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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan dunia bisnis yang semakin meningkat, perusahaan dituntut 

untuk mengembangkan sumber daya yang dimilikinya, baik dari segi teknologi 

maupun dari segi sumber daya manusianya. Hal ini perusahaan perlu untuk 

memperhatikan kualitas dan perkembangan sumber daya manusianya karena 

sumber daya manusia tersebut sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan 

dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Selain itu setiap perusahaan 

membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidangnya agar dapat 

bekerja secara efektif dan efisien. Perusahaan akan berjalan dengan optimal jika 

perusahaan tersebut mampu mengelola, mengembangkan dan mempertahankan 

sumber daya manusianya dengan baik agar tercapai hasil yang maksimal. Sumber 

daya manusia merupakan salah satu penentu keberhasilan perusahaan, karena 

peran sumber daya manusia adalah merencanakan, melaksanakan serta 

mengendalikan berbagai kegiatan oprasional kegiatan (Ardana dkk, 2012:3).   

Karyawan merupakan salah satu aset utama suatu perusahaan yang 

menjadi perencana serta pelaku aktif dari setiap organisasi atau perusahaan. Setiap 

karyawan mempunyai pemikiran, keinginan, perasaan, usia, jenis kelamin, status 

serta latar belakang pendididkan yang di bawa ke dalam suatu organisasi tersebut. 

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia harus sesuai dengan kebutuhan 
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organisasi supaya  lebih efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya tujuan 

dari organisasi tersebut. (Hasibuan, 2012:27).   

Dalam perusahaan pasti menginginkan profit yang tinggi, salah satu hal 

yang dapat ditempuh suatu perusahaan agar dapat bertahan dalam ketatnya 

persaingan yaitu meningkatkan produktivitas kerja, dengan harapan apa yang 

menjadi tujuan dari perusahaan tersebut dapat tercapai. Akan tetapi upaya untuk 

meningkatkan produktivitas kerja bukan perkara yang sangat mudah, karena 

setiap karyawan mempunyai karakter yang berdeda-beda dalam menjalankan 

setiap pekerjaanya. Demi terciptanya sumber daya manusia yang baik perusahaan 

dapat memberikan perhatian kepada karyawan yaitu dengan menghargai 

karyawan yang sedang bekerja agar produktivitas yang diinginkan dapat tercapai 

secara maksimal, selain itu meningkatkan kualitas serta kuantitas pada karyawan 

dapat meningkatkan produktivitas kerja.  Produktivitas pada dasarnya merupakan 

suatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan 

hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari 

ini. Perusahaan selalu mengharapkan karyawan yang memiliki produktivitas 

tinggi, hal ini akan berdampak pada peningkatan produktivitas kerja yang optimal. 

Produktivitas kerja yaitu perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai 

prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya di lembaga 

atau perusahaan (Goal, 2014:273). 

Saat ini perusahaan tentu saja menginginkan karyawannya produktif dalam 

bekerja serta setia dengan perusahaan tersebut. Upaya dalam mewujudkan hal 

tersebut dengan cara memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh karyawan dalam 
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mengupayakan lingkungan kerja yang nyaman di dalam perusahaan tersebut. Hal 

ini diyakini dapat menjadikan karyawan agar lebih berkomitmen terhadap 

organisasi. Komitmen organisasi adalah sebuah rasa identifikasi, loyalitas, dan 

keterlibatan yang diungkapkan oleh seorang karyawan terhadap organisasi atau 

unit organisasi (Gibson, 2012 : 182). Komitmen organisasi merupakan hal yang 

penting bagi organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan dengan 

berbagai bentuk organisasi yang dimilikinya. Dengan terwujudnya komitmen 

yang baik diharapkan mampu menghasilkan produktivitas yang kerja yang 

optimal.   

Litwin dan Stringer dalam Ferry Kustianto (2015) berpendapat bahwa 

iklim organisasi merupakan kualitas lingkungan internal organisasi yang secara 

relatif terus berlangsung, dialami oleh anggota organisasi, mempengaruhi perilaku 

mereka dan dapat dilukiskan dalam pengertian satu set karakteristik atau sifat 

organisasi. Pada hakikatnya iklim organisasi merupakan suatu kondisi dimana 

keadaan suatu organisasi atau perusahaan dan lingkunganya dalam keadaan 

kondusif dan terkendali untuk mendapatkan produksi yang efektif. Iklim sendiri 

merupakan energi yang dapat memberikan pengaruh terhadap perusahaan, 

tergantung bagaimana energi tersebut disalurkan dan diarahkan oleh manajemen 

perusahaan. Semakin baik energi yang disalurkan dan diarahkan maka semakin 

baik pula pengaruhya terhadap perusahaan dan karyawannya. Iklim organisasi 

selalu berubah-ubah dalam situasi, kondisi, lingkungan kerja dan sistem 

perusahaan tersebut.  
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Tidak hanya iklim organisasi yang dapat mempengaruhi produktivitas 

