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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Adanya perubahan-perubahan pesat pada kondisi perekonomian saat ini

secara keseluruhan menimbulkan suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh para

pelaku ekonomi. Salah satunya ialah bagaimana organisasi secara responsif

menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan tidak hanya pada

eksternal namun juga internal perusahaan. Perubahan eksternal juga harus diikuti

oleh perubahan internal perusahaan, salah satunya adalah tenaga kerja. Organisasi

mengharapkan kinerja individual yang semaksimal mungkin untuk dapat

mencapai keunggulan perusahaan, karena pada dasarnya kinerja individual atau

kelompok kerja adalah yang akhirnya mempengaruhi kemajuan perusahaan secara

keseluruhan. Kriteria kinerja yang baik menuntut karyawan untuk berperilaku

sesuai harapan organisasi, perilaku ini tidak hanya mencakup aturan pekerjaan

yaitu bekerja sesuai dengan standar saja, namun juga aturan yang tidak tertulis

yaitu memberikan perusahaan lebih dari pada yang diharapkan. Perilaku ini

cenderung melihat karyawan sebagai makhluk sosial yang memiliki kemampuan

untuk berempati kepada orang lain dan lingkungannya dan juga menyelaraskan

nilai-nilai yang dimiliki dengan nilai- nilai lingkungan sekitarnya.

Dalam pencapaian tujuan organisasi, sumberdaya manusia mempunyai

peran yang sangat penting di samping sumber-sumber daya lain yang dimiliki
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organisasi. Studi perilaku keorganisasian, mengemukakan ada tiga faktor penentu

perilaku dalam organisasi yaitu individu, kelompok, dan struktur. Ketiga hal

tersebut dipelajari pengaruhnya pada organisasi dengan tujuan untuk menerapkan

ilmu pengetahuan guna meningkatkan efektivitas suatu organisasi, maka

perusahaan harus mengupayakan perubahan mental tersebut dengan meningkatkan

serta memperbaiki komitmen karyawan guna tercapainya tujuan perusahaan.

Banyak sumber daya manusia memberikan contoh adanya kegagalan organisasi

karena komitmen pada konsensus yang disebabkan fungsi-fungsi internal tidak

mendukung.

Menurut Luthans (2006:249) komitmen  merupakan sebuah sikap yang

merefleksikan loyalitas karyawan kepada organisasi dan merupakan suatu proses

berkelanjutan dimana anggota organisasi mengungkapkan perhatian mereka

terhadap organisasi, terhadap keberhasilan organisasi serta kemajuan yang

berkelanjutan.

Hal ini mencangkup cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi

kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada

kepentingan pribadi.Hal tersebut mengharuskan perusahaan untuk memotivasi dan

meyakinkan sumber daya manusianya agar berorientasi pada rutinitas organisasi.

Komitmen karyawan tidak dapat terus-menerus bertahan dalam diri

karyawan tanpa adanya strategi yang dimiliki perusahaan itu sendiri dalam

membangun, memelihara, dan meningkatkan komitmen karyawan. Keberhasilan

dan keberlanjutan organisasi akan ditentukan oleh kesediaan karyawan untuk
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berperilaku tidak hanya melakukan tugas-tugas dasar mereka, tetapi juga memiliki

keinginan untuk menjadi 'karyawan yang baik' di organisasi  mereka.

Dalam pencapaian tujuan perusahaan, sumber daya manusia mempunyai

peran yang sangat penting. Oleh karena itu perusahaan harus selalu

memperhatikan loyalitas karyawan. Menurut Meyer dan Herscovits

(oei;2010:190), loyalitas merupakan kondisi psikologis yang mengikat karyawan

dan perusahaannya.

Ada kalanya pergantian karyawan memiliki dampak positif. Namun

sebagian besar pergantian karyawan membawa pengaruh yang kurang baik

terhadap organisasi, baik dari segi biaya maupun dari segi hilangnya waktu untuk

melatih karyawan pengganti dan kesempatan untuk memanfaatkan peluang.

