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Abstract

Background of this research is much of phenomenon about the happening of
commutation of employees which usually happened at employees owning period of work
less than two year. Though employees have role which necessary for company. Result
of satisfying company production is influenced by good organizational commitment.
Organizational commitment become emphasis in company to decide worker constantly
lay on organization or not. Period of work is represent condition of personal, which
influencing organizational commitment. Existence of correlation between organizational
commitments with period of work is generating question about how difference of
organizational commitment at employees if evaluated from period of work which different
each other. This research is as reference to know difference of commitment and also to
manage labor so that owning certainty of organizational commitment.This research
represent quantitative research is to know difference of organizational commitment that
evaluated from period of work employees. Research conducted to 90 employees of
Chevron Indonesia in town of Balikpapan. Techniques of intake of sample used are
purposive sampling. Data collecting instrument that used is scale of organizational
commitment. Techniques of data analysis that used are techniques of Chi Square.
Pursuant to this research analysis is result obtained of existence of difference between
organizational commitment if evaluated from period of work employees with period of
work between 0 till 6 year have organizational commitment is weaken. Employees with
period of work between 7 till 15 year have organizational commitment, which is
moderate, employees owning period of work more than 15 year have organizational
commitment is strength.

Keywords : Organizational Commitment, Period of Work

Berkembangnya dunia industri pada era globalisasi yang sedang dialami oleh

Indonesia seperti saat ini menjadikan beberapa perusahaan-perusahaan yang bergerak

di bidang industri semakin ketat dalam bersaing. Tidaklah mudah bagi perusahaan untuk

dapat meningkatkan dan mempertahankan hasil produksi serta laba yang diterima. Ada

banyak strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk terus meningkatkan dan

mempertahankan bisnisnya. Salah satu strategi dalam kondisi meningkatkan bisnis

persaingan adalah pengaturan sumber daya manusia.
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Para pekerja di perusahaan memiliki peranan yang sangat penting karena

pekerja menjadi penggerak utama dalam produksi perusahaan. Hasil produksi

perusahaan yang memuaskan dan stabil tentunya juga dipengaruhi oleh komitmen

organisasi yang baik dari setiap pekerjanya. Karena sangat pentingnya komitmen

organisasi, beberapa organisasi berani memasukkan unsur komitmen sebagai salah

satu syarat memegang suatu jabatan atau posisi yang ditawarkan pada iklan-iklan

lowongan pekerjaan. Seorang karyawan yang memiliki komitmen terhadap organisasi

adalah karyawan yang menjadi terlibat dalam organisasi karena adanya kesamaan

antara lain nilai-nilai yang dianutnya dengan nilai-nilai organisasi (dalam Herscovitch &

Allen, 2002). Komitmen organisasi menjadi titik berat dalam perusahaan yang mana

komitmen tersebut akan menentukan ketertarikan pekerja pada perusahaan yang pada

akhirnya akan memutuskan apakah pekerja akan terus bergabung dan memajukan

perusahaan atau malah mencari lingkungan lain yang lebih “menjanjikan”.

Namun demikian ada banyak faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi

yang dimiliki oleh seorang karyawan, diantaranya karakteristik personal hingga hal-hal

yang berhubungan dengan komitmen organisasi itu sendiri. Salah satu contoh pengaruh

karakteristik personal yaitu lama seorang karyawan itu bekerja atau masa kerja

karyawan. Usia dan masa kerja karyawan berkorelasi positif dengan komitmen

organisasi. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Angle dan Perry (1981), masa

kerja pendek menyebabkan keterlibatan sosial yang dibangun juga masih rapuh,

sehingga komitmen organisasi yang dimiliki oleh karyawan dengan masa kerja yang

pendek cenderung lebih rendah. Masa kerja yang belum berlangsung lama

menyebabkan peluang investasi pribadi yang dikeluarkan oleh karyawan belum besar,

sehingga keputusan untuk meninggalkan organisasi tidaklah sulit dilakukan.

