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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pandemi virus Corona bukan hanya sekedar bencana kesehatan, virus 

yang dikenal sebagai Covid-19 ini telah menimbulkan perlemahan di sektor 

ekonomi. Tidak hanya industri besar, pandemi virus Corona telah membuat 

pelaku usaha besar dan menengah di Indonesia mulai gelisah. Terlebih Covid-

19 membuat Indonesia mengalami penurunan persentase pertumbuhan 

ekonomi sebesar 0.1% di tahun 2020. Tidak sedikit perusahaan besar atau 

kecil harus merumahkan, bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja 

(PHK) karyawan lantaran pendapata perusahaan tergerus karena 

dampak pandemi virus corona (covid-19) (www.cnbcindonesia.com, diakses 

tanggal 9 Juni 2020).  

Adanya permasalahan tersebut menjadi tonggak bagi perusahaan 

untuk melakukan efisiensi sumber daya manusia. Mengingat sumber daya 

manusia, adalah aset paling berharga dan paling penting yang dimiliki oleh 

suatu organisasi, karena keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh 

manusia. SDM dalam suatu organisasi berperan sebagai pelaksana fungsi-

fungsi manajemen antara lain: perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), kepeminpinan (leading), dan pengendalian (controlling) 

(Marantina dan Hasibuan, 2016:28).  
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Untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan perusahaan harus 

memahami apa yang menjadi penyebab kepuasan kerja dan ketidakpuasan 

kerja karyawannya, karena karyawan yang merasa puas dengan pekerjaannya 

akan bekerja dengan lebih produktif dan setia dengan organisasinya, pekerja 

yang tidak puas dengan pekerjaanya akan bekerja dengan kurang produktif 

dan cenderung memiliki keinginan untuk berhenti dari pekerjaanya. 

Kepuasan kerja adalah sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya 

yang menunjukan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima 

pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Tingkat 

kepuasan kerja yang rendah akan mengakibatkan terganggunya aktivitas 

seseorang individu dalam pencapaian tujuannya, karena kepuasan kerja 

merupakan salah satu indikator keefektifan kinerja seseorang. Kepuasan kerja 

karyawan bagi organisasi bermanfaat dalam meningkatkan kinerja, 

meningkatkan output dan efisiensi dalam menangani masalah karyawan, bagi 

individu kepuasan kerja menjadi salah satu indikator dalam kesejahteraan 

hidup (Marantina dan Hasibuan, 2016:29). 

Karyawan dengan komitmen yang tinggi dapat diharapkan mampu 

menunjukan kinerja yang optimal. Seseorang yang bergabung dalam 

organisasi pada sebuah perusahaan dituntut adanya komitmen dalam dirinya. 

Sebagai definisi yang umum mengartikan komitmen organisasional sebagai 

sikap yang menunjukkan “loyalitas” karyawan dan merupakan prosesber 

kelanjutan bagaimana seorang anggota organisasi mengekspresikan perhatian 

mereka kepada kesuksesan dan kebaikan organisasinya (Fauzi, dkk., 2016:3). 
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Pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai 

kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi dan 

merupakan bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk 

memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan yang 

berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih 

mengutamakan pada praktek dari pada teori. Oleh karena itu, proses ini terisi 

dengan berbagai tujuan organisasi, pelatihan dapat dipandang secara sempit 

maupun luas. Secara terbatas, pelatihan menyediakan pegawai dengan 

pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui oleh karyawan yang 

digunakan dalam pekerjaan saat ini (Marantina dan Hasibuan, 2016:29). 

Usaha membentuk komitmen dapat dilakukan pula dilakukan dengan 

memberikan dukungan kepada karyawan yang diwujudkan dengan kontribusi 

dan kepedulian terhadap kesejahteraan mereka. Hubungan dukungan 

organisasi dan komitmen organisasional tidak jauh dari adanya teori 

pertukaran sosial dalam norma timbal balik dimana karyawan yang 

mendapatkan dukungan dari organisasi akan cenderung merasa berkewajiban 

untuk membantu organisasi sebagai wujud balas jasa karena mereka dianggap 

penting bagi organisasinya. Dukungan organisasi diartikan sebagai seberapa 

jauh karyawan beranggapan bahwa kontribusi mereka dihargai dan organisasi 

perduli dengan kesejahteraannya atau seberapa jauh organisasi ada disamping 

mereka (Rikmaratri dan Prohimi, 2018:2). 

Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat 

individual setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda 
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sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Makin tinggi penilaian 

terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu. Dengan 

demikian, kepuasan merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas 

perasaan sikapnya senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam 

bekerja. Karena perasaan terkait dengan sikap seseorang, maka kepuasan 

kerja: “Kepuasan kerja adalah sebagai sebuah sikap karyawan yang timbul 

berdasarkan penilaian terhadap situasi di mana mereka bekerja” (Marantina 

dan Hasibuan, 2016:32). 

Salah satu tekanan yang dialami karyawan pada perusahaan yakni 

ketidakpuasan karyawan pada perusahaan, menyebabkan tinggi rendahnya 

produktifitas kerja karyawan di suatu perusahaan, stress yang dialami 

karyawan dalam perusahaan muncul karena adanya sikap karyawan dalam 

proses penyelesaian beban pekerjaan yang terlalu berat (Trisyanti, dkk., 

2018:2). 

Pada PT. Parkland World Indonesia (PWI) Jepara merupakan 

perusahaan Penanaman Modal Asing Korea yang bergerak dalam bidang 

manufaktur sepatu brand Adidas untuk target ekspor ke berbagai negara yang 

menyerap banyak tenaga kerja dari masyarakaat sekitar. Sistem kerja 3 shift 

yang pastinya membutuhkan jumlah karyawan yang tidak sedikit. Sumber 

daya Manusia tersebut yang tentunya memberikan kontribusi tinggi bagi 

perkembangan dan kemajuan perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas 

produktifitas yang tinggi bagi perusahaan, karena dengan memiliki tanggung 

jawab yang baik, tujuan yang jelas, pelatihan yang menyeluruh serta berani 
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mengambil resiko yang dihadapi, maka produktifitas perusahaan akan 

meningkat secara berkala, oleh karena itu dengan cara meminimalisir resiko 

adanya stress kerja yang terjadi pada karyawan, kurangnya rasa puas dari 

karyawan tentang minimnya fasilitas kerja dan tidak adanya pelatihan bagi 

karyawan maka perusahaan harus selalu memerhatikan kebutuhan karyawan. 

Berikut ini merupakan data kepindahan karyawan PT. Prakland World 

Indonesia (PWI) Jepara selama tahun 2019. 

Tabel 1.1 Data Karyawan yang Keluar dari PT. Prakland World 

Indonesia (PWI) Jepara 2019 

No. Bulan Jumlah 

karyawan 

Karyawan 

tidak 

pindah 

Karyawan 

keluar 

Persentase 

konsistensi 

karyawan 

1. Januari 157 106 51 67,5% 

2. Februari 157 104 53 66,2% 

3. Maret 157 102 55 65,0% 

4. April 157 101 56 64,3% 

5. Mei 157 99 58 63,1% 

6. Juni 157 95 62 60,5% 

7. Juli 157 94 63 59,9% 

8. Agustus 157 93 64 59,2% 

9. September 157 93 64 59,2% 

10. Oktober 157 91 66 58,0% 

11. November 157 89 68 56,7% 

12. Desember 157 87 70 55,4% 

Sumber : Data HRD PT. Prakland World Indonesia (PWI) Jepara 2019. 

 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa adanya peningkatan 

jumlah karyawan yang keluar dari perusahaan. Hal tersebut bisa dilihat dari 

data karyawan keluar pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember. 

Meningkatnya jumlah karyawan yang keluar setiap bulannya menunjukkan 
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komitmen organisasi yang rendah. Hal tersebut dikarenakan terdapat 

ketidakpuasan karyawan dalam bekerja. Berdasarkan data HRD PT. Parkland 

World Indonesia (PWI) Jepara 2019. Banyak karyawan yang sering 

mendapatkan teguran dari atasan saat bekerja, hal itu terjadi karena kualitas 

produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan target perusahaan. Untuk 

memenuhi kualitas produk yang ditargetkan, perusahaan telah memberikan 

pelatihan kesemua karyawan baru atau karyawan yang diterima kerja. 

Pelatihan tersebut dilaksanakan selama 7 hari. Akan tetapi, bagi karyawan, 

pelatihan yang diberikan kurang memuaskan bagi karyawan, seharusnya tidak 

hanya karyawan baru yang mendapatkan pelatihan, tetapi pelatihan diberikan 

kepada karyawan baru dan karyawan lama guna menambah kemampuan dan 

keterampilan karyawan. 

Riset gap yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu adanya perbedaan 

hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian Trisyanti, dkk (2018) serta Anwar 

dan Shukur (2015) menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap 

komitmen organisasi. Namun dalam penelitian Marantina dan Hasibuan 

(2016) menunjukkan bahwa Pelatihan tidak berpengaruh terhadap komitmen 

organisasi. Sedangkan penelitian Raza (2017) dan Hassan (2018) 

menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap komitmen organisasi. 

