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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini sejalan dengan berkembangnya globalisasi banyak dunia industri 

juga ikut mengalami perkembangan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. 

Hal ini menjadikan tingkat persaingan oleh banyak perusahaan yang bergerak 

dibidang industri semakin ketat.

Berbagai macam strategi yang diambil oleh perusahaan sebagai upaya 

meningkatkan dan mempertahankan bisnisnya. Dari sekian banyak strategi yang 

diambil pengelolaan sumber daya manusia menjadi salah satu strategi penting 

sebagai upaya peningkatan persaingan bisnis, tentu saja diiringi dengan 

peningkatan hasil produksi yang memuaskan. Hal tersebut tentu dipengaruhi oleh 

komitmen organisasi yang baik dari masing-masing individu yang berperan 

didalamnya. Selain itu komitmen organisasi yang baik dari individu didalamnya 

juga berpengaruh terhadap peningkatan hasil produksi yang memuaskan dan 

stabil. Oleh karena itu komitmen organisasi besar nilainya dalam sebuah 

organisasi sehingga unsur komitmen dijadikan sebagai unsur dan syarat penting 

oleh banyak organisasi sebagai langkah untuk menentukan seseorang dalam 

mengisi suatu kedudukan atau posisi pada organisasi tersebut.

Karyawan dengan komitmen yang dimiliki terhadap organisasi adalah 

orang yang ikut andil dalam organisasi tersebut atas dasar kesamaan nilai-nilai 

yang dianutnya dengan nilai-nilai-nilai organisasi (Meyer et al., 2012). Sebagian 

besar perusahaan menitik beratkan komitmen organisasi sebagai nilai utama 

membangun citra perusahaan, karena hal tersebut menjadi nilai penentu sebagai 
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daya tarik bagi calon pekerja untuk menentukan minatnya yang pada akhirnya 

apakah memilih untuk bekerja diperusahaan tersebut hingga ikut memajukan 

perusahaan tersebut atau mungkin sebaliknya memilih mencari perusahaan yang 

lebih baik dan menjanjikan 

Walaupun begitu faktor yang dimiliki oleh seorang pekerja yang mampu 

mempengaruhi komitmen organisasi sangatlah banyak, mulai karakter pekerja 

secara personal hingga faktor lain yang memiliki korelasi dengan komitmen yang 

dimiliki oleh organisasi tersebut. Masa kerja karyawan menjadi salah satu contoh

sebagai pengaruh karakteristik personal. Karyawan dengan masa kerja yang masih 

relatif singkat cenderung belum bisa memberikan peluang investasi pribadi yang 

besar, sehingga keinginan untuk meninggalkan organisasi cenderung besar dan 

mudah dilakukan.

Dimasa perkembangan globalisasi saat ini dalam mempekerjakan 

karyawan mayoritas perusahaan cenderung menggunakan sistem  dengan ikatan 

kerja waktu tertentu  dan cenderung mengesampingkan menanamkan komitmen 

organisasi kepada pekerjanya. Padahal jika para pekerja memiliki komitmen 

organisasi yag kuat disebuah perusahaan itu akan lebih menguntungan pihak 

perusahaan. Hal ini disebabkan oleh ketika perusahaan mempekerjakan karyawan 

dengan komitmen yang kuat maka diharapkan pekerja tersebut juga bias 

memberikan kinerja yang optimal serta ikut mendukung meningkatkan hasil 

produksi yang semakin baik dan stabil. Hal ini tentu saja dikarenakan loyalitas 

yang dimiliki pekerja sehingga tingkat turnover relatif rendah. 

Sejumlah ahli melalui penelitian yang dilakukan menyebutkan mudahnya 

turnover pada organisasi disebabkan oleh lemahnya ketertarikan pekerja terhadap 
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organisasi. Dari penelitian tersebut diperoleh data dari responden yang 

menjelasakan angka turnover yang tinggi didominasi oleh karyawan dengan masa 

kerja kurang dari satu tahun. Pengkajian karakter personal pekerja sering dikaji 

oleh organisasi dalam konsep masa kerja tiap individu. Masa kerja menjadi unsur 

paling penting dalam mengukur tingkat pengunduran diri karyawan. (Timpone et 

al., 2006).

Seperti yang di lansir di http://news.unair.ac.id/2020/07/29/penentu-

komitmen-organisasi-terhadap-kinerja-perawat/ , dalam layanan rumah sakit 

angka kepuasan pelanggan terukur sangat rendah. Dari data studi terdahulu diukur 

dari dua rumah sakit yang berada di Kalimantan Selatan kurangnya kinerja 

perawat mengakibatkan kurangnya kepuasan pelanggan. Sedangkan studi lain di 

negara Iran menjelaskan bahwa kinerja perawat di rumah sakit secara signifikan 

berhubungan erat dengan komitmen organisasi. Pengaruh positif dan signifikan 

bisa dilihat dari komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 0,67 (44,89%). 

