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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang Penelitian 
 

Pada saat sekarang ini dunia perindustrian sudah memasuki era revolusi 

industri 4.0 yang dimana perusahaan dituntut untuk dapat berinovasi dalam hal 

menerapkan pola digital economy, mengelola big data perusahaan, serta segala 

kebutuhan terkait inovasi teknologi pada perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan 

atau organisasi tertantang untuk dapat mengelola serta mengembangkan 

kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) yang merupakan aset perusahaan 

untuk dapat lebih diperhatikan agar menghasilkan produktifitas yang lebih 

maksimal dari yang sebelumnya. Hal tersebut penting karena sasaran organisasi 

dapat terpenuhi jika SDM memiliki kompetensi atau pengetahuan terkait 

pekerjaannya sesuai dengan yang dipersyaratkan.  Sesuai kutipan pada 

(https://www.kompasiana.com/kukuhpradipto/562c5ba7f19673671015f940/penye

bab-kegagalan-berkembangnya-suatu-organisasi-perusahaan) bahwasanya 

terdapat beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya suatu organisasi dalam 

mencapai target atau sasaran yang dituju antara lain terjadinya ketidakselarasan 

antara perusahaan dalam hal penyampaian visi dan misi perusahaan terhadap 

karyawan, serta ketidakpahaman karyawan terhadap indikator kinerja yang 

diharapkan organisasi (Pawirosumarto, Sarjana, dan Gunawan, 2016). 

 Beragam aspek kehidupan, termasuk kinerja perusahaan turut merasakan 

dampak dengan adanya revolusi industri 4.0. Dengan adannya revolusi industri 

4.0 tersebut diharapakan perusahaan dapat melaksanakan transformasi digital agar 

tetap dapat relevan suatu aktifitas pekerjaan individu atau karyawan 
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(https://money.kompas.com/read/2019/04/22/145928226/perusahaan-harus 

lakukan-transformasi-digital-ini-sebabnya). Transformasi digital merupakan suatu 

hal yang akan berlangsung secara terus menerus dan apabila suatu perusahaan 

tidak melaksanakan hal tersebut makan mereka akan terdisrupsi oleh teknologi 

baru sehingga perusahaan harus segera mengambil langkah gagasan transformasi 

digital dan menerapkan proses dalam hal mereformasi pengalaman pelanggan 

melalui inovasi teknologi digital agar dapat bersaing dengan perusahaan serupa, 

serta mempertahankan dan melayani konsumen secara efektif dan efisien. 

 Sebelum adanya inovasi teknologi segala bentuk operasional perusahaan 

seperti pengambilan nomor antrian, pengecekan informasi tagihan, berita 

mengenai informasi perusahaan, profil perusahaan serta keluhan dan pengaduan 

perusahaan dilakukan secara manual. Menejemen dan pengelolaan pelayanan 

kepada masyarakat masih belum efektif.  “Untuk mendukung sistem manajemen 

dan pengelolaan suplai air yang bisa diandalkan, perusahaan telah melakukan 

berbagai perbaikan sistem melalui pemanfaatan teknlogi informasi. Misalnya 

penerapan Enterprise Resource Planning (ERP) dengan membangun AIRS ATB 

Integrated Sistem yang di kembangkan secara inhouse oleh tim internal 

perusahaan. AIRS ini mengintegrasikan semua sistem aplikasi yang ada di ATB 

untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan.” 

(https://www.komite.id/2017/08/03/transformasi-digital-antarkan-atb-menjadi-

smart-water-company/).  

 Transformasi digital juga merambat pada sektor layanan publik bidang 

kelistrikan. “Pesatnya informasi dan teknologi komunikasi mendorong terjadinya 

revolusi Industry 4.0, sehingga dapat mendorong peningkatan dalam hal 
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konektivitas, interaksi, dan batas antarmanusia, mesin, dan sumber daya lainnya 

yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Revolusi Industry 4.0 harus 

disikapi dengan bijak untuk perubahan yang lebih baik. Perkembangan yang 

sangat cepat juga telah mengubah sistem ketenagalistrikan model tradisional 

menjadi Grid Beyond Meter” (https://www.esdm.go.id/en/berita-unit/direktorat-

jenderalketenagalistrikan/transformasi-digital-menuju-era-grid-edge).  

