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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Komitmen pegawai secara umum merupakan sikap pegawai yang 

tertarik dengan tujuan, nilai dan sasaran sebuah perusahaan. Biasanya ciri 

yang ditunjukan adalah dengan adanya penerimaan individu atas nilai dan 

tujuan perusahaan serta memiliki keinginan untuk berafiliasi dengan 

perusahaan dan kesediaan bekerja keras untuk perusahaan sehingga 

membuat individu betah dan tetap ingin bertahan di perusahaan tersebut 

hingga pada akhirnya perusahaan dapat memberikan pelayanan yang baik 

dan mampu bersaing pada zaman sekarang. 

Keungulan bersaing perusahaan dalam  merupakan suatu hal yang 

penting dalam segala kegiatan bisnis pada perusahaan atau organisasi. 

Keunggulan dalam kegiatan bisnis pun dapat terwujud jika sebuah 

perusahaan atau organisasi telah menetapkan visi, misi, serta tujuannya 

dengan baik sehingga terlihat arah sebuah perusahaan atau organisasi 

tersebut akan di bawa kemana. Tidak cukup sampai disitu, setelah 

memiliki visi, misi dan tujuan yang baik, sebuah perusahaan atau 

organisasi haruslah mencapai atau mewujudkan baik visi, misi tujuan yang 

telah di tetapkan dengan baik dan optimal 

Untuk mencapai visi, misi, serta tujuan sebuah organisasi, 

diperlukan sumber daya yang profesional dan memiliki dedikasi tinggi 

terhadap organisasi, yang kemudian akan memberikan kontribusi positif 

bagi organisasi.  

Ada berbagai sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai 

tujuan organisasi, salah satunya adalah sumber daya manusia. Akhir-akhir 

ini, sumber daya manusia telah dipandang sebagai sumber daya yang 

sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus, karena merupakan 

salah satu unsur pokok yang menentukan tercapainya tujuan organisasi. 
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Tujuan organisasi tidak akan tercapai apabila tidak didukung oleh 

komitmen pegawainya. Namun pengelolaan sumber daya merupakan hal 

yang cukup sulit untuk dilakukan. Banyak masalah yang mungkin terjadi 

dalam pengelolaan sumber daya manusia, terutama masalah komitmen 

pegawai. 

Robbins dan Judge (2013) mendefinisikan komitmen pegawai 

sebagai suatu keadaan dimana seseorang individu memihak organisasi 

serta tujuan-tujuannya, dan keinginannya untuk mempertahankan 

keanggotannya dalam organisasi. 

Pada saat ini, perusahaan penyedia jasa pariwisata dan budaya pun 

menjadi salah satu fokus pemerintah mengingat perpindahan manusia dari 

suatu tempat ke tempat yang lain semakin mudah terlebih lagi dengan 

adanya MEA ( Masyarakat Ekonomi Asean ) dan kerja sama regional lain 

yang memungkinkan perpindahan manusia yang semakin besar. Selain itu, 

industri kreatif juga salah satu bidang yang memiliki peluang dan potensi 

yang besar terutama bagi Indonesia.  

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri kreatif 

tersebut adalah PT. Saung Angklung Udjo. PT. Saung Angklung Udjo 

adalah perusahaan atau organisasi yang berlokasi di kota Bandung yang 

menyediakan tempat pariwisata yang menyuguhkan berbagai macam jasa 

hiburan kepada para wisatawan yang datang dengan pagelaran kesenian 

Jawa Barat yaitu seni tari dan seni musik khas Jawa Barat.  

Saung Angklung Udjo juga menyediakan kerajinan khas Jawa 

Barat yaitu beragam jenis angklung dan wayang golek. Dengan fokus 

mereka yang menjadi fasilitator antara budaya Jawa barat dan masyarakat 

baik masyarakat lokal, nasional dan internasional. 

Karena hingga kini, wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara 

sangat berminat serta ingin mengunjungi sebuah wahana pariwisata yang 

disediakan oleh berbagai organisasi atau perusahaan yang menyajikan 

berbagai macam ragam budaya.  
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PT. Saung  Angklung  Udjo  pun telah menjadi destinasi wisata 

para turis lokal dan manca negara. Berikut tabel mengenai kenaikan 

jumlah pengunjung pada PT. Saung Angklung Udjo. 

