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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara agraris yang identik dengan kegiatan 

pertaniannya (Prasetyo, 2016). Hal tersebut berdasarkan pada data Badan Pusat 

Statistik Indonesia (2014) mengenai lapangan pekerjaan utama masyarakat 

Indonesia yang berada di sektor pertanian dengan jumlah 38,97 juta jiwa atau 34% 

dari total lapangan pekerjaan utama di Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.1 Lapangan Pekerjaan Utama Penduduk Bekerja  

 Sumber: BPS, Diolah dari sakernas 2013, 2014 

  Sektor pertanian di Indonesia memiliki beberapa komoditas seperti padi, 

kedelai, jagung, kacang tanah dan ubi. Komoditi padi merupakan komoditi yang 

menjadi kebutuhan utama masyarakat Indonesia. Hal tersebut berdasarkan jumlah 

produksi olahan tanaman padi yaitu beras di Indonesia yang mengalami peningkatan 

yang signifikan pada setiap tahunnya. Menurut data Direktorat Pangan dan Pertanian 

Kementrian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (2013) peningkatan produksi 

beras di Indonesia dari tahun 2008 hingga 2012 dapat dilihat pada gambar 1.2.   
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Gambar 1.2 Produksi Beras Di Indonesia 2008-2012 
Sumber: Direktorat pangan dan pertanian kementrian perencanaan dan pembangunan (2013) 

  Melihat pasar komoditi beras di Indonesia yang besar, kelompok usaha 

Biru Daun hadir dalam penjualan hasil olahan komoditi padi berupa beras. 

kelompok usaha Biru Daun bergerak pada industri agribisnis dengan visi menjadi 

distributor agriculture terbesar di Indonesia. Biru Daun didirikan oleh lima 

mahasiswa Universitas Ciputra pada tahun 2013 dengan tanggung jawab anggota 

yang diklarifikasikan sebagai manajer utama, manajer marketing, manajer 

operasional dan manajer keuangan di dalam kelompok usaha. Di awal 

terbentuknya, Biru Daun mengalami peningkatan penjualan dengan target pasar 

rumah tangga dan rumah makan. Pada tahun 2013 hingga tahun 2015 Biru Daun 

juga berhasil melakukan perjanjian kontrak dengan dua supplier beras yang 

berlokasi di Ngawi dan Jember, Jawa Timur.  

 Kinerja kelompok usaha Biru Daun mengalami peningkatan pada bulan 

Agustus 2013 dan berhasil mencapai target pada bulan Desember 2014. Gambar 
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1.3 dapat menunjukan bahwa Biru Daun mengalami peningkatan drastis pada 

periode juli hingga desember 2014. Berikut data target dan pencapaian penjualan 

beras Biru Daun.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Target dan Penjualan Komoditi Beras Biru Daun (Kg) 

Sumber: Data Internal Perusahaan Biru Daun 

Gambar 1.3 juga menunjukan penjualan Biru Daun yang mengalami 

penurunan penjualan yang sangat tajam. Pada awal berdirinya dapat diketahui 

penjualan Biru Daun mengalami peningkatan selama tahun 2013 hingga 2014, hal 

ini disebabkan semua anggota bekerja dengan optimal  pada satu tahun pertama. 

Pada awal tahun 2015 terjadi penurunan penjualan Biru Daun yang disebabkan 

kurang optimalnya kinerja semua anggota Biru Daun. Permasalahan turunnya 

penjualan Biru Daun juga berakibat pada kinerja masing-masing anggota pada satu 

semester terakhir yang berakibat tidak tercapainya semua target pekerjaan anggota 

Biru Daun. Berikut adalah data internal Biru Daun mengenai deskripsi target dan 

pencapaian masing-masing anggota kelompok usaha Biru Daun pada bulan Juli 

hingga Desember 2015.  

 



 4 

Tabel 1.1Data Target dan Pencapaian Anggota Biru Daun 
 Sumber: Data Internal Perusahaan Biru Daun (2015) 

Berdasarkan data dari tabel 1.1, dapat dilihat semua anggota tidak dapat 

mencapai target yang telah ditetapkan bersama oleh kelompok usaha Biru Daun. 

