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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sebagai salah satu kota industri dan pintu gerbang masuknya investasi 

utama di Indonesia, Batam merupakan sebuah kota yang berkembang cukup pesat 

sebagai basis pengembangan industri sarat teknologi. Pada tahun 2016, nilai 

ekspor nonmigas Batam mencapai US$ 9,36 juta dan nilai Penanaman Modal 

Asing (PMA) sebesar US$ 7,28 milliar. Namun beberapa tahun belakangan geliat 

dunia industri di Batam sedikit menurun. Beberapa perusahaan di bidang fabrikasi 

dan manufaktur terpaksa angkat kaki dari Batam. Hal ini disebabkan oleh kondisi 

perekonomian global yang juga menunjukkan tren menurun. Disebabkan karena 

menurunnya permintaan hasil industri di Batam dari pelanggan di luar negeri. 

Maka jumlah perusahaan di bidang industri yang beroperasi juga turut berkurang 

dan menurun kegiatannya bagi yang masih beroperasi (www.bpbatam.go.id).  

Industri manufaktur memang masih menjadi salah satu sektor industry 

yang dominan di Batam sehingga membutuhkan perhatian yang lebih dari 

pemerintah pusat maupun daerah agar dapat terus berkembang. Pemerintah dapat 

mendukung kemajuan industri di Batam dengan mengeluarkan peraturan yang 

yang mendukung perkembangan sektor industri agar mampu menyerap tenaga 

kerja yang cukup besar. Perkembangan sektor industri manufaktur di Batam saat 

ini masih cukup kompetitif ditandai dengan masih berjalannya proses produksi 

oleh perusahaan manufaktur. Peningkatan sumber daya manusia juga harus terus 

dilakukan  agar mampu mendukung kemajuan sektor industri ini. 
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Penelitian ini dilakukan pada bebrapa perusahaan yang berada di kawasan 

Industri Batamindo, Batam. Kawasan Industri Batamindo dikenal sebagai salah 

satu contoh pertumbuhan tenaga kerja di kawasan industri di Batam, dimana pada 

kurun waktu selama tiga tahun sudah terjadi pengurangan karyawan yang 

disebabkan oleh berkurangnya kegiatan di bidang industri. Penurunan ini 

mencapai 2% hingga 13%. Menurut data saat ini jumlah perusahaan dikawasan ini 

sekarang sudah menurun dari sebelumnya dengan jumlah 71 perusahaan dengan 

total karyawan 40.980 orang (www.batamindo.co.id). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel 

independen yaitu lingkungan kerja, keterlibatan kerja, kepuasan kerja dan 

kompensasi dan pengaruhnya pada komitmen organisasi dari karyawan 

perusahaan manufaktur di kawasan Batamindo.  

Tempat kerja menekankan berbagai masalah yang terkait dengan psikologi 

organisasi, misalnya, kepuasan kerja, kontrol pekerjaan, kinerja karyawan, dan 

komitmen organisasi. Kepuasan kerja adalah dianggap sebagai konsep sentral 

dalam pekerjaan dan psikologi organisasi. Miller (2012) mendefinisikan kepuasan 

kerja sebagai suatu tanggapan efek karyawan terhadap berbagai aspek lingkungan 

kerja. Karyawan yang puas dan senang dengan pekerjaan mereka lebih banyak 

didedikasikan untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan menjaga pelanggan 

yang mendukung operasional perusahaan. 

Miller (2012) menyimpulkan bahwa komitmen dipahami sebagai suatu 

niat karyawan untuk terus bekerja di organisasi; sementara Mohammed dan 

Eleswed (2013) menunjukkan bahwa komitmen organisasi adalah sebuah sikap 
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dalam bentuk keterikatan yang ada di antara individu dan organisasi, dan 

tercermin dalam kekuatan relatif dari suatu identifikasi psikologis karyawan dan 

keterlibatannya dengan organisasi. Mohammed dan Eleswed (2013) menunjukkan 

hal itu secara keseluruhan komitmen organisasi adalah aspek yang tepat dan 

penting untuk fokus untuk produktivitas dan kinerja organisasi. Terkadang  

organisasi sering lupa caranya membuat karyawan senang dan puas setelah 

mereka bekerja di perusahaan untuk waktu yang cukup lama. Karyawan sedang 

mencari memahami yang "menghubungkan" mereka dalam rantai organisasi dan 

memahami bagaimana mereka membuat kontribusi yang bermanfaat. Ada 

hubungan yang tidak ambigu antara kepuasan kerja dan peningkatan 

produktivitas. 