Dewasa ini, lebih banyak perusahaan yang memilih untuk memperkerjakan

karyawannya dengan sistem kontrak dan tidak lagi mementingkan komitmen organisasi

yang dimiliki oleh pekerjanya. Padahal jika ditinjau dari segi untung dan rugi

perusahaan, cenderung lebih menguntungkan pihak perusahaan jika para pekerjanya

memiliki komitmen organisasi yang kuat. Ketika pekerja memiliki komitmen organisasi

yang kuat, diharapkan akan memberikan kinerja yang optimal bagi perusahaan serta

hasil produksi yang stabil dan meningkat karena tingkat turnover atau pergantian

pekerja yang rendah. Jika ditinjau dari segi ekonomi tentu perusahaan akan

mengeluarkan cost yang cukup besar karena harus berulang kali melakukan rekruitmen

yang memerlukan biaya sangat tinggi.
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Jika di lihat dari sudut pandang karyawan, adalah mengganggu proses

komunikasi antar pekerja satu dengan pekerja lainnya, karena ketika terjadi turnover

atau pergantian pekerja akan terjadi adaptasi baru yang akan dilakukan oleh para

pekerja. Selain itu, komitmen organisasi yang lemah dan tingginya turnover akan

membuat  akan  menurunkan kepuasan kerja bagi karyawan lain yang masih bertahan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh sejumlah ahli menyebutkan bawhwa

keterikatan terhadap organisasi yang tidak tinggi memudahkan terjadinya turnover. Data

responden menunjukkan bahwa turnover terjadi pada karyawan yang memiliki masa

kerja kurang dari satu tahun.

Masa kerja merupakan kondisi personal seseorang dalam konsep karakter

individu yang sering dikaji. Masa kerja yang cukup lama sangat identik dengan

senioritas dalam suatu organisasi. Masa kerja juga merupakan variable yang paling

penting dalam menjelaskan tingkat pengunduran diri karyawan (Robbins, 2006).

Semakin lama karyawan bekerja dalam suatu perusahaan semakin kecil kemungkinan

karyawan tersebut akan mengundurkan diri. Adanya hubungan yang saling

mempengaruhi antara komitmen organisasi dengan masa kerja karyawan menimbulkan

pertanyaan mengenai perbedaan komitmen organisasi karyawan yang memiliki masa

kerja yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Sesuai dengan banyaknya fenomena

yang terjadi dalam dunia organisasi yang berhubungan dengan komitmen organisasi

dan masa kerja karyawan, serta belum adanya penelitian sebelumnya mengenai

fenomena komitmen organisasi dengan masa kerja sangat menarik untuk di teliti lebih

lanjut. Berdasarkan uraian diatas dapat diajukan sebuah penelitian yang berjudul

“Perbedaan Komitmen Organisasi ditinjau dari Masa kerja karyawan.”

Komitmen Organisasi

Porter dan rekan (Panggabean, 2002) mendefiniskan komitmen organisasi

adalah kuatnya pengenalan dan keterlibatan seseorang dalam suatu organisasi tertentu.

Sedangkan Richard M. Steers (Dalam Kuntjoro, 2002) mendefinisikan komitmen

organisasi sebagai rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai 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.

Menurut Herscovitch dan Allen (2002) komitmen organisasi karyawan adalah

ketika karyawan ingin tetap atau cenderung untuk bekerja secara teratur, melakukan
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tugas dengan kemampuan terbaik dan membantu pekerjaan yang lain untuk

kepentingan tujuan perusahaan.

Minner (1992) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai kekuatan yang

bersifat relative dari individu dalam mengidentifikasikan dan melibatkan dirinya ke dalam

organisasi. Kemudian Gibson, Ivancevich, Donnelly (1996) mendefinisikan bahwa

komitmen organisasi adalah suatu bentuk identifikasi, loyalitas dan keterlibatan yang

diekspresikan oleh karyawan terhadap oragnisasi, yang melibatkan tiga sikap, yaitu

identifikasi dengan tujuan organisasi, perasaan keterlibatan dalam tugas-tugas

organisasi dan perasaan loyalitas terhadap oragnisasi.

Menurut Jewell (1998) komitmen organisasi diartikan sebagai variable yang

menggambarkan tingkatan hubungan individu dalam memahami keberadaan dirinya

pada sebuah organisasi dimana dia bekerja. Sedangkan menurut Davis dan Newstroom

(1985) komitmen organisasi adalah kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam

mengidentifikasikan keterlibatan dirinya dalam suatu bagian dari organisasi yang

ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

a. Kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan organisasi

b. Kesiapan dan kesediaan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh demi

kepentingan organisasi tersebut

c. Keinginan untuk mempertahankan keanggotaan di dalam organisasi

Begitu pula Mathis dan Jackson (2001) mendefinisikan komitmen organisasi

sebagai tingkat kepercayaan dan penerimaan tenaga kerja terhadap tujuan organisasi

dan mempunyai keinginan untuk tetap ada di dalam organisasi tersebut.