Minimnya keadaan kerja termasuk pegawai yang tidak mencukupi serta tingginya 

beban kerja menjadi suatu kekhawatiran besar organisasi terhadap kualitas akan 

kinerja perawat yang bisa mengakibatkan rendahnya kepuasan pelanggan. Semua 

pegawai dan perawat menyadari bahwa memberikan layanan yang baik dan 

berkualitas kepada pasien maupun lembaga harus memenuhi nilai etika, undang-

undang dan tidak menyimpang dari standar professional dalam berkontribusi pada 

pelayanan dan kepuasan pelanggan. Organisasi harus membangun komitmen 

secara internal dan eksternal, namun hingga saat ini masih banyak layanan rumah 

sakit dalam pelaksanaan peningkatan kinerja masih hanya berfokus pada 

peningkatan kebutuhan biaya dan bukan meningkatkan nilai komitmen organisasi.
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Hubungan antara komitmen organisasi dan masa kerja karyawan yang 

saling mempengaruhi selalu menimbulkan pertanyaan tentang perbedaan 

komitmen organisasi diantara karyawan yang dengan masa kerja yang berbeda-

beda. Semakin lama karyawan berkontirbusi di organisasi maka peluang  pekerja 

mengundurkan diri kemungkinan akan semakin kecil. Komitmen organisasi 

merupakan hubungan yang terkait antara individu dengan organisasi, sehingga 

rasa “ikut  memiliki” organisasinya timbul pada diri individu tersebut.Keyakinan 

dan dukungan yang kuat akan nilai yang hendak dicapai oleh organisasi dapat 

ditunjukkan dengan komitmen organisasi. Tingginya komitmen dalam sebuah 

organisasi sangat diperlukan, karena komitmen yang tercipta dapat berpengaruh 

terhadap situasi kerja yang lebih professional.Tumbuhnya komitmen organisasi 

dikarenakan adanya ikatan emosional antara individu terhadap organisasi secara 

moral sehingga menimbulkan tekad untuk melakukan sesuatu yang dapat 

mendukung pencapaian sasaran organisasi itu sendiri. 

Ada beberapa contoh perusahaan yang selalu menjadi incaran para 

pencari kerja dikarenakan perusahaan tersebut memperhatikan kesejahteraan 

pekerjanya, sehingga para pekerja menjadi lebih nyaman dan loyal. Seperti yang 

dilansir di www.duniakaryawan.com/perusahaan-idaman-di-indonesia/ , sekitar 

2.586 pengguna situs lowongan kerja cenderung melirik  Pertamina sebagai 

perusahaan idaman untuk bekerja. Mayoritas mengatakan bahwa Pertamina 

memiliki nilai dalam memperhatikan kesejahteraan untuk pekerjanya, seperti 

menyediakan fasilitas dan juga  berbagai tunjangan yang menarik bagi karyawan, 

apalagi tunjangan kesehatan dan pendapatan yang menggiurkan. Perusahaan yang 
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memiliki visi besar “Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia” ini juga 

memiliki citra yang bagus dalam mengelula tenaga kerja.

Selain itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga menjadi salah satu 

perusahaan yang diincar banyak pencari kerja. Lembaga dengan visi “Menjadi 

Bank Komersial Terkemuka yang Selalu Mengutamakan Kepuasan Nasabah” 

termasuk perusahaan yang memperhatikan kesejahteraan pegawainya. Hal itu 

terbukti dengan perusahaan memberikan pendapatan yang lumayan besar, karir 

yang menjanjikan dan jelas, dan juga berbagai tunjangan yang tidak mungkin 

untuk ditolak oleh pegawai.  (www.duniakaryawan.com/perusahaan-idaman-di-

indonesia/). 

Kemudian dengan tagline “Terdepan, Terpercaya, Tumbuh bersama 

Anda” Bank Mandiri menjadi perusahaan pilihan dengan suasana kerja yang 

sangat kekeluargaan. Dengan pendapatan yang baik ditambah berbagai tunjangan 

Mandiri juga membuka peluang untuk karyawan bisa mengembangkan diri 

dengan program pemberdayaan pekerja dan juga sangat memperhatikan 

pegawainya dengan peluang promosi untuk setiap  pegawai dengan kinerja yang 

baik. (www.duniakaryawan.com/perusahaan-idaman-di-indonesia/).

