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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sejak diberlakukannya ASEAN free trade area pada tahun 2003, maka 

mulai diberlakukannya pasar bebas dimana bertujuan agar perdagangan 

internasional semakin menuju ke arah yang lebih baik, saat lingkungan bisnis 

menjadi semakin dinamis. Pemimpin perusahaan ditantang untuk terus 

mengembangkan inovasi demi kemajuan perusahaan agar tujuan perusahaan 

tercapai. Karyawan merupakan sumber daya manusia yang memegang peranan 

penting untuk terciptanya tujuan perusahaan. Herdiyanto (2017, h.1) mengatakan 

bahwa perputaran kehidupan perusahaan diperankan oleh karyawan yang 

bekerja didalamnya. Karyawan sebagai faktor utama perusahaan yang sangat 

membantu tercapainya tujuan perusahaan. 

Herman (2016, h.2) mengungkapkan didunia kerja komitmen adalah 

salah satu aspek penting dari filosofi human resources management (HRM). 

Permana dan Budi (2013, h.2) mengatakan bahwa didalam komitmen terjadi 

ikatan yang mengarah kepada tujuan organisasi yang lebih luas maka unsur 

komitmen mulai dimasukkan sebagai satu kriteria untuk menduduki suatu jabatan 

atau posisi yang ditawarkan dalam lowongan kerja perusahaan. Kuntjoro (dalam 

Permana dan Budi, 2013, h.2) menyatakan pemahaman tersebut berguna agar 

tercipta kondisi kerja yang kondusif dan perputaran kehidupan perusahaan dapat 

terus berlangsung. Elmi (2018, h.2) mengungkapkan tercapainya tujuan 

perusahaan didukung dengan karyawan yang produktif. Setiap perusahaan 
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menginginkan adanya prestasi dan produktifitas kerja yang dimiliki karyawan 

dalam menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawabnya. 

Melizawati (2015, h.3) mengungkapkan salah satu hal yang memengaruhi 

prestasi kerja karyawan adalah komitmen organisasi yang dimiliki karyawan 

tersebut. Fenomena yang sering muncul sekarang ini kurang tercapainya 

keefektifitasan perusahaan disebabkan oleh tingkat perputaran karyawan yang 

tinggi, serta tingkat absen yang juga tinggi dapat mengidentifikasi rendahnya 

komitmen organisasi yang dimiliki karyawan pada perusahaan tersebut. Permana 

dan Budi (2013, h.2) mengatakan bahwa komitmen karyawan pada organisasi 

dapat dijadikan sebagai salah satu jaminan untuk keberlangsungan perusahaan 

atau organisasi tersebut. 

Syarifudin (2016, h.2) menyatakan bahwa komitmen pada setiap 

karyawan sangat penting karena dengan suatu komitmen seorang karyawan 

dapat menjadi lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dibanding 

dengan karyawan yang tidak mempunyai komitmen. Setiap karyawan memiliki 

sikap dan karakter yang berbeda – beda, yang harus dituangkan dalam bentuk 

penyatuan pandangan demi mencapai tujuan perusahaan. Dewi (2015, h.3) 

menyatakan bahwa karyawan dengan komitmen organisasi yang tinggi akan 

mendorong karyawan tersebut untuk memberikan tenaga, pikiran dan tanggung 

jawab lebih dalam meningkatkan laju keberhasilan perusahaan. 

Greenberg dan Baron (dalam Wibowo, 2017, h.213) mengungkapkan  

komitmen organisasi ialah sampai di mana individu mampu mengidentifikasi dan 

memiliki kemauan untuk terus terlibat dengan organisasi dan tidak ingin 

meninggalkannya. Luthans (2006, h.147) mengemukakan bahwa komitmen 

organisasi dapat diartikan sebagai sebuah keinginan karyawan untuk tetap 
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menjadi anggota dalam perusahaan, keinginan untuk terus berusaha keras atas 

nama organisasi. Dapat dikatakan, komitmen organisasi adalah suatu sikap yang 

menggambarkan kemauan karyawan untuk bekerja perusahaan dan akan terus 

berlangsung selama karyawan bekerja di perusahaan tersebut. 

Komitmen organisasi pada karyawan tidak terjadi secara langsung, tetapi 

melalui proses pembentukan yang panjang dan bertahap. Steers dan Porter 

(dalam Sopiah, 2018, h.164) menyatakan bahwa komitmen organisasi 

dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu faktor personal (harapan pekerjaan, kontak 

psikologis, faktor pemilihan pekerjaan dan karakteristik personal), faktor 

organisasi (pengalaman kerja awal, lingkup kerja, pengawasan, dan konsentrasi 

tujuan organisasi), dan faktor non organisasi (kesediaan pekerjaan lain).  

