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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan sebuah bisnis di era saat ini telah mengalami pertumbuhan 

yang sangat pesat, dengan terbentuknya perusahaan-perusahan besar yang siap 

bersaing dengan perusahaan lainnya maka keberhasilan suatu perusahaan dapat 

ditunjang dari kinerja karyawannya. Sumber daya manusia adalah suatu bagian 

penting dari setiap organisasi, yang berarti perusahaan harus melihat bakat 

karyawannya untuk meningkatkan kinerja karyawan dan sebagai peluang dalam 

menumbuhkan keunggulan yang kompetitif untuk organisasi yang lebih besar 

(Mathis and Jackson, 2011). Dukungan dari karyawan merupakan aset bagi 

perusahaan tersebut yang berasal dari kinerja karyawannya. Kinerja adalah 

suatu hasil baik secara kualitas maupun kuantitas yang dapat dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya  (Mangkunegara, 2001). 

 Kinerja merupakan suatu hasil yang diperoleh pegawai dalam mengerjakan 

pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan 

(Robbins, 2006). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah 

motivasi, budaya organisasi, kompensasi, kepemimpinan kepuasan kerja 

kedisiplinan, lingkungan kerja dan komitmen organisasi. Budaya perusahaan 

merupakan suatu ciri khas dari setiap perusahaan dan masing-masing 

perusahaan memiliki ciri khas berbeda yang mencakup sekumpulan nilai-nilai 

kepercayaan yang membantu karyawan untuk mengetahui tindakan apa yang 
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oleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan berhubungan dengan struktur formal 

dan informal dalam perusahaan. Selain itu budaya merupakan kekuatan yang 

tak terlihat yang bekerja didalam perusahaan dengan menentukan serta 

mengharapkan bagaimana cara mereka bekerja sehari-hari dan membuat 

mereka lebih senang dalam menjalankan tuganya (Riani, 2011:109).  

Selain budaya organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, 

Menurut Bernadin dan Russel dalam Robbins (2003:260) kinerja dapat 

dikatakan baik apabila karyawan mempunyai komitmen. Komitmen oganisasi 

merupakan sikap kerja secara langsung berkaitan dengan partisipasi karyawan 

dan niat untuk tetap tinggal dengan organisasi dan memiliki pengaruh terhadap 

kinerja karyawan (Mathieu & Ajac dalam Sophia, 2008:156). Dari hasil 

penelitian Schein (2002) dalam Indriyani dan Christologus (2010), 

memperlihatkan bahwa para pekerja dapat merasa puas dan memegang teguh 

komitmennya jika nilai-nilai mereka sesuai dengan nilai perusahan. Sebagai 

definisi yang umum menurut Luthans dalam Kaswan (2012:293), berpendapat 

bahwa komitmen organisasional sebagai sikap yang menunjukkan loyalitas 

karyawan dan merupakan suatu proses yang berkelanjutan bagaimana seorang 

anggota organisasi mengekspresikan perhatian mereka kepada kesuksesan dan 

kebaikan organisasinya.  

PT. Citra Perdana Kendedes merupakan perusahaan yang bergelut dibidang 

jasa, yang melayani jasa transportasi sejak tahun 1991. Aktivitas utama dari PT. 

Citra Perdana Kendedes sendiri yakni untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

yang ingin menggunakan jasa tranportasi. PT. Citra Perdana Kendedes pada 
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awal berdiri merupakan salah satu anak perusahaan dibawah bendera Makobu 

Group, dengan status perseron terbatas dan status penanaman modal atau 

Penanaman Modal Dalam Neger (PMDN), dengan nomor izin usaha 

13081600315.  

Perusahaan mengelola pelaksanaan perekrutan tenaga kerja dari Makobu 

Group yang berada di kota Malang sebagai pimpinan di masing-masing bagian. 

