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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat, mengakibatkan

persaingan usaha yang semakin ketat, termasuk usaha di bidang makanan

ringan. Perusahaan dituntut memiliki keunggulan dalam bersaing untuk

bertahan dan terus berkembang dalam ketatnya persaingan yang ada. Kualitas

sumber daya manusia yang baik merupakan salah satu keunggulan bersaing

yang harus dimiliki setiap perusahaan. Perusahaan dapat mencapainya dengan

menerapkan budaya dan komitmen organisasional dengan baik. CV Citra

Motoris sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri

makanan ringan tidak luput dari tuntutan persaingan tersebut.

Jumlah karyawan (tenaga kerja) yang melimpah, mengharuskan sebuah

organisasi atau perusahaan untuk berpikir bagaimana memanfaatkan dan

mengoptimalkan kinerja karyawan. Hal ini disebabkan karena karyawan

merupakan salah satu asset penting yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk

melakukan proses produksi. Persaingan di dunia usaha diperlukan adanya

budaya organisasi dan komitmen organisasional yang baik untuk dapat

mencapai kinerja yang optimal.

Kinerja organisasi tidak akan optimal tanpa adanya dukungan kinerja

karyawan. Kinerja yang dimiliki oleh organisasi pada hakikatnya merupakan

suatu akibat dari persyaratan kerja yang harus dipenuhi oleh karyawan. Kinerja

karyawan mempengaruhi seberapa banyak karyawan memberi kontribusi
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kepada organisasi (Mathis dan Jackson, 2006:78). Penilaian kinerja dapat

menjadi alasan untuk menilai sejauh mana kegiatan organisasi dapat berjalan

dengan baik, dan apa yang akan dilakukan kemudian. Penilaian kinerja tidak

sekedar menilai, tapi juga membantu karyawan untuk mencapai kinerja yang

diharapkan.

Faktor utama yang perlu diperhatikan dalam pencapaian kinerja

karyawan adalah budaya organisasi. Untuk menciptakan kinerja karyawan

yang efektif dan efisien demi kemajuan organisasi maka perlu adanya budaya

organisasi sebagai salah satu pedoman kerja yang bisa menjadi acuan karyawan

untuk melakukan aktivitas organisasi. Budaya organisasi meresap dalam

kehidupan organisasi dan selanjutnya mempengaruhi setiap kehidupan

organisasi (Susanto, 2006:109). Budaya organisasi berpengaruh sangat besar

pada aspek-aspek fundamental dari kinerja karyawan.

Budaya organisasi merupakan falsafah, ideologi, nilai-nilai, anggapan,

keyakinan, harapan, sikap dan norma-norma yang dimiliki secara bersama serta

mengikat dalam suatu komunitas tertentu. Budaya dalam organisasi akan

ditentukan oleh kondisi team work, leaders dan characteristic of organization

serta administration process yang berlaku. Budaya yang produktif adalah

budaya yang dapat menjadikan organisasi menjadi kuat dan tujuan perusahaan

dapat terakomodasi (Robbins dan Judge, 2008:528).

Budaya organisasi merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan

oleh perusahaan. Karena dengan budaya organisasi nilai-nilai dan norma-

norma dibentuk untuk menciptakan suasana yang dinamis bagi perusahaan

terutama bagi sesama karyawan. Perusahaan yang tidak dapat mengontrol
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lingkungan internal perusahaannya, maka yang akan terjadi adalah konflik

antar sesama karyawan yang akhirnya akan berpengaruh pada kinerja para

karyawan. Oleh sebab itu, perusahaan harus mampu untuk menciptakan budaya

organisasi yang dapat meningkatkan kerjasama dan mempererat tali silaturahmi

antar karyawan.

Faktor yang tidak kalah penting berpengaruh pada kinerja karyawan

adalah komitmen organisasional. Komitmen organisasional merupakan suatu

keadaaan di mana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-

tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi

(Robbins dan Judge, 2008:100). Komitmen organisasional dapat menjadi suatu

dorongan bagi seseorang untuk bekerja lebih baik atau sebaliknya justru

meninggalkan pekerjaannya, akibat suatu tuntutan komitmen lainnya.

