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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu masalah yang menarik untuk dikaji adalah mengenai belum 

optimalnya komitmen kerja karyawan atau yang biasa dikenal sebagai komitmen 

organisasi. Sebagai salah satu organisasi pemerintah PT.PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Bandung yang bergerak 

dalam sektor pelayanan jasa kelistrikan yang memiliki 32 juta pelanggan dituntut 

untuk memiliki kinerja yang baik, dengan demikian diharapkan komitmen yang 

tinggi terhadap organisasi dimiliki oleh karyawannya agar organisasi mampu 

mencapai produktivitas yang tinggi. 

“Komitmen adalah kondisi psikologis, yang merupakan karakteristik 

hubungan pekerja dengan organisasi dan keterlibatan pekerja untuk memutuskan 

tetap menjadi bagian dari organisasi”. (Meyer dan Allen, 1997:11) 

Untuk dapat memiliki SDM yang berkomitmen tinggi harus ada kerjasama 

dalam menciptakan kondisi yang kondusif di lingkungan kerja. Komitmen 

organisasi karyawan bukan saja hanya kesetiaan pada organisasi tetapi 

memberikan segala sesuatu terhadap organisasi guna membantu organisasi dalam 

mencapai tujuan organisasi. Organisasi harus dapat mengelola sumber daya 

manusia yang handal sehingga menjadi keunggulan tersendiri bagi organisasi, 

karena memiliki sumber daya manusia yang berkomitmen tinggi. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 21 Januari 

2013 dengan ibu Elly bagian Sumber daya Manusia PT.PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Bandung salah satu 

kelemahan dalam mencapai tujuan kerja di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Barat dan Banten APJ Bandung adalah tingkat disiplin karyawan yang belum 

optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, masih banyak karyawan 

yang mangkir kerja, mangkir dari tugas dan tanggung jawab yang diberikan.  

Menurut Angela (1981) dalam Sopiah (2008:166), bahwa: “Karyawan 

yang berkomitmen rendah akan berdampak pada turn over, tingginya absensi, 

meningkatnya kelambanan kerja dan kurangnya intensitas untuk bertahan sebagai 

karyawan di organisasi tersebut”. 

Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas bahwa gejala-gejala belum 

optimalnya komitmen organisasi karyawan pada PT.PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Barat dan Banten APJ Bandung adalah sebagai berikut:  

Tabel 1. 1 

Rekapitulasi data kehadiran karyawan pada PT.PLN (Persero) DJBB APJ 

Bandung 

 (Juli-Desember 2012) 

Sumber : Bagian SDM PT PLN Persero Area Bandung  (Data diolah sendiri) 

Dilihat dari tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa tingkat kehadiran 

karyawan di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan 

Bulan 
Jumlah 

Karyawan 

Target 

Kehadiran 

(%) 

Presentasi 

Kehadiran (%) 

Kemangkiran 

(%) 

Keterangan 

Juli 89 99 84 15 - 

Agustus 89 99 84 15 Tetap 

September 89 99 80 19 Naik 

Oktober 89 99 89 10 Turun 

November 89 99 82 17 Naik 

Desember 89 99 83 16 Turun 
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dan Jaringan Bandung masih belum optimal dan bersifat fluktuatif yang 

cenderung menurun. Pada bulan Juli dan Agustus ketidakhadiran mencapai 15% 

artinya cenderung tetap, pada bulan September ketidakhadiran cenderung naik 

sebesar 4%, pada bulan Oktober ketidakhadiran karyawan mengalami penurunan 

sebesar 9%, pada bulan November ketidakhadiran karyawan mengalami kenaikan 

sebesar 7%, dan pada bulan Desember ketidakhadiran karyawan mengalami 

penurunan 1%. Jika hal tersebut dibiarkan maka akan menjadi penghambat 

pencapaian tujuan perusahaan. 

Selain tingkat kehadiran, dampak lain yang dapat dilihat dari rendahnya 

komitmen adalah kelambanan dalam kehadiran. Beberapa faktornya adalah 

tingkat keterlambatan kehadiran dan karyawan yang pulang lebih awal dari jam 

yang telah ditentukan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area 

Pelayanan dan Jaringan Bandung. 