Sedangkan dibidang energi PT. Chevron Pacific sebagai perusahaan 

multinasional juga ikut menjadi perusahaan dengan implementasi komitmen yang 

baik. Citra perusahaan yang dibangun sangat memperhatikan karyawan dengan 

membuka peluang bagi karyawan untuk pengembangan karir melalui berbagai 

macam pelatihan yang diberikan. Satu hal yang menjadi nilai tambah  untuk PT 

Chevron Pacific Indonesia, perusahaan tersebut memposisikan pegawainya bukan 

hanya sebatas pekerja namun juga sebagai investasi bagi perusahaan. Chevron 
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juga menciptakan suasana kerja dengan kenyamanan yang baik dan 

membudayakan saling membantu antara karyawan. 

(www.duniakaryawan.com/perusahaan-idaman-di-indonesia/).

Dalam hal menanamkan komitmen kepada karyawannya bisa dilihat dari 

perusahaan mobil Toyota yang memberikan penghargaan berupa emas kepada 23 

karyawannya dengan masa bakti 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dan 25 tahun. 

Penghargaan diberikan untuk lebih memotivasi perkerja untuk meningkatkan 

kinerja dan loyalitasnya pada perusahaan. Dalam keberanian memberikan ide-ide 

perubahan, katanya, seperti memberikan dukungan pada perusahaan dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan yang nyaman dan empati pada pelanggan sesuai 

dengan perubahan demografi pelanggan. 

(https://kalbar.antaranews.com/berita/357675/toyota-berikan-penghargaan-23-

karyawan-dengan-emas).

Selain itu perusahaan Lion Group juga memberi fasilitas kemudahan 

untuk memiliki rumah bagi karyawannya yang memiliki komitmen yang tinggi 

dan telah memenuhi syarat. Dalam merealisasikan program housing benefit ini 

Lion Group bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ini juga merupakan 

bentuk komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam mensejahterakan pekerja di 

Indonesia. (https://www.liputan6.com/news/read/3126260/bpjs-ketenagakerjaan-

wujudkan-keinginan-pekerja-lion-group).

Komitmen organisasi bisa tercipta ketika kondisi individu didalamnya 

merasa terikat secara moral karena dianggap memiliki kesamaan nilai dengan 

perusahaan tersebut. Hal ini akan memunculkan dukungan dari karyawan untuk 

mengabdi bekerja dan terlibat dalam mencapai sasaran organisasi.
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Menurut  Timpone et al. (2006),  komitmen organisasi merupakan suatu 

kondisi bagi seseorang untuk memilih berpihak pada suatu organisasi tertentu 

sekaligus mempertahankan keinginannya untuk tetap menjadi anggota organisasi 

tersebut. 

Sedangkan (Supriono, 2004) berpendapat bahwa seorang individu bisa 

merasa terikat dan berkomitmen dengan organisasi dikarenakan faktor pekerjaan 

dan jabatan yang diembannya di organisasi tersebut. Hubungan antara komitmen 

organisasi dengan pekarjaan yang lain juga saling terkait. Hubungan tersebut 

terkait dengan kepuasan kerja, kinerja dengan karakteristik seorang pegawai 

secara keseluruhan. 

Selain itu, Mathis dan Jackson (2000) memberikan definisi, Komitmen 

organisasi merupakan suatu nilai derajat yang mana posisi individu didalamnya 

memiliki rasa percaya dan menerima nilai-nilai yang menjadi tujuan organisasi 

sehingga merasa nyaman dan tetap bertahan di organisasi tersebut. 

Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa komitmen organisasi bisa 

disebut sebagai ikata psikologis individu dengan organisasi dengan adanya tanda 

sebagaiberikut : 

1. Percaya dan menerima dengan kuat atas nilai-nilai serta tujuan 

organisasi. 

2. Keinginan yang kuat untuk terlibat dalam usaha pencapaian kepentingan 

organisasi. 

3. Tekad untuk mempertahankan posisi sebagai anggota organisasi.
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Seiring berkembangnya zaman globalisasi sebuah organisasi dihadapkan 

dengan tantangan dalam memperoleh SDM yang bermutu. Sumber daya manusia 

termasuk salah satu elemen utama dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. 

Proses produksi bisa berjalan dengan baik jika sebuah perusahaan harus memiliki 

pekerja yang terampil, memiliki wawasan yang mumpuni serta memiliki motivasi 

tinggi dalam bekerja.  Seiring berkembangnya dunia industri banyak para calon 

tenaga usia produktif berlomba-lomba untuk mendapatkan peluang dalam bekerja. 