Ada banyak faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi, diantaranya 

adalah budaya organisasi yang terdapat dalam faktor organisasi karena 

berkaitan langsung dengan organisasi. Penelitian O’Reilly (dalam Susanto, 2007, 

h.3) mengungkapkan budaya organisasi besar pengaruhnya terhadap 

perkembangan perusahaan, terutama pada perusahaan yang memiliki strategi 

sesuai dengan budaya organisasi perusahaan dapat mempertinggi komitmen 

karyawan pada perusahaan. Untuk menjadikan karyawan yang memiliki 

integritas dibutuhkan adanya acuan baku yang diterapkan oleh perusahaan. Hal 

tersebut mengacu pada budaya organisasi dengan cara atur yang baik akan 

menuntun karyawan dalam meningkatkan komitmennya pada perusahaan 

(Moeldjono, 2005, h.2). 

Tanuwibowo dan Sutanto (2014, h.137) menyatakan komitmen organisasi 

sangat memiliki keterikatan dengan budaya organisasi. Keselarasan tujuan 

antara karyawan dan organisasi dapat tercapai melalui budaya yang bertujuan 
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membangun suatu komitmen organisasi dalam diri karyawan dengan sendirinya. 

Dengan demikian budaya organisasi merupakan variable bebas atau variable X 

sedangkan komitmen organisasi disebut variable terikat atau variable Y, sebab 

komitmen organisasi di pengaruhi oleh budaya organisasi. 

Robbins dan Judge (2017, h.363) mengatakan bahwa komitmen 

organisasi dan bagaimana karyawan berperilaku dapat ditentukan oleh budaya 

organisasi dan akan memberikan manfaat bagi keberlangsungan organisasi. 

Budaya dirasa sangat berperan bagi karyawan, karena menguraikan cara 

berperilaku mana yang sesuai dan mana yang kurang sesuai. Darodjat (2015, 

h.236) mengungkapkan budaya organisasi sebagai sistem nilai – nilai, 

keyakinan, asumsi, atau norma yang berlaku, disepakati dan diikuti oleh 

karyawan sebagai pedoman perilaku dan pemecah masalah di perusahaan. 

Pengertian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi merupakan sistem 

penyebaran nilai yang berkembang dalam suatu perusahaan dan menjadi 

standar perilaku juga dapat mengarahkan perilaku karyawan (Deshpande dan 

Webster dalam Habib dkk, 2014, h.215). 

Budaya organisasi menjadi pembeda perusahaan satu dengan 

perusahaan lainnya (Robbins dan Judge, 2017, h.359). Pengembangan budaya 

organisasi, rasa identitas dan komitmen akan menfasilitasi bahkan dapat 

meningkatkan stabilitas perusahaan (Chiang dkk dalam Davoodalmousavi, 2013, 

h.389). Luthans (2006, h.141) menyatakan bahwa budaya organisasi 

memberikan arahan untuk menguasai kendali perilaku karyawan agar 

menyelesaikan pekerjaan mereka secara efektif dan efisien supaya tercapai 

tujuan organisasi yang disepakati. Menghubungkan tujuan organisasi dengan 
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tujuan karyawan dan tanggung jawab karyawan merupakan faktor keberhasilan 

budaya organisasi (Morgan dalam Vukonjanski dan Nikolic, 2013, h.41). 

 Selama perusahaan memiliki budaya organisasi yang kuat dan dapat di 

terapkan dengan baik oleh karyawan maka secara tidak langsung akan 

memperlancar kerja karyawan. Jusi (dalam Moeldjono, 2005, h,24) mengatakan 

budaya organisasi yang kuat didukung oleh beberapa hal yaitu kepemimpinan, 

kerja tim yang positif, struktur organisasi, karyawan yang berkompetensi, iklim 

dan individu yang terus berkembang. Robbins dan Judge (2017, h.358) 

mengungkapkan bahwa budaya yang kuat akan menurunkan pergantian 

karyawan, karena berpegang kepada perjanjian organisasi untuk karyawan. 

Budaya organisasi yang kuat tidak begitusaja berjalan dengan mudah, sehingga 

perlu dilakukan penyesuaian. 

 Herdiyanto (2017, h.5) menyatakan bahwa cara membangun budaya 

organisasi yang kuat membutuhkan proses, karena perubahan budaya yang 

terjadi dalam perusahaan menyangkut perubahan karyawan yang bekerja pada 

perusahaan. Termasuk didalamnya suatu yang diyakini dan sikap tentang cara 

bagaimana seharusnya bertindak dalm perusahaan. Darodjat (2015, h.244) 

berpendapat semua perusahaan mengalami perubahan dalam budaya organisasi 

karena perusahaan pasti melewati fase – fase pertumbuhan, perkembangan 

bahkan penurunan budaya itu sendiri. Perubahan budaya organisasi dilakukan 

sejalan dengan penyesuaian perusahaan. Jika dirasa mencapai kecocokan 

dengan visi dan misi perusahaan maka budaya organisasi itu akan menjadi 

identitas dari perusahaan tersebut. 

