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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sumber Daya Manusia adalah aspek terpenting didalam sebuah organisasi, 

bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwasanya Sumber Daya Manusia adalah 

asset yang sangat berharga didalam sebuah organisasi agar organisasi dapat 

berjalan lancar dalam mencapai tujuanya. Menurut (Mathis, 2010:5), manajemen 

sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap efektivitas organisasi dan 

kemampuan bersaing organisasi. 

Dalam sebuah organisasi, komitmen anggota sangat dibutuhkan dalam 

menjalankan dan membuat agar organisasi tetap beroperasi demi untuk mencapai 

tujuan organisasi, baik itu organisasi dalam pergerakan bisnis,  politik dan 

pergerakan sosial. Komitmen seseorang terhadap organisasi/perusahaan seringkali 

menjadi isu yang sangat penting.  Saking pentingnya hal tersebut, sampai-sampai 

beberapa organisasi sering memakai unsur komitmen sebagai salah satu syarat 

untuk memegang suatu jabatan/posisi yang ditawarkan dalam iklan-iklan 

lowongan pekerjaan.  Sayangnya meskipun hal ini sudah sangat umum namun 

tidak jarang pengusaha maupun pegawai masih belum memahami arti komitmen 

secara sungguh-sungguh. Padahal pemahaman tersebut sangatlah penting agar 

tercipta kondisi kerja yang kondusif sehingga perusahaan dapat berjalan secara 

efisien dan efektif (Kuncoro, 2009). 



 

 

2 
 

Robbins, (2008) menyebutkan Komitmen adalah tingkatan dimana 

seseorang mengidentifikasikan diri dengan organisasi dan tujuan-tujuannya dan 

berkeinginan untuk memelihara keanggotaannya dalam organisasi. Berarti apabila 

seorang telah berkomitmen  didalam sebuah organisasi, tujuan pribadinya sudah 

selaras dengan tujuan organisasi,  Keyakinan tentang pentingnya komitmen dalam 

kaitannya dengan efektivitas organisasi tampak sejalan dengan beberapa hasil 

penelitian yang dilakukan para ahli.  Ivan cevich dan Matteson (2009 : 206) 

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Chow dan Holden (1997:275-298) 

menyimpulkan bahwa :“Research evidence indicates that the absence of 

commitment can reduce organizational effectiveness”. Penelitian yang dilakukan 

oleh Hom, Katerberg dan Dunham (2006:163-178) memberikan temuan yang 

sama bahwa, komitmen terhadap organisasi memiliki hubungan yang negatif, baik 

dengan kemangkiran kerja maupun dengan tingkat keluarnya karyawan.  

Penelitian Chow (2001) sebagaimana dikutip Johnson (2007:70) terhadap 

perusahaan di Jepang menyimpulkan bahwa, tingginya produktivitas perusahaan 

di Jepang didukung secara signifikan oleh tingginya komitmen sumber daya 

manusianya. Para pakar manajemen menyebutkan bahwa komitmen yang kuat 

dapat membawa dampak positif, antara lain: peningkatan prestasi kerja, motivasi 

kerja, masa kerja, produktivitas kerja, dan karyawan lebih rajin masuk kerja 

sehingga mengurangi absensi dan menurunkan turn over. 

Dari banyak analisis yang saya lakukan ternyata komitmen karyawan di 

dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan dan sangat penting, karna apabila 

karyawan telah berkomitmen didalam suatu organisasi, karyawan akan melakukan 
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apapun untuk organisasi tersebut. Untuk karyawan menjadi komitmen, ada hal-hal 

yang sangat penting yang harus menjadi perhatian pimpinan dan seluru anggota 

organisasi. 

Kepemimpinan berperan penting dalam pembentukan komitmen karyawan, 

pemimpin adalah orang yang memimpin, sedangkan kepemimpinan adalah 

dengan cara apa dia memimpin di dalam organisasi dengan gaya apa pemimpin 

mengarahkan anggota organisasi, dalam penelitian ini kepemimpinan 

transformasional diperkirakan memiliki hubugan erat dalam pembentukan 

komitmen anggota didalam organisasi, karna gaya kepemimpinan 

transformasional lebih mengutamakan kualitas manusia, pendidikan dan 

pembinaan anggota organisasi. 