Hasil penelitian Kusumawardani dan Prabawani (2017) menunjukkan bahwa 

dukungan organisasi berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Namun 

dalam penelitian Rikmaratri dan Prohimi (2018) menunjukkan bahwa 

dukungan organisasi tidak berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Hasil 
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penelitian Fauzi, dkk (2016) serta Kusumawardani dan Prabawani (2017) 

menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh terhadap komitmen 

organisasi. Namun dalam penelitian Abu-Shamaa (2015) menunjukkan 

bahwa kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap komitmen organisasi. 

Sedangkan penelitian Marantina dan Hasibuan (2016) serta Babalola (2016) 

menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh terhadap komitmen 

organisasi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH 

PELATIHAN DAN DUKUNGAN ORGANISASI TERHADAP 

KOMITMEN ORGANISASI MELALUI KEPUASAN KERJA PADA 

PT. PARKLAND WORLD INDONESIA (PWI) JEPARA”.  

 

1.2 Ruang Lingkup 

Banyak faktor yang bisa mempengaruhi untuk mendapatkan loyalitas 

karyawan yang tinggi. Peneliti perlu membatasi masalah dalam penelitian ini 

agar tidak menyimpang, maka ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 

1. Obyek penelitian ini adalah PT. Parkland World Indonesia (PWI) Jepara 

yang merupakan perusahaan penanaman modal asing yang memproduksi 

sepatu olahraga merek ADIDAS dan lainnya. 

2. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah pelatihan dan dukungan 

organisasi terhadap komitmen organisasi melalui kepuasan kerja. 
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3. Responden dalam penelitian ini adalah karyawan bagian operator 

produksi yang bekerja di PT. Parkland World Indonesia (PWI) Jepara 

yang berjumlah 113 karyawan. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

PT. Parkland World Indonesia (PWI) Jepara merupakan perusahaan 

Penanaman Modal Asing Korea membutuhkan kontribusi karyawan bagi 

perkembangan dan kemajuan perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas 

produktifitas yang tinggi bagi perusahaan. Namun fakta di lapangan 

menunjukkan beberapa permasalahan: 

1. Komitmen organisasi PT. Parkland World Indonesia (PWI) Jepara 

mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari table 1.1 adanya 

peningkatan jumlah karyawan yang keluar dari bulan Januari sampai 

dengan bulan Desember. 

2. Kurangnya kepuasan kerja di PT. Parkland World Indonesia (PWI) 

Jepara. Hal ini bisa terjadi karena karyawan sering mendapat teguran dari 

atasan saat bekerja. Karyawan yang sering mendapat teguran atasan akan 

berpengaruh terhadap ketidakpuasannya dalam bekerja di perusahaan. 

3. Pelatihan yang diberikan  PT. Parkland World Indonesia (PWI) Jepara 

kurang maksimal. Hal ini karena PT. Parkland World Indonesia (PWI) 

Jepara hanya memberikan pelatihan kepada karyawan baru saja. 

Pelatihan yang hanya diberikan kepada karyawan baru saja tidak akan 



9 

 
 

bisa menambah kemampuan dan keterampilan karyawan yang lama 

sehingga berpengaruh terhadap kualitas produk yang dihasilkan. 

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa permasalahan 

dalam PT. Parkland World Indonesia (PWI) Jepara, maka pertanyaan 

penelitian ini meliputi: 

1. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap komitmen organisasi? 

2. Apakah dukungan organisasi berpengaruh terhadap komitmen 

organisasi? 

3. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap komitmen organisasi melalui 

kepuasan kerja? 

4. Apakah dukungan organisasi terhadap komitmen organisasi melalui 

kepuasan kerja? 

5. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas terdapat pula tujuan penelitian 

yang nantinya akan menganalisis faktor - faktor yang memberikan pengaruh 

positif atau negatif terhadap loyalitas karyawan. 

1. Untuk menganalisis pengaruh pelatihan terhadap komitmen organisasi. 

2. Untuk menganalisis pengaruh dukungan organisasi terhadap komitmen 

organisasi. 

3. Untuk menganalisis pengaruh pelatihan terhadap komitmen organisasi 

melalui kepuasan kerja. 
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4. Untuk menganalisis pengaruh dukungan organisasi terhadap komitmen 

organisasi melalui kepuasan kerja. 

5. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara 

teoritis sebagai bahan pengetahuan untuk penelitian selanjutnya, 

khususnya penelitian yang terkait dengan pengaruh pelatihan dan 

dukungan organisasi terhadap komitmen organisasi melalui kepuasan 

kerja. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan 

bagi perusahaan dalam upayanya meningkatkan dan mengembangkan 

komitmen dan kepuasan kerja karyawan. 

 