Berdasarkan teori yang telah disebutkan para ahli, dapat disimpulkan komitmen

organisasi adalah suatu keinginan atau niat yang dimunculkan dari dalam diri seorang

karyawan yang memahami keberadaan dirinya dalam sebuah organisasi tempatnya

bekerja yang selalu bersedia dan terlibat aktif dalam usaha - usaha mewujudkan tujuan

perusahaan atau memberikan kontribusi positif bagi organisasi serta memiliki keinginan

untuk tetap berada dalam organisasi tempatnya bekerja.

Aspek-aspek Komitmen Organisasi

Allen dan Meyer (1990) membedakan komitmen organisasi atas tiga komponen,

yaitu : afektif, continuance, dan normative commitment, yaitu:

a. Affective commitment terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian bagian dari

organisasi karena adanya ikatan emosional.
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b. Continuance commitment muncul apabila karyawan ingin menjadi bagian dari

organisasi karena membutuhkan gaji dan keuntungan – keuntungan lain, atau

karena karyawan tersebut tidak menemukan pekerjaan lain.

c. Normative commitment timbul dari nilai-nilai dalam diri karyawan. karyawan

bertahan menjadi anggota organisasi karena adanya kesadaran bahwa komitmen

terhadap organisasi merupakan hal yang seharusnya dilakukan.

Menurut Minner (1992) komitmen organisasi ditandai oleh tiga aspek,

diantaranya :

a. Kepercayaan yang kuat dan penerimaan dari tujuan dan nilai-nilai organisasi.

b. Kesediaan untuk menggunakan usaha yang sungguh-sungguh atas nama

organisasi.

c. Keinginan yang kuat untuk mempertahankan keanggotan dalam organisasi.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang

berperan dalam pembentukan komitmen. Mowday, dkk. (dalam Syarief, 2001)

mengelompokkan empat golongan besar yang mempengaruhi komitmen organisasi,

yaitu :

a. Karakteristik personal, antara lain usia, lama kerja, tingkat pendidikan, gender, ras

dan beberapa faktor kepribadian lainnya.

b. Peran-peran yang berhubungan dengan komitmen organisasi, antara lain

kesempatan kerja, konflik peran dan ambiguitas peran.

c. Karakteristik struktural organisasi, antara lain ukuran organisasi, kesatuan, luas

kontrol dan sentralisasi otoritas.

d. Pengalaman kerja, antara lain ketergantungan terhadap organisasi, kepentingan

personal terhadap perusahaan, sikap positif terhadap perusahaan, dan keterikatan

sosial individu dalam perusahaan.

Selain itu juga Steers menyatakan ada beberapa faktor khusus yang

mempengaruhi keputusan untuk tetap berpartisipasi atau pengunduran diri seorang

pekerja, diantaranya (Steers, 1984), yaitu :

a. Faktor-faktor organisasi secara keseluruhan (seperti praktek pembayaran dan

promosi, ukuran atau besarnya organisasi).
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b. Faktor-faktor lingkungan kerja yang langsung (misalnya, gaya penyeliaan, pola

interaksi antar anggota kelompok).

c. Faktor kandungan tugas (seperti berulang tidaknya tugas, kejelasan peranan,

autonomi).

d. Faktor-faktor pribadi (umur, masa jabatan, kepribadian, minat terhadap profesi).

Streers dan Porter (dalam Sopiah, 2008), mengemukakan tiga faktor yang

mempengaruhi komitmen pada organisasi, yaitu :

a. Faktor pribadi (personal factors) : yang meliputi job expectations, psychological

contract, job choice factors, karakteristik personal. Keseluruhan faktor ini

membentuk komitmen awal.

b. Faktor organisasi (organizational factors) : meliputi initial works experiences, job

scope, supervision, goal consistency organizational. Semua faktor itu akan

membentuk atau memunculkan tanggung jawab.

c. Faktor non organisasi (non organizational factors) : yang meliputi availability of

alternative jobs. Faktor yang bukan berasal dari dalam organisasi, misalnya ada

tidaknya alternatif pekerjaan lain. Jika ada dan lebih baik, tentu karyawan akan

meninggalkannya.

Ketiga faktor diatas dapat menumbuhkan komitmen karyawan pada organisasi

dan dapat memberi hasil yang positif pada perusahaan seperti, peningkatan kehadiran,

kebetahan kerja, keterlibatan pada pekerjaan dan peningkatan usaha karyawan pada

organisasi.

