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PENGARUH MOTIVASI  DAN KOMITMEN PADA ORGANISASI TERHADAP  

KEPUASAN KERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PADA  

PT. KALIMANTAN STEEL DI SURABAYA 

Oleh : 

Alfin Firmansyah 

ABSTRAKSI 

 

Dalam menghadapi persaingan di era globalisasi perusahaan dituntut untuk bekerja lebih 
efisien dan efektif. Persaingan yang semakin ketat menyebabkan perusahaan dituntut untuk 
mampu meningkatkan daya saing dalam rangka menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Untuk 
memperoleh kontribusi yang optimal, perusahaan harus dapat memperlakukan sumber daya 
manusia sebagai layaknya faktor jasa dan pelayanan lainnya yang dimiliki perusahaan. Oleh 
karenanya wajib dilindungi dan dipelihara sehingga mampu memberikan kontribusi bagi 
perusahaan.  

Pada saat ini PT. Kalimantan Steel mengalami peningkatan pada jumlah absensi 
karyawan, hal ini menunjukkan bahwa karyawan kurang termotivasi dalam bekerja. Tujuan dari 
penelitian ini untuk membuktikan pengaruh positif antara hubungan motivasi, komitmen 
organisasi dan kepuasan kerja pada karyawan PT. Kalimantan Steel. Dari beberapa teori diatas, 
maka penelitian ini mengambil objek pada PT. Kalimantan Steel yang ada pada saat ini tengah 
menghadapi masalah pada jumlah karyawan yang absen. PT. Kalimantan Steel adalah 
perusahaan yang bergerak dibidang logam dan baja. 

Variabel penelitian adalah Motivasi (X1), Komitmen Organisasi (X2) dan Kepuasan 
Kerja (Y). Teknik pengambilan samplenya menggunakan simple random sampling / yaitu 
dimana semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama besar untuk dijadikan 
sample penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM (Structural 
Equation Modeling).Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diketahui hasil dari 
penelitian ini bahwa : (a) Faktor motivasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja tidak 
dapat diterima. (b) Faktor komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja 
tidak dapat diterima. 
 

Keyword : Motivasi, Komitmen Organisasi, Kepuasan Kerja 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam menghadapi persaingan di era globalisasi perusahaan dituntut untuk 

bekerja lebih efisien dan efektif. Persaingan yang semakin ketat menyebabkan 

perusahaan dituntut untuk mampu meningkatkan daya saing dalam rangka 

menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Untuk memperoleh kontribusi yang 

optimal, perusahaan harus dapat memperlakukan sumber daya manusia sebagai 

layaknya faktor jasa dan pelayanan lainnya yang dimiliki perusahaan. Oleh 

karenanya wajib dilindungi dan dipelihara sehingga mampu memberikan 

kontribusi bagi perusahaan. 

 Dan untuk menjalankan kontribusi tersebut sebuah perusahaan harus 

berpegang teguh dan fokus dalam meningkatkan sumber daya manusia harus bisa 

meningkatkan kinerja mereka yang nantinya akan menciptakan suatu loyalitas 

sehingga mereka juga dapat termotivasi supaya mereka dapat memaksimalkan 

kinerja mereka agar dapat bekerja secara efektif dan efisien sehingga mau tidak 

mau karyawan harus berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan diri 

mereka dalam menghadapi persaingan gobal ini yaitu dengan cara meningkatkan 

daya saing individu dan skill individu mereka agar dapat diterima oleh 

perusahaan. Dan perusahaan juga akan melindungi hak dan kewajiban pada 

karyawannya (sumber daya manusianya).  
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 Sumber daya manusia merupakan harta yang paling penting bagi suatu 

organisasi Oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian serius sehingga tujuan 

organisasi dapat tercapai baik jangka panjang maupun jangka pendek. Salah satu 

sasaran penting dicapai oleh perusahaan dalam rangka mengembangkan sumber 

daya manusia adalah menciptakan kepuasan kerja karyawan sehingga dapat 

meningkatkan kinerja karyawan dalam organisasi, sehingga karyawan dapat 

menyelesaikan tugas sesuai dengan jabatan dan posisi mereka. Karyawan yang 

baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan komitmen mereka terhadap 

perusahaan secara keseluruhan. 

