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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Era globalisasi saat ini menyebabkan persaingan dalam segala 

bidang termasuk dunia usaha semakin ketat, baik di pasar domestik maupun 

pasar internasional. Semua perusahaan baik perusahaan milik swasta maupun 

perusahaan milik negara, perusahaan skala kecil, menengah ataupun skala 

besar tidak dapat terhindar dari persaingan ini. Hal ini tentunya lebih 

menguntungkan para konsumen karena akan semakin banyak alternatif untuk 

memilih barang maupun jasa yang berkualitas dengan harga yang relatif lebih 

murah. Oleh karena itu, bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia harus 

segera melakukan berbagai upaya pembenahan dalam rangka meningkatkan 

daya saing sehingga bisa bertahan atau bahkan mampu berkembang menjadi 

perusahaan yang lebih besar dan kuat (Usmany, dkk, 2016). 

Keberlangsungan sebuah perusahaan sangat tergantung pada peran 

tenaga kerja, mulai dari pimpinan hingga pekerja tingkat dasar. Hal ini bukan 

berarti perusahaan mengeksploitasi para pekerjanya, tetapi para pekerjalah 

yang menjadi tombak utama sebuah perusahaan untuk bertahan dan 

berkembang pesat. Tenaga kerja atau sering disebut pegawai maupun 

karyawan memiliki fungsi untuk mempertahankan produktifitas perusahaan, 

menjalin hubungan baik dengan pihak internal maupun eksternal perusahan 

dan menjaga nama baik perusahaan dengan menciptakan produk yang 
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berkualitas dan selalu berinovasi. Untuk mendapatkan pegawai atau karyawan 

yang membantu perusahaan mencapai tujuannya, dibutuhkan sebuah 

komitmen organisasional (Munandar, 2016).   

Pegawai yang mempunyai komitmen yang tinggi akan berusaha 

lebih dari pada mereka yang mempunyai komitmen yang rendah. Dalam 

bekerja disebuah organisasional atau perusahaan, seorang pekerja setidaknya 

pernah mengalami masalah, bahkan terkadang masalah yang dihadapi bisa 

mengancam perasaan untuk berkomitmen dengan organisasional atau 

perusahaan tersebut, misalnya ditegur dengan keras akibat kurang tanggap 

dalam menjalankan tugas, dipindah tugaskan dan diberikan beban pekerjaan 

yang melebihi job description (Munandar, 2016).   

Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi komitmen karyawan pada 

organisasi. Faktor pertama yaitu budaya organisasi, erat kaitannya dengan 

komitmen karyawan. Komitmen karyawan merupakan dimensi perilaku yang 

dapat digunakan untuk menilai kecenderungan karyawan bertahan sebagai 

anggota organisasi. Budaya organisasi yang baik akan meningkatkan rasa 

memiliki dan komitmen anggota organisasi terhadap organisasi dan kelompok 

kerjanya (Robbins dan Judge, 2009:36). 

Faktor selanjutnya yaitu faktor personal yang meliputi job 

expectations, psychological contract, job choice faktor, personal 

characteristic. Faktor pembentuk komitmen yang paling awal dalam diri 

individu adalah faktor personal. Faktor ini berasal dari dalam diri karyawan 

atau pegawai diantaranya adalah harapan yang diinginkan dari pekerjaan, 
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karyawan mau melaksanakan pekerjaan karena dia ingin mencapai sesuatu 

misalnya mendapatkan kompensasi sehingga dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhannya serta prestasi yang tinggi (Munandar, 2016). 

Faktor personal merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi 

individu sangat mempengaruhi tingkat komitmen individu. Karyawan yang 

bekerja lebih lama dan tua tingkat komitmennya lebih tinggi dibandingkan 

dengan karyawan yang belum lama bekerja dan usianya masih muda. Jenis 

kelamin juga mempengaruhi komitmen seseorang terhadap organisasi, 

karyawan perempuan cenderung lebih komit terhadap organisasional 

dibandingkan dengan karyawan laki-laki. Pendidikan karyawan yang lebih 

rendah komitmennya lebih tinggi dari karyawan yang berpendidikan tinggi 

(Cherington dalam Sari dan Bodroastuti, 2013) 

Kemudian yang ketiga adalah faktor organisasi, meliputi initialworks 

experiences, job scope, supervision, goal consistency organizational. Faktor 

ini merupakan faktor yang timbul akibat adanya visi misi yang ditetapkan 

oleh organisasional atau perusahaan, dapat diartikan juga faktor yang berasal 

dari pekerjaan itu sendiri (yang menjadi tanggung jawab karyawan). Faktor 

ini akan mempengaruhi komitmen organisasional dengan cara seberapa besar 

organisasional memberikan perhatian dalam pemberian tugas kepada para 

karyawan atau pegawai. Misalnya adalah perusahaan memberikan 

trainingkepada calon karyawan atau pegawai, memberikan pengawasan pada 

karyawan atau pegawai, atau memberikan fasilitas karyawan atau pegawai 

(Munandar, 2016). 
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Organisasi dan pegawai saling bergantung antara satu sama lain. 