Masa Kerja

Menurut Oktaviani (2009) senioritas atau masa kerja adalah lamanya seorang

karyawan menyumbangkan tenaganya pada perusahaan tertentu. Sejauh mana tenaga

dapat mencapai hasil yang memuaskan dalam bekerja tergantung dari kemampuan,

kecakapan dan keteramilan tertentu agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan

baik.

Masa kerja merupakan pengalaman individu yang akan menentukan

pertumbuhan dalam pekerjaan dan jabatan. Seperti diungkapkan oleh Andi Mapiare,

pertumbuhan jabatan dalam pekerjaan dapat dialami oleh seorang hanya apabila

dijalani proses belajar dan berpengalaman, dan diharapkan orang yang bersangkutan
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memiliki sikap kerja yang bertambah maju kearah positif, memiliki kecakapan

(pengetahuan) kerja yang bertambah baik serta memiliki keterampilan kerja yang

bertambah dalam kualitas dan kuantitas (Faizin dan Winarsih, 2008).

Selain itu, Allen dan Meyer (1991), menyatakan bahwa masa kerja merupakan

salah satu karakteristik demografis yang diduga mempunyai hubungan korelasi dengan

komitmen organisasi.

Menurut Seniati (2006) Masa Kerja merupakan komponen yang terdiri dari usia,

lama kerja dan golongan kepangkatan. Hasil penelitian Liche tersebut menunjukkan

bahwa masa kerja dan trait kepribadian memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap

komitmen dibandingkan kepuasan kerja.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan masa kerja merupakan tenggang

waktu yang digunakan seorang karyawan untuk menyumbangkan tenaganya pada

perusahaan sehingga akan menghasilkan sikap kerja dan keterampilan kerja yang lebih

berkualitas.

Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui perbedaan komitmen organisasi ditinjau dari masa kerja

karyawan.

Hipotesis
Terdapat perbedaan komitmen organisasi pada masa kerja 0 – 6 tahun, masa

kerja 7 – 15 tahun, dan masa kerja >15 tahun. Pada masa kerja 0 – 6 Tahun memiliki

komitmen organisasi lemah, masa kerja 7 – 15 tahun memiliki komitmen organisasi

sedang, sedangkan masa kerja > 15 tahun memiliki komitmen organisasi kuat.

Metode Penelitian
Rancangan penelitian menurut Kerlinger (2004), adalah rencana dan struktur

penyelidikan yang disusun demikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh

jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya.

Desain penelitian yang digunakan untuk mengungkap perbedaan organisasi

ditinjau dari masa kerja karyawan ini menggunakan pendekatan non eksperimental,

yaitu telaah empirik sistematis dimana ilmuwan tidak dapat mengontrol secara langsung

variable bebasnya karena manifestasinya telah muncul, atau karena sifat hakekat

variable itu memang menutup kemungkinan manipulasi. Inferensi tentang relasi antar
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variable dibuat tanpa intervensi langsung, berdsarkan variasi yang muncul seiring dalam

variable bebas dan variable terikatnya (Kerlinger, 2004).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang akan melihat perbedaan

antara variabel X dan variabel Y, yang mana penelitian ini menekankan analisanya pada

data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metoda statistika. Dengan metode

kuantitatif akan diperoleh signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti (Azwar,

2010).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model summated rating

scale atau model Likert. Pada metode ini penskalaan pernyataan sikap yang

menggunakan distribusi respons sebagai dasar penentuan nilai skalanya

(Azwar:1995).Prosedur pelaksanaan dengan metode summated rating scale atau

metode Likert yang dijumlahkan didasari oleh dua asumsi (Azwar, 1995). Dalam

penskalaan skala Likert responden akan diminta untuk menyatakan kesetujuan atau

ketidaksetujuan terhadap isi pernyataannya dalam empat macam kategori jawaban,

yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak setuju (TS), Netral (N), Setuju (S) dan Sangat

setuju (SS)

Dalam penelitian ini digunakan satu skala, yaitu skala Komitmen organisasi.

Skala komitmen organisasi ini dibuat berdasarkan aspek yang dikemukakan oleh Minner

(1992), yaitu:

1. Kepercayaan yang kuat dan penerimaan dari tujuan dan nilai-nilai organisasi.

2. Kesediaan untuk menggunakan usaha yang sungguh-sungguh atas nama

organisasi.