Tabel 1. 2 
Rekapitulasi Keterlambatan Kehadiran dan Pulang Cepat 

N

o. 
Bulan 

Terlambat Masuk 

(%) 

Pulang Cepat 

(%) 

1.  Juli 2.93 5.45 

2.  Agustus 3.18 7.69 

3.  September 1.06 2.48 

4.  Oktober 0.40 1.72 

5.  November 0.73 2.17 

6.  Desember 0.84 2,27 

Sumber : Bagian SDM PT. PLN Persero Area Bandung  (Data diolah sendiri) 

Berdasarkan data pada tabel 1.2 dapat diperhatikan bahwa kasus 

keterlambatan karyawan dan pulang lebih cepat setiap bulannya mengalami 

peningkatan. Presentase paling tinggi dari karyawan yang terlambat datang adalah 

pada bulan Juli yaitu mencapai 2.93% dan Agustus yaitu mencapai 3.18%. 
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Presentase paling tinggi dari karyawan yang pulang cepat adalah pada bulan Juli 

yaitu mencapai 5.45% dan Agustus yaitu mencapai 7.69%. Hal tersebut 

menggambarkan masih kurangnya komitmen organisasi karyawan untuk  masuk 

maupun selesai kerja tepat waktu.  

Menurut para ahli yang dikutip Sopiah (2008:166), ditinjau dari segi 

organisasi, karyawan yang berkomitmen rendah akan berdampak pada turn over 

(Koch, 1978), tingginya absensi, meningkatnya kelambanan kerja dan kurangnya 

intensitas untuk bertahan sebagai karyawan di organisasi (Angela, 1981), 

rendahnya kualitas kerja (Streers, 1991), dan kurangnya loyalitas pada perusahaan 

(Schein, 1968). Selanjutnya Near & Jansen (1983) menambahkan bahwa bila 

komitmen karyawan rendah maka ia bisa memicu perilaku karyawan yang kurang 

baik, misalnya tindakan kerusuhan yang dampak lebih lanjutnya adalah reputasi 

organisasi menurun, kehilangan kepercayaan dari klien dan dampak yang lebih 

jauh lagi adalah menurunnya laba perusahaan. 

Selanjutnya faktor yang lain yang dapat dijadikan sebagai penilaian belum 

optimalnya komitmen organisasi karyawan adalah turn over.  Adapun di bawah 

ini merupakan data turn over karyawan di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Barat dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Bandung selama tahun 2010-2013. 

Tabel 1. 3  

Daftar Karyawan yang Berhenti Bekerja Pada PT.PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Barat dan Banten APJ Bandung 

Keterangan 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 

Jumlah Awal 109 108 103 94 

Jumlah Masuk 3 1 - - 

Jumlah Keluar 4 6 9 5 

Jumlah Akhir 108 103 94 89 

Sumber: Bagian SDM PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan 

Banten Area Pelayanan dan Jaringan Bandung 

 



 
 

Thahatin Nurhayatti Adil, 2013 
PENGARUH KOMUNIKASI INTERPERSONAL PIMPINAN DENGAN KARYAWAN TERHADAP KOMITMEN 
ORGANISASI KARYAWAN DI PT.PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN AREA 
PELAYANAN DAN JARINGAN BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Dari data Turn Over pada tabel 1.3  dapat dihitung presentase Turn Over 

dengan rumus perhitungan sebagai berikut: 

Turn Over: 
                         

                                  
        = 

Sumber: Malayu Hasibuan (2003:52) 

Turn Over 2010: 
      

             
        = 0.92% 

Turn Over 2011: 
      

             
        = 4.7% 

 Turn Over 2012: 
    

            
        = 9.13% 

Turn Over 2013: 
    

           
        = 5.46% 

Dari tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa setiap tahun karyawan yang 

mengajukan pensiun dini terus meningkat. Pada Tahun 2010 terdapat 0.92%  yang 

mengajukan pensiun dini,  Tahun 2011 terdapat 4.7% yang mengajukan pensiun 

dini, Tahun 2012 terdapat 9.13 % yang mengajukan pensiun dini, dan di Tahun 

2013 sudah ada yang mengajukan pensiun dini sebanyak 5.46 %. Pensiun dini 

adalah pensiun yang diajukan oleh karyawan secara sukarela biasanya 

dikarenakan karyawan merasa tidak puas dengan pekerjaanya, karyawan merasa 

tidak cocok dengan bidang pekerjaannya baik itu secara emosional maupun 

kesesuaian antara karakteristik pekerjaan dengan dirinya, karena faktor kesehatan, 

adanya tawaran bekerja di perusahaan lain yang lebih menjanjikan, berbisnis, 

bahkan bisa saja disebabkan karena hubungan dengan rekan kerja atau dengan 

atasan yang kurang baik, kenyamanan dan kurang efektifnya komunikasi dua arah 

yang komprehensif antara pimpinan dan karyawan, hal tersebut mengindikasikan 
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belum optimalnya komitmen (Continuance Commitment), dan harus segera diatasi 

oleh pimpinan agar dapat mengoptimalkan komitmen organisasi karyawan. 