 

Tabel 1. 1 

Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Saung Angklung Udjo 

Tahun 2012-2016 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Laporan tahunan PT. Saung Angklung Udjo 

Berdasarkan laporan tahunan PT. Saung Angklung Udjo, pada 

tahun 2012, wisatawan nusantara berjumlah 151.938 orang dan wisatawan 

mancanegara berjumlah 35.840 orang. Sepanjang tahun 2013, 175.838 

orang wisatawan nusantara dan 55.078 orang wisatawan mancanegara 

berkunjung ke Saung Angklung Udjo. Jumlah wisatawan terus meningkat 

hingga pada akhir 2014, jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung 

sebanyak 177.652 orang dan jumlah wisatawan mancanegara yang 

berkunjung sebanyak 61.260 orang. Dan sepanjang tahun 2015, 

pengunjung semakin meningkat hingga mencapai angka 203.529 orang 

untuk wisatawan nusantara dan 62.210 orang untuk wisatawan 

mancanegara. Hingga pada akhir tahun 2016, wisatawan nusantara yang 

berjumlah 205.891 orang dan wisatawan mancanegara yang berjumlah 

63.149 orang berkunjung ke Saung Angklung Udjo. 
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Dari data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan 

ke Saung Angklung Udjo meningkat dari tahun ke tahun. Dengan begitu, 

PT. Saung Angklung Udjo harus mampu memberikan pelayanan yang 

selalu prima dengan memastikan sumber daya manusianya dapat bekerja 

dengan baik. 

Memastikan sumber daya manusia dapat bekerja dengan baik 

dalam mencapai tujuan organisasi tentu tidak mudah. Terdapat berbagai 

masalah yang mungkin terjadi. Salah satu permasalahan yang terlihat pada 

PT. Saung Angklung Udjo adalah komitmen pegawainya. 

Menurut kuisioner pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 

Saung Angklung Udjo ternyata memiliki masalah pada komitmen 

pegawainya. Sesuai dengan hasil kuisioner pra penelitian yang diberikan 

pada 30 orang pegawai yang bekerja pada saung angklung udjo berikut. 

 Saya Ingin Melakukan Pekerjaan Dengan Maksimal 

 

 

Gambar 1. 1 

Keinginan Untuk Bekerja Secara Maksimal 

Sumber : Kuisioner Pra Penelitian 13 Maret 2017 

Dari hasil kuisioner pra penelitian diatas, dapat dilihat bahwa 

mayoritas pegawai yang menjadi sampel kuisioner pra penelitian tidak 

setuju dengan pernyataan yang diajukan. Hal ini menunjukkan mayoritas 

pegawai yang menjadi sampel kuisioner pra penelitian tidak memiliki 
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keinginan untuk bekerja secara maksimal. Karena salah satu sikap yang 

muncul ketika seseorang sudah memiliki komitmen pegawai yang baik 

adalah orang tersebut akan bekerja secara maksimal. 

Saya Akan Terus Berada Di Perusahaan Ini Hingga Pensiun 

 

Gambar 1. 2  

Keinginan Untuk Tetap Berada Di Perusahaan Hingga Pensiun 

Sumber : Kuisioner Pra Penelitian 28 Maret 2017 

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa setengah dari pegawai yang 

menjadi sampel kuisioner pra penelitian setuju dengan pernyataan yang 

diberikan oleh peneliti dan setengah dari sampel kuisioner pra penelitian 

tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan oleh peneliti. Dari sampel 

yang tidak setuju, bahkan ada sekitar 10% yang menyatakan sangat tidak 

setuju dengan pernyataan yang diberikan oleh peneliti. Hal ini tentu 

menjadi sorotan ketika setengah dari sampel kuisioner penelitian tidak 

ingin berada di perusahaan tersebut hingga masa pensiunnya. Terlihat 

bahwa ada sesuatu yang menyebabkan komitmen pegawai kurang 

maksimal. 
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Peneliti membuat kuisioner pra-penelitian ketiga tentang tingkat 

keinginan pegawai untuk memajukan perusahaan beberapa pegawai di 

Saung Angklung Udjo. Berikut hasil kuisioner pra-penelitiannya. 

Saya ingin memajukan perusahaan 

 

Gambar 1. 3 

Keinginan Pegawai Untuk Memajukan PT. Saung Angklung Udjo 

Sumber : Kuisioner Pra Penelitian 13 maret 2017 

 

Hasil kuisioner tersebut menyatakan bahwa ada sekitar 10% 

pegawai yang merasa sangat tidak setuju. Sedangkan terdapat 60% yang 

menjawab tidak setuju saja. Hal ini tentu menjadi sebuah permasalahan 

ketika lebih dari setengah pegawai yang menjadi sampel kuisioner 

penelitian merasa tidak setuju. Menurut wawancara lebih lanjut terhadap 

pegawai yang tidak ingin memajukan perusahaan bahwa pegawai tidak 

ingin memajukan perusahaan karena pegawai tidak merasa  puas bekerja 

dan tidak merasa harus memajukan perusahaan 

Permasalahan mengenai komitmen pegawai ini terlihat pula dari 

hasil wawancara dan observasi pada pegawai yang menjadi sampel 

kuisioner pra penelitian. Terlihat ketika bekerja mereka terlihat cepat lelah 
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serta jenuh. Namun ketika pekerjaan mereka selesai, terlihat keakraban 

satu sama lain antar sesama pegawai..  