Proses ini lebih banyak didominasi oleh calon pekerja dari generasi milenial. 

Bicara tentang dunia industri saat ini tentu saja setiap perusahaan memiliki sistem 

manajemen & budaya bekerja yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan para 

calon pekerja milenial juga memilah dalam memilih perusahan yang akan 

dijadikan sebagai tempat untuk mendapatkan peluang bekerja. Setiap budaya yang 

berlaku di setiap perusahaan menciptakan pemimpin dengan gaya yang berbeda-

beda. Akan tetapi tidak semua gaya kepemimpinan mampu memberikan pengaruh 

yang baik dalam menciptakan motivasi kerja bagi pekerja serta membentuk

komitmen organisasi. Pekerja dari berbagai generasi ini memiliki karakter yang 

beragam, kinerja yang dihasilkan tergantung bagaimana cara gaya pemimpin yang 

berada dilingkungannya.

Mengacu kepada diatas, maka dipandang perlu untuk mengetahui lebih 

banyak unsur-unsur yang bisa berpengaruh terhadap komitmen organisasi 

berdasarkan gaya kepemimpinan yang diterapkan pada perusahaan melalui sebuah 

penelitian. Maka dari itu penelitian berikut dibuat dengan judul “Analisa Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi Dengan Gaya 

Nurazi Kurniawan. Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi Dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai 
Variable Mediasi. 
UIB Repository©2020 



9

Universitas Internasional Batam

Kepemimpinan Sebagai Variabel Mediasi Pada Pekerja Perusahaan 

Manufakturing di Kota Batam”.

1.2 Permasalahan Penelitian

Ada sejumlah perumusan permasalahan yang bisa diambil dalam 

penelitian ini, antara lain :

a. Apakah budaya tim disebuah organisasi berpengaruh signifikan positif 

terhadap komitmen organisasi diperusahaan manufaktur di kota Batam.

b. Apakah budaya detail disebuah organisasi berpengaruh signifikan positif 

terhadap komitmen organisasi diperusahaan manufaktur di kota Batam.

c. Apakah budaya inovasi disebuah organisasi berpengaruh signifikan 

positif terhadap komitmen organisasi diperusahaan manufaktur di kota 

Batam.

d. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap komitmen organisasi 

diperusahaan manufaktur di kota Batam. 

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Penelitian ini dibuat dengan beberapa tujuan, antara lain :

a. Untuk mengetahui pengaruh budaya tim organisasi terhadap komitmen 

organisasi diperusahaan manufaktur di kota Batam.

b. Untuk mengetahui pengaruh budaya detail organisasi terhadap komitmen 

organisasi diperusahaan manufaktur di kota Batam.
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c. Untuk mengetahui pengaruh budaya inovasi organisasi terhadap 

komitmen organisasi diperusahaan manufaktur di kota Batam.

d. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap komitmen 

organisasi diperusahaan manufaktur di kota Batam.

e. Untuk mengetahui faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 

komitmen organisasi di perusahaan manufaktur di kota Batam.

1.3.2 Manfaat

Berikut beberapa manfaat dari penelitian ini, antara lain :

Aspek Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam hal memahami 

seluk beluk dibidang sumber daya manusia, terutama memahami hal-hal yang bias 

mempengaruhi komitmen organisasi di perusahaan manufaktur di kota Batam.

Aspek Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu masukan 

ataupun sebagai bahan tinjauan bagi perusahaan dalam memahami dan 

meningkatkan komitmen organisasi di perusahaan manufaktur di kota Batam.

1.4 Sistematika Pembahasan

Tujuan pembahasan ini dilakukan secara sistematis untuk memberikan 

uraian secara garis besar mengenai isi dan pembahasan dalam setiap bab. 

Pembahasan penelitian ini terdiri dari lima yaitu:
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BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, permasalahan 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan tentang konsep-konsep teoritis yang digunakan 

sebagai kerangka atau landasan untuk menjawab masalah-masalah penelitian. 

Pembahasan masalah pada bagian ini lebih difokuskan pada literatur-literatur yang 

membahas teori yang relevan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan 

perumusan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, obyek penelitian, 

definisi operasional variabel seperti variabel dependen dan variabel independen, 

teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan uji hipotesis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang proses analisis data dan hasil pengujian 

hubungan variabel hipotesis serta pembahasan tentang hubungannya dengan 

pengolahan terhadap data primer yang diperoleh.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil 

pembahasan yang dilakukan, keterbatasan yang dihadapi, dan memberi 

rekomendasi hasil penelitian yang diperoleh.
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