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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan suatu organisasi tidak akan lepas dari sumbangan sumber

daya manusia, karena manusia memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu

yang bermanfaat melalui sumbangan-sumbangan yang berupa tenaga maupun

pikiran-pikirannya. Manusia sebagai anggota organisasi memegang peranan

penting bagi usaha mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini dilihat seberapa

jauh dukungan yang diberikan manusia tersebut kepada organisasi. Dukungan

tersebut berupa komitmen yang tinggi kepada organisasi atau perusahaan.

Komitmen organisasi mengandung pengertian sebagai suatu hal yang

lebih dari sekedar kesetiaan yang pasif terhadap organisasi karena komitmen

organisasi menyiratkan hubungan karyawan dengan perusahaan atau

organisasi secara aktif. Komitmen organisasi merupakan sikap tentang

loyalitas pegawai terhadap organisasinya dan merupakan suatu proses yang

terus berjalan yang dengannya para partisipan organisasi itu mengungkapkan

perhatian terhadap organisasi dan kesuksesannya yang berkelanjutan serta

kesejahteraannya (Fauzan dkk, 2005: 235).

Komitmen anggota organisasi dibutuhkan untuk kelangsungan hidup

organisasi. Rendahnya komitmen memberikan kerugian tidak hanya kepada

organisasi, tetapi juga kerugian kepada diri individu yang keluar dari

organisasi karena harus memulai karir awal di organisasi yang baru.
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Komitmen anggota organisasi menjadi hal penting bagi sebuah organisasi

dalam menciptakan kelangsungan hidup sebuah organisasi apapun bentuk

organisasinya. Rendahnya komitmen anggota organisasi terhadap

organisasinya antara lain disebabkan oleh kurang mampunya organisasi

tersebut dalam memperhatikan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya salah

satunya kebutuhan akan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja.

Pada suatu perusahaan apabila seorang pegawai mendapatkan imbalan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendapatkan hal-hal yang menarik

bagi pegawai antara lain: adanya fasilitas koperasi, transportasi, fasilitas lain

yang mendukung kegiatan kerja maka dapat dipastikan karyawan lebih

bersemangat, lebih produktif, dan efisien dalam bekerja. Sebaliknya jika

faktor-faktor yang mendukung kepuasan kerja kurang menunjang maka secara

otomatis komitmen individu terhadap organisasi menjadi semakin luntur atau

bahkan mungkin pegawai cenderung menjelek-jelekkan tempat kerjanya. Hal

ini tentu saja dapat menimbulkan berbagai gejolak seperti korupsi, mogok

kerja, unjuk rasa, pengunduran diri, dan terlibat tindakan kriminal (www.e-

psikologi.com, 2004).

Harian SOLOPOS (Saptono, 2004) memberitakan bahwa sekitar 25

karyawan pabrik PT. Kemilau Warna Ceria (Kenaria) Sragen melakukan

unjuk rasa menuntut tambahan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar 150%

dari gaji. Disamping itu Harian SOLOPOS (Edy, 2004) juga memberitakan

bahwa terjadinya aksi mogok kerja yang dilakukan sekitar 600-an karyawan

PT. Mega Safe Tyre Industries (MSTI) Salatiga karena ketidakpuasan mereka
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yang menuntut kenaikan gaji, karyawan merasa pihak manajemen tidak

memperhatikan kesejahteraan karyawan dan tidak pernah mau diajak dialog.

Kepuasan sangat penting bagi perusahaan karena berperan untuk

mengetahui bagaimana tanggapan positif karyawan terhadap pekerjaannya,

sehingga dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan komitmen organisasi

pegawai. Howell dan Hipboye (dalam Munandar, 2001: 350) memandang

kepuasan kerja sebagai hasil keseluruhan dari derajat rasa suka atau tidak

sukanya tenaga kerja terhadap berbagai aspek dari pekerjaannya. Dengan kata

lain kepuasan kerja mencerminkan sikap tenaga kerja terhadap pekerjaannya.

Kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual dan akan

mengalami tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai yang

berlaku pada individu tersebut. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pada diri

individu. Semakin banyak aspek-aspek pekerjaan yang sesuai dengan

keinginan individu tersebut maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang

dirasakan pegawai dan sebaliknya.

Kepuasan kerja merupakan salah satu unsur yang ada pada setiap

bidang pekerjaan. Tanpa adanya kepuasan kerja seseorang tidak akan bekerja

seperti yang diharapkan, sehingga tujuan organisasi tidak tercapai. Caugemi

dan Claypool (dalam As’ad, 2004: 103) menyatakan kepuasan kerja

menyangkut cara kerja seorang karyawan menyesuaikan kondisi dirinya

dengan kondisi dan situasi kerja.