Sejak awal berdirinya perusahaan berbentuk perseroan terbatas tertutup yang 

artinya saham dari perusahaan tidak untuk diperjual belikan. PT. Citra Perdana 

Kendedes bermitra dengan hotel dan Toyota, fungsi bermitra dengan hotel 

adalah untuk memudahkan para pengunjung hotel yang ingin berpergian dan 

tidak memiliki kendaraan maka pihak hotel akan menghubungi perusahaan 

guna menggunakan jasanya. Sedangkan untuk mitra bisnis Toyota adalah untuk 

memenuhi kebutuhan kendaraan pada saat perusahaan membutuhkan armada 

baru. 

Pada  tahun 2018 pada 6 bulan awal PT. Citra Perdana Kendedes memiliki 

kinerja kuantitas yang tidak stabil. Berikut data jumlah setoran driver pada 

perusahaan dengan taksi jenis innova:  
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Tabel 1.1 Jumlah Setoran Taksi Jenis Innova pada PT. Citra Perdana 

Kendedes (Januari-Juni) 2018 

Sumber : Humas PT. Citra Perdana Kendedes 

Dari data di atas menunjukkan ketidak stabilan pencapaian target setoran 

menggambarkan bahwa kinerja karyawan dari segi kuantitas pada PT. Citra 

Perdana Kendedes dikatakan naik turun. Data tersebut merupakan data setoran 

dari taksi jenis Innova yang berjumlah 5 unit dengan target setoran perhari Rp. 

300.000,- . Namun target yang harus dicapai tidak selalu terpeuhi, hal ini di 

sebabkan karena adanya pergantian driver atau keluar masuknya driver pada 

tahun 2018.  

Sehingga karyawan yang masuk harus diberikan arahan dan pelatihan 

terlebih dahulu sebelum memulai pekerjaannya, Inilah yang mengakibatkan 

target setoran tidak dapat berjalan maksimal. Dengan adanya penyesuaian 

budaya organisasi pada PT. Citra Perdana Kededes terhadap karyawannya, 

dimana budaya organisasi pada perusahaan tersebut merupakan perusahaan jasa 

taksi yang telah lama berdiri dengan menganut budaya yang telah lama ada. 

Hal inilah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan terutama pada 

bagian driver, sebagai pihak yang berkontribusi aktif jasa layanan maka setiap 

BULAN 
TARGET 

SETORAN 

JUMLAH 

SETORAN 

Deviasi 

Rp % 

Januari Rp. 45.000.000 Rp. 45.000.000 - - 

Februari Rp. 42.000.000 Rp. 42.000.000 - - 

Maret Rp. 45.000.000 Rp. 43.235.000 1.765.000 18 

April Rp. 45.000.000 Rp. 44.540.000 460.000 5 

Mei Rp. 45.000.000 Rp. 45.000.000 - - 

Juni Rp. 45.000.000 Rp. 41.750.000 2.550.000 27 

TOTAL Rp.267.000.000 Rp. 261.525.000 4.775.000 
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karyawan akan diberikan pelatihan atau penanaman budaya organisasi dengan 

melakukan kebiasaan-kebiasaan yang ada sejak perusahaan didirikan.  

PT. Citra Perdana Kendedes memiliki moto yakni “Keselamatan yang 

utama, Kenyamanan Berikutnya” yang memiliki maksud bahwa perusahaan 

lebih mementingkan keselamatan dalam memberikan pelayanan kepada 

konsumen yang menggunakan jasanya, dimana motto atau pedoman perusahaan 

tersebut harus ditanamkan pada diri setiap karyawan dan khususnya karyawan 

pada bagian driver. Penanaman motto tersebut diharapkan dapat membangun 

sifat yang lebih berhati-hati, bertanggung jawab serta sopan dan santun dalam 

diri setiap  karyawan.  