Dengan masuknya era serba canggih dan modern ini maka penting bagi 

perusahaan untuk menerapkan Sistem Manajemen Kinerja atau Performance 

Management System (PMS) yang dimana hasil kerja karyawan dikontrol, dan di 

evaluasi kembali sehingga hasil kerja karyawan dapat sejalan sesuai dengan yang 

diharapkan serta menjadi suatu tolak ukur karyawan dalam hal meningkatkan 

kualitas dan kuantitas pekerjaan secara berkelanjutan Pinho et al., (2014). 

Sebanyak 5,21% karyawan mempersepsikan bahwa Sistem Manajemen Kinerja 

berpengaruh untuk meningkatkan kepuasan kerja serta mewujudkan kinerja yang 

produktif, hal ini berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan di 7 kota besar di 

Indonesia (https://www.linovhr.com/cara-meningkatkan-kepuasan-kerja-

karyawan/). Keuntungan dengan adanya Sistem Manajemen Kinerja dalam suatu 

perusahaan adalah karyawan dapat atau mampu melaksanakan segala job 

deskripsi yang telah di tentukan perusahaan serta terlaksana dengan baik harapan 

suatu perusahaan terhadap karyawan tersebut (https://www.linovhr.com/fungsi-

manajemen-kinerja-perusahaan/). 

Ketika karyawan mampu menciptakan kinerja yang efektif, maka 

pengaruhnya akan berdampak langsung pada produktivitas yang dihasilkan ke 

perusahaan kian membaik. Bukan suatu pekerjaan yang mudah dalam 
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meningkatkan kinerja organisasi, dibutuhkan beberapa hal yang dapat membuat 

karyawan bekerja dengan menghasilkan pekerjaan yang lebih efektif lagi. 

Berdasar pada hasil survey, hal penting yang dapat membuat karyawan mencapai 

pekerjaan secara optimal yaitu dengan adanya keterbukaan antara perusahaan dan 

karyawan terkait jumlah gaji, dan kejelasan tentang sistem penilaian, jenjang karir 

yang jelas, suasana kerja yang kondusif, komunikasi yang baik, dan memenuhi 

hak-hak karyawan seperti tunjangan kesehatan, dan tunjangan lainnya, serta hak 

cuti karyawan (https://www.kolomsatu.com/tips-meningkatkan-kinerja-untuk-

perusahaan-atau-bisnis.html). Dilansir dari (https://beritagar.id/artikel/gaya-

hidup/cuti-dari-pekerjaan-dongrak-kinerja) pada Undang-Undang (UU) No. 13 

tahun 2003 pasal 79 ayat (2), tentang hak cuti karyawan menuturkan bahwasanya 

seorang pekerja berhak memperoleh cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari 

kerja. Akan tetapi realita mengungkapkan masih banyak orang yang mengabaikan 

cuti kerja. Melansir daily mail, survey yang meilibatkan 2000 pekerja berusia 

antara 16 sampai dengan 24 tahun memaparkan bahwa pekerja yang lebih banyak 

menjauhi cuti dengan dalih takut menurunnya kinerja serta ambisi akan kenaikan 

gaji. Padahal, dengan karyawan tersebut mengambil hak cuti yang ada dapat  

melepaskan karyawan dari kesibukan pekerjaan untuk sementara waktu 

(https://beritagar.id/artikel/gaya-hidup/cuti-dari-pekerjaan-dongrak-kinerja). 

Fakta dilapangan membuktikan bahwa keunggulan kompetitif suatu 

perusahaan bukan hanya berasal pada kinerja organisasi, tetapi juga dipicu oleh 

faktor budaya organisasi yang unggul. Menciptakan lingkungan kerja yang 

mendukung karyawan agar dapat bekerja dengan lebih baik dengan tujuan 

menghasilkan dampak yang positif pada kinerja perusahaan secara keseluruhan 
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merupakan suatu penerapan budaya organisasi yang baik. Selain akan berdampak 

positif secara internal, budaya organisasi diharapkan mampu mendorong 

semangat kerja dan membantu dalam hal persaingan organisasi 

(http://www.intipesan.com/lima-cara-menciptakan-budaya-kerja-yang-positif/). 

