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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kodisi era globalisasi seperti zaman sekarang ini serta banyaknya 

perkembangan teknologi yang semakin canggih menuntut para perusahaan untuk 

mengembangkan perusahaannya agar tercapai tujuan yang telah direncanakan 

sehingga nantinya tidak kalah saing dengan perusahaan yang lain. Dalam sebuah 

perusahaan itu sendiri, hubungan antara perusahaan dan juga karyawan adalah 

saling membutuhkan satu sama lainnya. Perusahaan membutuhkan karyawan agar 

semua kegiatan  di perusahaan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah 

direncanakan, sedangkan karyawan membutuhkan perusahaan untuk bekerja agar 

memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Dalam mengembangkan sebuah 

perusahaan perlu mempunyai sumber daya manusia yang berkomitmen tinggi 

sehingga dapat menunjang tercapainya sebuah tujuan. Maka banyak perusahaan 

khususnya di PT. Indomaju Textindo melakukan perubahan baik dari segi budaya 

organisasi  yaitu serangkaian nilai-nilai dan pedoman yang harus ada di 

perusahaan  dan harus dipatuhi oleh semua karyawan yang bekerja dalam 

perusahaan tersebut, Self efficacy atau efikasi diri sangatlah dibutuhkan oleh para 

karyawan dengan cara memiliki keyakinan individu dalam kemampuan dirinya 

dalam mengerjakan seluruh tugas yang dijalankannya sehingga nantinya akan 

memperoleh suatu keberhasilan, selain self efficacy karyawan harus disiplin kerja 

dalam mentaati segala peraturan-peraturan yang ada dalam perusahaan baik 



2 

 

 

 

bertanggung jawab yang tinggi dalam menyelesaikan tugas yang diembannya 

sehingga nantinya menghasilkan pekerjaan yang memuaskan. Karena dengan 

disiplin nantinya akan berpengaruh terhadap efisiensi kerja karyawannya dan juga 

efektifitas dalam tugas-tugas pekerjaannya. Jika kedisiplinan tidak dapat 

dijalankan dengan baik maka tujuan yang telah direncanakan sebelumnya tidak 

dapat berjalan secara efektif. Apabila ketiga variabel tersebut sudah terpenuhi 

dengan baik maka akan terciptakan komitmen yang tinggi terhadap organisasi 

atau perusahaan. 

Komitmen organisasi merupakan sikap yang menunjukkan lebih dari 

sekedar keanggotaan formal, tetapi juga meliputi sikap menyukai organisasi dan 

ketersediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan 

organisasi demi mencapai tujuannya (Suparyadi, 2015:452). 

Ada beberapa permasalahan pada saat melakukan penelitian pada bagian 

extruder seperti  budaya organisasi, self efficacy dan disiplin kerja. Sehingga 

peneliti akan memberikan solusi dari beberapa faktor masalah yang ada. 

Fenomena Bisnis data produksi pada bagian extruder tahun 2018 PT. 

Indomaju Textindo yang dapat dilihat pada tabel 1.1 
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Tabel 1.1 

Data Produksi Bagian Extruder Tahun 2018 

No. Bulan Target Tercapai Efisiensi 

1. Januari 1.168.080 Kg 619.792,51 Kg 53,06 % 

2. Februari 1.058.680 Kg 641.614,40 Kg 60,61 % 

3. Maret 1.233.280 Kg 717.091,22 Kg 58,15 % 

4. April 1.227.840 Kg 707.204,30 Kg 57,60 % 

5. Mei 1.231.040 Kg 708.230,79 Kg 57,53 % 

6. Juni    973.040 Kg 576.030,90 Kg 59,20 % 

7. Juli 1.278.080 Kg 798.812,70 Kg 62,50 % 

8. Agustus 1.207.920 Kg 785.646,50 Kg 65,04 % 

9. September 1.238.640 Kg 791.217,70 Kg 63,88 % 

10. Oktober 1.331.760 Kg 886.822,80 Kg 66,59 % 

11. November 1.282.400 Kg 761.976,40 Kg 59,42% 

12. Desember     930.399 Kg 632.867,70 Kg 68,02% 

Sumber : PT. Indomaju Textindo 2018 

Pengolahan data produksi bagian Extruder pada bulan Januari tercapai 

target 1.168.080 Kg dan tercapai 619.792,51 Kg dengan efisiensi 53,06%. 