3. Keinginan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi.

Untuk uji validitas, ditunjukan oleh suatu angka yang disebut koefisien validitas

atau biasa disebut dengan koefisien korelasi product moment. Korelasi product moment

digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua buah variabel yang sama-sama

berjenis interval atau rasio (Winarsusnu, 2002).
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Tabel Uji Validitas Skala Komitmen Organisasi

No Aspek No Item Valid Nomor Item
Tidak Valid Indek Validitas

1 Kepercayaan yang kuat
dan penerimaan dari
tujuan dan nilai-nilai
organisasi.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22,
23, 24, 25, 26, 27

28 0,377 – 0, 585

2 Kesediaan untuk
menggunakan usaha
yang sungguh-sungguh
atas nama organisasi

29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 8, 9, 10, 12,
13, 14

11 0, 328 – 0,542

3 Keinginan yang kuat
untuk mempertahankan
keanggotan dalam
organisasi

15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42

- 0,305 – 0,687

Jumlah 2

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap skala komitmen organisasi yang

berjumlah 42 item, diperoleh 40 item valid dan 2 item tidak valid.

Reliabilitas atau keajegan adalah sejumlah mana hasil suatu pengukuran dapat

dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila beberapa kali pelaksanaan

pengukuran dapat dipercaya hanya apabila beberapa kali pelaksanaan pengukuran

pada kelompok terhadap kelompok yang sama diperoleh hasil yang sama selama aspek

yang dikur dalam diri subjek belum berubah. Pada skala komitmen organisasi ini

memiliki nilai reliabilitas 0,920 yang bermakna reliable.

Populasi dan Sampel
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau semua elemen yang ada

dalam wilayah penelitian (Arikunto, 2006). Sedangkan menurut Azwar (2010), populasi

didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di perusahaan Chevron

Indonesia Kalimantan Operasional. Dipilihnya karyawan Chevron sebagai populasi

penelitian dengan alasan karena perusahaan tersebut memiliki sampel yang dapat

langsung digunakan sebagai subjek penelitian. Menurut Azwar (2010), sample adalah

sebagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasinya. Dalam
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penelitian ini sample yang dipilih hanya 90 orang, diantaranya 30 orang dengan masa

kerja kurang lama, 30 orang dengan masa kerja lama, dan 30 orang dengan masa kerja

sangat lama. Teknik pengambilan sample yang digunakan pada penelitian ini adalah

dengan menggunakan purposive sampling yang mana pengambilan setiap sampel dari

populasi dengan pertimbangan tertentu, atau memilih sampel yang benar-benar

memenuhi kriteria yang dibutuhkan (Sugiyono, 2002). Adapun ciri sampling yang akan

diambil adalah berstatus resmi sebagai karyawan Chevron Indonesia Kalimantan

Operasional.

Deskripsi Karakteristik Subjek

Karakteristik Jumlah Presentase (%)

Jenis Kelamin
Laki – Laki 68 75,6 %

Perempuan 22 24,4 %

Masa Kerja (dalam tahun)
0 – 6 tahun 30 33,3 %

7– 15 tahun 30 33,3 %

> 15 tahun 30 33,3 %

Status Kepegawaian
Permanen 84 93,3 %

Kontrak 6 6,7 %

Dari data tersebut diperoleh bahwa subyek yang berjenis kelamin laki-laki lebih

banyak daripada yang berjenis kelamin perempuan. Diperoleh pula masa kerja yang

beragam dari masing-masing subjek yaitu 0 – 6 tahun, 7 – 15 tahun, serta > 15 tahun

dengan jumlah dan persentase yang sama yaitu sebanyak 30 orang pada setiap

masing-masing masa kerja. Selain itu diperoleh status kepegawaian subjek dimana

terdapat pegawai permanen dan pegawai kontrak. Status kepegawaian permanen

memiliki jumlah 84 orang dengan persentase 93,3%. Sedangkan karyawan dengan

status kepegawaian kontrak berjumlah 6 orang dengan persentase sebesar 6,7%, yang

menunjukkan bahwa subjek dengan status kepegawaian pegawai permanen lebih

banyak daripada pegawai kontrak.
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Analisa Data
Untuk menjawab masalah penelitian, peneliti melakukan pengujian statistic untuk

menjawab pertanyaan penelitian. Perhitungan statistic yang dilakukan adalah

menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 14.0. Analisa data

yang digunakan untuk melihat perbedaan komitmen organisasi ditinjau dari masa kerja

adalah dengan menggunakann Teknik Chi Square. Teknik Chi-Square ini digunakan

untuk menguji signifikansi perbedaan frekuensi. Teknik Chi-Square ini memiliki 2 fungsi,

pertama dapat digunakan untuk mengadakan estimasi dan kedua dapat digunakan

untuk menguji hipotesis. Mengadakan estimasi berarti menafsirkan keadaan populasi

berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari sampel.

