
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Sebuah perusahaan dari skala kecil hingga besar pasti terdapat sebuah kelompok 

ataupun organisasi yang terstrukur. Organisasi itu pula yang menjadi wadah yang berfungsi 

sebagai naungan dari beberapa unit dalam perusahaan, maka dari itu kedudukan organisasi  

mempunyai nilai yang sangat tinggi  dalam perusahaan. Organisasi yang baik akan 

menciptakan sebuah komitmen dalam organisasi perusahaan itu sendiri, komitmen organisasi 

adalah keadaan dimana anggota organisasi merasa  sepaham dan menyetujui dengan tujuan-

tujuan, cita-cita dan hasil yang akan dicapai oleh organisasi. 

Komitmen organisasi sangat dekat hubungannya dengan kepuasan kerja,kepuasan 

kerja merupakan sesuatu yang membuat seorang karyawan ataupun anggota organisasi dalam 

perusahaan  merasa menyukai apa yang individu kerjakan dan menunjukkan adanya sikap 

positif dari apa yang individu kerjakan. Karyawan yang memiliki kepuasan kerja akan 

mempunyai konsep akan hasil, perlakuan dan prosedur yang adil, sehingga perlu adanya 

kepercayaan antara karyawan dan atasan, maka karyawan akan dengan sukarela bertindak 

melebihi harapan organisasi (Anastasia & Sutanto, 2013). Secara sederhana kepuasan kerja 

dapat disimpulkan sebagai bentuk sesuatu yang membuat orang merasa bahagia dan 

ditunjukkan dengan sikap dan hasil positif atas pekerjaan yang dilakukan. 

 

Tabel 1.1 

Data Jumlah Karyawan Yang Mendapatkan Kesempatan Promosi Jabatan Periode  

2016 – 2017 

 

Tahun 

 

Jumlah Karyawan 

Tetap 

 

Jumlah yang mendapat 

Promosi Jabatan 



 

 

2016 224 3 orang 

2017 224 1 orang 

    Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018 

 Dari data diatas menunjukkan bahwa pada periode 2016 ke periode 2017 mengalami 

penurunan pada kesempatan promosi yang diberikan perusahaan terhadap karyawan. Hal ini 

menunjukkan bahwa minimnya kesempatan promosi menjadi masalah yang dihadapi atau 

dirasakan oleh karyawan yang menyebabkan komitmen karyawan terhadap organisasi juga 

berpengaruh. 

Budaya organisasi memiliki peranan yang berkesinambungan dengan kepuasan 

kerja, apabila persepsi karyawan ataupun anggota dalam organisasi atau perusahaan terhadap 

budaya dalam suatu organisasi itu dianggap baik, maka karyawan akan merasa puas berada 

dalam lingkup organisasi tersebut dan tercapainya kepuasan kerja yang diiginkan, namun 

sebaliknya, apabila persepsi karyawan dalam budaya yang ada di organisasi tersebut kurang 

baik, maka karyawan berpotensi merasa tidak puas akan pekerjaannya dan berdampak pada 

menurunnya komitmen terhadap organisasi. 

 

 

 

Tabel 1.2 

Monitoring Produksi PT. Martindo Inti Tobacco  Industry  

Periode 2017 

Periode Jumlah Target Keterangan 

Minggu ke- 27 9.450 9.450 Tercapai 

Minggu ke- 28 9.880 10.200 Tidak Tercapai 

Minggu ke- 29 8.500 8.500 Tercapai 



 

 

Minggu ke- 30 8.900 9.400 Tidak Tercapai 

        Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018 

               Dari data diatas menunjukkan bahwa masih adanya target yang tidak tercapai dalam 

kurun waktu periode minggu ke 27 hingga ke 30, hal ini menunjukkan adanya masalah dalam 

hal kurang agresifnya karyawan untuk mencapai target produksi, kurang agresifnya karyawan 

juga mempengaruhi komitmennya terhadap organisasi. 

Kemudian lingkungan kerja juga hal penting dalam sebuah organisasi perusahaan, 

dimana lingkungan kerja yang ideal dapat berpengaruh positif terhadap anggota organisasi 

perusahaan.Lingkungan kerja dapat diartikan sebagai kondisi yang ada dalam 

perusahaan.Lingkungan kerja yang ideal berbanding lurus dengan komitmen organisasional. 

