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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Penelitian 

Zaman globalisasi yang sudah semakin canggih ini pastinya akan 

menuntut perusahaan maupun karyawan untuk bersaing lebih keras dengan 

perusahaan lainnya. Persaingan akan semakin ketat dikarenakan sumber daya 

manusia, alam, dan teknologi akan terus berkembang pesat. Perusahaan harus 

mengimbangi kemajuan teknologi dan sumber daya untuk tetap dapat bersaing di 

pasar salah satunya dengan cara memiliki karyawan yang berkualitas. Kinerja 

yang cemerlang pasti memiliki tuntutan tinggi dari perusahaan terhadap 

karyawanya karna akan memberikan dorongan yang baik bagi kelangsungan 

efisiensi perusahaan, namun hal tersebut juga merupakan impian terbesar dari 

seorang karyawan dalam dunia kerja.  

Suatu organisasi tentu memiliki program-program dan pencapaian tertentu 

yang sudah dirancang sedemikian rupa. Namun organisasi akan berhasil dalam 

mencapai suatu tujuannya jika memiliki karyawan yang melakukan tugasnya 

dengan efektif dan efisien sesuai dengan tanggung jawab masing masing 

pekerjaan. Apabila karyawan telah berupaya semaksimal mungkin melakukan 

tugasnya pastilah tercipta kinerja kerja yang maksimal. Agar karyawan tetap 

bekerja dengan baik dan benar sesuai jalurnya maka di perlukan seorang 

pemimpin yang mampu memberikan pengaruhnya untuk mengerahkan segala 
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sumber daya yang ada di perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan 

dengan benar.  

Kepemimpinan pada perusahaan merupakan hal yang sangat penting.  

Menurut Davis dalam Arifin (2012) kepemimpinan yakni sebagai seseorang yang 

memiliki kemampuan mempersuasi atau mempusatkan persuasinya yang kuat 

pada seseorang untuk melakukan bimbingan, strukturisasi, memfasilitasi dan 

hubungan di organisasi untuk mencapai tujuan yang tegas dengan semangat. 

Selain pemimpin, perusahaan juga harus memberikan sumber daya manusia yang 

baik. SDM melambangkan aset pokok perusahaan sebab karakternya dijadikan 

sebagai suatu kebijakan dalam opersional perusahaan.  Sumber daya tidak hanya 

berupa modal ataupun alat mencapai produksi namun juga intelektual dari seorang 

pimpinan dan karyawan yang bekerja di suatu perusahaan tersebut.  

Keberhasilan suatu organisasi juga tidak hanya peran dari seorang 

pemimpin namun ada hal lain yang mendasari. Tanpa di sadari seorang pemimpin 

akan menciptakan sebuah budaya yang akan di terapkan oleh seluruh karyawan, 

dimana hal itulah yang di sebut dengan budaya organisasi. Budaya organisasi 

merupakan sebuah skema atau asumsi bersama yang di adopsi dari sekelompok 

anggota untuk memilah organisasi dari organisasi lainnya (Robbins dan Judge, 

2017). Dimana makna atau persepsi tersebut akan menimbulkan sikap dan arahan 

yang secara otomatis mengubah perilaku karyawan tersebut.  

Gaya kepemimpinan dan budaya organisasi yang produktif maka akan 

menghasilkan kapasitas kerja karyawan lebih baik. Karyawan yang berkualitas 
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akan memilki motivasi yang kuat terhadap perusahaan. Motivasi merupakan 

sebuah proses yang di lakukan oleh individu dalam bentuk 

intensiats,kegigihan,dan arah yang dilakukan indivu dalam mencapai suatu tujuan 

(Robbins dan  Judge, 2017).   

Selain kepemimpinan, budaya organisasi hal terpenting yang harus dijaga 

oleh perusahaan yakni komitmen organisasi pada diri karyawan. Chan dan Chew 

(2010) menjelaskan bahwa partisipasi karyawan terhadap organisasi dan 

keinginan untuk mempertahakan eksistensinya, didalamnya tersemat perilaku 

karyawan dengan cara melihat kerja secara maksimal pada perusahaan. 