Dalam buku Membangun Organisasi Berbudaya Yasin, (2013) 

menekankan bahwa untuk memperkuat posisi budaya organisasi yang dinamis, 

sebuah organisasi harus dapat menerapkan learning organization yang merupakan 

suatu rancangan dimana organisasi dikatakan mampu dalam melaksanakan 

prosedur pengkajian atau pembelajaran secara mandiri dengan waktu berkala agar 

perusahaan terkait dapat cepat dalam bertindak dan merespon berbagai perubahan 

yang ada (Melati, 2018). Pentingnya menerapkan learning organization dalam 

suatu perusahaan ialah agar dapat menerapkan strategi organisasi yang baik dalam 

hal mendorong karyawan untuk terus memperluas pengetahuan, kompetensi, 

keterampilan, tingkat kinerja, dapat bertahan dalam setiap perubahan tren 

teknologi, meningkatkan kesetiaan karyawan, meningkatkan produktivitas 

organisasi, mengembangkan moral dan motavasi, meningkatkan kepuasan kerja 

pada karyawan, menciptakan inovasi, dan membantu mensukseskan rencana 

organisasi (https://www.jobstreet.co.id/career-resources/8-alasan-pentingnya-

budaya-belajar/#.XE1cI-KMfDc). 

Menurut (Sada et al., 2017) pencapaian suatu kinerja organisasi juga dapat 

dilihat dari tinggi rendahnya komitmen atau kemauan karyawan agar senantiasa 

dapat bertahan dalam  perusahaan. Karyawan berkomitmen tinggi akan 

memberikan usaha semaksimal mungkin pada perusahaan serta memiliki hasrat 

yang kompeten dalam meraih sasaran atau misi organisasi, begitu pula sebaliknya 

Rosalia Wulan Nugraheni. Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi, Terhadap Kinerja 
Organisasi, 2019 
UIB Repository©2019

https://www.jobstreet.co.id/career-resources/8-alasan-pentingnya-budaya-belajar/#.XE1cI-KMfDc
https://www.jobstreet.co.id/career-resources/8-alasan-pentingnya-budaya-belajar/#.XE1cI-KMfDc


6 

 

Universitas Internasional Batam 

 

karyawan berkomitmen rendah pada perusahaan atau organisasi akan 

menghasilkan upaya yang tidak maksimum dan rasa keterpaksaan yang ada pada 

karyawan tersebut. Bersumber pada hasil survey yang dilakukan Watson, (2014) 

terhadap 1000 pekerja di Indonesia dengan tingkat jabatan yang berbeda 

menghasilkan sebanyak 66% pekerja cenderung dapat meninggalkan perusahaan 

tempat mereka bekerja hanya dalam rentan waktu dua tahun, sementara karyawan 

yang menyatakan niat untuk tetap bertahan pada tempat mereka bekerja sekarang 

hanya sebanyak 34% saja. Dengan hal tersebut dapat menjadi peringatan bagi 

perusahan-perusahaan di Indonesia untuk lebih memperhatikan karyawan secara 

baik dan benar terhadap kasus turnover karyawan yang dapat mengganggu 

kestabilan operasional perusahaan. Dengan adanya turnover tersebut 

mengharuskan perusahaan untuk segera mencari karyawan pengganti yang berarti 

pengeluaran perusahaan akan lebih ekstra lagi dengan adanya rekruitmen, dan 

pelatihan bagi karyawan baru.  

Jika mudah bagi karyawan untuk keluar dari perusahaannya dengan 

berbagai alasan tersebut menunjukkan bahwa  masih rendahnya tingkat komitmen 

organisasional karyawan-karyawan di Indonesia. Evaluasi mengenai komitmen 

organisasional pada karyawan menjadi penting karena berhubungan dengan 

kinerja yang akan dihasilkan karyawan terhadap perusahaan (Negin, Omid, dan 

Ahmad, 2014).  