 PT. Kalimantan Steel merupakan suatu perusahaan yang bergerak di 

bidang produksi stainles steel dan almunium. Saat ini perusahaan ini sedang 

menghadapi masalah dengan sumber daya manusia yang dimiliki, yaitu terjadinya 

kenaikan absensi karyawan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya data absensi 

karyawan produksi dari tahun 2007 – 2010 adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Data Ketidakhadiran PT. Kalimantan Steel tahun 2007 – 2010 

Tahun Sakit Ijin Alpha Total Persentasi 

2007 115 131 52 298 2.11 % 

2008 127 144 63 334 2.36 % 

2009 121 153 57 331 2.34 % 

2010 138 165 76 379 2.68 % 

Sumber : PT. Kalimantan Steel 

 Berdasarkan keterangan di atas menunjukkan bahwa terjadi kenaikan 

absensi karyawan produksi PT. PT. Kalimantan Steel dalam 4 tahun terakhir 

mulai tahun 2007 – 2010. Kenaikan absensi karyawan tersebut mengindikasikan 
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kurangnya kepuasan kerja. Dan menurut Prasetyo Edhi (2003:197) beberapa hal 

sebagai akibat tidak terpenuhinya kepuasan kerja antara lain pergantian karyawan, 

absensi. Tingkat kepuasan kerja karyawan akan tercermin pada perasaan 

karyawan terhadap pekerjaannya, yang diwujudkan dalam bentuk sikap positif 

terhadap segala sesuatu yang dihadapi maupun tugas yang diberikan kepadanya. 

   Hal ini sesuai dengan pernyataan Handoko (2006:193) bahwa kepuasan 

kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan 

dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka. Dan Martoyo 

(2000:142) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah keadaan emosional 

karyawan terjadi atau tidak terjadi titik temu antara nilai balas jasa kerja karyawan 

dari perusahaan dengan tingkat nilai balas tingkat nilai balas jasa yang memang 

diinginkan oleh karyawan perusahaan yang bersangkutan. Kepuasan kerja tidak 

hanya bisa dilihat oleh kondisi lingkungan dan rekan kerja tetapi juga kepuasan 

kerja merupakan pernyataan emosional yang positif yang merupakan hasil 

evaluasi dari pengalaman kerja. Sehingga motivasi berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja (Prabu,2005). 

Tabel 1.2 Data Labourn Turn Over PT. Kalimantan Steel tahun 2007-2007. 

Tahun Jumlah Karyawan Karyawan Keluar Karywan Masuk 

2007 133 12 9 

2008 130 7 13 

2009 136 9 14 

2010 141  6 11  

Sumber : PT. Kalimantan Steel 
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 Pada tahun 2007 total karyawan 133, karyawan yang keluar 12 orang, 

karyawan yang masuk 9 orang. Pada tahun 2008 total karyawan 130 orang, 

karyawan yang keluar 7 orang, karyawan yang masuk 13 orang. Pada tahun 2009 

total karyawan 136 orang, karyawan yang keluar 9 orang, karyawan yang masuk 

14 orang. Dan pada tahun 2010 total karyawan 141 orang, karyawan yang keluar 6 

orang, karyawan yang masuk 11 orang. 

 

Tabel 1.3 Data Produksi PT. Kalimantan Steel tahun 2009-2010 

Tahun 
Baja (Ton) Almunium (Ton) 

Target Realisasi Target Realisasi 

2009 350 377 350 251 

2010 350 284 350 236 

Sumber : PT Kalimantan Steel 

 Dari tabel tersebut diatas dapat kita lihat bahwa tingkat produksi baja pada 

tahun 2009 adalah 377 ton sedangkan pada tahun 2010 menurun menjadi 284 ton. 

Sedangkan untuk tingkat produksi almunium yang pada tahun 2009 sebanyak 251 

ton, pada tahun 2010 menurun menjadi 236 ton. 

 Motivasi berasal dari kata lain movere yang berarti dorongan atau 

menggerakkan. Secara konkrit motivasi dapat diberi batasan sebagai “Proses 

pemberian motif (penggerak) bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa 

sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi 

secara efisien” (Sarwoto,1979:135). 
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 Pentingnya upaya motivasi adalah karena hal yang menyebabkan, 

menyalurkan dan mendukung perilaku manusia, supaya mereka mau bekerja giat 

dan antusias mencapai hasil yang optimal. Maka dari itu dibutuhkan komitmen 

yang tinggi dari organisasi agar karyawan tersebut termotivasi dalam menjalankan 

pekerjaannya. 