Dari berbagai uraian diatas mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi 

seperti gaya kepemimpinan dan budaya organisasi maka penulis akan mengaitkan 

nya secara langsung terhadap kepuasan kerja, motivasi dan komitmen organisasi 

pada top 20 perusahaan yang ada di Indonesia (www.swa.co.id)  dan terdapat 

tujuh perusahan di antaranya yang ada di Kota Batam. Namun hanya perusahaan 

PT. Telkom Indonesia dan Astra Internasional yang bersedia melakukan 

penelitian terkait variable di atas 

PT Telkom sedang bersemangat melakukan transformasi agar kian 

kompetitif di era global. Mengubah perusahaan menjadi perusahaan dengan 

berbasis digital. Dimana proses tersebut dinamakan dengan “ Digital Amoeba 

2018” dan ada juga hack idea. Ini membuka ruang bagi seluruh lapisan karyawan 

di Telkom group.  Program Digital Amoeba diposisikan sebagai inkubator bagi 
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karyawan yang berkeinginan mendirikan usaha rintisan (startup) agar bisa menjadi 

seorang  entrepreneur dan innovator.  

Selain program Digital Amoeba, dilansir dari metrotvnews.com (2018) 

“Perusahaan Telkom menciptakan kerjasama dengan perusahaan Telstra  

Corporation Ltd yang mana program tersebut dinamakan “Telstra Exchange 

Program”. Program tersebut  merupakan kolaborasi antar kedua perusahaan 

dalam rangka meningkatkan kualitas karyawan melalui program pertukaran dalam 

menegakkan global mindset capabilities untuk karyawan mampu melakukan 

pekerjaan sesuai standard dan konteks internasional sehingga mampu menangkap 

peluang bisnis global.  

 Berdasarkan konteks tersebut,  penulis memiliki ketertarikan untuk 

menggarap penelitian yang berjudul “Pengaruh Budaya Organisasi dan Gaya 

Kepemimpinan  terhadap Motivasi, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasi 

pada Karyawan”. 

1.2   Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Apakah Budaya Organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Motivasi? 

b. Apakah Budaya Organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Kepuasan Kerja? 
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c. Apakah Budaya Organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Komitmen Organisasi? 

d. Apakah Gaya Kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Motivasi? 

e. Apakah Gaya Kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Kepuasan Kerja? 

f. Apakah Gaya Kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Komitmen Organisasi? 

g. Apakah Kepuasan Kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Motivasi? 

h. Apakah KepuasanKerja memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Komitmen Organisasi? 

 

1.3   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1   Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang : 

a. Untuk mengetahui Budaya Organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap Motivasi.  

b. Untuk mengetahui Budaya Organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap Kepuasan Kerja. 

c. Untuk mengetahui Budaya Organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap Komitmen Organisasi. 
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d. Untuk mengetahui Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan 

terhadap Komitmne Organisasi. 

e. Untuk mengetahui Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan 

terhadap Kepuasan Kerja. 

f. Untuk mengetahui Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan 

terhadap Komitmen Organisasi. 

g. Untuk mengetahui Kepuasan Kerja berpengaruh signifikan terhadap 

Motivasi. 

h. Untuk mengetahui Kepuasan Kerja berpengaruh signifikan terhadap 

Komitmen Organisasi. 

1.3.2   Manfaat Penelitian 

  Manfaat didalam penelitian ini adalah:  

a.   Bagi Perusahaan 

  Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

berupa masukan pada masing-maisng individu ataupun perusahaan itu 

sendiri sehingga mampu meningkatkan budaya organisasi dan gaya 

kepemimpinan yang lebih baik terhadap kepuasan kerja, motivasi, dan 

komitmen karyawan. 

b.  Bagi Akademik 

  Untuk menambah pengetahuan dan pembelajaran daripada 

penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Terutama dalam hal 

pengaruh budaya perusahaan dengan segi kepemimpinan terhadap 

motivasi , komitmen dan kepuasan kerja karyawan. 
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1.4   Sistematika Pembahasan 

Pada penyusunan skripsi ini, peneliti membagi keseluruhan penulisan ini menjadi  

lima bab, yang dirincikan sebagai berikut : 

BAB I :PENDAHULUAN 

  Pendahuluan menjelaskan latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II :KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

  Dalam bab ini, merupakan uraian mengenai kerangka teoritis yang 

menjadi dasar teori yang berhubungan dengan masalah-masalah 

yang diteliti dan perumusan hipotesis. 

BAB III   :METODE  PENELITIAN 

 Pada bagian ini akan membahas hal-hal mengenai rancangan 

penelitian, objek penelitian, definisi operasional variabel, teknik 

pengumpulan data dan metode anaslisi data. 

BAB IV  :ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini akan diuraikan tentang analisis data yang digunakan 

untuk meneliti permasalahan yang ada yang meliputi statistik 

deskriptif , uji validitas dan serta pembahasan. 

BAB V :KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini berisikan penjelasan berupa kesimpulan, rekomendasi, 

serta saran daripada penelitian ini. 
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