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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) komitmen kerja  yang 

diterapkan pada CV. Trio Usaha Jaya Banjarbaru, (2) komitmen kerja  

berpengaruh terhadap kinerja karyawan CV. Trio Usaha Jaya Banjarbaru. 

Rancangan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan merupakan penelitian 

wawancara. Populasi penelitian seluruh karyawan CV. Trio Usaha Jaya 

Banjarbaru  dan sampel sebanyak 5  responden dengan analisis wawancara. 

 Hasil penelitian menunjukkan 1) Komitmen kerja yang diterapkan 

pimpinan  CV. Trio Usaha Jaya Banjarbaru  sudah cukup baik dalam 

meningkatkan kinerja karyawan. (2) komitmen kerja mempengaruhi   kinerja 

karyawan CV. Trio Usaha Jaya Banjarbaru, dengan penerapan yang tepat dan 

baik. 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze: (1) the commitment of work applied to CV. 

Tri Jaya Banjarbaru business, (2) Work Commitment to influence the 

performance of CV employees. Trio Business Jaya Banjarbaru. The design of this 

research is qualitative research and is an interview study. The population of 

research all employees CV. The trio of Jaya Banjarbaru and sample was 5 

respondents with interview analysis. 

The results showed 1) the work commitment applied by CV leadership. 

The trio of Jaya Banjarbaru is quite good in improving employee performance. (2) 

The commitment of work affects the performance of CV employees. Business 

Trio Jaya Banjarbaru, with proper and good application. 

Keywords: Commitment work, Employee Performance 

PENDAHULUAN 

Setiap perusahaan ataupun badan usaha harus tanggap terhadap 

perkembangan dan perubahan yang terjadi. Oleh karena itu banyak bermunculan 

konsep-konsep, strategi-strategi  baru yang tujuannya tidak lain adalah untuk 

menanggapi setiap perubahan yang terjadi. Dalam pembangunan ekonomi 

Nasional dan Industri umumnya diarahkan pada penguatan dan pendalaman  

sumber daya manusia untuk terus meninekatkan efesiensi, daya saing menuju 

keberhasilan, makin bermutu dan keterkaitan dengan sektor lainnya. 

Pada dasarnya perusahaan selalu memerlukan factor-faktor produktivitas 

usahanya dapat berjalan dengan lancar, seperti tenaga kerja, mesin, bahan-bahan 
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dan modal. Dalam hal ini faktor tenaga kerja atau karyawan merupakan faktor  

yarng sayang penting. Pada CV. Trio Usaha Jaya dalam upaya meningkatkan jasa 

yang ditawarkannya, selalu memperhatikan bagaimana mengembangkan sumber 

daya manusia yang ada agar tujuan dapat tercapai, sebab tenaga kerja yang 

tergabung dalam  perusahaan merupakan asset yang harus dikembangkan dan di 

tingkatkan produktivitasnya. Dengan demikian terciptanya suatu keterkaitan 

antara perusahaan dengan karyawan untuk mencapai tujuan bersama yaitu 

memperoleh keuntungan, dan pihak karyawan memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Disisi lain bila CV. Trio Usaha Jaya berusaha mengembangkan usahanya 

maka tidak terlepas juga dari pemberian pemahaman komitmen kerja agar dapat 

meningkatkan semangat dan kegairahan kera karyawan, juga pekerjaan dikerjakan 

lebih cepat serta lebih baik. Dengan adanya peranan sumber daya manusia dalam 

upaya meningkatkan produktivitas pada CV. Trio Usaha Jaya maka penulis akan 

dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa dengan meningkatkan atau 

mengembangkan sumber daya manusia yang ada pada CV. Trio Usaha Jaya saat 

ini, dapat ditingkatkan dengan mutu yang standar dan dapat terhindar dari 

kesalahan serta dapat menciptakan suasana yang harmonis dalam lingkungan 

perusahaan. 

