maksud dan tujuan penulis dalam melaksanakan 

penelitian ini : 

1.3.1  Maksud Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan 

informasi yang akan digunakan untuk menganalisis pengaruh kompetensi individu 

dan komitmen organisasional terhadap loyalitas karyawan pada PT Jamsostek 

Kantor Wilayah (Kanwil) IV Bandung. 

 



1.3.2  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat karyawan mengenai kompetensi yang 

dimilikinya dan seberapa besar pengaruhnya terhadap loyalitas karyawan pada 

PT Jamsostek Kanwil IV? 

2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat karyawan mengenai komitmennya 

terhadap perusahaan dan seberapa besar pengaruh komitmen tersebut terhadap 

loyalitas karyawan pada PT Jamsostek Kanwil IV? 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi individu karyawan 

dan komitmen organisasional karyawan terhadap loyalitas karyawan pada PT 

Jamsostek Kanwil IV baik secara simultan maupun parsial? 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1  Kegunaan Praktis 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan masukan bagi PT Jamsostek Kanwil IV untuk lebih selektif 

menerima karyawan baru atau mengembangkan potensi karyawan yang sudah 

ada, berdasarkan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan perusahaan, 

komitmen yang disepakati sejak awal antara karyawan dan perusahaan, serta 

sejauh mana hal-hal tersebut dapat mempengaruhi tinggi rendahnya loyalitas 

karyawan terhadap perusahaan guna menunjang pencapaian tujuan perusahaan 

secara efektif dan efisien. 

2.  Bagi Pihak Terkait 

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi perusahaan-perusahaan atau 

organisasi-organisasi lain yang memiliki permasalahan sehubungan dengan 

loyalitas karyawannya, terutama yang dipengaruhi oleh kompetensi dan 

komitmen dari para karyawannya.  

 

 



1.4.2  Kegunaan Akademis 

1.  Bagi Pengembangan Ilmu Manajemen 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu manajemen sumber daya 

manusia pada materi kompetensi, komitmen dan loyalitas karyawan. 

2.  Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan penulis mengenai variabel-variabel tersebut baik 

secara teori maupun penyelasaian kasusnya pada suatu perusahaan. Sehingga 

diharapkan penulis dapat mengaplikasikan teori-teori dan hasil penelitian-

penelitian ini untuk bekal sebagai manajer yang berkompeten di kemudian 

hari. 

3.  Bagi Peneliti Lebih Lanjut 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai referensi dan juga tolak 

ukur bagi penelitian selanjutnya agar lebih baik lagi dalam membuat suatu 

penelitian pada perusahaan. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam 

penyusunan penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada PT Jamsostek 

Kantor Wilayah (Kanwil) IV Bandung, Jl. Phh. Mustofa No. 39 Bandung 40124. 

Waktu penelitian yang telah diatur dan ditargetkan oleh penulis yakni selama 6 

bulan berturut-turut dimulai dari pertengahan bulan April hingga pertengahan 

bulan Sepetember 2013. 

 

 

 

 

 


