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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam suatu perusahaan, sumber daya manusia (SDM) merupakan 

salah satu point terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu 

perusahaan, terlepas dari modal besar maupun sejumlah banyak materi yang 

ada di dalam perusahaan. Sumber Daya Manusia sebagai salah satu sumber 

daya organisasi yang memiliki peranan sebagai penggerak sumber daya 

lainya dan mekanisme kerja yang ada, itulah yang menjadikan SDM sebagai 

kunci dalam perusahaan, sehingga keberadaanya harus mendapat perhatian 

agar mampu didayagunakan secara optimal dalam proses organisasi. 

Hubungan yang baik yang terjalin antar karyawan dapat menimbulkan 

lingkungan kerja yang kondusif, hal ini disebut dengan iklim organisasi. 

Penelitian ini adalah replikasi dari peneliti Widiarti dengan judul 

“Pengaruh Iklim Organisasi dan Kepuasan Kerja terhadap Komitmen 

Organisasional pada Dinas Pendapatan Provinsi Bali”. Schneider (Ehrhart, 

Schneider, & Macey, 2014 : 283) dalam bukunya Organizational Climate 

and Culture  An Introduction to Theory, Research, and Practice disebutkan 

bahwa  Iklim organisasi adalah anggota organisasi dengan makna bersama 

yang menyertai kejadian, kebijakan, praktik, dan prosedur yang mereka 

alami dan perilaku yang mereka anggap dihargai, didukung, dan diharapkan. 
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Iklim organisasi yang baik tentu akan memberi dampak kepuasan kerja 

terhadap anggota organisasi. 

Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang, 

yang menunjukan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima 

pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima (Robbins 

& Judge, 2003 : 83). Ketika karyawan merasa puas dengan pekerjaanya, 

maka ia akan cenderung tetap tinggal di perusahaan. Dengan kata lain 

karyawan yang tidak puas dengan pekerjaanya cenderung akan memiliki 

komitmen yang rendah.  

Ivancevich, Konopaske, dan Matteson (Wibowo, 2014 : 184)  

menyatakan bahwa komitmen organisasional adalah perasaan identifikasi, 

pelibatan, dan loyalitas dinyatakan oleh pekerja terhadap perusahaan. 

Dengan demikian, komitmen organisasional menyangkut tiga sifat :               

(a) perasaan indentifikasi dengan tujuan organisasi, (b) perasaan terlibat 

dalam tugas organisasi, dan (c) perayaan loyal pada organisasi. Komitmen 

organisasional yang dimiliki karyawan dapat sangat berdampak terhadap 

organisasi, karena karyawan yang memiliki loyalitas yang tinggi akan 

mengerjakan tugas-tugasnya dengan sepenuh hati dan juga ikut 

memperhatikan kelangsungan hidup dari organisasi itu sendiri. Pada 

karyawan yang memiliki komitmen organisasional yang tinggi, akan sedikit 

sekali ditemukan alasan untuk keluar dari organisasi dan ingin bergabung 

dengan organisasi yang lainya, dibandingkan dengan karyawan yang 

memiliki komitmen organisasional rendah akan mengerjakan tugas 
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pekerjaan dengan asal-asalan, bahkan dimungkinkan akan keluar dari 

organisasi dan bergabung dengan organisasi yang lain. 

Penelitian ini dilakukan dengan obyek karyawan CV Teguh Jaya, 

alasan pengambilan obyek ini karena adanya gejala bedasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 26 Juli 2017 (terdapat pada 

lampiran halaman 75 - 81), yang mewawancarai pimpinan perusahaan dan 

10 karyawan CV Teguh Jaya dari berbagai devisi, yang menunjukkan 

adanya kecenderungan iklim organisasi yang kurang baik dilihat dari 

mayoritas responden yang mengatakan bahwa tidak memiliki kesempatan 

untuk memutuskan masalah sendiri, lalu tidak mendapatkan imbalan yang 

sesuai dari atasan atas pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan baik, lalu 

rekan kerja yang tidak dapat mendukung pekerjaan sehari-hari dengan baik, 

dan juga para karyawan tidak mengetahui visi dan misi karyawan. 