Komitmen yang tepat akan memberikan dampak yang positif terhadap

efektivitas suatu pekerja (Alwi, 2001:116).

Budaya organisasi dan komitmen organisasional sangat berperan

penting dalam kemajuan perusahaan, seperti halnya seorang pimpinan harus

bisa mengendalikan sifat egois karyawannya dengan tidak bersikap pilih kasih

dan berusaha bersikap profesional dalam pembagian kerja, sehingga tidak

muncul hal-hal yang membuat karyawan merasa tidak nyaman dan malas

bekerja. Begitu juga dengan kedisiplinan harus diterapkan dengan baik, agar

tidak ada karyawan yang menganggur ketika bekerja ataupun bekerja pada hari

libur (lembur).

CV Citra Motoris adalah distributor makanan ringan yang berkualitas

dan perusahaan ini adalah perusahaan yang mengolah bahan baku khas
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Malang, seperti buah apel yang diolah menjadi minuman eksrak buah apel.

Produk unggulannya yang diminati pasar adalah snack dan eksrak buah apel.

Snack dan minuman ringan ekstrak buah apel di Malang selalu diminati oleh

masyarakat dari dulu sampai sekarang. Saat ini masyarakat sudah bisa

menemukan banyak sekali produk serupa di pasaran.

Fenomena yang terjadi di CV Citra Motoris, karyawan kurang

bersemangat dalam menyelesaikan tugas serta pekerjaannya yang akhirnya

mempengaruhi kualitas hasil kerja. Selain itu, perusahaan menanamkan suatu

sikap dimana individu harus memiliki kedisiplinan dalam hal ketepatan waktu

dalam bekerja, sehingga perusahaan dapat melakukan aktifitas industrinya

dengan lancar serta dapat mencapai target yang telah ditentukan. Namun

seringkali karyawan tidak bisa menyelesaikannya karena menunda-nunda

waktu dalam bekerja sehingga perusahaan terkadang mengalami penurunan

jumlah produksi, yang dapat berdampak pada target tercapai.

Budaya organisasi di CV Citra Motoris yaitu kurangnya karyawan

dalam bersosialisasi, cara berpakaian karyawan menggunakan pakaian bebas

tanpa menggunakan seragam sesuai peraturan yang berlaku pada perusahaan,

sehingga kurang menunjukkan kekompakkan dan karyawan merasa jenuh akan

situasi dalam bekerja. Selain itu, kurangnya rasa memiliki (sense of belonging)

dari setiap karyawan terhadap perusahaan, disebabkan karena atasan tidak mau

tahu masalah internal dalam perusahaannya sehingga karyawan sering

mengeluh yang mengakibatkan tidak adanya disiplin kerja karyawan, dimana

sebagian karyawan yang sering menunda-nunda waktu dalam menyelesaikan

pekerjaannya.
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Disamping itu, fenomena komitmen organisasional dapat dilihat dari

perilaku karyawan, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja

perusahaan. Tingginya komitmen organisasional karyawan pada perusahaan

dilihat dari perilaku karyawan yang selalu ingin memberikan yang terbaik bagi

perusahaan dengan tidak berpindah-pindah dalam bekerja, dan merasakan

kebahagiaan saat bekerja. Apabila komitmen organisasional tersebut dapat

dipertahankan oleh perusahaan, maka perusahaan dapat menekan pengeluaran

biaya untuk rekrutmen karyawan baru.

Berdasarkan pra survey yang telah dilakukan, kinerja karyawan CV

Citra Motoris masih fluktuatif dikarenakan karyawan cukup kewalahan dalam

memenuhi target perusahaan, walaupun hasil yang dicapai lebih baik dari

sebelumnya. Terkadang target perusahaan bersifat standar namun ada kalanya

target perusahaan sangat tinggi. Tingginya target perusahaan belum cukup

mampu dipenuhi oleh karyawan, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Data Hasil Produksi CV. Citra Motoris Malang Tahun 2015

Bulan
Snack (10 bungkus) Eksrak Buah Apel (24 pcs)

Target
(Max)

Realisasi
Selisih

(%)
Target
(Max)

