
 
 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Aspek Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dan 

paling dominan dalam sebuah organisasi. Sumber daya manusia merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pada umumnya, yakni merupakan 

salah satu faktor penentu keberhasilan perusahaan dalam pencapaian tujuan 

organisasi. Karyawan di sebuah perusahaan tidak hanya diposisikan sebagai faktor 

produksi akan tetapi lebih sebagai aset perusahaan yang harus dikelola dan 

dikembangkan. Menurut Mello (2002), di era globalisasi perusahaan telah 

menanamkan konsep manusia sebagai aset perusahaan dan mengembangkan 

kebijakan serta program yang tepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia.  

Krisis di era global yang kini telah menjadi sebuah tantangan bagi 

Indonesia merupakan suatu hal yang akan menyulitkan dunia usaha dalam rangka 

mewujudkan perusahaan yang kompetitif. Hal ini tidak terlepas dari para pelaku 

pasar bisnis yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Mereka harus 

menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompleks, baik untuk persaingan 

dalam negeri maupun luar negeri dalam penyediaan kecambah kelapa sawit 

(PPKS, 2003). Perusahaan harus dapat meningkatkan daya saingnya untuk dapat 

tetap bertahan dan mengembangkan eksistensi. Untuk meningkatkan daya saing 

tersebut diperlukan peningkatan produktivitas baik kuantitas maupun kualitas 

serta kemampuan dalam memberikan pelayanan terbaik yang memenuhi 

keinginan dan kepuasan konsumen. Perusahaan tidak dapat mengoptimalkan 
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produktivitas tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan 

berdedikasi tinggi terhadap perusahaan. 

Kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan terletak pada sumber daya 

manusia yang ada di dalamnya. Apalagi jika sumber daya manusia tersebut 

diperhatikan secara tepat dengan menghargai bakat dan keahlian mereka, 

mengembangkan kemampuan mereka dan mendayagunakan secara tepat, maka 

suatu organisasi akan dapat bergerak secara dinamis dan berkembang dengan 

pesat. Pada akhirnya segala macam tugas dalam organisasi tersebut dapat 

dijalankan dan dicapai dengan hasil yang maksimal. Peningkatan produktivitas 

dengan peningkatan kinerja karyawan suatu organisasi, harus didahului dengan 

peningkatan komitmen organisasi, organizational citizenship behaviors, dan 

kepuasan kerja sumber daya manusianya. faktor-faktor yang mendorong tenaga 

kerja untuk tetap meningkatkan komitmen organisasi, organizational citizenship 

behaviors, dan kepuasan kerja sumber daya manusia perlu tetap diperhatikan. 

Salah satunya adalah faktor kompensasi. 

Faktor kompensasi menjadi faktor utama dalam motivasi yang mendukung 

kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan organizational citizenship behaviors, 

sebab kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti 

kontribusi jasa mereka pada perusahaan (Rivai, 2004). Keinginan dan kemauan 

karyawan sangat dipengaruhi oleh faktor kompensasi yang diberikan oleh 

perusahaan. Menurut Yusuf (1994) bagi sebagian orang, kompensasi berarti 

sesuatu yang digunakan untuk mempertahankan hidup dan kompensasi yang 

diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya. 

Dalam hal ini, kompensasi merupakan faktor motivasi yang kuat dalam bekerja. 
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Tetapi bagi sebagian orang lain, kompensasi bukanlah soal mempertahankan 

hidup melainkan soal keadilan. Pemberian kompensasi dapat berdampak negatif 

apabila dalam pelaksanaannya tidak adil yang pada akhirnya menimbulkan 

ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan sistem kompensasi merupakan salah satu 

unsur pendorong yang kuat bagi karyawan untuk tidak meningkatkan motivasi 

dan produktivitasnya. Salah satu kebijakan bentuk kompensasi yang perlu 

ditetapkan oleh perusahaan adalah dengan pemberian insentif untuk mendorong 

mereka agar tetap berprestasi. Insentif yang diberikan perusahaan ini sebagai 

pengganti kelebihan kapasitas kerja kepada karyawan agar karyawan dapat 

mencapai hasil yang lebih besar dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan 

oleh perusahaan.  

Karyawan yang mendapatkan kepuasan kerja dan berkomitmen cenderung 

bekerja lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan karyawan yang kurang 

dan tidak puas dengan pekerjaannya. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja 

dan komitmen karyawan penting untuk menjadi perhatian dan pertimbangan 

pimpinan agar tercapainya komitmen organisasi, organizational citizenship 

behaviors, dan kepuasan kerja karyawan yang optimal. Tenaga kerja yang puas 

dengan pekerjaannya merasa senang dengan pekerjaannya.  