Pihak organisasi memerlukan pemikiran, tenaga, kemahiran dan kepakaran 

yang disumbangkan oleh pekerja. Sedangkan pegawai tergantung pada apa 

yang diberikan oleh pihak organisasi. Minat terhadap pekerjaan merupakan 

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi komitmen. Jadi pihak organisasi 

perlu merancang latihan dan kursus serta menetapkan waktu untuk 

menyiapkan kerja dan memberi semangat kepada pegawai supaya dapat 

memberikan komitmen yang lebih tinggi lagi dalam pekerjaan mereka (Sari 

dan Bodroastuti, 2016). 

PT. Enggal Subur Kertas Kudus merupakan perusahaan yang 

memproduksi kertas seperti kertas kardus, kertas lapis plastik warna coklat 

dan lainnya. dan lainnya. Dalam menjalankan produksinya, PT.Enggal Subur 

Kertas Kudus sangat membutuhkan komitmen dari karyawannya. Karena 

dengan karyawan yang memiliki komitmen tinggi, karyawan akan setia 

kepada perusahaan serta enggan pindah dari perusahaan. Dalam aspek budaya 

organisasi PT. Enggal Subur kertas Kudus menekankan kepada karyawan 

untuk peduli terhadap kualitas dan lebih teliti dengan pekerjaan, Akan tetapi 

berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan menunjukkan adanya 

permasalahan yang terjadi yaitu karyawan kurang memiliki perhatian pada 

detail pekerjaan dan produk yang dihasilkan. Karyawan cenderung hanya 

memenuhi tugasnya dalam memproduksi kertas yang ditetapkan perusahaan 

tanpa melihat dengan rinci hasil produksi kertas. 
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Permasalahan juga terjadi pada aspek faktor personal, yaitu 

menunjukkan bahwa karyawan dengan masa kerja kurang dari 2 tahun 

mempunyai komitmen yang rendah terhadap perusahaan. Hal tersebut 

dikarenakan mereka menganggap bahwa bekerja di PT. Enggal Subur kertas 

Kudus ini hanya digunakan sebagai pengalaman saja untuk mencari pekerjaan 

yang lain. 

Demikian halnya dengan faktor organisasional, menunjukkan bahwa 

faktor organisasi yaitu lingkungan kerja yang mengandung unsur bahaya 

karena menggunakan alat pemotong kertas menjadikan karyawan merasa 

takut untuk mengoperasionalkannya karena kurangnya pelatihan yang 

diberikan perusahaan meskipun sudah adanya standar keselamatan kerja. 

Kurangnya pengawasan dan ketegasan dari pemimpin dalam menyikapi 

karyawan yang lalai dalam bekerja, sikap santai dan mengobrol saat jam kerja 

juga dilakukan karyawan.  

Apabila hal ini terus menerus tidak diperhatikan oleh PT. Enggal 

Subur Kertas Kudus, maka bisa saja pegawai dan karyawan yang berpotensi 

dan handal semakin berkurang. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya 

jumlah karyawan yang keluar dari perusahaan sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 

Jumlah Karyawan yang Keluar dari PT. Enggal Subur Kertas Tahun 2018 

No Bulan Jumlah Karyawan yang 

keluar 

1. Januari 3 orang 

2. Februari 4 orang 

3. Maret 6 orang 

4. April 2 orang 

5. Mei 1 orang 

6. Juni 5 orang 

7. Juli 3 orang 

8. Agustus 5 orang 

9. September 2 orang 

10. Oktober 4 orang 

11. November  3 orang 

12. Desember  2 orang 

Sumber : Data dokumentasi PT. Enggal Subur Kertas, 2018. 

 

Fluktuasi jumlah karyawan yang keluar dari perusahaan tersebut 

menunjukkan komitmen karyawan terhadap organisasi yang rendah. Masalah 

yang menyangkut tentang komitmen organisasional sering dikaitkan dengan 

hak-hak yang seharusnya dapat dinikmati oleh pekerja setelah memberikan 

potensi yang dimiliki kepada PT. Enggal Subur Kertas Kudus. Permasalahan 

seperti ini harus segera diselesaikan dengan baik dan bijaksana diantara kedua 

belah pihak karena masalah ini mempengaruhi komitmen organisasional 

pekerja terhadap PT. Enggal Subur Kertas Kudus. 
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Riset gap yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu adanya perbedaan 

hasil penelitian terdahulu. Pada variabel budaya organisasi, hasil penelitian 

Usmany dan Hamid (2016) serta Anwar (2015) menunjukkan bahwa budaya 

organisasi berpengaruh terhadap komitmen organisasional karyawan. Namun 

hasil penelitian Praptadi (2010) menunjukkan bahwa budaya organisasi tidak 

berpengaruh terhadap komitmen organisasional karyawan. Demikian halnya 

dengan variabel faktor personal, hasil penelitian Munandar (2015) 

menunjukkan bahwa faktor personal berpengaruh terhadap komitmen 

organisasional karyawan. Namun hasil penelitian Saputra (2015) 

menunjukkan bahwa faktor personal tidak berpengaruh terhadap komitmen 

organisasional. Selanjutnya pada variabel organisasional, hasil penelitian 

Munandar (2015) serta Hwang dan Wang (2015) menunjukkan bahwa faktor 

organisasional berpengaruh terhadap komitmen organisasional karyawan. 