Adapun data karyawan berhenti bekerja diantaranya karena sakit, berbisnis, 

ada tawaran bekerja di tempat lain, berikut datanya:  

Tabel 1. 4  

Data Alasan Karyawan Berhenti Bekerja Pada PT.PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Barat dan Banten APJ Bandung 

Alasan Karyawan Berhenti 

Bekerja 
Jumlah 

Persentase 

(%) 

Sakit 2 8,3 

Bisnis 12 50 

Tawaran bekerja di tempat lain 7 29,2 

Lain-lain 3 12,5 

Total 24 100 

Sumber: Bagian SDM PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan 

Banten Area Pelayanan dan Jaringan Bandung 

 

Berdasarkan tabel 1.4 di atas menunjukkan bahwa alasan karyawan 

berhenti bekerja ada empat hal yaitu: alasan sakit sebesar 8,3%, alasan bisnis 

sebesar 50%, alasan tawaran bekerja di tempat lain sebesar 29,2%, dan alasan 

lain-lain sebesar 12,5%. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat karyawan 

yang merasakan ketidakpuasan dan kurangnya rasa ingin tetap bertahan di 

perusahaan sehingga mengajukan pensiun dini. Dengan demikian perusahaan 

harus segera mencari  pengganti pegawai yang telah pensiun agar tidak terjadi 

kekosongan jabatan. Jika kekosongan jabatan terjadi di dalam suatu perusahaan 

maka kinerja karyawan akan terhambat. Jika hal tersebut tidak segera diatasi maka 

pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Toto staf SDM di bagian 

pelayanan dan administrasi pada 5 April 2013 bahwa di duga belum optimalnya 

tingkat komitmen organisasi karyawan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa 
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Barat dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Bandung dilihat dari gejala-gejala 

sebagai berikut:  

1. Kurang tanggung jawab dalam pekerjaan, seperti karyawan santai dalam 

melaksanakan pekerjaan dan mengobrol pada saat jam kerja sehingga 

pekerjaan tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.  

2. Kurang inisiatif dalam melaksanakan pekerjaanya,  kurang bekerja dengan 

sebaik mungkin.  

3. Karyawan bekerja dengan sungguh-sungguh jika ada perintah dari pimpinan 

4. Karyawan kurang peduli terhadap masalah yang dihadapi perusahaan dan 

rekan kerja, kurangnya kepedulian karyawan dalam memecahkan masalah 

perusahaan dalam mencapai terget perusahaan yang belum tercapai.  

Selain itu juga penulis melakukan wawancara dengan beberapa karyawan 

mengenai dugaan belum optimalnya tingkat komitmen SDM di PT. PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Bandung. Hal 

tersebut disebabkan oleh beberapa hal permasalahan, yaitu: 

1. Ada beberapa karyawan yang kurang disiplin dalam bekerja 

2. Karyawan tidak ingin menghabiskan sisa karirnya untuk bekerja di perusahaan 

karena masih banyak alternatif pekerjaan yang lain 

3. Karyawan kurang mementingkan kepentingan perusahaan, seperti kurang 

bersungguh-sungguh dalam mengerjakan pekerjaan, sehingga ada beberapa 

target perusahaan yang belum tercapai. 

4. Kesempatan berkarir yang kurang menurut karyawan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf SDM di bagian pelayanan dan 

administrasi pada 5 April 2013 bahwa diduga belum optimalnya tingkat komitmen 
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SDM di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan 

Jaringan Bandung dilihat dari permasalahan yang berkaitan dengan komunikasi 

interpersonal sebagai berikut:  

1. Komunikasi yang dilakukan masih dirasakan kurang dalam frekuensi tatap 

muka. Hal tersebut  mengakibatkan karyawan menjadi kurang akrab karena 

intensitas berkomunikasi yang kurang.   

2. Pemahaman isi pesan yang berbeda diantara komunikator dengan komunikan 

3. Komunikasi yang kurang efektif, kurang terbuka antara atasan dan para 

karyawannya.  Yang menyebabkan hubungan menjadi kurang begitu akrab.  

Fenomena-fenomena di atas menunjukkan belum optimalnya komitmen 

karyawan, jika dilihat dari belum optimalnya karyawan dalam melaksanakan 

pekerjaan sebaik mungkin, masih banyak karyawan yang mangkir dalam bekerja, 

tingkat turn over selalu meningkat setiap tahunnya diduga hal tersebut terjadi  

karena komunikasi interpersonal yang kurang efektif antara atasan dan para 

karyawannya. 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi komitmen karyawan. 

