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Pendahuluan  

Saat ini di Indonesia telah mengalami perkembangan teknologi dan mengalami arus 

globalisasi. Salah satunya perkembangan dunia industri di Indonesia sudah dimulai sejak 

berkembanganya era Revolusi Industri 1.0 sampai saat ini yang masih berada pada era Revolusi 

Industri 4.0. Perkembangan ini ditandai dengan berkembangnya teknologi dan informasi sebagai 

salah satu alat bantu yang digunakan manusia dalam melakukan pekerjaan (Budiman, 2019). 

Dalam kondisi pasar global yang makin kompetitif maka teknologi memainkan peran penting 

untuk memenangkan kompetisi nasional (Porter, 2015).  Oleh karena itu perusahaan 

membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mampu menciptakan 

tujuan dari perusahaan. Dalam menghadapi kondisi tersebut maka dibutuhkan komitmen 

organisasi di tempat kerja. Dengan memiliki komitmen mencerminkan bagaimana seorang 

individu mengidentifikasi dirinya dengan perusahaan dan terikat dengan tujuan-tujuannya. 

Kemudian dengan karyawan memiliki komitmen terhadap organisasi maka seluruh tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya yang menjadi kewajibannya akan dilakukan dengan 

sungguh-sungguh maka hasilnya pun akan maksimal. Menurut Murty dan Gunasti (2013), 

karyawan yang memiliki komitmen organisasional adalah karyawan yang mampu 

mengidentifikasi keterlibatan dirinya dalam organisasi 

Penulis memilih CV Decorus karena merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

perusahaan yang berkembang dibidang manufaktur, CV Decorus merupakan sebuah organisasi 

atau perusahaan yang dimiliki oleh perorangan (swasta) dan telah berkembang pesat. Penulis 

mencoba memetakan fenomena yang terjadi di perusahaan dengan mewawancarai 7 orang 

karyawan di divisi X pada tanggal 15 Januari 2021, berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa 2 narasumber merasa bahwa mereka mampu mentaati 

peraturan dalam bekerja, namun 3 narasumber yang lain juga menjelaskan bahwa perusahaan 

bukan bagian dari diri karyawan, 1 narasumber mengatakan bahwa kurang melakukan kewajiban 

yang diberikan perusahaan kepada karyawan tersebut, dan 3 narasumber juga mengatakan bahwa 

mereka merasa kurang nyaman bekerja di perusahaan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa 

ada masalah terkait dengan komitmen organisasi. 

Dengan demikian penulis menganggap bahwa penelitian tentang komitmen organisasi 

penting untuk dilakukan. Hal ini sependapat dengan Devece, Palacios-Marqués, & Pilar (2016)  

komitmen organisasi sangat penting karena memiliki tujuan dan kebutuhan karyawan agar sesuai 

dengan kebutuhan dan tujuan organisasi untuk mendapatkan yang terbaik dari karyawan. Hasil  
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penelitian lain dilakukan oleh Dimitriadis (2018) menyatakan bahwa komitmen organisasi 

merupakan salah satu elemen terpenting bagi perusahaan, dimana kekuatan antara lingkungan 

internal dan eksternal perusahaan mewakili sejauh mana karyawan menjadi bagian di perusahaan 

tersebut. Selain itu penelitian lain yang dilakukan oleh Robbins (2016) menjelaskan bahwa 

seorang karyawan yang memiliki  komitmen organisasi akan mengidentifikasikan dirinya 

dengan organisasi atau perusahaan  yang bertujuan serta berkeinginan untuk tetap menjadi 

anggota. Dengan adanya komitmen  organisasi, diharapkan karyawan memiliki kesadaran akan 

keterikatannya dengan organisasi  atau perusahaan. 

Penulis mendapati bahwa terdapat dampak pada komitmen dalam ranah kerja. Tidak adanya 

komitmen dalam organisasi dapat menyebabkan kinerja menjadi buruk, juga absensi karyawan 

cenderung lebih banyak (Frone 1997 dalam Kim, 2014). Pernyataan ini sama dengan penelitian 

yang dilakukan oleh (Mandri, Komara & David 2018); (Sujaya, et al, 2017); (Saryono & 

Amboningtyas, 2017)  menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Sedangkan pendapat berbeda disampaikan oleh (Dika Arizona, 2013) dalam 

penelitiannya yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap 

kinerja pegawai. Menurut (Alkahtani & Aziz 2016) dalam penelitiannya ada beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi komitmen organisasi salah satunya yaitu faktor organisasi yang 

didalamnya terdapat budaya atau nilai-nilai budaya yang dapat mempengaruhi terhadap 

komitmen seorang karyawan terhadap organisasinya. Sementara itu terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi komitmen menurut Allen & Mayer (dalam Tectona, 2019) yaitu faktor 

karakteristik individu, karakteristik organisasional, pengalaman selama berorganisasi. 