Hasil Penelitian

Hasil Analisis Chi-Square

Chi Sig. (P) Keterangan Kesimpulan

32,959 0 < 0,01 Sangat Signifikan

Hasil analisis chi-square menunjukkan nilai Chi = 32,959 dengan nilai probabilitas (P)

sebesar 0,000 < 0.01 hal ini menunjukkan ada perbedaan antara komitmen organisasi

(X) dengan masa kerja (Y) artinya semakin lama masa kerja seseorang maka semakin

kuat pula komitmen organisasinya, sebaliknya semakin pendek masa kerja seseorang

maka akan semakin lemah komitmen organisasinya.

Tabel Crosstabs

Masa Kerja
Komitmen Organisasi

Total
Lemah Sedang Kuat

0 - 6 Tahun 0 18 12 30

7 - 15 Tahun 3 25 2 30

> 15 Tahun 11 19 0 30

Total 14 62 14 90

Deskripsi tabel diatas menunjukkan 90 subjek penelitian pada masa kerja 0 – 6

tahun terdapat 11 orang atau 12,2% % yang memiliki komitmen organisasi yang lemah,

19 orang atau  21,1% memiliki komitmen sedang dan  tidak ada atau 0% yang memiliki

komitmen organisasi yang kuat. Pada masa kerja 7 – 15 tahun terdapat 2 orang atau
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2,2% yang memiliki komitmen organisasi kuat, 25 orang atau 27,8% memiliki komitmen

sedang dan sebanyak 3 orang atau 3,3% yang memiliki komitmen organisasi lemah.

Sedangkan pada masa kerja > 15 tahun terdapat 12 orang atau 12%  yang memiliki

komitmen organisasi kuat, 18 orang atau 18% memiliki komitmen sedang dan tidak

terdapat seorangpun yang memiliki komitmen organisasi lemah. Pada tabel rangkuman

deskripsi data komitmen organisasi diatas, dari ketiga masa kerja yang memiliki

komitmen organisasi kategori lemah terbanyak, terdapat pada masa kerja 0 – 6 tahun.

Subyek yang memiliki komitmen organisasi kategori sedang terbanyak terdapat pada

masa kerja 7 – 15 tahun.  Sedangkan subyek yang memiliki komitmen organisasi

kategori kuat terbanyak, terdapat pada masa kerja > 15 tahun. Sebaliknya, subyek yang

memiliki komitmen organisasi kategori lemah dengan jumlah terkecil, terdapat pada

masa kerja > 15 tahun. Sedangkan subyek yang memiliki komitmen organisasi kategori

kuat dengan jumlah terkecil, terdapat pada masa kerja 0 – 6 tahun. Berdasarkan

penjelasakan diatas menunjukkan hipotesis penelitian yang menyatakan ada perbedaan

komitmen organisasi ditinjau dari masa kerja dapat diterima.

Diskusi

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini diperoleh Chi sebesar 32,

959 dengan nilai probabilitas (P) sebesar 0,00 0 < 0,01 yang menunjukkan adanya

perbedaan yang sangat signifikan antara komitmen organisasi jika ditinjau dari masa

kerja karyawan, artinya semakin lama masa kerja karyawan komitmen organisasi yang

dimiliki akan semakin kuat, sebaliknya semakin pendek masa kerja karyawan komitmen

organisasi yang dimiliki akan semakin lemah.

Hal ini membuktikan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa ada

perbedaan komitmen organisasi karyawan jika ditinjau dari masa kerjanya. Dengan

terbuktinya hal tersebut dapat dipahami bahwa masa kerja yang semakin lama akan

membentuk komitmen organisasi yang kuat pada karyawan Chevron Indonesia

Company di Kota Balikpapan.

Dengan komitmen organisasi yang kuat akan menyebabkan seorang karyawan

akan terus mencurahkan potensi yang dimilikinya untuk kepentingan organisasi atau

perusahaan tempatnya bekerja serta memiliki keinginan atau dorongan untuk tetap

bergabung pada organisasi tersebut. Dengan keinginan untuk terus bergabung dan
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memberikan sumbangsih pada perusahaan akan memunculkan waktu yang lebih lama

atau masa kerja yang lebih panjang dari karyawan tersebut.