Namun hasil penelitian Kulvinshien (2010) menunjukkan bahwa faktor 

organisasional tidak berpengaruh terhadap komitmen organisasional. 

Berdasarkan uraian di atas, membuat penulis tertarik untuk meneliti 

sejauh mana pengaruh budaya organisasi, faktor personal dan faktor 

organisasional terhadap komitmen organisasional, dengan judul 

“PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, FAKTOR PERSONAL DAN 

FAKTOR ORGANISASIONAL TERHADAP KOMITMEN 

ORGANISASIONAL (STUDI PADA KARYAWAN PT. ENGGAL 

SUBUR KERTAS KUDUS). 
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1.2 Ruang Lingkup 

Agar permasalahan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan, 

maka perlu adanya pembatasan masalah yang berguna untuk memudahkan 

penulis dalam melaksanakan penelitian. Maka penulis membatasi 

permasalahan yang akan diteliti secara garis besar membahas mengenai 

budaya organisasi, faktor personal dan faktor organisasional terhadap 

komitmen organisasional pada PT. Enggal Subur Kertas Kudus. Maka dalam 

penelitian ini peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut : 

1. Masalah yang diteliti dibatasi pada budaya organisasi, faktor personal dan 

faktor organisasional terhadap komitmen organisasional. 

2. Obyek penelitian pada PT. Enggal Subur Kertas Kudus. 

3. Subyek penelitian pada karyawan PT. Enggal Subur Kertas Kudus. 

4. Waktu penelitian ini adalah 4 bulan yang dimulai dari penyusunan 

proposal hingga pelaksanaan penelitian. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Komitmen organisasional merupakan aspek yang penting dalam 

perkembangan sebuah perusahaan. Namun hasil observasi awal di lapangan 

menunjukkan bahwa terdapat karyawan yang mengundurkan diri dari 

perusahaan. Hal tersebut menunjukkan permasalahan dalam faktor yang 

mempengaruhi komitmen organisasi, antara lain budaya organisasi, yaitu 

karyawan kurang memiliki perhatian pada detail pekerjaan dan produk yang 

dihasilkan. Faktor perseonal, yaitu karyawan baru dengan masa kerja kurang 

dari 2 tahun mempunyai komitmen yang rendah terhadap perusahaan, dan 
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mencari pekerjaan yang lain. Faktor organisasional, yaitu peralatan kerja yang 

berbahaya karena menggunakan alat pemotong kertas menjadikan karyawan 

merasa takut untuk mengoperasikannya. Berdasarkan uraian diatas 

pertanyaan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap komitmen organisasional 

pada PT. Enggal Subur Kertas Kudus? 

2. Apakah faktor personal berpengaruh terhadap komitmen organisasional 

pada PT. Enggal Subur Kertas Kudus? 

3. Apakah faktor organisasional berpengaruh terhadap komitmen 

organisasional pada PT. Enggal Subur Kertas Kudus? 

4. Apakah budaya organisasi, faktor personal dan faktor organisasional 

berpengaruh terhadap komitmen organisasional pada PT. Enggal Subur 

Kertas Kudus? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menguji pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen organisasional 

pada PT. Enggal Subur Kertas Kudus. 

2. Menguji pengaruh faktor personal terhadap komitmen organisasional pada 

PT. Enggal Subur Kertas Kudus. 

3. Menguji pengaruh faktor organisasional terhadap komitmen organisasional 

pada PT. Enggal Subur Kertas Kudus. 
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4. Menguji pengaruh budaya organisasi, faktor personal dan faktor 

organisasional terhadap komitmen organisasional pada PT. Enggal Subur 

Kertas Kudus. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bermanfaat sebagai landasan tentang 

pentingnya meningkatkan komitmen karyawan agar tercapainya tujuan 

sebuah organisasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pembacanya, baik sebagai praktisi, akademis, atau pemerhati pemasaran. 

Manfaat penelitian tersebut terurai sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang 

pengaruh budaya organisasi, faktor personal dan faktor organisasional 

terhadap terhadap komitmen organisasional, serta dapat dijadikan sebagai 

bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi akademisi 

Semoga hasil penelitian dapat membantu dalam menambah 

wawasan dan referensi keilmuan mengenai budaya organisasi, faktor 

personal dan faktor organisasional. 
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b. Bagi penulis 

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman terhadap 

kondisi riil dilapangan yang terkait dengan disiplin ilmu manajemen 

yaitu manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan komitmen 

organisasi yang didasarkan pada budaya organisasi, faktor personal dan 

faktor organisasional. 

c. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi PT. Enggal Subur 

Kertas Kudus untuk memperbaiki faktor budaya organisasi, faktor 

personal dan faktor organisasional agar mampu meningkatkan 

komitmen organisasional karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