Budaya organisasi penting untuk diteliti di CV Decorus, karena jika perusahaan   memiliki 

budaya organisasi  yang kuat, maka akan semakin kuat juga komitmen organisasional pada diri 

karyawan (Taurisa dan Ratnawati, 2012). Semakin baik atau kuat budaya yang dimiliki oleh 

organisasi maka semakin tinggi komitmen karyawan untuk berorganisasi di perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2011), Taurisa dan Intan (2012), dan Sinha et al (2017) 

menunjukan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Alvi et al 

(2014) meneliti tentang pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen organisasional dan 

kepuasan kerja menunjukan hasil bahwa budaya organisasi berhubungan dengan komitmen 

organisasional. Suatu organisasi sangat perlu mempunyai budaya atau nilai-nilai yang diterapkan 

dalam perusahaan tersebut karena sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu perusahaan dan 

perilaku karyawan. Tanpa adanya Budaya organisasi yang kuat seseorang karyawan akan  
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cenderung kurang maksimal untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik (Porwani , 2016). 

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis merasa tertarik melakukan penelitian tentang budaya 

organisasi dan komitmen karyawan di CV Decorus yang berada di Kabupaten Temanggung 

tersebut. Terdapat hasil penelitian terdahulu mengenai Budaya Organisasi dan Komitmen yang 

menunjukkan adanya hasil yang masih bertentangan. Peneliti beranggapan bahwa penelitian 

terkait Budaya Organisasi dan Komitmen dapat diteliti kembali. Dengan alasan bahwa penelitian 

ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Honorata Ratnawati 

Dwi Putranti, Megawati, Setyobudi (2018). Terbukti dengan perbedaan dari teori yang 

digunakan oleh Honorata Ratnawati Dwi Putranti, Megawati, Setyobudi (2018) dengan hasil 

penelitian yang di lakukan peneliti. Hal ini terlihat dari teori komitmen karyawan yang 

menggunakan teori Sopiah (2008) untuk teori Budaya Organisasi menggunakan teori Taliziduhu 

Ndraha (2003), sedangkan peneliti menggunakan teori untuk komitmen karyawan Allen & 

Meyer (2003) dan untuk teori Budaya Organisasi menggunakan teori dari Denison & Mirtha 

(1995). Metode yang di gunakan peneliti yaitu kuantitatif korelasional dengan teknik rendom 

sampling dengan populasi karyawan bagian Quality Control di CV Decorus Temanggung, 

sedangkan metode yang digunakan Honorata Ratnawati Dwi Putranti, Megawati, Setyobudi 

(2018) menggunakan teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

sampling jenuh (sensus) artinya teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2014). Dengan kata lain penelitian tentang Budaya 

Organisasi dan Komitmen karyawan masih dapat digunakan sehingga penulis dapat merumuskan 

masalah penelitian ini berjudul ‘’Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi di CV Decorus 

Temanggung’’. 

 

Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  kuantitatif. 

Pendekatan Kuantitatif ini digunakan untuk menguji hipotesis penelitian secara objektif 

dengan cara meneliti hubungan antar variabel (Creswell, dalam Supratiknya 2015). Oleh 

karena itu penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat hubungan antara variabel Budaya 

Organisasi dengan Komitmen Organisasi.   
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2. Definisi Operasional Variabel  

a. Budaya Organisasi 

Denison & Mishra (1995) mendefinisikan bahwa budaya organisasi adalah nilai-

nilai, keyakinan dan prinsip-prinsip dasar yang merupakan landasan bagi sistem dan 

praktek-praktek manajemen serta perilaku yang meningkatkan dan menguatkan prinsip-

prinsip tersebut. 

b. Komitmen Organisasi 

Meyer dan Allen  (1991) merumuskan suatu definisi mengenai komitmen dalam 

berorganisasi sebagai suatu konstruk psikologis yang merupakan karakteristik hubungan 

anggota organisasi dengan organisasinya dan memiliki implikasi terhadap keputusan 

individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam berorganisasi. 