Menurut Young et.al dalam Sopiah (2008:164) ada 8 faktor yang secara 

positif berpengaruh terhadap komitmen organisasi, yaitu: Kepuasan 

terhadap promosi, Karakteristik pekerjaan, Komunikasi, Kepuasaan 

terhadap kepemimpinan, Pertukaran ekstrinsik, Pertukaran intrinsik, 

Imbalan intrinsik dan Imbalan ekstrinsik. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Barat dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Bandung diduga yang menjadi 

penyebab belum optimalnya komitmen organisasi karyawan adalah komunikasi 

interpersonal. Dalam meningkatkan komitmen organisasi karyawan dapat 

dilakukan dengan membangun kepercayaan, keterbukaan, keakraban dan 
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keharmonisan antara pimpinan dengan karyawan dengan adanya komunikasi 

interpersonal. 

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara 

tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain 

secara langsung, baik secara verbal ataupun non verbal. (Deddy Mulyana, 

2011:81). Komunikasi interpersonal dianggap komunikasi yang paling efektif 

dalam mengubah sikap, perilaku dan tindakan seseorang. Selain itu komunikasi 

interpersonal sangat potensial untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain, 

karena kita dapat menggunakan kelima alat indra yang kita miliki untuk 

mempertinggi daya bujuk pesan (Deddy Mulyana, 2011:81).  

Komunikasi interpersonal sangat diperlukan di dalam organisasi untuk 

mengkoordinasi pelaksanaan tugas, mengarahkan kegiatan karyawan untuk 

mencapai tujuan organisasi, sebagai proses pemecahan masalah organisasi, 

sebagai informasi untuk membantu pimpinan dalam proses pengambilan 

keputusan. 

Dengan komunikasi interpersonal yang dibangun dengan baik antara 

pimpinan dengan karyawan maka akan meningkatkan komitmen organisasi 

karyawan, tetapi manajemen sumber daya manusia dalam suatu perusahaan 

kurang memahami aspek yang menyebabkan belum optimalnya komitmen 

organisasi karyawan. Hal tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena akan 

berdampak pada menurunnya kinerja karyawan, karyawan  tidak dapat bekerja 

dengan sepenuh hati dan  mencurahkan segala pikiran dan waktu untuk kemajuan 

perusahaan, dan kurangnya keinginan tetap bertahan pada perusahaan. 
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Berdasarkan paparan di atas penulis tertarik untuk melakuan penelitian 

dengan judul: “Pengaruh Komunikasi Interpersonal Pimpinan dengan 

Karyawan terhadap Komitmen Organisasi Karyawan di PT.PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Barat Dan Banten Area Pelayanan Dan Jaringan Bandung”. 

 

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang akan menjadi  

kajian utama dalam penelitian ini adalah masalah komitmen organisasi karyawan. 

Aspek tersebut diduga sebagai kekuatan perusahaan yang harus dibina agar dapat 

menciptakan organisasi yang baik. Oleh sebab itu harus adanya pendekatan 

tertentu dalam meningkatkan komitmen organisasi karyawan.  

Banyak faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi karyawan, 

diantaranya kepuasan terhadap promosi, karakteristik pekerjaan, komunikasi, 

kepuasaan terhadap kepemimpinan, pertukaran ekstrinsik, pertukaran intrinsik, 

imbalan intrinsik dan imbalan ekstrinsik. Dan berdasarkan hasil kajian secara 

empirik terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi 

karyawan di  PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan 

dan Jaringan Bandung, diduga faktor yang paling berpengaruh terhadap komitmen 

organisasi karyawan adalah masalah komunikasi interpersonal pimpinan dengan 

karyawan. 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana gambaran efektivitas komunikasi interpersonal pimpinan 

dengan karyawan di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten 

Area Pelayanan dan Jaringan Bandung? 

2. Bagaimana gambaran tingkat komitmen organisasi karyawan di PT.PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan 

Bandung? 

3. Adakah pengaruh efektivitas komunikasi interpersonal pimpinan dengan 

karyawan terhadap komitmen organisasi karyawan di PT.PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Bandung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui bagaimana gambaran efektivitas Komunikasi 

Interpersonal pimpinan dengan Karyawan di PT.PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan 

Bandung  

2. Mengetahui bagaimana gambaran tingkat Komitmen Organisasi 

Karyawan di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area 

Pelayanan dan Jaringan Bandung 

3. Mengetahui adakah Pengaruh Komunikasi Interpersonal Pimpinan 

dengan Karyawan terhadap Komitmen organisasi Karyawan di 

PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan 

dan Jaringan Bandung 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Kegunaan Teoritis: hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

pengembangan di bidang Sumber Daya manusia yang secara khusus 

mengenai Komunikasi Interpersonal Pimpinan dengan Karyawan dan 

Komitmen Organisasi Karyawan. 

2. Kegunaan Praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna 

sebagai bahan masukan bagi instansi dalam meningkatkan Komitmen 

Organisasi Karyawan dan meningkatkan Komunikasi Interpersonal 

sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

 

 