Masa kerja merupakan tenggang waktu yang diliki oleh seorang karyawan untuk

menyumbangkan tenanganya pada perusahaan sehingga akan menghasilkan kerja dan

keterampilan kerja yang berkualitas. Dalam penelitian ini pembagian masa kerja di

lakukan dengan membagi tiga kelompok berdasarkan pengelompokkan masa kerja

pada perusahaan tempat diadakannya penelitian, yaitu masa kerja antara 0 – 6 tahun,

masa kerja antara 7 – 15 tahun serta masa kerja > 15 tahun.

Dari perhitungan yang dilakukan dengan 90 subjek penelitian pada masa kerja 0

– 6 tahun terdapat 11 orang atau 12,2% % yang memiliki komitmen organisasi yang

lemah, 19 orang atau  21,1% memiliki komitmen sedang dan  tidak ada atau 0% yang

memiliki komitmen organisasi yang kuat. Pada masa kerja 7 – 15 tahun terdapat 2 orang

atau 2,2% yang memiliki komitmen organisasi kuat, 25 orang atau 27,8% memiliki

komitmen sedang dan sebanyak 3 orang atau 3,3% yang memiliki komitmen organisasi

lemah. Sedangkan pada masa kerja > 15 tahun terdapat 12 orang atau 12%  yang

memiliki komitmen organisasi kuat, 18 orang atau 18% memiliki komitmen sedang dan

tidak terdapat seorangpun yang memiliki komitmen organisasi lemah. Hal ini

menunjukkan semakin lama masa kerja seorang karyawan maka komitmen organisasi

yang dimilikinya pun semakin lebih kuat. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa

karyawan dengan masa kerja 0 – 6 tahun memiliki komitmen organisasai yang lemah.

Karyawan dengan masa kerja 7 – 15 tahun memiliki komitmen organisasi sedang serta

karyawan dengan masa kerja > 15 tahun memiliki komitmen organisasi yang sangat

kuat. dengan demikian dapat dikatakan bahwa komitmen organisasi pada karyawan

mulai terbentuk pada masa kerja lama, yaitu masa kerja 7 hingga 15 tahun, karena pada

masa kerja lama karyawan telah memiliki komitmen organisasi dalam kategori sedang.

Komitmen organisasi yang kuat dapat dibentuk dan dihasilkan dari berbagai faktor,

diantaranya adalah faktor personal yang meliputi usia, lama kerja serta faktor

kepribadian lainnya. Faktor usia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi

terbentuknya komitmen organisasi dikarenakan usia yang relative muda biasanya

seseorang masih memiliki emosional yang labil dan cenderung ingin mencoba sesuatu

yang baru serta sering kali menginginkan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih.

Kecenderungan ikatan emosional dengan organisasi yang masih rapuh menyebabkan

banyak terjadinya kemangkiran para pekerja di usia muda. Selain itu juga terdapat

faktor organisasi seperti works experiences atau pengalaman kerja, goal consistency
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organizational atau tujuan organisasi yang konsisten akan membentuk atau

memunculkan sikap tanggung jawab karyawan terhadap perusahaan. Selain itu juga

terdapat faktor yang berpengaruh terhadap komitmen organisasi tetapi bukan dari dalam

organisasi seperti availability of alternative jobs atau tidak adanya alternatife pekerjaan

lain, serta keterikatan atau ketergantungan karyawan dengan perusahaan seperti

jaminan sosial serta kesejahteraan hidup karyawan yang diberikan oleh perusahaan.

Faktor – faktor di atas yang melatar belakangi terbentuknya komitmen organisasi pada

karyawanPola Organisasi yang dimiliki oleh sebuah organisasi sangatlah berperan

dalam menumbuhkan komitmen organisasi pada karyawan. Ketika sebuah organisasi

menginginkan seluruh karyawannnya untuk tetap dapat berkomitmen, sudah semestinya

organisasi tersebut memiliki poola organisasi yang baik, tidak hanya mementingkan

serta menuntut keuntungan bagi organisasi tetapi juga fokus terhadap kesejahteraan

dan kenyamanan karyawan. Ketika karyawan pada sebuah organisasi tersebut memiliki

tingkat kesejahteraan serta kenyamanan yang cukup baik bagi setiap karyawannya,

maka dengan sendirinya akan menumbuhkan rasa percaya serta komitmen pada

organisasi tersebut.

Karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi memiliki tenggang

waktu bekerja yang jauh lebih lama pada organisasi tempatnya bekerja dan cenderung

menginginkan untuk dapat terus berada ditengah – tengah organisasi tempatnya

bekerja. Dengan masa kerja yang lebih lama karyawan dapat melakukan banyak hal

untuk mendapatkan sesuatu yang baru dan dapat mengasah keterampilan yang lebih

baik dibidang yang mereka tekuni.

Kesimpulan dan Rekomendasi
Hasil analisis data dalam penelitian ini diperoleh Chi sebesar 32,959 dengan nilai

probabilitas (P) sebesar 0,00 0 < 0,01 yang menunjukkan adanya perbedaan yang

sangat signifikan antara komitmen organisasi jika ditinjau dari masa kerja karyawan,

artinya semakin lama masa kerja karyawan komitmen organisasi yang dimiliki akan

semakin kuat, sebaliknya semakin pendek masa kerja karyawan komitmen organisasi

yang dimiliki akan semakin lemah.

Hal ini membuktikan bahwa penelitian pada masa kerja 0 – 6 tahun pada masa

kerja 0 – 6 tahun terdapat 11 orang atau 12,2% % yang memiliki komitmen organisasi

yang lemah, 19 orang atau  21,1% memiliki komitmen sedang dan  tidak ada atau 0%

yang memiliki komitmen organisasi yang kuat. Pada masa kerja 7 – 15 tahun terdapat 2
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orang atau 2,2% yang memiliki komitmen organisasi kuat, 25 orang atau 27,8% memiliki

komitmen sedang dan sebanyak 3 orang atau 3,3% yang memiliki komitmen organisasi

lemah. Sedangkan pada masa kerja > 15 tahun terdapat 12 orang atau 12%  yang

memiliki komitmen organisasi kuat, 18 orang atau 18% memiliki komitmen sedang dan

tidak terdapat seorangpun yang memiliki komitmen organisasi lemah. Melalui

rangkuman deskripsi data komitmen organisasi diatas menunjukkan bahwa karyawan

Chevron Indonesia Company di Kota Balikpapan dengan masa kerja yang kurang lama

yaitu antara 0 hingga 6 tahun memiliki komitmen organisasi lemah. Karyawan dengan

masa kerja antara 7 hingga 15 tahun memiliki komitmen organisasi yang sedang,

sedangkan karyawan yang memiliki masa kerja lebih dari 15 tahun memiliki komitmen

organisasi yang kuat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan dan

memungkinkan untuk dipertimbangkan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Bagi Organisasi atau Perusahaan

Disarankan agar pihak organisasi dapat memberikan kenyamanan serta

memberikan kesempatan kepada para karyawan yang memiliki masa kerja kurang lama

untuk berperan aktif dan menunjukkan eksistensinya dalam melakukan tujuan –

Tujuan organisasi. Pihak organisasi dapat melibatkan dan memberikan

kepercayaan kepada karyawan dengan masa kerja kurang lama untuk dapat

bertanggung jawab pada sebuah pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang

dimiliki oleh karyawan tersebut.

Pihak perusahaan juga dapat memberikan coaching atau mentoring kepada

masing – masing karyawan dengan masa kerja kurang lama untuk dapat melakukan

pendampingan serta membantu masalah – masalah pekerjaan yang dihadapi karyawan.

Dengan pendampingan tersebut, diharapkan karyawan baru dapat lebih nyaman dan

lebih terbantu dalam penyesuaian pekerjaan serta lingkungan sosial yang ada pada

organisasi tersebut.

Selain itu juga pihak organisasi dapat memberikan reward atau penghargaan

terhadap seluruh karyawan agar karyawan memiliki rasa kepuasaan terhadap

pengabdian serta pengorbanan yang telah diberikan kepada organisasi. Pemberian

reward atau penghargaan kepada seluruh karyawan dapat menumbuhkan rasa

komitmen terhadap organisasi.
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2. Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan dan

mengembangkan atau menambah variabel – variabel komitmen organisasi disamping

variabel masa kerja seperti usia, jenis kelamin, atau kepribadian. Selain itu subjek

penelitian diharapkan lebih beragam, yaitu tidak diambil dari satu populasi saja

melainkan pada berbagai populasi.
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