 Budaya organisasi tidak hanya berdampak positif tetapi juga mempunyai 

dampak negatif dalam sebuah perusahaan yang biasa disebut malfungsi. 
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Wirawan (dalam Darodjat, 2015, h.239) mengatakan bahwa malfungsi budaya 

organisasi adalah karyawan yang tidak menjalankan norma, nilai, filsafat asumsi 

atau kode etik perusahaan. Tidak berfungsinya budaya organisasi ditandai 

dengan komitmen organisasi yang rendah, absensi tinggi, hasil kerja yang buruk, 

berpindah kerja, stress kerja tinggi, kesejahteraan rendah dan kecelakaan kerja. 

Fletcher dan Jones (dalam Darodjat, 2015,h.239) menyatakan bahwa malfungsi 

budaya organisasi sering dijumpai pada karyawan yang merasa memiliki tuntutan 

kerja yang tinggi juga buruknya hubungan dengan karyawan lain. Kurang adanya 

dukungan kerja dari lingkungan juga menjadi salahsatu pengaruhnya. 

Berdasarkan data yang bersumber dari HRD PT. X. Sebagai sebuah 

organisasi yang didalamnya terdapat karyawan, perusahaan ini tidak lepas dari 

masalah yang bersangkutan dengan komitmen karyawan. Para karyawan 

seringkali juga menghadapi masalah dilingkungan kerja. Perbedaan pendapat 

antara karyawan dalam satu tim tidak jarang terjadi. Hasil kerja yang kurang 

rapih dari teman satu tim yang menyebabkan target pekerjaan tidak sempurna. 

Juga dikarenakan beberapa mesin yang bermasalah menyebabkan karyawan 

tidak dapat bekerja sampai mesin dapat beroperasi dengan baik. Sebelum 

mengganggu situasi serta kondisi kerja, perusahaan dipastikan turun tangan 

dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Anoraga (2009, h.29) 

mengungkapkan setiap permasalahan yang terjadi akan berdampak pada 

menurunnya prestasi kerja yang akan merugikan karyawan dan perusahaan.  

Terdapat karyawan yang mengundurkan diri sebelum kontrak selesai, 

walaupun hanya sedikit tetapi cukup mengganggu kerja tim. Karyawan dalam 

satu tim ada yang bekerja sesuai kemauannya sendiri, menyebabkan melesetnya 

target yang diberikan perusahaan. Suasana dan lingkup pekerjaan yang 
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mendukung dan disikapi positif oleh karyawan sangat diperlukan karena dapat 

menaikkan hasil kerjanya untuk perusahaan.  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, karyawan merasa nyaman 

dan tetap semangat walaupun para karyawan tetap harus memenuhi target yang 

diberikan perusahaan. Muncul keluhan – keluhan berkaitan dengan 

kecemburuan sosial dan hal itu yang mengganggu kinerja karyawan. Karyawan 

yang dapat menyelesaikan pekerjaan lebih banyak dari target dirasa lebih 

diperhatikan oleh kepala bagian, sedangkan yang hanya mencapai target tidak 

begitu diperhatikan. Karyawan juga merasa penempatan kerja yang diberikan 

perusahaan terhadap karyawan kurang sesuai dengan kemampuan dan keahlian 

karyawan. Pengalaman kerja karyawan tidak sesuai dengan penempatan yang 

diberikan perusahaan. 

Masalah antar karyawan juga sering terjadi karena hal – hal yang 

dianggap sepele. Karyawan dalam satu divisi tidak terlihat dekat satu dengan 

lainnya, kebanyakan karyawan bersikap acuh tak acuh, kurangnya kepercayaan 

dalam bekerja dan karyawan merasa kurangnya pengawasan dalam bekerja. 

Gaji yang diberikan perusahaan juga dirasa kurang sesuai dengan harapan 

karyawan. Absensi kehadiran karyawan juga menjadi masalah, karena terdapat 

karyawan yang datang terlambat ke tempat kerja, memintaa izin untuk 

meninggalkan tempat kerja lebih awal da nada juga yang tidak berangkat kerja 

tanpa ijin.  

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara lebih dalam untuk 

menemukan penyebab karyawan memiliki komitmen organisasi yang rendah. 