Menurut Tozi, Rizzo, Carroll (dalam munandar, 2001: 263) budaya

organisasi adalah cara-cara berfikir, berperasaan dan bereaksi berdasarkan
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pola-pola tertentu yang ada dalam organisasi atau yang ada pada bagian-

bagian organisasi. Dengan kata lain, secara sederhana dapat diungkapkan

sebagai cara berfikir, cara bekerja, dan cara laku pegawai suatu perusahaan

dalam melakukan tugas pekerjaan mereka masing-masing. Budaya organisasi

ini merupakan bagian dari kehidupan organisasi yang berupa nilai-nilai dan

mempunyai pengaruh terhadap perilaku, serta efektifitas seluruh pegawai yang

berupa kinerja pegawai.

Jay (dalam Sjabadhyni, dkk, 2001: 116) menyatakan bahwa budaya

organisasi merupakan sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan yang dirasakan

di dalam organisasi dan berinteraksi dengan struktur formal untuk

menghasilkan norma perilaku yang mempengaruhi tingkat kepuasan pekerjaan

dan kualitas kerja para anggotanya.

Mengingat peran penting dan strategis yang dimiliki oleh komitmen

organisasi pegawai sebagaimana telah disampaikan dimuka, maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: PENGARUH BUDAYA

ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KOMITMEN

ORGANISASI PADA PEGAWAI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA.
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di muka,

maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Apakah variabel budaya organisasi berpengaruh terhadap komitmen

organisasi?

2. Apakah variabel kepuasan kerja berpengaruh terhadap komitmen

organisasi?

3. Variabel manakah yang memberi pengaruh paling dominan terhadap

komitmen organisasi pada pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Banjarnegara?

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan untuk memberikan batasan dan ruang

lingkup yang jelas pada penelitian. Masalah pada penelitian ini dibatasi pada:

1. Lokasi penelitian pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Banjarnegara;

2. Objek penelitiannya adalah pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Banjarnegara;

3. Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah:

a) Budaya Organisasi:

Budaya organisasi adalah kumpulan nilai dan keseluruhan sistem nilai,

dan kebijakan yang menjadi makna bersama bagi anggotanya sebagai
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cara berpikir, cara bekeja dan cara berperilaku yang membedakan

organisasi itu dari organisasi lain.

b) Kepuasan Kerja:

Kepuasan kerja adalah sikap puas sehingga wujud perasaan individu

terhadap pekerjaannya yang sesuai dengan situasi kerja dan lingkungan

yang diinginkan.

c) Komitmen Organisasi:

Komitmen adalah bentuk loyalitas yang lebih kongkrit yang dapat

dilihat dari sejauh mana pegawai mencurahkan perhatian, gagasan, dan

tanggung jawabnya dalam upaya perusahaan mencapai tujuan.

Komitmen menyangkut sikap individu dan nilai-nilai yang diberikan

terhadap organisasi.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh variabel budaya organisasi dan kepuasan kerja

terhadap komitmen organisasi pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Banjarnegara;

2. Untuk menguji variabel yang memberi pengaruh paling dominan terhadap

komitmen organisasi pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Banjarnegara.
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E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis

maupun pragmatis kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi

empiris tentang pengaruh budaya organisasi dan kepuasan kerja pegawai

terhadap komitmen organisasi pegawai.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan dan Peneliti Lain

Bagi ilmu pengetahuan khususnya kepada perilaku organisasi, diharapkan

hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan keilmuwan berupa

temuan empiris mengenai pengaruh budaya organisasi dan kepuasan kerja

pegawai terhadap komitmen organisasi. Bagi peneliti lain yang berminat

untuk mengkaji ulang dan mengembangkan tinjauan terhadap fenomena

ini, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana bagi penulis dalam

mengimplementasikan pengetahuan konseptual dan teoritikal yang penulis

miliki, khususnya dalam bidang perilaku organisasi ke dalam kondisi yang

nyata.

F. Sistematika Penelitian

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai isi dari skripsi ini, maka

peneliti akan menguraikan secara singkat dari bab-bab yang ada, yaitu:
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BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah,

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan dibahas tentang masalah sumber daya manusia,

komitmen organisasi, kepuasan kerja, budaya organisasi, review

penelitian terdahulu, dan hipotesis.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini memuat uraian mengenai kerangka pemikiran, populasi,

sampel dan sampling, definisi operasional variabel, dan metode

penelitian.

BAB IV Pembahasan dan Analisis Data

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, gambaran umum

responden, uji instrument, asumsi klasik, uji hipotesis, dan

pembahasan.

BAB V   Penutup

Bab penutup ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian,

dan saran.
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