kerja dan komitmen organisasi, keterlibatan kerja juga dapat mempengaruhi 

produktivitas kerja dan komitmen organisasi. Keterlibatan kerja sendiri diartikan 

sebagai suatu ukuran  sampai dimana secara psikologis memihak pekerja mereka 

dan menanggap penting tingkat kinerja yang dicapai sebagai penghargaan diri 

Robbins & Judge dalam Jeyzen Rompis & Greis Sendow (2019). Karyawan yang 

memiliki keterlibatan kerja yang lebih tinggi mengidentifikasikan dirinya pada 

suatu pekerjaanya serta menganggap pekerjaan tersebut sebagai hal yang sangat 

penting dalam kehidupannya. Tingkat keterlibatan kerja yang sangat tinggi dapat 

menurunkan jumlah ketidak hadiran suatu karyawan. Dengan adanya keterlibtana 

kerja, diharapkan karyawan dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan suatu 

perusahaan. Hal ini dapat ditunjukan dengan adanya kemampuan, keterampilan, 

solidaritas, semangat serta keinginan untuk memajukan perusahaan. Suatu 

karyawan akan mengusahakan yang terbaik untuk perusahaanya secara maksimal 

serta dapat mengembangkan potensi yang dimiliki suatu karyawan. 

Objek penelitian ini adalah CV Jaleca Kudus, merupakan salah satu 

perusahaan manufacturing rokok yang berada di kota Kudus. CV Jaleca ini 

berlokasikan di Jalan Lingkar Utara Blok Pulo No 18 Bacin Kudus. Kepala bagian 

Personalia menjelaskan bahwa permasalahan yang terjadi di CV Jaleca mengenai 

rendahnya komitmen organisasi yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja.  

Hal ini dapat dilihat dari fenomena-fenomena yang terjadi pada perusahaan yang 

dapat mempengaruhi komitmen organisasi serta produktivitas kerja.  
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Fenomena pertama yaitu tentang iklim organisasi yang terjadi di dalam 

perusahaan yaitu mengenai penghargaan. Pemberian penghargaan bagi karyawan 

yang memiliki prestasi kerja yang baik perlu dilakukan, namun kurangnya 

pemberian penghargaan bagi karyawan yang memiliki prestasi sehingga karyawan 

merasa prestasi yang dicapai kurang diapresiasi dengan baik.  Hal ini akan 

berdampak pada kinerja organisasi tersebut kurang optimal, padahal iklim 

organisasi penting untuk diciptakan, karena persepsi seseorang tentang apa yang 

diberikan oleh perushaan serta dijadikan suatu dasar bagi penentuan tingkah laku 

anggota selanjutnya.  

Fenomena kedua yaitu keterlibatan kerja yang terjadi pada perusahaan 

tentang kurangnya rasa tanggung jawab karyawan mengenai tugas yang diberikan. 

Hal ini karena karyawan menganggap pekerjaan tersebut kurang penting serta 

mengandalkan bantuan orang lain. Selain itu karyawan juga tidak memanfaatkan 

waktunya untuk menyelesaikan pekerjaan, para karyawan juga merasa terbebani 

jika diberikan tugas lain alasanya mereka takut jika tidak dapat menyelesaikan 

tugas dengan tepat waktu.  

Berikut ini adalah tabel 1.1 yang membahas mengenai sistem jam kerja 

yang harus diterapkan dalam CV Jaleca Kudus. Perusahaan juga 

menerapkan sistem shift kerja karyawan, maka penyusunannya perlu 

memperhatikan waktu istirahat yang menjadi hak karyawan. Oleh karena itu, tim 

HRD dituntut untuk mendistribusikan jam kerja karyawan secara bergiliran dalam 

1 bulan. Dengan begitu, setiap karyawan tidak akan bekerja terus-menerus pada 

shift yang sama.  

https://sleekr.co/blog/peraturan-shift-kerja-karyawan/
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Tabel 1. 1 

 Jam Kerja Karyawan CV Jaleca Kudus 

No. Keterangan Jam Kerja Karyawan 

1. Jam Masuk 07.00 WIB 

2. Jam Istirahat 12.00-13.00 WIB 

3. Jam Keluar 16.30 WIB 

Sumber : Bagian Staff Personalia CV Jaleca Kudus, 2020   

 

Dari tabel 1.1 tersebut dapat dilihat jam kerja karyawan pada saat kerja 

yang lumayan banyak, namun sangat disayangkan bahwa mereka bisa 

menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu tapi malah tidak digunkaan dengan 

maksimal. Hal ini akan berdampak pada penurunan produktivitas.  