Permasalahan turunnya penjualan Biru Daun tersebut dapat disebabkan oleh tidak 

kembalinya apa yang telah anggota investasikan selama ini di dalam kelompok 

usaha. Anggota Biru Daun dalam permasalahan ini merasa bahwa penjualan yang 

sudah melebihi target pun tidak menghasilkan keuntungan yang sebanding dengan 

apa yang mereka keluarkan untuk kelompok usaha selama ini. Investasi berupa 

modal awal dan pengeluaran untuk keperluan kelompok usaha dirasa tidak 

Nama Anggota Target Pencapaian 

 

Faisal Akbar D 

(CEO) 

1) Membuat perencanaan manajemen 

perusahaan. 

2) Pengambilan keputusan investasi di 

perusahaan. 

Berhasil 

mengambil 

keputusan 

investasi dan 

gagal dalam 

merencanakan 

manajemen baru 

di perusahaan. 

Farsya Kusfahrisya 

(Manajer Pemasaran) 

 

1) Memberikan tester kepada potensial buyer 

di UCwalk. 

2) Memasang iklan pada perusahaan 

ecommerce. 

3) Melakukan komunikasi dengan  buyer 

lama. 

Target point 1 

dan 2 tercapai 

dan tidak 

melakukan 

komunikasi 

dengan  

buyerlama. 

Hasnan Alief 

(Manajer Operasional 

I) 

1)Bekerjasama dengan 5  supplier beras di 

Jember.  

2) Negosiasi Pengiriman beras sampai 

Surabaya. 

3)Pengecekan kualitas beras supplier 

Hanya 

bekerjasama 

dengan PB Jawa 

Dwipa dan tidak 

terjadi 

kesepakatan 

pengiriman beras 

menuju 

Surabaya. 

Ade Prayoga 

(Manajer Keuangan) 

1) Membuat Surat Penagihan kepada  supplier 

UD Apel Merah Ngawi. 

2) Membuat laporan laba/rugi perusahaan 

pada semester ke empat. 

Membuat surat 

penagihan, tetapi 

belum tertagih. 

Ahmad Fajrin Saputra 

(Manajer Operasional 

II) 

1) Berkomunikasi kembali dengan pihak 

ekspedisi kapal. 

Target tidak 

tercapai 
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sebanding dengan pemasukan yang di dapat kelompok usaha, sehingga hal tersebut 

mempengaruhi komitmen anggota dalam kelompok usahanya. Selain itu anggota 

Biru Daun juga lebih berfokus pada bisnis di luar kelompok usaha Biru Daun. 

Seperti CEO Biru Daun yang lebih fokus pada bisnis dibidang manufaktur. 

Menurut Darmawan (2013 dalam Sianipar dan Haryanti, 2014) komitmen 

organisasional berarti karyawan bersedia melakukan usaha yang tinggi bagi 

organisasi atau perusahaanya dan mampu mepertahankan fungsi keanggotaanya 

dalam organisasi. Sedangkan menurut Allen dan Meyer (1991 dalam Priansa, 2014) 

komitmen organisasional anggota dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu afektif, 

normatif dan berkelanjutan. Dalam permasalahan penelitian ini hilangnya 

komitmen anggota Biru Daun disebabkan oleh tidak kembalinya apa yang telah di 

investasikan anggota di dalam kelompok usaha, sehingga menurut Iverson dan 

Buttigieg (1999 dalam Lambert, Hogan, Kim dan Garland, 2014) menyatakan 

bahwa yang menjadi kunci utama pegawai untuk bertahan di dalam organisasi 

karena investasi nya selama ini didalam perusahaan adalah komitmen 

berkelanjutan. Maka dari itu penelitian ini memfokuskan diri pada dimensi 

komitmen berkelanjutan yang sejalan dengan permasalahan yang akan diteliti.  

  Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul "EVALUASI KOMITMEN ORGANISASIONAL 

ANGGOTA BIRU DAUN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KOMITMEN 

BERKELANJUTAN" guna memahami bagaimana komitmen organisasional 

ditinjau dari komitmen berkelanjutan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaiamana evaluasi Komitmen 

organisasional anggota Biru Daun ditinjau dari perspektif komitmen 

berkelanjutan?" 

 1.3  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah diatas, dapat ditarik tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui komitmen organisasional anggota Biru Daun dintinjau dari perspektif 

komitmen berkelanjutan.  

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :  

 

1) Manfaat Teoritis  

 

Penelitian ini diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam menambah pengetahuan 

dalam ilmu manajemen sumber daya manusia dalam segi  komitmen organisasional 

khususnya pada dimensi komitmen berkelanjutan. 

2) Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan sarana dalam pengembangan kinerja anggota Biru 

Daun dari persepektif komitmen organisasional dan sebagai referensi  yang optimal 

bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.   

    

 

 