Karena menyesuaikan dengan logo perusahaan yakni huruf “C” disertai 

simbol bunga, dimana “C” sendiri memiliki arti Citra yang berarti gambaran 

atau image dari perusahaan. adapun kebiasaan lain yang ada di PT. Citra 

Perdana Kendedes ialah merayakan hari jadi perusahaan, serta adanya family 

gathering di setiap tahunnya. Berikut data jumlah karyawan peserta family 

gathering pada tahun 2015- 2018 : 

Tabel 1.2  Akumulasi Jumlah Karyawan Peserta  Family Gathering 

PT.Citra Perdana Kendedes Tahun 2015-2018 

Tahun Jumlah Peserta Panitia 

2015 334 10 

2016 357 15 

2017 373 20 

2018 429 25 

Sumber : PT.Cira Perdana Kendedes 
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Dari tabel diatas merupakan perhitungan absensi kehadiran karyawan 

perusahaan untuk mengikuti family gathering yang diadakan setiap tahunnya, 

data tersebut menunjukkan meningkatnya peserta yang setiap tahunnya 

bertambah menunjukkan antusiasnya karyawan untuk turut serta berpartisipasi 

dalam acara perusahaan. Dengan berkumpul bersama dan diselingi  reward atau 

bonus pada setiap karyawan yang mampu mencapai target perusahaan dan tidak 

hanya target namun juga pemberian reward pada karyawan terbaik dengan 

kriteria-kriteria yang mendukung perusahaan. Selain pemberian bonus, tujuan 

lainnya untuk mengajak karyawan melepaskan penat sejenak dengan berwisata.  

Selain itu PT. Citra Perdana Kendedes ingin menanamkan bentuk organisasi 

yang lebih mengarah ke keluargaan dimana tidak terlalu ada perbedaan yang 

terlalu tegas atau jelas antar anggota dalam organisasi yang mencipatakan 

suasana harmonis. Serta perusahaan menanamkan jiwa ramah tamah dalam 

bersosial, sehingga perusahaanpun tidak membatasi driver untuk bekerja sama 

membangun ikatan yang baik terhadap karyawan pada perusahaan lainnya agar 

dapat membangun koneksi yang kuat antar perusahaan. 

Dari budaya organisasi yang diterapkan maka akan memicu kinerja 

karyawan sehingga mampu memaksimalkan pencapaian targetnya. Pencapaian 

target didukung dari baiknya pelayanan yang diberikan kepada penumpang, 

sehingga penumpang merasakan ketertarikan untuk kembali menggunakan jasa 

taksi PT. Citra Perdana Kendedes. Baik buruknya pelayanan dapat ditentukan 

dari banyak sedikitnya keluhan konsumen yang menggunakan jasa perusahaan 

dilihat dari tabel berikut ini : 
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Tabel 1.3 Rekapitulasi Jumlah Keluhan Customer PT. Citra Perdana 

Kendedes 2018 

Jenis 

Keluhan 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Okt Nov Des 

Sikap 

driver yang 

kurang 

sopan 

2 0 2 0 2 1 2 2 0 3 2 

Pelanggan 

yang tidak 

terjemput 

atau 

diabaikan 

0 2 2 1 4 2 1 2 4 3 0 

Lama 

waktu 

tunggu 

3 1 0 3 4 2 0 4 3 2 3 

Lain-lain 1 0 2 2 3 0 1 0 0 0 1 

Total 6 3 6 6 13 5 4 8 7 8 6 

Sumber : Humas PT.Citra Perdana Kendedes 

Dari data di atas dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan total perbulan 

yakni 72 keluhan secara keseluruhan di tahun 2018, apabila 72:12 = 6 keluhan 

perbulan. Dari jenis keluhan sendiri terdapat lama waktu tunggu yang 

mendapatkan keluhan paling banyak dari jenis keluhan yang lain, hal ini 

dikarenakan para driver yang tidak dapat menentukan padatnya jalanan dan 

kurang pengetahuan akan jalan tembusan guna menghindari macet sehingga 

jika terjebak macet maka secara otomatis akan mengalami kemunduran waktu 

penjemputan dan terkadang tidak sedikit yang membatalkan orderan.  