Fenomena ketiga yaitu tentang komitmen organisasi, kurangnya rasa loyal 

pada perusahaan. Karyawan yang kurang rasa loyal terhadap perusahaan akan 

mempengaruhi tingkat keterlambatan kehadiran. Dari hasil data serta wawancara 

ditemui permasalahan yang terjadi pada CV Jaleca Kudus hal ini dapat dilihat 

pada tabel 2 seperti dibawah ini: 

Tabel 1. 2 

Data Keterlambatan Kehadiran Kerja 2019 

No Bulan 
Jumlah 

karyawan 

Karyawan 

Terlambat Kerja  
% 

1 Januari 150 5 3,33 

2 Februari 150 - 0 

3 Maret 150 5 3,33 

4 April 150 4 2,67 

5 Mei 150 8 5,33 

6 Juni 150 9 6 

7 Juli 150 3 2 

8 Agustus 150 - 0 

9 September 150 5 3,33 

10 Oktober 150 - 0 

11 November 150 6 4 

12 Desember 150 4 2,67 

            Sumber : Bagian Staff Personalia CV Jaleca Kudus, 2020 
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Berdasarkan tabel 1.2 menjelaskan bahwa jumlah keterlambatan kerja 

yang dilakukan oleh karyawan CV Jaleca Kudus dengan jumlah keterlambatan 

tertinggi terdapat pada bulan Juni sebanyak 9 karyawan atau 6% dan jumlah 

keterlambatan sebanyak 3 karyawan atau 2 % merupakan bulan yang mengalami 

keterlambatan yang paling sedikit dibandingkan bulan yang lainnya. Dengan 

adanya masalah keterlambatan kerja pada CV Jaleca Kudus, hal ini akan 

berdampak pada penurunan produktivitas kerja yang kurang maksimal karena 

komitmen organisasional yang kurang diterapkan pada setiap karyawan seperti 

kurangnya partisipasi karyawan dalam pekerjaannya, tidak memberikan 

konstribusi dengan baik serta organisasi yang cenderung monoton.   

Fenomena yang terjadi di atas akan sangat mempengaruhi produktivitas 

kerja di CV Jaleca Kudus. Jika produktivitas kerja menurun maka untuk mencapai 

target serta tujuan perusahaan akan mengalami kesulitan. Menurunnya 

produktivitas kerja juga dapat dilihat dari tingkat kehadiran serta pemanfaatan jam 

kerja. 

Research gap dari penelitian ini yaitu yang dilakukan oleh I Made 

Kesawa, I Wayan Gede S/upartha, Made Subudi (2016) mengatakan bahwa 

penelitian ini menunjukan ada pengaruh positif antara iklim organisasi terhadap 

komitmen organisasional. Hal berbeda dikemukakan oleh Robby Dharma (2019) 

bahwa iklim organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen 

organisasi. Menurut Maizar Saputra dan Wahyu Rahardjo (2017) tidak ditemukan 

pengaruh antara keterlibatan kerja terhadap komitmen organisasi. Hal berbeda 

dikemukakan oleh peneliti Ratna Dewi Rikmaratri (2018) yaitu terdapat pengaruh 
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positif signifikan antara keterlibatan kerja terhadap komitmen organisasi. Menurut 

Widodo (2015) iklim organisasi berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja. 

Hal berbeda  dikemukakan oleh Atik Kusdiana (2016) iklim organisasi 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap produktivitas kerja. Menurut 

Jeyzen Rompis dan Greis Sendow (2019) terdapat pengaruh antara keterlibatan 

kerja terhadap produktivitas kerja secara positif. Hal ini berbeda dengan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ratna Amanda Dilla (2019) terdapat pengaruh 

positif namun tidak signifikan antara keterlibatan kerja terhadap produktivitas 

kerja. Menurut Novi Darmayanti (2017) terdapat pengaruh positif antara 

komitmen organisasi terhadap produktivitas kerja. Hal berbeda dikemukakan oleh 

Agus (2014) yang menyatakan bahwa komitmen organisasional mempunyai 

pengaruh negatif tidak signifikan terhadap produktivitas kerja. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang kemudian akan dituangkan kedalam bentuk skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Iklim Organisasi dan Keterlibatan Kerja terhadap Produktivitas 

Kerja melalui Komitmen Organisasi pada CV Jaleca Kudus”. 