3. Partisipan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di CV Decorus Temanggung yang bergerak dibidang 

industri kayu. Karyawan pada CV Decorus Temanggung yang bekerja seperti yang sudah 

diatur dengan peraturan perusahaan, dengan beban kerja yang tinggi guna memenuhi target 

dari perusahaan tersebut. Subjek penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di CV 

Decorus Temanggung di divisi Quality Control sejumlah 45 orang. Teknik yang digunakan 

adalah teknik sampling jenuh atau yang biasa disebut sensus. Sugiyono (2008) 

mendefinisikan sampling jenuh atau sensus sebagai suatu teknik penentuan sampel yang 

mana sebagian anggota populasi digunakan sebagai sampel penelitian. 

 

4. Metode Pengumpulan Data dan Teknik Sampling 

Data yang diperoleh dari penelitian ini dengan menggunakan metode skala dengan 

model skala likert. Dalam skala ini terdapat beberapa atribut pertanyaan psikologi yang 

dapat menunjukan setuju atau tidak setuju oleh subjek melalui angka dalam sebuah 

kontinum (Supratiknya 2014). Terdapat 2 skala dalam penelitian ini yang pertama adalah 

Komitmen dan yang kedua adalah Budaya Organisasi.  

 

5. Instrumen Penelitian  

Alat Ukur  

a. Budaya Organisasi  

Pada variabel komitmen ini, peneliti menggunakan skala yang telah dikembangkan 

sendiri berdasarkan aspek yang dikemukakan yang telah disusun oleh Allen & Meyer 

(1991). Berdasarkan aspek yang meliputi Affective commitment (Komitmen Afektif),  
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Continuance commitment(Komitmen Berkelanjutan), Normative commitment 

(Komitmen Normatif) dengan jumlah item sebanyak 18, yang terdiri dari aitem 

favourable dan unfavourable. 

b. Budaya Organisasi 

Pada variabel budaya organisasi, peneliti menggunakan skala yang telah 

dikembangkan sendiri berdasarkan aspek yang dikemukakan oleh Denison & Mishra 

(1995). Berdasarkan aspek yang meliputi Involvement (keterlibatan), Consistency 

(konsistensi), Adaptability (adaptasi), Mission (misi) dengan jumlah aitem sebanyak 10 

yang terdiri dari aitem favourable  dan unfavourable. 

 

6. Daya Diskriminasi dan Reliabilitas Alat Ukur 

a. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur  

Reliabilitas dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan pendekatan 

koefisien reliabilitas alpha. Data untuk menghitung koefisien reliabilitas alpha diperoleh 

lewat sekali saja penyajian skala pada responden (Azwar, 2017). Koefisien reliabilitas 

berada dalam rentang angka 0 sampai dengan 1,00. Semakin mendekati 1,00 berarti 

pengukuran semakin reliabel (Azwar, 2017). Pada penelitian ini perhitungan reliabilitas 

akan menggunakan program SPSS. 22. 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis telah melakukan uji validitas dan uji reliabilitas 

terhadap skala budaya organisasi dan komitmen organisasi. Uji signifikansi dilakukan 

dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Jika r hitung > r tabel, maka 

item dinyatakan valid. 

b. Uji Normalitas 

Tujuan dilakukannya uji normalitas adalah untuk memeriksa apakah data yang 

digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Adapun data yang memiliki 

distribusi normal harus memenuhi nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (Sugiyono, 2013). 

c. Uji Linieritas 

Tujuan dilakukannya Uji Linieritas adalah untuk melihat apakah terdapat hubungan 

antar variabel dalam penelitian. Data dapat dikatakan linier jika nilai deviation from 

linearity  p > 0,05. 

d. Uji Hipotesis 
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 Hipotesis dari Penelitian ini menggunakan hipotesis satu arah (one-tail), (Field 

2017). Karena diduga kedua variabel memiliki distribusi normal dan linier maka hipotesis 

dilakukan menggunakan korelasi product moment pearson.  

Tabel 1 

Hasil Reliabilitas Variabel Budaya Organisasi 

Reliability Statistics Variabel Budaya Organisasi 

Cronbach’s Alpha N of items 18 

0.742 18 

 

Tabel 2 

Hasil Reliabilitas Variabel Komitmen Organisasi 

Reliability Statistics Variabel Komitmen 

Cronbach’s Alpha N of items 18 

0.795 10 

Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika 

pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Dasar pengambilan 

uji reliabilitas Cronbach Alpha menurut Wiratna Sujerweni (2014) kuesioner dikatakan reliabel 

jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,6. Hasil uji reliabilitas yang sudah dilakukan oleh penulis 

dengan variabel Budaya Organisasi adalah Cronbach’s Alpha 0,742 dari N of items 18 yang 

berarti nilai Cronbach’s Alpha 0.74 > 0,6. Maka data kuesioner dari variabel Budaya Organisasi 

dapat dikatakan reliabel. Sedangkan dari variabel Komitmen nilai Cronbach’s Alpha 0,794 

dengan N of items 10 yang berarti nilai 0,794 > 0,6. Maka data kuesioner Komitmen dikatakan 

reliabel.  