Sesuai dengan tujuan perusahaan, baik dari  hal mendapat laba, komitmen 

kerja, dan disiplin kerja, juga dapat menempatkan posisi perusahaan lebih baik 

yang di sadari dengan kemampuan dalam memenuhi setiap keinginan dan 

kepuasan pelanggan CV. Trio Usaha Jaya. Maka penulis bermaksud untuk 
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melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “ANALISIS KOMITMEN 

KERJA DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN”. 

METODE PENELITIAN 

Analisis dalam penyusuna skripsi ini, penulis menggunakan metode 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui nilai variabel mandri, baik satu variabel atau lebih (independen) 

tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan denga variabel lain. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui kegiatan wawancara dengan 

pihak CV. Trio Usaha Jaya Banjarbaru diperoleh gambaran mengenai bagaimana 

komitmen kerja dalam meningkatkan kinerja karyawan pada CV. Trio Usaha Jaya 

Banjarbaru. 

 Adapun penjelasan dari komitmen kerja dalam meningkatkan kinerja 

karyawan sebagai berikut : 

Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen kerja karyawan : 

1. Kerakter kebribadian. 

2. Karakteristik Pekerjaan. 

3. Karakteristik Struktur. 

4. Tanggung jawab. 

 Komitmen kerja sangatlah penting dan harus dimilik oleh semua karyawan 

dalam pekerjaannya, untuk meningkatkan kinerja karyawan ada beberapa  faktor 

yang menjadi komitmen dalam bekerja antara lain : 

1. Pentingnya Sebuah Komitmen dalam bekerja. 
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2. Mempunyai rasa memiliki terhadap perusahaan. 

3. Mengingat atas tanggung jawabnya dalam bekerja. 

4. Dan mau maju dan berinovasi. 

Adapun beberapa hal yang bisa mempengaruhi karyawan dapat memiliki  

komitmen kerja yang lebih baik, yaitu : 

1. Gaji yang susai (relatif). 

2. Memperhatikan Kebutuhan Rohani. 

3. Harga Diri yang diperhatikan. 

4. Penempatan Karyawan pada posisi yang tepat. 

5. Kesempatan untuk Maju 

6. Loyalitas karyawan. 

7. Menjaga hubungan yang baik antara pimpinan dan karyawan. 

8. Kesadaran kedisiplinan. 

Peran komitmen kerja dalam meningkakan kinerja karyawan pada CV 

Trio Usaha Jaya Banjarbaru yaitu : 

Karyawan merupakan makhluk sosial yang mempunyai kebutuhan-

kebutuhan yang harus dipenuhi dalam menimbulkan komitmen kerja untuk tujuan 

perusahaannya, karena manusia bukan mesin. Jadi perlu mendapat perhatian dan 

seorang pimpinan untuk membuat keputusan yang efektit tentang komitmen kerja 

seseorang yang menimbulkan perbuatan yang dikehendaki sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan. 

Dengan mengetahui motif tersebut, serta menciptakan tujuan adalah untuk 

meningkatkan kemampuan kecakapan dan keterampilan, sehingga dapat 
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mengembangkan perilaku yang positifr bagi karyawan yang dikelolanya. Pada 

dasamya setiap orang memiliki perbuatan perilaku yang positif dengan motif 

tertentu. Walaupun demikian perlu adanya suatu pengawasan untuk menghindari 

kemungkinan akan mempunyai perilaku yang negatif. 

Dengan motif-motif tertentu seseorang mau bekeria dan menjadi 

pendorong di dalam mengeriakan sesuatu sesuai dengan yang diharapkan oleh 

pimpinan atau manajer yang bersangkutan. Untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan tersebut dalam memberikan komitmen kerja, diperlukan motif- motif 

agar orang mau berbuat dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan 

penuh kesadaran, pengertian, tenggang rasa, serta dedikasi yang tinggi terhadap 

pekerjaannya. 