Pada jenis keluhan tidak sopannya driver mendapat keluhan yang 

sedikit, penjelasan karyawan driver sendiri menyatakan bahwa terkadang ada 
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beberapa driver yang tidak dapat mengontrol emosi ketika jalanan macet dan 

penumpang mengeluhkan masalah waktu sehingga membuat driver terbawa 

emosi ketika sedang berbincang dengn penumpang. Adapun driver yang tidak 

ramah terhadap penumpang yakni dengan bahasa kasar, menggunakan nada 

tinggi, tidak peduli terhadap penumpang sehingga penumpang merasa kesal 

maupun jenuh. Namun itu hanya dilakukan oleh beberapa driver yang sulit di 

bentuk dengan budaya perusahaan, driver-driver seperti inilah yang akan 

ditindak oleh perusahaan. Maka dapat dikatakan bahwa kinerja kualitas 

perusahaan semakin meningkat setiap bulannya, dengan budaya organisasi 

yang dapat menjadi pendorong kinerja karyawan akan sangat membantu 

perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

Sedangkan untuk jenis keluhan lain-lain memiliki angka yang sedikit 

karena lain-lain ini merupakan hal yang jarang terjadi atau hal tidak terduga dari 

driver sendiri, yakni apabila driver sakit sehingga harus digantikan atau driver 

mendapatkan kabar mendadak dari keluarga. Keluhan-keluhan ini terjadi karena 

kurangnya kesadaran driver dalam menanamkan budaya organisasi yang telah 

diberikan oleh perusahaan pada setiap individu yang ada dalam organisasi, 

sehingga driver bertindak dan bersikap diluar ketetapan organisasi. Dengan 

jumlah keluhan yang tertera pada tabel, perusahaan akan berusaha untuk 

meminimalisir agar keluhan-keluhan nantinya dapat semakin sedikit. Agar 

perusahaan dapat mencapai tujuannya yakni menjadi perusahaan taksi terbaik 

di Malang. 
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Dari hasil tanya jawab sederhana dengan Kepala Humas PT. Citra 

Perdana Kendedes bahwa banyak karyawan yang masih tetap setia dan 

memiliki komitmen yang tinggi untuk bekerja di perusahaan ini meskipun 

adanya perusahaan lain yang memiliki banyak kemajuan. Tidak sedikit 

karyawan yang setia terhadap perusahaan ini, pimpinan humas menyatakan 

bahwa sudah ada beberapa karyawan yang bekerja 2 – 15 tahun. Namun, tidak 

sedikit pula karyawan yang keluar dikarenakan mereka tidak mampu 

menyesuaikan diri di perusahaan ini dan juga adanya karyawan yang 

menjadikan pekerjaan ini hanya sebagai sampingan dalam mencari pekerjaan 

lain yang menurut mereka lebih baik. 

 Sehingga membuat banyak karyawan yang mengundurkan diri, hal 

inilah yang dapat mengakibatkan perusahaan harus kehilangan karyawannya 

dengan jumlah total keseluruhan pada tahun 2018 berjumlah 25 orang yang 

telah meninggalkan perusahaan dan 25 karyawan baru masuk  keperusahaan  

sedangkan 10 karyawan baru yang  belum  genap  satu  tahun  masuk pada 

pertengahan  tahun 2017 sehhingga  total karyawan  baru  berjumlah 35  orang. 

Budaya organisasi erat kaitannya dengan komitmen karyawan, menurut 

Sophia (2008:155) komitmen karyawan merupakan dimensi perilaku yang 

dapat digunakan untuk menilai kecenderungan karyawan bertahan sebagai 

anggota organisasi. Budaya organisasi yang baik akan meningkatkan rasa 

memiliki dan komiten anggota organisasi terhadap organisasi dan kelompok 

kerjanya (Robbins dan Judge, 2009 : 36).  
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Near dan Jasen dalam Sophia (2008:179) mengungkapkan bahwa 

komitmen yang rendah dari karyawan dapat menimbulkan perilaku karyawan 

yang kurang baik, seperti tindakan kerusuhan yang akan berdampak pada 

menurunnya reputasi organisasi, kehilangan kepercayaan dari para klien dan 

menurunnya laba perusahaan sehingga komitmen dapat berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. Sehingga budaya yang dapat mempengaruhi komitmen 

organisasi akan dapat pula mempengaruhi kinerja karyawan, dapat diartikan 

bahwa budaya organisasi dapat mempengaruhi kinerja secara tidak langsung 

dengan melalui komitmen organisasi. 