Begitu juga terjadinya turnover pada karyawan STT.Wastukancana Purwakarta

yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

STT.Wastukancana merupakan sekolah tinggi tekhnologi yang dikelilingi

oleh SLTA yang menyebar hampir di semua penjuru kecamatan di kabupaten

Purwakarta, serta beberapa daerah perbatasan kab. Karawang-Subang dan

Bandung.STT.Wastukancana Purwakarta untuk yang pertama kalinya

diselenggarakan oleh Yayasan Bunga Bangsa berdasarkan Akta Notaris no. 08

tanggal 09 Februari 2000 (dilampirkan).

Setelah melakukan wawancara lisan dan observasi sementaradengan 20

orang karyawan, dengan 5 diantaranya adalah dosen,

penelitimenemukanpermasalahansebagaiberikut:
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1. Saat ini STT.Wastukancana Purwakarta sedang menghadapi masalah

dengan sumber daya manusia yang dimiliki, yaitu terjadinyaLabour

Turn Over.

2. Timbulnya turnover intention pada karyawan dapat diakibatkan oleh

beberapa faktor yang dipengaruhi oleh komitmen dan personality

masing-masing karyawan.

3. Karyawan STT.Wastukancana selama ini memiliki komitmen yang

tinggi terhadap institusi, terlihat dari hasil pekerjaan karyawan dan

dosen yang selalu mencapai target.

Robbins (2008:155) mengemukakan bahwa komitmen organisasional

sebagai loyalitas dan identitas karyawan secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan

organisasi. Dijelaskan lebih lanjut bahwa komitmen organisasional dapat

ditunjukkan dari adanya rasa loyalitas dan tanggung jawab karyawan terhadap

pekerjaannya atau organisasi.

Karyawan yang mempunyai komitmen yang baik, personality yang baik,

tentunya akan menciptakan loyalitas karyawan yang tinggi, karyawan yang loyal

akan memberikan kontribusi yang besar bagi pencapaian tujuan perusahaan. Jika

komitmen organisasional rendah, maka loyalitas karyawan terhadap perusahaan

juga akan rendah serta meningkatkan keinginan karyawan untuk tidak

mempertahankan keanggotaannya di dalam perusahaan. Hal ini dapat dibuktikan

dengan adanya data Labour Turn Over selama lima tahun terakhirdi STT.

Wastukancana Purwakarta sebagai berikut:
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Tabel 1.1 Data Labourn Turnover

Tahun Jumlah
karyawan
awal tahun

(orang)

Jumlah
karyawan

akhir
tahun

(orang)

Rata-rata
karyawan

Karyawan
keluar
(orang)

Karyawan
keluar (%)

2011 99 95 97 4 4,12

2012 102 97 150,5 5 3,32

2013 105 100 102,5 5 4,87

2014 100 98 99 2 2,02

2015 108 91 153,5 17 11

Sumber: Bagian Sumber Daya Manusia STT.Wastukancana Purwakarta

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan penurunan karyawan

yang keluar dari tahun 2011 - 2012 dari 4,12% menjadi 3,32% dan mengalami

peningkatan pada tahun 2013 menjadi 4,87%. Namun, pada tahun 2015 turnover

karyawan meningkat kembali menjadi 11%. Dari 17 orang karyawan yang keluar

pada tahun 2015, yaitu 10 orang karyawan struktural dan 7 orang dosen pengajar.

Menurut Gillis (1994) (dalam Setiawan, 2013) turnover karyawan dikatakan

normal berkisar antara 5-10 % per tahun, dan tergolong tinggi apabila lebih dari

10% per tahun. Berdasarkan Tabel 1.1 turnover karyawan pada tahun 2015

mencapai 11%.

