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ABSTRAK 

Joan Anjasmara/212016314/2020/ Pengaruh Komitmen Organisasi dan Disiplin 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Adhya Tirta Sriwijaya 

Palembang/Manajemen Sumber Daya Manusia 

Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah Adakah pengaruh komitmen 

organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT. Adhya Tirta Sriwijaya 

Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui pengaruh 

komitmen organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT. Adhya 

Tirta Sriwijaya Palembang. Populasi penelitian PT. Adhya Tirta Sriwijaya 

Palembang ini adalah 93 orang karyawan. Sampel terpilih sebanyak 76 karyawan. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Asosiatif. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian adalah Kuesioner. Analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi linier berganda, uji F, uji t dan koefisien determinasi (R
2
) dengan 

tingkat signifikan 5%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh komitmen 

organisasi dan disiplin kerja  terhadap kinerja karyawan. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil regresi linier berganda Y = 6,114 + 0,442X1 + 0,287X2. Secara 

simultan memperlihatkan adanya pengaruh positif dan signifikan disiplin kerja 

dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan dengan nilai Fhitung (19,074) > 

Ftabel (3,12) dengan signifikan 0,000 < sig α = 0,1. Secara parsial diketahui 

komitmen organisasi bepengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan 

nilai thitung (3,413) > ttabel (1,665)  dengan signifikasi 0,000 < sig α = 0,1. Disiplin 

kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan nilai thitung (2,412) > ttabel 

(1,665) dengan signifikasi 0,000 < sig α = 0,1. Uji koefisien determinasi 0,325 

(32,5%) variabel disiplin kerja dan komitmen organisasi mampu menjelaskan 

terhadap kinerja karyawan. Sedangkan 67,5% dipengaruhi oleh faktor lain diluar 

penelitian. 

Kata Kunci : Komitmen, Organisasi, disiplin Kerja, Kinerja karyawan 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan yang menginginkan efektifitas dan efisiensi yang tinggi 

memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk 

berpikir kritis, terampil dalam menghadapi persaingan dan mampu bertindak 

cepat. Untuk itulah perusahaan diharuskan untuk meningkatkan kualitas dari 

sumber daya manusia yang akan berdampak pada peningkatan kinerja 

karyawan. Kontribusi pada perusahaan juga akan turut terdongkrak jika 

perusahaan memiliki banyak sumber daya manusia seperti ini. Selain 

peningkatan tersebut, sumber daya manusia yang berkualitas juga mampu 

membuat perusahaan memiliki kinerja yang memuaskan sehingga ketahanan 

perusahaan semakin kuat dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.  

Pada dasarnya, perusahaan tidak hanya membutuhkan karyawan 

yang mampu dan terampil. Perusahaan sangat membutuhkan karyawan yang 

bisa bekerja lebih giat dan mempunyai keinginan untuk mencapai hasil yang 

optimal sesuai dengan tujuan perusahaan. Dukungan perusahaan terhadap 

kemampuan yang dimiliki oleh para karyawan menjadi hal penting 

mengingat lingkungan perusahaan baik internal dan eksternal akan selalu 

mengalami perubahan berkelanjutan. Banyak hal yang mendukung bagi 

sumber daya manusia untuk memiliki kualitas dan kinerja yang baik adalah 
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komitmen dari karyawan yang bersangkutan terhadap perusahaan tempatnya 

berada dan disiplin kerja yang baik.  

Kinerja adalah proses sistematis untuk memperbaiki kinerja 

organisasional dengan mengembangkan kinerja individual dan tim. 

Merupakan sarana untuk mendapatkan hasil lebih baik dengan memahami 

dan mengelola kinerja dalam kerangka kerja yang disepakati tentang 

tujuan rencana, standar, dan persyaratan kompetensi. Armstrong (dalam 

wibowo 2016:8). 

Menurut Kasmir (2016: 189-193) faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja adalah Kemampuan dan keahlian, pengetahuan, 

rancangan kerja, kepribadian, motivasi kerja, kepemimpinan, gaya 

kepemimpinan, budaya organisasi, kepuasan kerja, lingkungan kerja, 

loyalitas, komitmen, dan disiplin kerja. Adapun menurut Payman S 

Simanjuntak (dalam Bintaro dan Daryanto, 2017: 112). 

Menurut Newstrom dalam Wibowo (2016:430) Komitmen 

Organisasi atau loyalitas pekerja adalah tingkatan dimana pekerja 

mengidentifikasi dengan organisasi dan ingin melanjutkan secara aktif 

berpartisipasi di dalamnya. Komitmen Organisasi adalah merupakan 

ukuran tentang keinginan bekerja untuk tetap dalam perusahaan di masa 

depan. Komitmen berhubungan dengan kuat dan terkait dengan organisasi 

ditingkat emosional. 
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Komitmen organisasi merupakan suatu ikatan emosional antara 

karyawan dengan organisasi yang timbul karena adanya kepercayaan, 

kemauan untuk mencapai suatu tujuan serta keinginan untuk 

mempertahankan keanggotaan diri sebagai bagian dari organisasi dan hal 

tersebut yang menjadikan karyawan akan tetap bertahan dalam suatu 

organisasi baik dalam kondisi menyenangkan maupun tidak. Kuatnya 

komitmen dari karyawan pada perusahaan turut menjadi penentu 

bagaimana sifat dan tingkah laku karyawan tersebut selama berada dalam 

perusahaan. 