Hubungan antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi penting karena 

karyawan sering tidak suka tinggal dengan yang sama organisasi lama. Ini 

menjadi sulit bagi organisasi pengaruh latihan pada karyawan untuk 

mempertahankan mereka. Yang paling banyak digunakan definisi penelitian 

kepuasan kerja adalah oleh Nguyen et al. (2014), yaitu sebagai sebuah keadaan 

emosional yang menyenangkan atau positif yang dihasilkan dari penilaian 

pekerjaan atau pengalaman pekerjaan seseorang. Nguyen et al. (2014)  

berpendapat bahwa ketidakpuasan terhadap pekerjaan dapat menyebabkan stres di 

tempat kerja; dan faktor-faktor seperti hambatan pencapaian, pelecehan, 

kurangnya kontrol atas pekerjaan, kurangnya umpan balik, kurangnya promosi, 

kehilangan status, gaji rendah, harapan kinerja tinggi, miskin organisasi kerja, 

ambiguitas peran, konflik peran, pekerjaan yang tidak pasti harapan, dan tuntutan 
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tak terduga tepat waktu adalah semua penekan itu menyebabkan ketidakpuasan 

kerja. 

Nguyen et al. (2014) mengidentifikasi bahwa karyawan yang puas lebih 

banyak berkomitmen untuk melayani pelanggan yang ditunjukkan tekanan yang 

berasal dari pekerjaan telah sangat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja yang 

dirasakan, komitmen, dan kepatuhan terhadap pekerja. Karyawan dengan tingkat 

kepuasan kerja yang tinggi akan tampak bagi pelanggan lebih seimbang dan 

senang dengan lingkungan mereka, yang mengarah ke pengaruh positif pada 

tingkat kepuasan pelanggan. Kepuasan kerja umumnya diyakini kepuasan kerja 

yang lebih tinggi dikaitkan dengan peningkatan produktivitas, lebih rendah  

ketidakhadiran, dan menurunkan perputaran karyawan (Nawab & Bhatti, 2011). 

Komitmen organisasi merupakan suatu orientasi nilai terhadap sebuah 

organisasi yang menunjukkan keutamaan pada pekerjaan yang dan organisasi 

yang sekarang. Seorang karyawan yang berkomitmen akan selalu berusaha untuk 

memberikan usaha maksimal bagi kemajuan organisasi. Miller (2012) juga 

mengatakan bahwa komitmen organisasional adalah sikap yang muncul dari 

sebuah proses yang disebut sebagai identifikasi yang terjadi ketika seseorang 

mempunyai pengalaman dengan pekerjaan yang dilakukannya. Komitmen 

organisasi juga didefinisikan oleh Mohammed dan Eleswed (2013) sebagai 

sebuah rasa cinta karyawan pada tempat kerjanya.  

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya dan pemaparan tentang 

variabel diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Lingkungan Kerja, Keterlibatan, Kepuasan Kerjadan 
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Kompensasi terhadap Komitmen Organisasi pada Karyawan Perusahaan 

Manufaktur di Batam” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian 

sebagai berikut: 

a. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan kerja terhadap 

komitmen organisasi?  

b. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara keterlibatan terhadap 

komitmen organisasi? 

c. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara kepuasan kerja terhadap 

komitmen organisasi? 

d. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara kompensasi terhadap 

komitmen organisasi? 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pengaruh signifikan lingkungan kerja terhadap 

komitmen organisasi 

b. Untuk mengetahui pengaruh signifikan keterlibatan terhadap komitmen 

organisasi 

c. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja signifikan terhadap komitmen 

organisasi  
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d. Untuk mengetahui pengaruh signifikan kompensasi terhadap komitmen 

organisasi 

1.3.2.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi manajemen perusahaan manufaktur: penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi masukan atau saran bagi manajemen perusahaan manufaktur 

dalam mengetahui faktor-faktor yang mampu meningkatkan komitmen 

organisasi dari karyawan terhadap perusahaan manufaktur tempatnya 

bekerja. 

b. Bagi akademisi: sebagai referensi dan informasi untuk penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi komitmen 

karyawan terhadap organisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.  

 

1.4    Sistematika Pembahasan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

   Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang dari sebuah 

penelitian, permasalah dalam penelitian yang dilakukan, tujuan serta 

manfaat penelitian serta sistematika pembahasan. 

BAB II        : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini menguraikan mengenai teori yang digunakan sebagai dasar 

analisa pokok permasalahan yang berhubungan dengan variabel 

independen yaitu lingkungan kerja, keterlibatan, kompensasi dan 
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kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi serta metode yang 

digunakan dalam menganalisis data. 

BAB III      : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan berkaitan dengan rancangan penelitian, 

objek penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan 

data, metode analisis data dan pengujian hipotesis. 

BAB IV      : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil analisa data yaitu menguji 

hipotesis  dengan membahas hasil statistik deskriptif dari kuesioner, 

uji kualitas data dan pengujian hipotesis. 

BAB V       : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan akhir dari seluruh 

pembahasan yang sudah penulis sajikan, keterbatasan yang ada pada 

penelitian dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.  
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