Secara moral, karyawan yang loyal, terikat untuk bekerja dengan sebaik-

baiknya kepada perusahaan dan tetap bertahan dalam perusahaan meskipun

perusahaan tersebut maju atau mundur. Dengan demikian, tingginyaangka turn-
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over atau keluarnya karyawan menunjukkan indikasi adanya loyalitas yang

rendah terhadap perusahaan. Dari latar belakang ini dapat ditarik simpulan

bahwa ada masalah pada loyalitas kerja karyawan sehingga menyebabkan

turnover karyawan yang cukup serius.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

mengenai “UPAYA MENINGKATKAN LOYALITAS KERJA

KARYAWAN MELALUI KOMITMEN DAN PERSONALITY PADA

KARYAWAN STT.WASTUKANCANA PURWAKARTA” Dari hasil

penelitian ini dapat diketahui faktor-faktor mana yang sangat berpengaruh

dalam upaya meningkatkan loyalitas kerja karyawan STT.Wastukancana

Purwakarta dan diharapkan dapat dijadikan suatu dasar pemikiran dan

pertimbangan bagi pengembangan sumber daya manusia pada karyawan suatu

perusahaan, khususnya karyawan STT.Wastukancana Purwakarta.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Pada umumnya organisasi menginginkan setiap karyawannya memiliki

loyalitas yang tinggi, sehingga organisasi dapat dengan mudah mencapai

sasarannya. Loyalitas para karyawan dalam suatu organisasi itu mutlak diperlukan

demi kesuskesan organisasi itu sendiri. Semakin tinggi loyalitas para karyawan di

suatu organisasi, maka semakin mudah bagi organisasi itu untuk mencapai tujuan-
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tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemilik organisasi,

Sedangkan sebaliknya, bagi organisasi yang loyalitas para karyawannya rendah,

maka semakin sulit bagi organisasi tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan

organisasinya yang telah ditetapkan sebelumnya oleh para pemilik organisasi.

Salah satu cara untuk meningkatkan loyalitas kerja karyawan yaitu dengan

memperhatikan komitmen karyawan dan personality yang ada pada karyawan

tersebut, karena dengan memperhatikan hal tersebut diharapkan akan diperoleh

karyawan yang loyal terhadap organisasi.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan indentifikasi masalah di atas,

maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini:

1. BagaimanaPersonality karyawan STT.Wastukancana

2. Bagaimana Komitmen karyawan STT.Wastukancana

3. Bagaimana Loyalitas kerja karyawan STT.Wastukancana

4. Seberapa besar pengaruh Personality dan Komitmen terhadap Loyalitas

kerja karyawan STT.Wastukancana

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dirumuskan di atas, maka

penelitian ini bertujuan meningkatkan loyalitas melalui komitmen dan personality

pada Karyawan STT.Wastukancana Purwakarta secara lebih spesifik tujuan yang

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:
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1. Mengetahui Komitmen karyawan STT.Wastukancana

2. Mengetahui Personalitykaryawan STT.Wastukancana

3. Mengetahui Loyalitas kerja karyawan STT.Wastukancana

4. Mengetahui seberapa besar pengaruh KomitmendanPersonality

terhadap Loyalitas kerja karyawan STT.Wastukancana

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberi kegunaan atau manfaat

sebagai berikut :

Secara Teoritis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan

bagi perkembangan ilmu manajemen dan menambah kajian ilmu

manajemen khususnya ilmu sumber daya manusia untuk mengetahui

bagaimana pengaruh komitmen dan personality terhadap loyalitas

kerjakaryawan

SecaraPraktis :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan

dan wawasan sekaligus sebagai bentuk aplikasi salah satu teori

manajemen sumber daya manusia.
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2. Bagi Institusi

Bagi intitusi diharapkan mendapat tambahan informasi dan

pengetahuan sebagai bahan dalam kegiatan evaluasi dalam institusi,

khususnya yang berkaitan dengan peningkatan loyalitas kerja

karyawan di STT.Wastukancana.

1.5 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di STT. Wastukancana yang beralamat di Jl.Cikopak

No.53, Sadang Purwakarta – Jawa Barat