Komitmen organisasi mendorong karyawan untuk 

mempertahankan pekerjaannya dan menunjukkan hasil yang seharusnya. 

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja adalah komitmen organisasi 

(Kasmir, 2016: 189-193). Karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi 

terhadap perusahaan cenderung akan menunjukkan kualitas yang baik. 

Komitmen mempunyai peran penting dalam meningkatkan kinerja 

karyawan dalam sebuah organisasi. Tingginya komitmen akan berimbas 

pada kinerja karyawan yang semakin meningkat. Pernyataan ini didukung 

oleh Khan et al (Taurisa dan Ratnawati, 2016) yang mengatakan komitmen 

dari seorang karyawan terhadap organisasinya dapat menjadi instrumen 

penting untuk meningkatkan kinerja dari karyawan tersebut. Hal ini 

diperkuat oleh Smith (Ciptodiharjo, 2015) menunjukkan bahwa komitmen 

organisasi berhubungan signifikan positif yang terhadap kinerja pegawai 

produksi. 
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Selain komitmen organisasi, disiplin juga berpengaruh terhadap 

kinerja (Kasmir, 2016: 189-193). Disiplin adalah suatu kondisi atau sikap 

hormat yang ada pada karyawan terhadap peraturan dan ketetapan 

perusahaan. Dengan demikian bila peraturan atau ketetapan yang ada 

dalam perushaan itu diabaikan, maka karyawan mempunyai disiplin kerja 

yang buruk. Sebaliknya, bila karyawan tunduk pada aturan pimpinan, 

menggambarkan adanya kondisi disipilin yang baik. Siagian (dalam Edy 

Sutrisno2016:86). 

Disiplin kerja harus dapat diterapkan dalam organisasi dan harus 

dilaksanakan oleh setiap karyawan, dengan adanya disiplin kerja, maka 

diharapkan kinerja meningkat. Pernyataan ini didukung oleh peelitian yang 

dilakuakan oleh Ardansyah, (2016) yang menyatakan bahwa kedisiplinan 

kerja diartikan bilaman karyawan selalu datang dan pulang tepat waktu, 

mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Hal ini diperkuat oleh 

Hidayati (2015) menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Faktor yang dapat 

mempengaruhi dan mewujudkan disiplin kerja salah satunya adalah 

kepuasan kerja, jika karyawan dapat mematuhi peraturan yang diterapkan 

perusahaan untuk meningkatkan perusahaan, kepuasan kerja dalam setiap 

karyawan akan tumbuh.  

Keberhasilan organisasi dalam meningkatkan kinerjanya sangat 

bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang bersangkutan dalam 
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bekerja selama berada pada organisasi tersebut.Lebih lanjut, peranan 

sumber daya manusia terhadap kinerja organisasi sangatlah penting, 

keputusan-keputusan sumber daya manusia harus dapat meningkatkan 

efisiensi bahkan mampu memberikan peningkatan hasil organisasi serta 

berdampak pula pada peningkatan kepuasan masyarakat (Logahan 2017: 

3) 

PT. Adhya Tirta Sriwijaya Palembang (PT. ATS) adalah 

perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran air bersih yang mencakup 

sebagian wilayah kota palembang yang telah memiliki pelanggan + 

19.000.  PT. Adhya Tirta Sriwijaya untuk memberikan pelayanan prima 

kepada pelanggan tentunya mempunyai karyawan sebagai aset perusahaan 

yang harus diperhatikan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

oleh penulis kepada Bapak Setiyono ST selaku Manajer Produksi PT. 

Adhya Tirta Sriwijaya Palembang, hal yang menjadi keluhan pelanggan 

memang sering terjadi namun pihak perusahaan terus berusaha untuk 

memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan. Hal yang menyebabkan 

kinerja perusahaan kurang maksimal menurut manajer produksi antara lain 

beberapa karyawan bekerja kurang disiplin dan melakukan sesuatu hal 

tidak maksimal seperti seringnya terjadi kesalahan, keterlambatan serta 

kekeliruan dalam mengerjakan tugas, tidak bersemangat dan kurangnya 

komitmen karyawan untuk belajar hal-hal yang baru terutama pada bagian 

operator mesin yang semua sudah dilakukan secara sistem 

terkomputerisasi.  
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PT. Adhya Tirta Sriwijaya Palembang mendorong semua 

karyawannya agar memiliki kinerja yang baik dengan menerapkan sistem 

penilaian kerja secara individu. Berdasarkan data yang tersedia dari 

kepegawaian, presentase kinerja karyawan pada tahun 2019 dapat dilihat 

dalam tabel berikut:  