Komitmen kerja vang bersifat aktif atau dinamis dengan usaha positif agan 

karyawan berdaya upaya dengan produktif untuk mewujudkan tuiuan vang 

ditentukan. Hal ini berguna untuk keperluan pimpinan untuk mengemukakan 

kepada karyawannya bahwa CV Trio Usaha Jaya Banjarbaru bukan untuk 

keuntungan diri sendiri saia, tetapi juga untuk orang-orang yang berada di dalam 

maupun di luar CV tersebut. Untuk itu seorang pimpinan dapat memberikan 

keyakinan kepada para bawahannya tentang: 

1. Adanya selalu kepastian dalam pekerjaan, artinya pimpinan bertindak baik. 

Walaupun suatu kejadian yang tidak dinginkan  melanda CV. Trio Usaha 

Jaya Banjarbaru maka pimpinan mengadakan diskusi dan pemecahan 

masalah bersa-sama. 
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2. Hubungan antar pimpinan dengan para karyawan untuk mengembangkan 

diri karyawannya masing-masing dalam hubungan kerjasama untuk 

mencipai tajuan yang hendak dicapai. 

Kemudian komitmen keja yang sifatnya pasif/statis untuk merangsang 

daya kerja para karyawan ke arah yang dinginkan. Seorang pimpinan akan 

menjamin para bawahannya dalam: 

1. Memberikan upah tambahan sehuhungan dengan adanya tugas kerja diluar 

jadwal yang ditentukan sesui dengan konsensus antara pimpinan dengan 

para karyawannya. 

2. Adanya pembagian dari sebagian protabilitas untuk para karyawan untak 

digunakan sebagai asuransi, misalnya asunansi jiwa. 

3.  Rasa senioritas hendaknya dijalankan oleh perusahaan, yaitu berupa 

kenaikan gaji berkala, dan besarnya dapat disesuaikan dengan kemampuan 

perusahaan. 

Dengan demikian akan menimhulkan adanya rasa kebersamaan dalam 

tenggang rasa, ikut meniliki rasa tanggung jawab serta mawas diri para karyawan, 

maupun manajer CV Trio Usaha Jaya Banjarbaru yang bersangkutan. Hal ini 

karena antara manajer CV Trio Usaha Jaya Banjarbaru dengan para personalia 

merupakan pasangan yang serasi dalam menjalankan usaha bersama-sama dengan 

tujuan yang sama, serta akan menjadikan kawan setia dalam penderitaan. 

Dengan ini pula masing-masing karyawan akan memberikan 

penghormatan kepada yang berhak, dan merupakan suatu kesetiaan yang 

dihadiahkan secara nyata bagi pasangan kerja dalam usaha. Untuk ini bagi 
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seorang manajer dalam menjadikan para karyawan yang jadi bawahannya 

hendaknya diperhatikan dengan sedapat -dapatnya disesuaikan agar memikat 

sedemikian rupa sehingga bersama-sama secara kontinyu meraih keberhasilan 

tujuan perusahan yang kian meningkat dari periode ke periode berikutnya. 

Pada prinsipnya turunnya komitmen kerja adalah disebabkan karena 

ketidakpuasan dari para karvawan. Dengan ketidakpuasan yang dirasakan tersebut 

akan menimbulkan kurang bahagia bagi mereka, yang dapat menimbulkan 

komitmen kerja akan menurun dan sangat merugikan bagi CV Trio Usaha Jaya 

Banjarbaru.    

PENUTUP 

1. Pimpinan CV Trio Usaha telah menerapkan komitmen  kerja yang baik 

kepada karyawannya berupa gaji dan bonus agar dapat lebih meningkatkan 

kinerja karyawan, dirasakan karyawan sudah cukup baik. Pemimpin dalam 

menciptakan situasi kerja yang kondusif bagi karyawan guna 

mempertahankan dan meningkatkan komitmen kerja yaitu dengan cara 

berkumpul bersama dan berdiskusi bersama. 

2. Komitmen kerja dalam meningkatkan kinerja karyawan yaitu dengan gaji 

yang susai (relatif), memperhatikan kebutuhan rohani karyawan, harga diri 

yang diperhatikan, Penempatan karyawan pada posisi yang tepat, memberi 

kesempatn untuk maju, loyalitas, menjaga hubungan yang baik antara 

pimpinan dan karyawan, dan kedisiplinan. 
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