 Dalam menjalankan sebuah komitmen, komitmen tersebut merupakan 

sebuah kondisi psikologis yang mencirikan hubungan antara karyawan dengan 

organisasi dan memiliki implikasi bagi keputusan individu untuk tetap berada atau 

meninggalkan organisasi. Namun demikian sifat dari kondisi psikologis untuk tiap 

bentuk komitmen sangat berbeda.  

 Meningkatnya popularitas konsep komitmen kerja didasarkan pada 

keyakinan bahwa komitmen kerja memiliki implikasi, bukan saja pada pegawai 

dan organisasi, namun juga kepada masyarakat secara keseluruhan. Komitmen 

kerja menjadi pegawai lebih memungkinkan untuk menerima ganjaran eksintrik 

seperti penghasilan dan psikologis yang berhubungan dengan keanggotaan.         

 Kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung kepada komitmen 

organisasi. Komitmen dalam organisasi menunjukkan hasrat karyawan terhadap 

perusahaan untuk tetap tinggal dan bekerja serta mengabdikan diri bagi 

perusahaan. Dalam dunia kerja, komitmen karyawan terhadap organisasi menjadi 

hak yang sangat penting karena mereka berusaha memberikan yang terbaik bagi 

perusahaan, mengerjakan sesuatu melampaui batas yang telah diwajibkan oleh 

perusahaan. Hal ini terjadi bila karyawan merasa senang dan terpuaskan di 
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perusahaan yang bersangkutan, sehingga komitmen organisasi dapat tumbuh 

manakala harapan kerja dapat terpenuhi oleh organisasi dengan baik. Hingga pada 

akhirnya terpenuhinya harapan kerja ini akan menimbulkan kepuasan kerja. Maka 

dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa komitmen organisasi berhubungan 

positif terhadap kepuasan kerja (Trianingsih, 2004)  

 Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2008) menyatakan bahwa loyalitas 

karyawan terhadap organisasi melalui penerimaan sasaran - sasaran, nilai - nilai 

organisasi, kesediaan atau kemauan untuk berusaha menjadi bagian dari 

organisasi, serta keinginan untuk bertahan di dalam organisasi. keterlibatan 

(kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi) dan 

loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan) 

yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya. Komitmen 

terhadap organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena 

meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan  tingkat 

upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan. 

Rendahnya komitmen mencerminkan kurangnya tanggung jawab seseorang dalam 

menjalankan tugasnya. Dan Komitmen juga dipandang penting dalam suatu 

organisasi, karena dengan komitmen yang tinggi seorang karyawan akan bersikap 

profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disepakati bersama dalam 

organisasi, yang fokusnya adalah nilai-nilai dan sikap (attitude) yang dimiliki oleh 

karyawan. Karena perusahaan meyakini bahwa tanpa komitmen karyawan yang 

tinggi maka perusahaan tidak akan sukses. 
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 Berdasarkan uraian tersebut maka akan dilakukan penelitian dan kajian 

yang lebih mendalam tentang pengaruh motivasi, komitmen organisasi, dan 

kepuasan kerja. Selanjutnya dijadikan sebagai penelitian dengan judul : 

“Pengaruh Motivasi dan Komitmen Pada Organisasi terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan Bagian Produksi pada PT. Kalimantan Steel di Surabaya” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas permasalahan pada penelitian 

ini adalah : 

 1. Apakah Motivasi berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja pada PT. 

Kalimantan Steel ? 

 2. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja pada 

PT. Kalimantan Steel ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas dapat 

dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :  

 1. Untuk menganalisis adanya pengaruh Motivasi terhadap Kepuasan Kerja 

pada PT. Kalimantan Steel. 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



8 

 

 

 

 2. Untuk menganalisis adanya pengaruh Komitmen Organisasi terhadap 

Kepuasan Kerja pada PT. Kalimantan Steel. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

  Penelitian dan penyusunan skripsi ini diharapkan mampu memberikan 

masukan dan pengetahuan yang bermanfaat baik bagi penulis, perusahaan 

maupun ilmu pengetahuan, antara lain : 

 1. Bagi Peneliti 

 Sebagai Tugas akhir yang menjadi syarat untuk menyelesaikan program 

Studi S–1 Jurusan Managemen di Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran” Jawa Timur. 
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