Efisiensi didapatkan dari (619.792,51 Kg : 1.168.080 Kg) x 100% = 53,06%. 

Faktor budaya organisasi harus diperhatikan dalam PT. Indomaju 

Textindo, budaya organisasi adalah serangkaian nilai-nilai dan pedoman yang 

harus ada di organisasi dan harus dipatuhi oleh semua karyawan yang bekerja 

dalam perusahaan tersebut. PT. Indomaju Textindo perlu mengajarkan kepada 

para karyawan tentang masalah yang harus dihadapi dalam perusahaan dan 

karyawan harus agresif dalam hal performa bekerja agar mencapai sebuah target 

yang telah disepakati. Dalam target produksi bagian extruder yang telah 

ditentukan kebanyakan setiap bulannya tidak selalu tercapai. Hal ini terbukti pada 

bulan Januari target yang ditentukan oleh PT. Indomaju Textindo 1.168.080 Kg, 
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namun tercapainya hanya 619.792,51 Kg dengan efisiensi 53,06%, sehingga tidak 

dapat mencapai target yang telah ditentukan. 

Faktor self efficacy perlu diperhatikan oleh pimpinan pada bagian extruder. 

Self efficacy merupakan karakteristik yang penting di dalam diri karyawan. 

Karena karyawan harus mampu melakukan kesulitan pekerjaan yang ada dalam 

organisasi sehingga nantinya akan tercapai target yang telah ditentukan. Pada 

bulan Oktober tingkat ketercapaian sangat tinggi dibandingkan dengan bulan-

bulan yang lain. Dengan target yang tinggi pula sebesar 1.331.760 Kg dan tercapai 

886.822,80 Kg efisiensi 66,59%. Tingkat ketercapaian yang tinggi ini disebabkan 

peran para karyawan yang yakin dan mampu meskipun setiap bulannya tidak 

selalu memenuhi target namun dengan keyakinan dan kemampuan yang tinggi 

terhadap pekerjaan yang dijalankan pada bulan Oktober dapat mencapai target 

yang tinggi dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ketercapaian ini juga disebabkan 

oleh peran pemimpin dalam memberikan pengarahan kerja terhadap karyawannya. 

Faktor Disiplin kerja semua karyawan harus patuh terhadap peraturan 

organisasi dan bertanggungjawab tinggi terhadap pekerjaannya, dengan memiliki 

disiplin kerja yang tinggi juga akan berpengaruh terhadap meningkatnya kerja 

para karyawan. Apabila kepatuhan peraturan dan tanggungjawab pada karyawan 

bagian extruder rendah seperti pada bulan Desember target yang ditetapkan 

sebanyak 930.399 Kg tercapai 632.867,70 Kg dengan effisiensi 68,02%. Target 

yang ditentukan pada bulan Desember  lebih sedikit dibandingkan dengan bulan-

bulan yang lain. Apabila karyawan mempunyai kepatuhan terhadap peraturan dan 
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tanggungjawab yang tinggi pasti akan tercapai target yang ditentukan oleh 

perusahaan. 

Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai 

(values), keyakinan-keyakinan (beliefs), asumsi-asumsi (assumptions), atau 

norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota 

suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah 

organisasinya (Sutrisno Edy, 2010:2). 

Menurut Bandura dalam (Ghufron Nur dan Rini Risnawata S, 2014:73) 

Self efficacy merupakan keyakinan individu mengenai kemampuan dirinya dalam 

melakukan tugas atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu. 

Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan manajer untuk 

berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu 

perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan 

ketersediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma 

yang berlaku (Zainal V. R. et al. 2014:599). 

Perusahaan PT. Indomaju Textindo ini berada di Jalan Getas Pejaten No.1 

Kecamatan Jati kabupaten Kudus. Pada PT. Indomaju Textindo memproduksi 

berbagai macam karung diantaranya ada karung plastik dan juga karung inner. 

Terdapat beberapa bagian pada PT. Indomaju Textindo seperti bagian kantor, 

bagian gudang, bagian Extruder yaitu pembuatan benang, bagian CL (circular 

loom) yaitu bagian penganyaman dari benang menjadi sebuah karung, bagian 

converting meliputi cutting sewing yaitu bagian pemotongan karung, sewing 

proses setelah pemotongan karung, printing bagian pencetakan logo atau sablon 
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merek, ultrasonik sesudah dicetak karung disegel, packing proses pengemasan 

karung. Dengan berbagai bagian tersebut diharapkan antar karyawan bisa 

menjalin kerjasama yang baik dengan karyawan yang lain. PT. Indomaju Textindo 

masih menerapkan kerja shift bagi karyawannya dengan beroprasi selama 24 jam 

perhari dengan membagi sistem shift karyawan sebanyak 3 shift yaitu shift pagi 

pada pukul 06.00-14.00 WIB, shift siang pada pukul 14.00-22.00 WIB, dan shift 

malam pada pukul 22.00-06.00 WIB diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen yang selalu meningkat. 

Penelitian ini di latar belakangi oleh penelitian sebelumnya tentang 

pengaruh budaya organisasi, self efficacy dan disiplin kerja terhadap komitmen 

organisasi. Budaya organisasi terhadap komitmen organisasi, menurut penelitian 

Zakiah Mufida dan Durinda Puspasari (2015) yang menyatakan budaya organisasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi pada karyawan 

PT. Sinar Sosro Surabaya, sedangkan penelitian dilakukan Nugroho Pamungkas, 

Munawir Yusuf dan Aditya Nanda Priyatama (2015) menyatakan bahwa budaya 

organisasi memberi pengaruh yang positif terhadap komitmen organisasi pada 

karyawan PT. Air Mancur. 

Self efficacy terhadap komitmen organsiasi, menurut penelitian Gusti Yuli 

Asih dan Rusmalia Dewi (2017) self efficacy berpengaruh positif terhadap 

komitmen organisasi di CV. Wahyu Jaya Semarang, sedangkan penelitian yang 

dilakukan Sarinah, Maruf Akbar dan Ricardianto Prasadja (2018) yang 

menyatakan bahwa self efficacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

komitmen organisasi pada PT. Kerta Rajasa Raya. 
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Disiplin kerja terhadap komitmen organisasi, menurut penelitian dari 

menurut Anwar Prabu Mangkunegara dan Tinton Rumbungan Octored (2015) 

disiplin kerja berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi PT. Dada 

Indonesia, serta penelitian yang dilakukan Gerry J. Jr. Wowor, Sontje M. 

Sumayku, M. O Siwi (2016) yang menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh 

positif terhadap komitmen organisasi Media Cahaya Pai. 

Alasan melakukan penelitian pada bagian extruder karena terdapat 

beberapa permasalahan yang ditemui pada saat melakukan penelitian seperti 

dalam hal budaya organisasi karyawan kurang agresif dalam hal performa 

melakukan pekerjaannya sehingga setiap bulannya tidak tercapai target yang telah 

ditentukan, self efficacy seperti kurangnya keyakinan dan kemampuan karyawan 

dalam menghadapi kesulitan terhadap tugas yang ada dibagian extruder, disiplin 

kerja seperti kepatuhan terhadap peraturan dan tanggung jawab karyawan masih 

rendah dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepada karyawan 

tersebut. Hal tersebut yang menyebabkan komitmen organisasi rendah. Maka 

peneliti mengambil judul Pangaruh Budaya  Organisasi, Self Efficacy Dan 

Disiplin Kerja Terhadap Komitmen Organisasi Pada Karyawan Bagian Extruder 

PT. Indomaju Textindo. 