 Menurut Meyer dan Allen dalam (Sabir, Razzaq, dan Yameen, 2010) 

terdapat tiga jenis komitmen yaitu komitmen kerja afektif bersangkutan pada 

emosional karyawan yang erat terhadap organisasi, dan keinginan karyawan untuk 

berkontribusi pada organisasi atau perusahaannya. Semakin besar tingkat 
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komitmen afektif seorang karyawan maka akan semakin tinggi juga tingkat 

disiplin kerjanya. Selanjutnya komitmen kontinyu yang  merupakan persepsi 

seorang karyawan terhadap kelebihan dan kekurangan yang akan dialami jika 

memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan atau organisasi tempat mereka 

bekerja. Kekurangan atau kerugian tersebut bisa berasal dari segi gaji, 

profesionalitas, sosial atau teman kerja. Dapat dilhat apabila seorang karyawan 

mempunyai ciri suatu komitmen kontinyu yang tinggi  maka karyawan tersebut 

akan bersiteguh untuk selalu bertahan pada organisasi karena mereka 

membutuhkannya (https://www.dictio.id/t/bagaimana-caranya-agar-kita-dapat-

berkomitmen terhadap-pekerjaan-kita/1301/2). Dan yang terakhir adalah tipe 

komitmen normatif merupakan suatu perasaan seorang karyawan terhadap  

kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki pada perusahaan. Jika seorang 

karyawan merasa nyaman dan puas dengan pekerjaannya, senang dengan 

lingkungan, sosial, serta segala hal yang berkaitan dengan perusahaannya maka 

dimensi dari komitmen organisasi sudah berjalan dengan baik, jika karyawan 

mendapatkan segala hal yang baik-baik dari perusahaan, sudah tentu juga 

karyawan dapat meraih suatu produktivitas dan peforma kerja sesuai yang 

diharapkan suatu organisasi. 

Terwujudnya sasaran atau misi suatu organisasi, dengan begitu kinerja 

perusahaan menjadi tolak ukur utama bagi kesuksesan organisasional. Hal yang 

harus ditempuh organisasi atau perusahaan agar sanggup atau mampu bertahan 

terhadap kompetitor yang juga memiliki kekuatan dalam dunia bisnis serupa  

yaitu seraya meningkatkan kinerja organisasi. Terlaksananya suatu kinerja 

organisasi dapat dilihat dari sejauh mana pencapaian dasar tersebut dicapai sesuai 
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pada hal dasar yang sebelumnya telah direncanakan. Berlandaskan pernyataan 

tersebut  maka dengan ini penulis memutuskan untuk melakukan penelitan pada 

PT. Adhya Tirta Batam (ATB) dan PT. Bright PLN Batam sebagai sampel. 

Pemilihan sampel didasari dengan alasan adanya pembenahan sumber daya 

manusia dan pelaksanaan budaya kerja baru,  yang berbasis teknologi informasi 

dari tiap lini bisnis yang dapat bermanfaat dalam peningkatan produktivitas 

organisasi di era modern seperti sekarang.  

Dengan hal ini penulis akan memanfaatkan penelitian sebelumnya yang 

telah banyak digunakan sebagai referensi oleh peneliti-peneliti terdahulu terkait 

pengaruh budaya organisasi dan komitmen organisasi terhadap kinerja organisasi: 

(Nikpour, 2017) (Inanlou dan Ahn, 2017) (Rezaei et al., 2016) (Yamsul, 

Surachman, Salim, & Armanu, 2013) (Lau, McLean, Hsu, & Lien, 2016) (Zefeiti 

dan Mohamad, 2017) (Rashid, Sambasivan, dan Johari, 2013) (Pinho, Rodrigues, 

dan Dibb, 2014) (Pawirosumarto, Sarjana, dan Gunawan, 2016) (Shi et.al, 2017) 

(Annette, Mills, dan Smith, 2011) (Sada, Esmael, dan Faisal, 2017) (Messner, 

2013) (Dost dan Rehman, 2012) (Lee, Chiang, Esch, dan Cai, 2016) (Yazici, 

2015) (Ramdhani, Ali, & Ainisyia, 2017) (Zain, Ishak, dan Ghani, 2009) (Ahmed 

dan Shafiq, 2014) (Okpara, 2014) (Sengottuvel dan Aktharsha, 2016). 