Selain itu reseach gap juga ditemukan pada penelitian oleh Suryani, dkk 

(2016) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja, dan komitmen organisasi tidak berpengaruh 

signifikan sebagai variabel intervening. Sedangkan  berbading terbalik dengan 

penelitian dari Gusty & Andri (2018) menyatakan bahwa budaya organisasi dan 

komitmen organisasi berpengaruh siginfikan positif terhadap kinerja kayawan, 

dan  komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif sebagai variabel 

intervening.  

Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Abiddiaz, Hamid, dkk 

(2017) dan penelitian yang dilakukan oleh Arianty (2012) juga menyatakan 

hasil yang sama bahwa budaya organisasi dan komitmen organisasi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan, komitmen organisasi berpengaruh 

signifikan sebagai variabel intervening.  
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Sehingga dari penjelasan fenomena yang terjadi dia atas dengan 

dukugan teori-teori yang mendukung fenomena tersebut maka penulis ingin 

mengkajitentang “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan 

dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Intervening pada PT. Citra 

Perdana Kendedes”. 

B. Perumusan Masalah 

Dari hasil penjabaran fenomena yang terkait di atas maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana budaya organisasi, komitmen organisasi, kinerja karyawan pada 

PT. Citra Perdana Kendedes ? 

2.  Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap komitmen organisasi pada 

PT. Citra Perdana Kendedes? 

3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Citra Perdana Kendedes ? 

4. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Citra Perdana Kendedes ? 

5. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui 

komitmen organisasipada PT. Citra Perdana Kendedes ? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang ada pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Objek 

Diambil dari karyawan PT. Citra Perdana Kendedes yang berjumlah 340 

orang pada bagian Driver dengan minimal masa kerja 2 tahun. 
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2. Variabel 

a. Kinerja Karyawan 

Mangkunegara (2005:09) Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya. Indikator: kuantitas dan kualitas. 

b. Budaya Organisasi 

Menurut Robbins (2007), budaya organisasi adalah suatu presepsi 

atau pola pikir bersama yang dianut oleh seluruh anggota-anggota 

organisasi tersebut yang membedakan suatu organisasi dari organisasi 

lainnya. Karakterisik: inovasi dan pengambilan resiko, memperhatikan 

detail, orientasi pada hasil, orientasi pada orang, orientasi pada tim, 

keagresifan, stabilitas. 

c. Komitmen Organisasi 

Menurut Luthans (2011:147), komitmen organisasi adalah 

keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, 

keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, dan 

keyakinan kuat dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Dimensi: 

komitmen afektif, komimen berkelanjutan, komitmen normative.  

D. Tujuan Penelitian 

Dari hasil perumusan masalah sebelumnya maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan budaya organisasi, komitmen organisasi, dan 

kinerja karyawana pada PT. Citra Perdana Kendedes. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen 

organisasi karyawan pada PT.Citra Perdana Kendedes. 

3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan pada PT.Citra Perdana Kendedes. 

4. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Citra Perdana Kendedes. 

5. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

melaluikomitmen organisasi pada PT. Citra Perdana Kendedes. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Adapun manfaat yang diinginkan penulis bagi perusahaan adalah 

agar dapat mengungkapkan masalah ataupun fenomena yang terjadi 

dalamperusahaan beserta opini-opini yang peneliti berikan sebagai salah 

satu alternatif pemecah permasalahannya agar perusahaan dapat terus maju 

dan berkembang. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yang ingin 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang terkait.  