Tabel 1.1 
Rata-rata Presentase Kinerja Karyawan (%) pada tahun 2019 

 
 

Bula
nnnn
nnnn

nn 

Pencapaian kinerja (%) 

Januari 

Februari

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober 

November 

Desember 

86 

87 

90 

87,5 

88 

87 

85,5 

86 

88 

87,5 

87 

89 

Rata-rata 87,5 

       Sumber: PT. Adhya Tirta Sriwijaya Palembang, 2020 

Berdasarkan tabel 1.1 penilaian kinerja karyawan pada PT. Adhya 

Tirta Sriwijaya Palembang. jika dibandingkan dengan peraturan yang 

disepakati oleh perusahaan tentang penilaian kinerja karyawan dapat 

dikatagorikan tergolong baik. Nilai rata-rata dari kinerja dalam satu tahun 

adalah 87,5% walaupun demikian perusahaan menginginkan presentase 

kinerja karyawannya diatas 95% (mendekati 100%).  

Keberhasilan organisasi dipengaruhi oleh komitmen yang dibangun 

oleh para karyawannya. Pernyataan ini didukung oleh (Taurisa dan 

Ratnawati, 2017) bahwa terdapat pengaruh yang searah antara komitmen 
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organisasional dan kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi komitmen organisasional dalam diri karyawan PT.Adhya Tirta 

Sriwijaya Palembang, maka semakin tinggi tingkat kinerja karyawannya.  

Kinerja juga dipengaruhi oleh komitmen karyawan terhadap 

organisasi. Karyawan yang sudah diberi kepercayaan oleh pimpinan untuk 

melakukan pekerjaan dengan baik maka karyawan memiliki tanggung  

jawab yang harus dapat melakukan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut 

dengan baik pula. Karyawan juga harus dapat memahami arahan yang 

telah diberikan pimpinan meskipun masih ada beberapa karyawan yang 

kurang memahami cara pengerjaan terutama pada kegiatan pelayanan 

kepada pelanggan. Biasanya karyawan mengerjakan pekerjaanya hanya 

sekedar untuk mendapatkan gaji, mereka mengerjakan tugasnya tanpa ada 

rasa keterlibatan emosional sehingga juga dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan pimpinan pada perusahaan kurang peka dengan kemajuan 

karyawan dimana evaluasi terhadap pencapaian kinerja jarang dilakukan.  

Kompetensi yang dimiliki karyawan masih tergolong rendah 

terutama pada karyawan lapangan hal ini membuat kinerja perusahaan 

secara menyeluruh terganggu akibat kurangnya kompetensi karyawan. Hal 

lain yang membuat kinerja karyawan pada perusahaan adalah alat sarana 

yang kurang memadai terutama alat sarana yang digunakan untuk 

perbaikan alat pompa air yang sering terjadi kendala. Komitmen 

Organisasi pada setiap karyawan sangat penting karena dengan adanya 

komitmen maka karyawan dapat menjadi lebih bertanggung jawab 
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terhadap pekerjaannya. 

 Selain komitmen, disiplin para karyawan dalam perusahaan ini 

juga masih rendah dimana masalah keterlambatan masih ada saja  

karyawan yang datang terlambat ke tempat bekerja.  Sanksi hukuman 

untuk para karyawan yang melanggar peraturan akan diberikan surat 

peringatan satu, namun masih ada saja yang melanggar pelanggaran 

tersebut.  Dalam hal ini kurangnya  kesadaran karyawan untuk bekerja 

dengan disiplin yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. 

Beberapa karyawan terutama karyawan outsourching mengeluhkan gaji 

yang diterima masih dibawah upah minimum provinsi sumatera selatan. 

Hal ini secara langsung dapat menurunkan kedisplinan karyawan dan 

berdampak langsung terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul Pengaruh Komitmen Organisasi dan Disiplin 

Kerja terhadap Kinerja Karyawan di PT. Adhya Tirta Sriwijaya 

Palembang. 

B. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh komitmen organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Adhya Tirta Sriwijaya Palembang? 

2. Adakah pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Adhya Tirta Sriwijaya Palembang? 

3. Adakah pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Adhya 

Tirta Sriwijaya Palemmbang? 
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C. TujuanPenelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi dan disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan pada PT. Adhya Tirta Sriwijaya Palembang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Adhya Tirta Sriwijaya Palembang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Adhya Tirta Sriwijaya Palembang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

wawasan dan pengetahuan dibidang manajemen, khususnya mengenai 

pengaruh komitmen organisasi dan disiplin kerja karyawan terhadap kinerja 

karyawan  

2. Bagi Almamater 

Sebagai Informasi bagi peneliti sejenis, sehingga dalam penelitian dapat 

dimanfaatkan dalam penelitian lebih lanjut. . 

3. Bagi Perusahaan  

Diharapkan dengan adanya penelitian ini penulis dapat lebih memahami dan 

mendapatkan relevansi dan kecocokan antara ilmu dan teori yang 

didapatkan dibangku kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya dan untuk 

mendapatkan pengetahuan yang lebih luas lagi. 
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