  



 

 

Tabel 1.3 

Data Tingkat Kelembaban atau Kadar Air pada Tembakau 

 Periode 2018 

 Periode Standar 

Kelembaban 

Hasil Uji 

Kelembaban 

Keterangan 

Minggu ke - 13 13,0
 o
C 13,0

 o
C Sesuai Standar 

Minggu ke - 14 13,0
 o
C 11,0

 o
C Rendah 

Minggu ke - 15 13,0
 o
C 13,0

 o
C Sesuai Standar 

Minggu ke - 15 13,0
 o
C 14,0

 o
C Tinggi 

Minggu ke - 17 13,0
 o
C 13,0

 o
C Sesuai Standar 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018 

 Data yang diperoleh diatas berhubungan dengan temperatur dan penerangan yang 

diterapkan oleh perusahaan, dimana kelembaban atau kadar air pada tembakau memiliki 

standarisasi tersendiri yakni dikatakan layak produksi ketika kadar air ketika di uji harus pada 

angka 13,0
o
C. Pada dua periode waktu pada minggu ke – 14 dan 15 menunjukan hasil yang 

tidak sesuai standar yang digunakan perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa selain cuaca, 

suhu udara yang yang terlalu tinggi atau rendah dan tingkat penerangan yang terlalu terang 

atau terlalu redup mempengaruhi tingkat kelembaban pada tembakau. Hal ini akan menjadi 

masalah bagi karyawan dimana jika kadar air pada tembakau tidak sesuai standar yyang 

ditetapkan oleh perusahaan dalam artian kadar air pada tembakau terlalu tinggi atau terlalu 

rendah akan menyulitkan pada proses produksi, hal ini akan mempengaruhi komitmen 

karyawan pada perusahaan. 

Kepuasan kerja, budaya organisasi dan lingkungan kerja memiliki hubungan yang 

erat terhadap komitmen organisasional.Komitmen organisasional merupakan suatu keadaan 

dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya 

untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut (Robbins and Judge, 2008). 



 

 

PT. Martindo Inti Tobacco Industry merupakan perusahaan industri rokok yang 

berada di Kudus, dalam perusahaan PT. Martindo Inti Tobacco Industry terdapat suatu 

organisasi dalam perusahaan, organisasi tersebut dibentuk agar perusahaan mempunyai 

wadah untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan secara terstruktur, dalam organisasi 

perusahaan ditemukan beberapa masalah di PT. Martindo Inti Tobacco Industry seperti tidak 

maksimalnya kepuasan kerja yang diperoleh oleh anggota organisasi atau karyawan didalam 

organisasi tersebut dikarenakan minimnya kesempatan promosi yang diberikan perusahaan 

terhadap karyawan, sehingga menyebabkan berkurangnya pula komitmen terhadap 

organisasi, selain kepuasan kerja, budaya organisasi PT. Martindo Inti Tobacco Industry yang 

cenderung mempunyai masalah terhadap budaya seperti rendahnya toleransi terhadap resiko 

dalam artian rendahnya tingkat agresifitas karyawan untuk berinovasidan yang dikhawatirkan 

akan menurunkan derajat komitmen organisasi pada karyawan atau anggota organisasi, selain 

kepuasan kerja,budaya organisasi terdapat pula permasalahan dalam organisasi perusahaan 

yaitu mengenai lingkungan kerja, dimana lingkungan kerja di PT. Martindo Inti Tobacco 

Industry ini tidak jauh beda dengan keadaan lingkungan di industri rokok lainnya, tingkat 

kebisingan, bau tembakau, suhu udara dan keamananadalah sebagian kecil dari hal hal yang 

berpengaruh terhadap komitmen dalam organisasi. 

Research Gap pada penelitian ini diperoleh dari beberapa penelitian sebelumnya 

tentang pengaruh kepuasan kerja, budaya oganisasi dan lingkungan kerja terhadap komitmen 

organisasional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurlaely M (2016) dan Asri 

Laksmi (2016) yang menganalisa pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional 

bahwa komitmen berpengaruh terhadap komitmen organisasional, sedangkan berbeda 

menurut Chaterina (2012) dan Intan (2012) pada variabel kepuasan kerja bahwa kepuasan 

kerja tidak berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Pada variabel budaya organisasi yang 

yang diteliti oleh Ni Komang (2017) dan Desak Ketut menyatakan bahwa terdapat pengaruh 



 