Realisasi
Selisih

(%)
Januari 18.500 10.810 42 8.400 5.789 31
Februari 18.500 11.453 38 8.400 6.910 18
Maret 18.500 10.200 45 8.400 7.800 7
April 18.500 13.800 25 8.400 7.639 9
Mei 18.500 11.583 37 8.400 7.981 5
Juni 18.500 15.810 15 8.400 7.132 15
Juli 18.500 12.710 31 8.400 6.581 22
Agustus 18.500 14.150 24 8.400 7.126 15
September 18.500 14.510 22 8.400 7.266 14
Oktober 18.500 15.320 17 8.400 6.890 18
November 18.500 13.010 30 8.400 7.843 7
Desember 18.500 12.211 34 8.400 6.142 27

Rerata 18.500 12.964 30 8.400 7.092 16
Sumber: CV. Citra Motoris Malang
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Dari Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa hasil produksi selama tahun

2015 mengalami fluktuasi (naik-turun), dan hanya mengalami peningkatan

pada bulan Oktober untuk produk snack, serta pada bulan Mei untuk produk

eksrak buah apel. Padahal target produksi ini sangat diperlukan bagi CV. Citra

Motoris sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha makanan

ringan. Hasil produksi ini bisa disebabkan karena minimnya tingkat pasokan

bahan baku yang digunakan untuk produksi ataupun menurunnya menurunnya

kinerja karyawan.

Budaya organisasi memiliki keterkaitan dengan komitmen

organisasional. Keharmonisan tujuan yang tercapai antara karyawan dan

organisasi melalui budaya akan membangun suatu komitmen organisasional

dalam diri karyawan. Budaya organisasi dan komitmen organisasional juga

berhubungan dengan kinerja karyawan, dengan adanya budaya organisasi dan

komitmen organisasional maka kinerja karyawan akan mengalami peningkatan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tanuwibowo dan Sutanto (2014)

menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Di sisi lain hasil penelitian dari Suprapto (2015) menyatakan bahwa komitmen

organisasional berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Penelitian Kosasih dan

Sutanto (2014) menyimpulkan bahwa budaya organisasi dan komitmen

organisasional berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen

Organisasional Terhadap Kinerja Karyawan di CV Citra Motoris Malang”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja karyawan, budaya organisasi, dan komitmen

organisasional di CV. Citra Motoris Malang?

2. Apakah budaya organisasi dan komitmen organisasional berpengaruh

terhadap kinerja karyawan di CV. Citra Motoris Malang?

3. Diantara variabel budaya organisasi dan komitmen organisasional manakah

yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di CV. Citra

Motoris Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti menetapkan tujuan

dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan, budaya organisasi, dan komitmen

organisasional di CV. Citra Motoris Malang.

2. Untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi dan komitmen

organisasional terhadap kinerja karyawan di CV. Citra Motoris Malang.

3. Untuk mengetahui variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap

kinerja karyawan di CV. Citra Motoris Malang.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus pada masalah yang akan diteliti, maka

obyek yang diteliti difokuskan pada karyawan bagian produksi yang sudah
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bermasa kerja minimal 1 tahun. Budaya organisasi dibatasi pembahasannya

pada aspek karakteristik budaya organisasi berdasarkan Robbins dan Judge

(2008:279) dengan indikator: orientasi hasil, orientasi tim, keagresifan, dan

stabilitas. Komitmen organisasi berdasarkan Luthans (2011:249) dengan

dimensi: komitmen afektif, komitmen keberlanjutan, dan komitmen normatif;

sedangkan kinerja karyawan berdasarkan Mathis dan Jackson (2006:378)

dengan indikator: kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dan masukan bagi

pimpinan perusahaan untuk melakukan perbaikan budaya organisasi dan

komitmen organisasional sehingga kinerja karyawan dapat lebih

ditingkatkan; serta membantu pihak manajemen dalam menyusun formulasi

ideal dari sebuah budaya organisasi, sesuai dengan karakteristik yang

dibutuhkan.

2. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan

ilmu manajemen khususnya manajemen sumber daya manusia, serta mampu

menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya, dan dapat dimanfaatkan oleh

kalangan akademisi sebagai referensi dalam bidang manajemen sumber

daya manusia.