1.2 Ruang Lingkup 

Dalam penelitian ini akan membahas masalah yang ada pada objek yang 

diteliti, maka ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Objek yang akan diteliti adalah PT. Indomaju Textindo yang beralamatkan di 

Jalan Getas Pejaten No. 1 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. 
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2. Variabel dependen yang diteliti yaitu komitmen organisasi. 

3.  Variabel independen yang diteliti budaya organisasi, self efficacy dan disiplin 

kerja. 

4. Subyek yang akan diteliti adalah karyawan bagian extruder. 

5. Waktu penelitian yaitu Bulan November 2018 - Januari 2019. 

1.3 Perumusan Masalah 

Ada beberapa permasalahan yang muncul pada saat melakukan objek 

penelitian di PT. Indomaju Textindo antara lain : 

1) Dalam hal budaya organisasi karyawan kurang agresif dalam performa 

melakukan pekerjaannya sehingga setiap bulannya tidak tercapai target 

yang telah ditentukan. 

2) Self efficacy seperti kurangnya keyakinan dan kemampuan karyawan 

dalam menghadapi kesulitan terhadap tugas yang ada dibagian extruder.  

3) Disiplin kerja seperti kepatuhan terhadap peraturan dan tanggung jawab 

karyawan masih rendah dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan 

kepada karyawan tersebut. 

Dari permasalahan tersebut, terdapat pertanyaan dalam penelitian sebagai 

berikut: 

1) Apakah ada pengaruh positif budaya organisasi terhadap komitmen 

organisasi pada karyawan bagian extruder PT. Indomaju Textindo? 

2) Apakah ada pengaruh positif self efficacy terhadap komitmen organisasi 

pada karyawan bagian extruder PT. Indomaju Textindo? 
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3) Apakah ada pengaruh positif  disiplin kerja terhadap komitmen organisasi 

pada karyawan bagian extruder PT. Indomaju Textindo? 

4) Apakah ada pengaruh positif budaya organisasi, self efficacy, dan disiplin 

kerja secara berganda terhadap komitmen organisasi pada karyawan 

bagian extruder PT. Indomaju Textindo? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, maka dapat ditentukan 

tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1) Menguji pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen organisasi pada 

karyawan bagian extruder PT. Indomaju Textindo. 

2) Menguji pengaruh self efficacy terhadap komitmen organisasi pada 

karyawan bagian extruder PT. Indomaju Textindo. 

3) Menguji pengaruh disiplin kerja terhadap komitmen organisasi pada 

karyawan bagian extruder PT. Indomaju Textindo. 

4) Menguji pengaruh budaya organisasi, self efficacy, dan disiplin kerja secara 

berganda terhadap komitmen organisasi pada karyawan bagian extruder PT. 

Indomaju Textindo. 

1.5 Manfaat Pertanyaan 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Secara Teoristis 

Dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh budaya 

organisasi, self efficacy dan disiplin kerja terhadap komitmen organisasi pada 

karyawan bagian extruder PT.  Indomaju Textindo. 



10 

 

 

 

1.5.2 Secara Praktis 

a. Bagi penulis 

Untuk mengembangkan dalam hal wawasan dan ilmu pengetahuan 

yang berhubungan dengan komitmen organisasi pada karyawan. 

b. Bagi Universitas Muria Kudus 

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah ilmu dan 

pengetahuan tentang komitmen organisasi pada karyawan. 

c. Bagi Perusahaan 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya 

meningkatkan komitmen organisasi pada karayawan PT. Indomaju 

Textindo. 

d. Bagi Peneliti lain 

Penelitian ini bisa untuk dijadikan referensi dalam penelitian yang 

akan dilakukukan selanjutnya. 

  