Budaya organisasi didalam suatu organisasi memegang peranan penting 

untuk membuat karyawan menjadi komitmen didalam organisasi, karna budaya 

merupakan suatu nilai yang menjadi keyakinan bersama didalam organisasi. 

Selain nilai, budaya juga merupakan sistem yang menjadi pedoman didalam 

organisasi dengan pedoman inilah karyawan akan bisa menentukan batas-batas 

dan apa yang harus dilakukan dalam organisasi. Budaya organisasi dalam dunia 

usaha berpengaruh kuat terhadap jalannya organisasi dan kelangsungan hidup 

organisasi. 

Menurut David Keith, (2007) Kepemimpinan adalah kemampuan untuk 

mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan dengan antusias. Peran 

kepemimpinan sangat strategis dan penting dalam sebuah organisasi sebagai salah 

satu penentu keberhasilan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan suatu organisasi. 
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Maka dari itu, tantangan dalam mengembangkan strategi organisasi yang jelas 

terutama terletak pada organisasi disatu sisi dan tergantung pada kepemimpinan. 

Dalam penelitian sebelumya Bass (2006) menyatakan bahwa kualitas dari 

pemimpin sering kali dianggap sebagai faktor terpenting yang menentukan 

keberhasilan atau kegagalan organisasi. 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan ditemukannya masalah di lapangan, 

Banyak karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara V pekanbaru melakukan 

peelanggaran-pelanggaran aturan kedisiplinan yang sudah ditetapkan oleh 

perusahaan sebagai contoh, seringnya karyawan datang terlambat. Tingginya 

tingkat absensi ini sering terjadi, meskipun atasan sudah banyak memberikan 

teguran dan sanksi. Hal semacam ini menunjukan bahwasannya tinggkat 

komitmen karyawan masi rendah. 

Terjadi peningkatan pelanggaran kedisiplinan pada tahun 2016, dan ditahun-

tahun sebelumnya. Berikut ini adalah garafik pelanggaran kedisiplinan dari 

absensi karyawan selama periode tahun  2016 mulai bulan januari sampai bulan 

September. 
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Gambar 1.1 

Absensi karyawan (Dalam grafik) 

PT. Perkebunan Nusantara V  januari-september 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sumber : Bagian SDM PTPN V Pekanbaru 

 

 

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwasnya masi banyak tingkat 

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan PT.Perkebunan 

Nusantara V di Pekanbaru, menunjukan kurangnya kedisiplinan karyawan, mulai 

dari ijin, mangkir sampai keterlambatan karyawan saat masuk kerja. Hal ini 

menunjukan kurangnya komitmen karyawan didalam perusahaan. Hal ini bisa 

berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan dan hal-hal lain yang penting 

didalam perusahaan. Tujuan penelitian ini akan dicari sebab mengapa karyawan 

bisa berkomitmen. 

Berbagai penelitian tentang kepemimpinan transformasional telah 

menghasilkan kesimpulan bahwa perilaku pemimpin secara signifikan 

berhubungan dengan perilaku dan tanggapan bawahan, seperti kepuasan, usaha-

usaha pelaporan diri, kinerja pelaksanaan tugas dan kejelasan peran (Pareke, 
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2011: 143). Podsakof et.al., (2008) menyelidiki lebih jauh tentang pengaruh 

tersebut dengan memasukan variabel pemoderasi ke dalam analisanya. Perilaku 

pemimpin transformasional diyakini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan, komitmen, kepercayaan karyawan, kejelasan peran dan perilaku di luar 

peran resmi karyawan. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara keseluruhan perilaku 

pemimpin transformasional berhubungan secara signifikan terhadap reaksi dan 

perilaku bawahan. Secara khusus, hasil analisa menunjukkan bahwa perilaku 

pemimpin untuk mengartikulasikan visi (inspirasi) berhubungan dengan kepuasan, 

komitmen, kejelasan peran dan sportmanship. Hasil lainnya adalah bahwa untuk 

mendapatkan komitmen, perilaku yang harus diperankan oleh seorang pemimpin 

transformasional adalah mengartikulasikan visi (inspirasi). 