Terkait dengan permasalahan komitmen pegawai ini,  sumber 

daya manusia memiliki peranan penting dalam perusahaan, pegawai pun 

juga mempunyai berbagai macam kebutuhan yang ingin dipenuhinya. 

Keinginan para pegawai untuk memenuhi kebutuhan inilah yang dapat 

memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu termasuk untuk 

melakukan pekerjaan atau bekerja. Pemberian kompensasi yang tidak 

hanya berupa finansial sangat penting bagi pegawai, karena besar kecilnya 

kompensasi tersebut merupakan ukuran terhadap prestasi kerja pegawai. 

Selain itu, sumber daya manusia yang dimiliki harus di kelola dengan baik 

salah satunya dengan menciptakan kepuasan kerja bagi para pegawai.  

Selain kompensasi non finansial, kepuasan kerja merupakan hal 

yang menjadi faktor munculnya komitmen pegawai. Komitmen pegawai 

merupakan pengikat antara individu dengan suatu organisasi, serta gagasan 

atau proyek yang diwujudkan oleh individu tersebut dalam 

mendedikasikan dirinya bagi pencapaian misi organisasi. Ketika pegawai 

merasa puas berada dalam perusahaan, maka ia akan berusaha bekerja 

semaksimal mungkin sehingga terciptanya komitmen pegawai.  

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut 

permasalahan komitmen pegawai yang terdapat pada PT. Saung Angklung 

Udjo dengan melakukan penelitian yang berjudul “ Pengaruh 

Kompensasi Non Finansial dan Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen 

Pegawai ”  

1.2. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan penjabaran diatas, masalah yang di hadapi oleh 

PT.Saung Angklung Udjo adalah permasalahan mengenai komitmen 

pegawai yang kurang kuat sehingga di khawatirkan akan mempengaruhi 

kualitas pelayanan. Permasalahan komitmen pegawai diperkuat dengan 

adanya wawancara langsung dan data pra penelitian yang didapat dari 

penyebaran pertanyaan kepada 30 orang pegawainya. Stum (2008) 
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mengemukakan ada 5 faktor yang berpengaruh terhadap komitmen 

pegawai diantaranya adalah budaya keterbukaan, kepuasan kerja, 

kompensasi non finansial, arah organisasi, penghargaan kerja yang sesuai 

dengan kebutuhan. Sehingga peneliti harus menyesuaikan dengan 

perusahaan faktor apa yang paling tepat yang mempengaruhi komitmen 

pegawai. Setelah melakukan beberapa wawancara, peneliti mengambil 

faktor kompensasi non finansial dan kepuasan kerja. 

1.3. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana gambaran kompensasi non finansial, kepuasan kerja 

dan komitmen pegawai pada  PT. Saung Angklung Udjo? 

2. Bagaimana pengaruh kompensasi non finansial terhadap komitmen 

pegawai pada PT. Saung Angklung Udjo ? 

3. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen pegawai 

pada PT. Saung Angklung Udjo ? 

4. Bagaimana pengaruh kompensasi non finansial dan kepuasan kerja 

terhadap komitmen pegawai pada PT. Saung Angklung Udjo? 

1.4. Tujuan 

1. Untuk mengetahui gambaran kompensasi non finansial, kepuasan 

kerja dan komitmen pegawai pada PT.Saung Angklung Udjo 

2. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi non finansial terhadap 

komitmen pegawai pada PT.Saung Angklung Udjo 

3. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen 

pegawai pada PT. Saung Angklung Udjo  

4. Untuk mengetahui pengaruh antara kompensasi non finansial dan 

kepuasan kerja terhadap komitmen pegawai pada PT.Saung 

Angklung Udjo 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang 

lebih baik dan memperkaya teori tentang sumber daya manusia 
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tentang kompensasi non finansial, kepuasan kerja dan komitmen 

pegawai. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan 

informasi tentang upaya peningkatan komitmen pegawai. 

 