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) merupakan anggota badan Asosiasi 

Penelitian Perkebunan Indonesia (APPI) yang dibentuk berdasarkan surat 

keputusan APPI No. 084/Kpts/DPH/XII/92 tanggal 24 Desember 1992. PPKS 

adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang hulu dari agribisnis kelapa 

sawit yang memproduksi kecambah kelapa sawit yang berkualitas tinggi. PPKS 

merupakan penyedia kecambah kelapa sawit terbesar di Indonesia dan dunia. 
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Selain memenuhi kebutuhan kecambah untuk perkebunan sawit di Indonesia, 

PPKS juga memasok kecambah untuk permintaan luar negeri (Khaerudin, 2006). 

Adapun pasokan benih dalam negeri ditujukan pada perkebunan rakyat, swasta, 

dan negara. Bisnis utama PPKS adalah penghasil kecambah kelapa sawit dan 

produk-produk sampingannya seperti marfu, palm-bionic, feromonas, biodiesel, 

dan oleo-pangan. 

Dalam aktivitas bisnisnya sejak dulu, PPKS selalu mengalami peningkatan 

permintaan yang signifikan. Sehingga kesibukan yang terjadi selalu berorientasi 

pada pelanggan. Melihat hal tersebut PPKS selalu berorientasi pada penyelesaian 

tugas dan hasil oleh karyawan. Produktivitas karyawan dituntut untuk selalu 

tinggi. Karena hal tersebut PPKS memberlakukan pemberian insentif pada 

karyawan. Insentif merupakan bentuk kompensasi yang diberikan pada karyawan 

selain gaji pokok yang diterima oleh mereka. Karyawan pelaksana PPKS sangat 

perlu mendapat perhatian dari pihak manajemen karena kontribusi mereka sangat 

besar untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Salah satu bentuk perhatian 

yang diberikan pihak manajemen adalah dengan pemberian insentif pada 

karyawan. Insentif yang diberikan perusahaan ini menawarkan kepada karyawan 

untuk bekerja lebih giat atau memotivasi karyawan agar dapat mencapai hasil 

yang lebih besar dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. 

Pendapatan yang diterima masing-masing individu akan berbeda karena 

disesuaikan dengan keahlian dan kemampuan yang akan memacu kompetisi. 

Faktor pemberian insentif tersebut pada akhirnya akan berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan organizational citizenship behaviors 

seseorang di dalam perusahaan. 
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Selain aspek insentif  yang akan memengaruhi kepuasan kerja, komitmen 

organisasi, dan organizational citizenship behaviors, terdapat aspek lain yang 

memengaruhi yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi juga penting untuk 

dipelajari. Budaya organisasi terkait dengan berbagai aspek pada perusahaan 

tersebut yang dapat membantu karyawan untuk meningkatkan komitmen 

organisasi dan kepuasan kerja karyawan. Budaya dapat didefinisikan sebagai  

suatu pola susunan baik material maupun perilaku yang sudah diadopsi 

masyarakat sebagai suatu cara tradisional dalam memecahkan masalah-masalah 

para anggotanya (Moeljono, 2003).  Sementara itu budaya organisasi merupakan 

sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu 

organisasi dan mengarahkan perilaku anggotanya (Soedjono, 2005).  Budaya 

organisasi dapat memengaruhi dan memberikan panduan kepada seluruh 

karyawan mengenai tata cara untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga budaya 

organisasi dapat menjadi instrumen keunggulan kompetitif yang utama, yaitu jika 

budaya organisasi mendukung strategi organisasi, dan jika budaya organisasi 

tersebut dapat menjawab atau mengatasi tantangan lingkungan dengan cepat dan 

tepat. Mengingat sangat rendahnya produktivitas dan kinerja tenaga kerja 

Indonesia jika dibandingkan dengan negara lainya maka budaya organisasi yang 

baik dan kuat dapat dikedepankan untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

Budaya organisasi sangat erat kaitannya dengan pemberdayaan karyawan 

(employee empowerment), di mana, budaya organisasi PPKS yang selalu 

berorientasi pada pelanggan dan fokus pada penyelesaian tugas.  Dalam aktivitas 

bisnisnya, PPKS didukung dengan nilai-nilai budaya seperti saling percaya, saling 

bekerjasama, displin, dan jujur. Akan tetapi, setelah sekian lama para karyawan 
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bekerja, perusahaan belum pernah secara pasti mengukur dan mengetahui 

bagaimana pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya organisasi yang 

diinternalisasi oleh para anggotanya dalam kehidupan kerja sehari-hari. 

Sementara, budaya organisasi merupakan landasan yang digunakan dalam bekerja 

dan dapat menunjang kinerja karyawan dan organisasi. Sehingga organisasi dapat 

mengatasi stabilitas eksternal dan internal.  Jika seluruh anggota organisasinya 

berpegangan kuat pada nilai-nilai budaya yang ada dalam organisasi tersebut, 

maka penerapan budaya organisasi merupakan cerminan yang nyata dari 

penerapan good corporate governance yang ada di perusahaan. Peran budaya 

perusahaan disini menjadi sangat penting, untuk menjadi  acuan para karyawan 

untuk mencapai tujuan bersama. 