Berdasarkan uraian diatas, penulis telah memutuskan pembahasan skripsi dengan 

judul: “Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi 

terhadap Kinerja Organisasi”. 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasar pada identifikasi penelitian, berikut merupakan rumusan 

masalahnya: 

a. Apakah budaya organisasi memiliki dampak yang signifikan positif pada 

kinerja organisasi ? 

b. Apakah budaya organisasi memiliki dampak yang positif dalam 

mempengaruhi komitmen organisasi ? 

c. Apakah komitmen organisasi memiliki dampak yang signifikan positif pada 

kinerja organisasi ? 

d. Apakah budaya organisasi memiliki dampak yang positif pada kinerja 

organisasi dan komitmen organisasi ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan agar mendapatkan paparan 

terkait: 

a. Untuk mengetahui apakah budaya organisasi secara positif mempengaruhi 

kinerja organisasi. 

b. Untuk mengetahui apakah budaya organisasi secara positif mempengaruhi 

komitmen organisasi. 

c. Untuk mengetahui apakah komitmen organisasi secara positif 

mempengaruhi kinerja organisasi. 

d. Untuk mengetahui apakah budaya organisasi secara positif mempengaruhi 

kinerja organisasi dan komitmen organisasi. 
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1.3.2   Manfaat Penelitian 

Berikut merupakan segenap fungsi perolehan yang akan diterima pada 

masing-masing bidang: 

a.   Bagi Perusahaan 

  Diharapkan dengan adanya penelitian yang telah dilakukan dapat 

menghasilkan sumbangsih ide atau opini baru dalam membangun budaya 

perusahaan agar terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Budaya 

perusahaan yang kondusif berdampak pada karyawan untuk lebih dapat 

berinovatif, dengan begitu karyawan mampu meningkatkan kinerjanya 

dalam bekerja. Kinerja yang cemerlang pastinya akan membuat performa 

perusahaan meningkat pula. Segi organisasi pastinya akan memberikan 

pembelajaran lebih untuk menciptakan sistem kerja yang baru untuk 

karyawan agar selaras dengan tujuan yang perusahaan inginkan.  

b.   Bagi Akademik 

  Agar dapat memperluas pengetahuan dan perkembangan edukasi 

terkait budaya perusahaan terhadap organisasi komitmen dan kinerja 

organisasi yang mana khususnya hal tersebut lebih membantu pada 

penelitian selanjutnya. 
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1.4  Sistematika Pembahasan 

Terkait dengan peengerjaan skripsi yang akan dilakukan, maka peneliti 

mengelompokkan keseluruhan penulisan pada 5 bagian, berikut rinciannya:  

BAB I : PENDAHULUAN 

  Terdapat penjelasan terkait permasalahan penelitian, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.  

BAB II : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS  

  Adanya hasil temuan dari penelitian sebelumnya terkait hubungan 

dari masalah yang akan diteliti oleh penulis, serta uraian kerangka 

dasar-dasar teori. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

 Terpaut teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam 

penelitian yang akan dilakukan, rancangan, definisi variabel, 

metode analisis, dan objek. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Memaparkan statistik deskriptif, uji validitas, serta pembahasan 

terkait analisis data yang digunakan dalam permasalahan yang 

terdapat pada penelitian.  

BAB V        : KESIMPULAN,  KETERBATASAN  DAN REKOMENDASI 

Berisikan uraian terkait saran atau rekomendasi untuk peneliti 

selanjutnya dimasa yang akan datang, dan juga kesimpulan dari 

keseluruhan penelitian yang telah dilaksanakanoleh penulis.  
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