Selanjutnya hasil wawancara juga menunjukkan adanya 

kecenderungan kepuasan kerja yang rendah yang ditunjukan dengan 

mayoritas responden mengatakan tidak memiliki kebebasan dalam mengatur 

jadwal pekerjaan mereka sendiri, lalu gaji yang mereka terima tidak sesuai 

dengan beban kerja, lalu rekan kerja mereka tidak dapat mendukung dalam 

menyelesaikan suatu masalah yang terjadi. 

Selanjutnya pada hasil wawancara juga menunjukan adanya 

kecenderungan komitmen organisasional yang rendah, dilihat dari jawaban 

responden yang mayoritas mengatakan bahwa mereka tidak merasa menjadi 

bagian dari organisasi, lalu tidak merasa berat bila harus meninggalkan 
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perusahaan dengan berbagai faktor, dan juga tidak merasa perusahaan telah 

berjasa bagi mereka. Dan juga berdasarkan sumber yang di dapat pada tahun 

2015 terdapat satu orang yang resign, lalu pada tahun 2016 terdapat dua 

orang yang resign, adanya kenaikan jumlah karyawan yang resign ini 

menunjukan kecenderungan kurangnya komitmen organisasional karyawan 

CV Teguh Jaya.  

Komitmen organisasional yang cenderung rendah terjadi juga karena 

permasalahan kurangnya kebersamaan pada tim kerja dalam rangka 

mencapai target, karyawan yang merasa kontribusinya terhadap pekerjaan 

yang telah dilakukanya kurang mendapat apresiasi yang baik, terdapat 

kurangnya keadilan yang didapat antar karyawan dari pihak perusahaan. 

Kecenderungan rendahnya komitmen organisasional dari karyawan ini 

merujuk pada kurang terpuaskannya harapan dan kebutuhan pada iklim 

organisasi perusahaan yang kurang baik, hal tersebut juga terlihat 

bedasarkan data yang di dapat yaitu absen karyawan CV Teguh Jaya yang 

dari per triwulan dalam satu tahun terlihat presentase kenaikan jumlah 

karyawan yang membolos kerja, dari sinilah tercermin bahwa komitmen 

karyawan di CV Teguh Jaya cenderung rendah. Komitmen organisasi tidak 

akan muncul dengan sendirinya, dibutuhkan hubungan yang signifikan 

antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Karena dapat dipastikan 

bila karyawan puas dengan pekerjaannya, karyawan cenderung akan lebih 

berkomitmen dengan perusahaan yang ditunjukan dengan rasa kerasan 
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ataupun selalu siap sedia untuk memperhatikan segala sesuatu yang 

berpengaruh terhadap kemajuan dari perusahaan tempatnya bekerja. 

Bedasarkan uraian diatas, skripsi ini mengambil judul 

“PENGARUH IKLIM ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA 

TERHADAP KOMITMEN ORGANISASIONAL PADA KARYAWAN 

CV. TEGUH JAYA.” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Bedasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang hendak dikaji 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimana persepsi responden mengenai variabel iklim organisasi, 

kepuasan kerja, dan komitmen organisasional. 

2. Bagaimana pengaruh variabel iklim organisasi terhadap variabel 

komitmen organisasional. 

3. Bagaimana pengaruh variabel kepuasan kerja terhadap variabel 

komitmen organisasional? 

4. Bagaimana pengaruh variabel iklim organisasi dan kepuasan kerja 

terhadap variabel komitmen organisasional? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui persepsi responden mengenai variabel iklim organisasi, 

kepuasan kerja, dan komitmen organisasional. 



 

 

6 

2. Mengetahui pengaruh variabel iklim organisasi terhadap variabel 

komitmen organisasional. 

3. Mengetahui pengaruh variabel kepuasan kerja terhadap variabel 

komitmen organisasional. 

4. Mengetahui pengaruh variabel iklim organisasi dan kepuasan kerja 

terhadap variabel komitmen organisasional. 

 

1.4. Manfaat penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk 

penelitian serupa di masa mendatang. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan / saran 

untuk CV. Teguh Jaya yang dapat berguna dalam upaya meningkatkan 

komitmen karyawan melalui iklim organisasi yang positif. 

 