Hasil penelitian Avolio, Zhu, Koh dan Bhatia (2007), menyatakan bahwa 

antara gaya kepemimpinan transformasional mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap komitmen organisasional dengan angka signifikansi 0,038. Hasil 

penelitian yang sama juga ditemukan oleh Lamidi (2009) bahwa, antara gaya 

kepemimpinan transformasional mempunyai pengaruh langsung, positif dan 

signifikan terhadap komitmen organisasional dengan angka signifikasi 0,023. 

Hasil yang berbeda ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Kaihatu dan 

Rini (2006), dijelaskan bahwa kepemimpinan transformasional mempunyai 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap komitmen organisasional dengan angka 

signifikasi 0,126. Hasil penelitian Zain, Gani dan Ishak (2009), menyatakan 

bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara budaya organisasi terhadap 
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komitmen organisasi, dengan angka signifikasi 0,007 (< 0,05). Penelitian dengan 

hasil yang sama juga dilakukan oleh Momeni, Marjani dan Saadat (2012) 

menyatakan bahwa semua komponen dari budaya organisasi yaitu kemampuan 

beradaptasi, keterlibatan, penyesuaian misi mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap komitmen orgaisasi. Namun, penelitian yang berbeda 

ditemukan pada penelitian Khan dan Rashid (2012) yang menyatakan bahwa 

budaya organisasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap komitmen 

organisasional dengan angka signifikasi sebesar 0,089 (> 0,05). 

Masi banyak lagi pendapat pendapat lain tentang penelitian ini, ada 

pendapat yang menyatakan bahwasanya ada pengaruh pada indikator-indikator 

dalam penelitian ini ada juga pendapat lain yg menyatakan pengaruh negatif dan 

positif dalam indikator penelitian ini. Untuk itu peneliti ingin meneliti kembali 

khususnya di pekanbaru dengan judul ; “PENGARUH BUDAYA 

ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL 

TERHADAP KOMITMEN KARYAWAN PADA PT.PERKEBUNAN 

NUSANTARA V DI PEKANBARU” 
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1.2 Rumusan masalah 

Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh parsial terhadap komitmen 

karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara V di Pekanbaru ? 

2. Apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh parsial terhadap 

komitmen karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara V di Pekanbaru? 

3. Apakah Budaya organisasi dan kepemimpinan transformasional 

berpengaruh secara parsial terhadap komitmen karyawan pada PT. 

Perkebunan Nusantara V di Pekanbaru? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah budaya organisasi berpengaruh parsial terhadap 

komitmen karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara V di Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh 

parsial terhadap komitmen karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara V di 

Pekanbaru. 

3. Untuk mengetahui apakah Budaya organisasi dan kepemimpinan 

transformasional berpengaruh secara parsial terhadap komitmen karyawan 

pada PT. Perkebunan Nusantara V di Pekanbaru. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan dapat dijadikan tambahan informasi untuk mencari solusi 

penyelesaian yang ada didalam perusahaan, dan mempermudah proses 

pengambilan keputusan dari permasalahan yang ada di dalam perusahaan. 

2. Bagi pihak umum penelitian ini bisa dijadikan untuk referensi dan untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya. 

3. Bagi penulis penelitian ini menjadi sebuah karya dari apa yang dipelajari 

selama study, dan alat pembelajaran bahwa riset sangat dibutuh kan dalam 

suatu bidang keilmuan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran penulisan dalam penelitian ini, berikut ini 

merupakan sistematika penulisan yang berisi informasi umum yang akan dibahas 

setiap babnya. 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Pendahuluan merupakan bab pertama dalam usulan penelitian ini. 

Didalamnya terdapat sub bab yaitu Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB 2 : TELAAH PUSTAKA 

Telaah pustaka menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan, teori yang digunakan, kerangka penelitian, serta hipotesis yang 

digunakan.  

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Bagian ini menjelaskan tentang variabel yang digunakan, populasi dan 

sampel penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, serta 

metode analisis data 

BAB 4 : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Berisikan tentang sejarah singkat objek penelitian, visi dan misi perusahaan, 

sistem nilai perusahaan dan struktur organisasi perusahaan. 

BAB 5 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil penelitian secara sistematis kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diadakan 

pembahasan tentang hasilnya 

BAB 6  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran-saran dari hasil penelitian. 

 