  

1.2 Ruang Lingkup  

Ruang lingkup penelitian digunakan untuk membatasi penulis agar tidak 

keluar dari alur tema, sehingga ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Variabel yang mempengaruhi produktivitas kerja dibatasi iklim organisasi 

dan keterlibatan kerja melalui komitmen organisasi.  
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2. Variabel eksogen pada penlitian ini yaitu iklim organisasi dan keterlibatan 

kerja sedangkan variabel endogennya yaitu produktivitas kerja dan 

komitmen organisasi.  

3. Objek penelitian ini yaitu di CV Jaleca Kudus. 

4. CV Jaleca Kudus merupakan perushaan manufacturing rokok dengan 

produk yang dihasilkan yaitu Millions, Millions MLD, dan Tobaco.  

5. Responden yang akan diteliti yaitu karyawan bagian produksi CV Jaleca 

Kudus yang berjumlah 108 karyawan. 

6. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Maret 2020 - Agustus 2020. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

CV Jaleca merupakan perusahaan manufacturing yang bergerak dibidang 

rokok. Perusahaan ini terletak di Kudus, saat ini permasalahan yang dihadapi oleh 

perusahaan yaitu mengenai rendahnya komitmen organisasi pada karyawan yang 

dapat menurunkan produktivitas kerja.  

Berdasarkan dari uraian mengenai latar belakang diatas, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 

1. Karyawan yang kurang mendapatkan penghargaan serta dukungan dengan 

baik. 

2. Kurangnya rasa tanggung jawab karyawan terhadap pekerjaan. Hal ini 

akan berdampak pada sistem kerja yang kurang maksimal. 

3. Kurangnya rasa loyal pada perusahaan, yang ditandai dengan tingkat 

kehadiran karyawan.  
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Berdasarkan permasalahan diatas, selanjutnya dirumuskan kedalam 

pertanyaan penelitian sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaruh iklim organisasi terhadap komitmen organisasi pada 

CV Jaleca Kudus? 

2. Bagaimana pengaruh keterlibatan kerja terhadap komitmen organisasi 

pada CV Jaleca Kudus? 

3. Bagaimana pengaruh iklim organisasi terhadap produktivitas kerja pada 

CV Jaleca Kudus? 

4. Bagaimana pengaruh keterlibatan kerja terhadap produktivitas kerja pada 

CV Jaleca Kudus? 

5. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap produktivitas kerja 

pada CV Jaleca Kudus?  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan yang 

akan dicapai sebagai berikut : 

1. Menganalisis pengaruh iklim organisasi terhadap komitmen organisasi di 

CV Jaleca Kudus 

2. Menganalisis pengaruh keterlibatan kerja terhadap komitmen organisasi di 

CV Jaleca Kudus 

3. Menganalisis pengaruh iklim organisasi terhadap produktivitas kerja di 

CV Jaleca Kudus 
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4. Menganalisis pengaruh keterlibatan kerja terhadap produktivitas kerja di 

CV Jaleca Kudus 

5. Menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap produktivitas kerja 

di CV Jaleca Kudus 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Dari pembahasan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut ini :  

1. Manfaat Teoritis 

Berdasarkan penelitian mengenai iklim organisasi, keterlibatan kerja 

terhadap produktivitas kerja melalui komitmen organisasi diharapkan 

mampu memberikan pengetahuan mengenai pengaruh iklim organisasi 

terhadap produktivitas kerja, pengaruh keterlibatan kerja terhadap 

produktivitas kerja, pengaruh iklim organisasi terhadap komitmen 

organisasi, pengaruh keterlibatan kerja terhadap komitmen organisasi 

serta pengaruh komitmen organisasi terhadap produktivitas kerja.  

2. Manfaat Praktis  

a. Manfaat Bagi Penulis  

Penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan bagi penambahan 

materi penelitian selanjutnya, khususnya pada ilmu manajemen sumber 

daya manusia sehingga dapat dipakai sebagai bahan untuk 

menyempurnakan penelitian selanjutnya.  
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b. Manfaat Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 

perusahaan sebagai bahan masukan dalam usaha pengembangan 

perusahaan dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan bagi 

karyawan.  

 