Permasalahan yang teridentifikasi berkaitan dengan budaya organisasi dan 

insentif adalah agenda PPKS menuju ISO 9001:2008. Semua divisi melaksanakan 

program benah diri termasuk divisi bagian SDM. Karyawan di bagian produksi 

yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pelanggan akan dievaluasi 

untuk menjadikan PPKS sebagai perusahaan yang good corporate governance. 

Salah satu sub permasalahan yang teridentifikasi adalah complaint dari pelanggan 

mengenai bibit asli tapi palsu (aspal). Hal ini membahayakan konsumen karena 

bibit asli tapi palsu tersebut mutu dan kualitas produktivitasnya tak bisa 

dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Penelitian ini menjadi penting karena 

maraknya peredaran benih kelapa sawit palsu membuat PPKS selayaknya berhati-

hati untuk menjaga kualitas produk. Bagi karyawan yang merasa puas dan dengan 

komitmen yang tinggi maka akan membantu organisasi mencapai tujuan 

organisasi. Untuk itu, sangat perlu pengelolaan sumber daya manusia yang dapat 
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menghasilkan kepuasan, komitmen dan OCB yang lebih tinggi lagi. Perbandingan 

produktivitas benih asli dan palsu dapat dilihat pada Gambar Lampiran 1. 

Kualitas produk tentunya terkait erat dengan kinerja karyawan PPKS. 

Perlu digarisbawahi bahwa manajemen PPKS sangat peduli akan kinerja 

karyawannya. Pihak manajemen PPKS selayaknya mengetahui bagaimana 

penerapan nilai-nilai budaya organisasi yang mendukung terciptanya kepuasan 

insentif, kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan OCB yang nantinya akan 

berdampak terhadap kinerja karyawan dan produktivitas sehingga efisien dan 

efektif. Terkait kepuasan kerja dan komitmen organisasi karyawan, ada faktor lain 

yang memengaruhi yaitu kepuasan akan insentif. Perusahaan sebaiknya melihat 

sejauh mana kepuasan akan sistem  insentif yang mereka berikan dapat 

menciptakan komitmen organisasi yang tinggi agar mencegah karyawan menjadi 

tidak puas. Karena banyak hal yang dapat ditimbulkan melalui ketidakpuasan dan 

rendahnya komitmen karyawan seperti yang diutarakan oleh Robbins (2003), 

yaitu meninggalkan pekerjaan, mengeluh, membangkang, mencuri barang milik 

organisasi, dan menghindari sebagian tanggung jawab pekerjaan. 

Karyawan yang melakukan tindakan-tindakan yang terkait ketidakpuasan 

di atas tentunya berpotensi menjadi salah satu penyebab adanya benih asli tapi 

palsu seperti yang beredar di pasaran dalam sepuluh tahun terakhir ini (Kompas, 

2007). Insentif dan budaya organisasi yang telah dilaksanakan sekian lama belum 

pernah diukur pengaruhnya terhadap komitmen organisasi, organizational 

citizenship behaviors, dan kepuasan kerja karyawan PPKS yang akhirnya 

berdampak pada produktivitas dan kinerja karyawan. Sehingga belum dapat 

terlihat sebarapa besar pengaruh sistem pemberian insentif kepada karyawan 
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PPKS. Karena hal tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengukur 

pengaruh kepuasan sistem pemberian insentif terhadap komitmen organisasi, 

organizational citizenship behaviors, dan kepuasan kerja karyawan PPKS. Karena 

semakin tinggi tingkat kepuasan terhadap insentif maka semakin tinggi motivasi 

karyawan dalam meraih komitmen organisasi, organizational citizenship 

behaviors, dan kepuasan kerja (Faulk, 2002). 

Selain penanganan preventif terhadap penyebaran benih aspal juga 

terdapat masalah lain yaitu penurunan produktivitas selama kurang lebih 3 tahun 

belakangan ini dibanding produksi pada tahun 2005. Masalah ini terkait 

bagaimana aspek yang mendukung produktivitas telah terpenuhi atau belum 

seperti salah satunya adalah kepuasan terhadap insentif, karena karyawan yang 

telah mendapat kepuasan memiliki produktivitas yang tinggi. Sehingga penelitian 

ini sangat penting untuk dijalankan. Data penurunan produksi di PPKS dapat 

dilihat pada Gambar Lampiran 2. Disamping itu, Cerminan budaya organisasi 

dalam suatu perusahaan adalah mencapai profit yang maksimum. Budaya 

organisasi mampu mendorong karyawannya untuk berproduktivitas lebih tinggi 

sehingga penerapan budaya perlu didukung oleh faktor motivasi diantaranya 

adalah insentif.  