Analisis terhadap hasil wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa 

ada karyawan PT. X yang memiliki komitmen organisasi yang rendah akan 
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mempersepsikan budaya perusahaan secara negatif. Ada batasan antara atasan 

dan karyawan dalam bekerja, karyawan tidak mendapatkan kesempatan untuk 

mengutarakan ide dalam bekerja, pihak atasan kurang memberikan apresiasi 

pada hasil kerja. Karyawan merasa bahwa kurang dapat berpartisipasi aktif 

dalam setiap kegiatan organisasi, gaji yang diberikan perusahaan dirasa 

karyawan kurang untuk mencukupi kebutuhan harian, karyawan tidak 

mendapatkan kesempatan promosi jabatan, dan ingin mencari pekerjaan yang 

dianggap lebih menguntungkan dibanding perusahaan ditempatnya bekerja. 

Komitmen organisasi rendah pada karyawan akan menjadikan 

pekerjaannya sebagai baban atau hanya sebatas kewajiban pekerjaan. 

Memenuhi kewajiban pekerjaan adalah hal yang wajib dilakukan karyawan. 

Karyawan dengan komitmen organisasi tinggi akan menghasilkan hasil kerja 

diatas target yang diberikan perusahaan, hal ini berbanding terbalik dengan 

karyawan yang tidak mempunyai komitmen organisasi. Kurangnya komitmen 

karyawan pada perusahaan juga menjadikan kendala karena keterlibatan kerja 

karyawan juga menjadi kurang maksimal. Wibowo (2017, h.214) menyatakan 

bahwa komitmen organisasi pada dasarnya adalah memperlihatkan komitmen 

karyawan pada organisasi dengan bersedia untuk mengikatkan diri dan 

menjadikan dirinya terlibat dalam kegiatan organisasi. 

Adanya karyawan baru yang masuk dalam tim akan langsung diajarkan 

budaya yang sudah lama dijalankan oleh para karyawan senior. Seperti itu terus 

selama ada karyawan baru, juga tidak ada senioritas dipekerjaan. Pergantian 

karyawan karena hasil kerja yang kurang maksimal dan terdapat berbagai 

kendala sosial. Hal ini menjadi kendala berkurangnya kerja tim, karena 

berkurangnya karyawan. Namun tidak sedikit karyawan yang tetap perpanjang 
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kontrak merupakan karyawan yang terus meningkatkan hasil kerjanya, tidak 

mengulangi kesalahan dan ingin terus bekerja di perusahaan tersebut. Margareta 

dan Natalia (2012, h.4) mengungkapkan komitmen menunjukkan keinginan 

karyawan kepada perusahaan untuk tetap bekerja dan mengabdikan diri bagi 

perusahaan tersebut.  

Oleh sebab itu, penting bagi perusahaan menciptakan budaya organisasi 

untuk dijadikan landasan dalam menjalani roda perusahaan serta meningkatkan 

komitmen organisasi karyawan. Hal tersebut didukung dari penelitian Dewi 

(2015, h.11) menyatakan bahwa budaya organisasi sangat berhubungan 

signifikan dengan komitmen organisasi. Semakin teratur pimpinan menerapkan 

budaya organisasi maka akan semakin tinggi komitmen yang diterapkan oleh 

karyawan untuk perusahaan. Karena pada dasarnya pimpinan adalah panutan 

bagi karyawan. Juga penelitian Fahmi (2016, h.75) mengungkapkan bahwa  

tingkat budaya organisasi pada kategori positif yang diikuti dengan tingginya 

komitmen terhadap organisasi. Budaya organisasi yang dimiliki karyawan akan 

berpengaruh kuat pada komitmen organisasi  positif.  

Penelitian ini dirasa berbeda dengan penelitian sebelumnya karena di 

lokasi penelitian belum pernah dilakukan penelitian tentang komitmen organisasi 

dapat mempengaruhi budaya organisasi. Di lokasi penelitian dikatahui bahwa 

karyawan produksi PT. X belum semua memiliki komitmen organisasi pada 

perusahaan tersebut hal ini diungkap berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi pada karyawan.  

Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk 

menguji apakah komitmen organisasi dapat dipengaruhi oleh budaya organisasi? 
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1.2. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Hubungan Budaya Organisasi dengan Komitmen Organisasi pada PT. X. 

 

1.3. Manfaat Penelitian  

1.3.1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk memperluas 

wawasan ilmiah dalam bidang Psikologi pada umumnya dan khususnya Psikologi 

Industri dan Organisasi yang berkaitan dengan budaya organisasi dan komitmen 

organisasi. 

1.3.2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagai tambahan 

informasi yang dapat dijadikan acuan organisasi untuk  program pengembangan 

budaya organisasi yang berhubungan dengan komitmen organisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