 

pada variabel budaya organisasi terhadap komitmen organisasional, hal ini berbeda dengan 

peneltian yang dilakukan oleh Hairy Anshari (2014) dan Jamal Amin (2014) pada variabel 

budaya organisasi yang mengatakan tidak ada pengaruh antara budaya organisasi dan 

komitmen organisasional. Pada variabel lingkungan kerja berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Amir Subagyo (2014) yang menyatakan terdapat pengaruh antara lingkungan 

kerja terhadap komitmen organisasional, hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Ramdan Alif (2016) dan Eka Suryana (2016) yang mengatakan tidak adanya pengaruh 

antara lingkungan kerja terhadap komitmen organisasional. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti terdorong untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH KEPUASAN KERJA, BUDAYA 

ORGANISASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KOMITMEN 

ORGANISASIONAL”.   

1.2.Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai Analisis Pengaruh 

Kepuasan Kerja, Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Komitmen 

Organisasional PT. MartindoInti Tobacco Industry. Untuk mempermudah penulisan proposal 

penelitian ini dan agar lebih terarah dan berjalan dengan maksimal, maka perlu dibuat batasan 

masalah, adapun ruang lingkup permasalahan  yang akan dibahas yakni : 

1. Penelitian ini hanya dilakukan di PT. Martindo Inti Tobacco Industri yang beralamat 

di Desa Mijen,  KecamatanKaliwungu, Kabupaten Kudus. 

2. Variabel dependen pada penelitian ini adalah komitmen organisasional PT. Martindo 

Inti Tobacco Industry, sedangkan variabel independen pada penelitian ini dibatasi 

pada variabel kepuasan kerja, budaya organisasi danlingkungan kerja. 

3. Responden dalam penelitian ini adalah semua karyawan tetap PT. Martindo Inti 

Tobacco Industry dan menggunakan data terbaru 2017. 



 

 

4. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah penyusunan proposal 

yang telah disetujui oleh dosen pembimbing. 

1.3. Perumusan Masalah Penelitian 

Berbagai permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa di PT. Martindo Inti 

Tobacco Industry terdapat masalah yang berhubungan dengan tingkat kepuasan kerja 

karyawan yaitu minimnya kesempatan promosi, budaya organisasi yang menunjukkan sikap 

toleransi terhadap risiko untuk lebih agresif dalam bekerja  yang cenderung rendah serta 

lingkungan kerja yang sebagaimana kondisi lingkungan di perusahaan rokok seperti masalah 

kebisingan mesin, bau tembakau dll. Berdasarkan hasil uraian latar belakang diatas, maka 

penulis sangat tertarik untuk meneliti sejauh mana hubungan atau pengaruh keterlibatan 

antara kepuasan kerja, budaya oganisasi dan lingkungan kerja terhadap komitmen 

organisasional dalam organisasi pada PT. Martindo Inti Tobacco Industri yang menjadi objek 

penelitian penulis. 

Berdasarkan hal yang menjadi latar belakang pada pengaruh kepuasan kerja, budaya 

organisasi dan lingkungan kerja terhadap komitmen organisasional, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut ini 

1. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasional PT. Martindo 

Inti Tobacco Industry secara parsial? 

2. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap komitmen organisasional PT. 

Martindo Inti Tobacco Industry secara parsial? 

3. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap komitmen organiasional PT. 

Martindo Inti Tobacco Industry secara parsial? 

4. Apakah kepuasan kerja, budaya organisasi dan lingkungan kerja berpengaruh 

terhadap komitmen organisasional PT. Martindo Inti Tobacco Industry secara 

berganda? 



 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen oragnisasional. 

2. Untuk menguji pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen organisasional. 

3. Untuk menguji pengaruh lingkungan kerja terhadap koitmen organisasional. 

4. Untuk menguji pengaruh kepuasan kerja, budaya organisasi dan lingkungan kerja 

terhadap komitmen organisasional. 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai masukan dan pertimbangan bagi perusahaan untuk meninjau sejauh mana 

kepuasaan kerja, budaya organisasi dan lingkungan kerja terhadap komitmen 

organisasional perusahaan. 

2. Bagi Peneliti 

a. Dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian dengan permasalahanyang 

sama serta sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang merasa berkepentingan 

dengan penelitian ini. 

b. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan sampai sejauh mana teori-

teori yang sudah ditetapkan pada kasus dilapangan, sehingga hal-hal yang masih 

dirasa kurang dapat diperbaiki. 

  



 

 

 