PPKS juga menyadari bahwa, seperti yang diutarakan Handoko (1994), 

apabila karyawan sudah terpuaskan dengan sistem kompensasi serta penerepan 

budaya perusahaan yang semakin terinternalisasi dengan kuat maka program 

perusahaan untuk mempertahankan sumber daya manusia yang mempunyai 

loyalitas dan komitmen yang tinggi pada perusahaan dapat tercapai. Untuk 

mendukung komitmen organisasi, organizational citizenship behaviors, dan 
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kepuasan kerja karyawan PPKS yang lebih tinggi lagi demi kemajuan organisasi 

maka penelitian ini menjadi sangat penting untuk melihat kepuasan insentif dan 

penerapan budaya organisasi. Berbagai penelitian sebelumnya menyebutkan 

bahwa budaya yang kuat sangat memengaruhi kinerja perusahaan, budaya yang 

kuat akan meningkatkan komitmen organisasi karyawannya. Menurut 

Mangkuprawira (2008) budaya organisasi merupakan sistem nilai, persepsi, 

perilaku, dan keyakinan yang dianut oleh tiap individu karyawan dan kelompok 

karyawan tentang makna kerja dan refleksinya dalam kegiatan mencapai tujuan 

organisasi dan individual. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Untuk meraih suatu keunggulan kompetitif, maka dibutuhkan tenaga kerja 

yang memiliki komitmen dan kepuasan kerja yang tinggi pada perusahaan 

sehingga dapat mendukung tujuan perusahaan.  Selain itu, untuk mencapai tujuan 

perusahaan tersebut, dibutuhkan suatu pelaksanaan budaya organisasi yang baik, 

sehingga pemahaman karyawan terhadap budaya organisasi akan semakin baik. 

Oleh karena itu permasalahan yang ada pada PPKS akan dikaji berdasarkan aspek 

budaya organisasi dan kepuasan insentif yang nantinya akan dilihat pengaruhnya 

terhadap kepuasan kerja, OCB dan komitmen organisasi. 

 Dengan demikian maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah : 

1. Bagaimana kondisi penerapan budaya organisasi, kepuasan insentif dan 

komitmen organisasi, organizational citizenship behaviors, dan kepuasan 

kerja karyawan PPKS. 

2. Apakah terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan insentif. 
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3. Apakah terdapat pengaruh kepuasan insentif terhadap komitmen 

organisasi, organizational citizenship behaviors, dan kepuasan kerja 

karyawan PPKS. 

4. Apakah terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen 

organisasi, organizational citizenship behaviors, dan kepuasan kerja 

karyawan PPKS. 

5. Bagaimana usaha PPKS untuk meningkatkan komitmen organisasi, 

organizational citizenship behaviors, dan kepuasan kerja karyawan 

melalui kepuasan insentif dan budaya organisasi. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis penerapan budaya organisasi, kepuasan insentif, dan 

komitmen organisasi, organizational citizenship behaviors, dan kepuasan 

kerja karyawan PPKS. 

2. Menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan insentif. 

3. Menganalisis  pengaruh kepuasan insentif terhadap komitmen organisasi, 

organizational citizenship behaviors, dan kepuasan kerja karyawan PPKS. 

4. Menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen organisasi, 

organizational citizenship behaviors, dan kepuasan kerja karyawan PPKS. 

5. Merumuskan usaha untuk meningkatkan komitmen organisasi, 

organizational citizenship behaviors, dan kepuasan kerja karyawan 

melalui kepuasan insentif dan budaya organisasi karyawan PPKS. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi PPKS, dapat memberikan informasi dan masukan demi menunjang 

kemajuan perusahaan melalui komitmen organisasi, organizational 

citizenship behaviors, dan kepuasan kerja karyawan melalui sistem pemberian 

insentif dan budaya organisasi yang pada akhirnya mampu memberikan suatu 

tingkat keuntungan bagi karyawan dan juga bagi PPKS. 

2. Bagi peneliti, dapat memberi penyusun pengalaman praktis dan pembelajaran 

dalam memahami dan menerapkan teori yang telah diterima dalam bidang 

manajemen sumber daya manusia. 

3. Bagi pendidikan, penelitian ini dapat berguna sebagai dasar kajian dan acuan 

(benchmark) dan sumber referensi dalam melakukan penelitian-penelitian 

selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang 

manajemen sumber daya manusia. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada lingkup bahasan mengenai pengaruh insentif 

dan penerapan budaya organisasi terhadap komitmen organisasi, organizational 

citizenship behavioral, dan kepuasan kerja khususnya karyawan di bagian 

produksi PPKS dalam upaya mencapai tujuan organisasi. 
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