 

7.Uji Asumsi 

a. Uji Korelasi  

Ho: Budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap komitmen organisasi. 

Ha: Budaya organisasi berpengaruh terhadap komitmen organisasi. 

Hasil korelasi menunjukan bahwa Budaya Organisasi memiliki hubungan positif 

signifikan dengan Komitmen Organisasi  pada karyawan CV Decorus,  
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dimana budaya organisasi nilai Sig. 0,444 < 0,05 yang berarti memiliki korelasi dengan 

komitmen organisasi. Sedangkan nilai person correlation  0,444  dimana nilai tersebut 

menunjukan tingkat hubungan budaya organisasi dan komitmen organisasi korelasi 

sedang berada di antara angka 0,41 s/d 0,60. Sehingga dapat disimpulkan penelitian yang 

dilakukan yang berjudul Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi memiliki 

hubungan positif.  Untuk penjelasan data dapat dilihat dari tabel berikut : 

Correlations                                                                                     

                                                                                      BUDAYA                       KOMITMEN 

                                                                                  ORGANISASI       

Budaya Organisasi       Person Correlation 

                                       Sig. (1-tailed) 

                                       N 

1. 

. 

40 

.444 

.002 

40 

Komitmen                     Person Correlation 

                                       Sig. (1-tailed) 

                                       N 

.444 

.002 

40 

1 

. 

40 

 

Pembahasan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah  Budaya Organisasi 

berhubungan  dengan Komitmen Organisasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa  nilai r= 0,444; 

p< 0,05.  Artinya Ada hubungan positif dan signifikan antara budaya organisasi dengan 

komitmen organisasi. Dengan kata lain semakin tinggi (baik) budaya organisasinya,  maka 

semakin tinggi (baik) komitmen organisasinya. Demikian juga sebaliknya, semakin baik 

komitmennya, maka semakin baik pula budaya organisasinya. Jadi dapat dikatakan bahwa  

budaya organisasi memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan komitmen organisasi. 

Hasil penelitian tersebut mungkin disebabkan oleh pertama, sebagian besar karyawan 

menganggap bahwa budaya yang ada di perusahaan saat ini memberi inspirasi bagi mereka 

dalam melakukan pekerjaan mereka sehingga mereka dapat meningkatkan komitmen organisasi. 

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil temuan Suwardi dan Utomo (2011) karyawan yang 

memiliki komitmen organisasi yang tinggi dapat memberikan dorongan terhadap karyawan 

untuk bertanggung jawab dan memberikan yang terbaik untuk mendukung keberhasilan 

organisasi tempat karyawan tersebut bekerja. Individu yang memiliki komitmen organisasi dapat  
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ditandai dengan adanya sikap positif terhadap penerimaan dan keyakinan yang kuat terhadap diri 

dengan nilai-nilai serta tujuan organisasi, sehingga muncul dorongan agar dapat 

mempertahankan keanggotaan organisasinya demi mencapai tujuan organisasinya. Kedua, 

sebagian besar karyawan menganggap bahwa budaya organisasi adalah bagian penting dalam 

mendukung tugas mereka sehingga dapat mencapai peningkatan komitmen organisasi. Hal 

tersebut dijelaskan oleh Porwani (2016) budaya organisasi yang kuat seseorang karyawan akan 

cenderung kurang maksimal untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik, suatu organisasi sangat 

perlu mempunyai budaya atau nilai-nilai yang diterapkan dalam perusahaan tersebut karena 

sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu perusahaan dan perilaku karyawan. Sependapat 

dengan penelitian yang dilakukan oleh  Aranki et al (2019)  yang menyatakan  bahwa  budaya  

organisasi  berhubungan signifikan dengan komitmen  organisasional, dimana semakin kuatnya 

budaya organisasi maka akan semakin kuat juga komitmen organisasi pada diri karyawan. 

Maka dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini bahwa budaya organisasi memiliki 

hubungan positif signifikan terhadap komitmen organisasi yang didukung oleh hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Syahrudin (2016) bahwa budaya organisasi berhubungan positif signifikan 

dengan komitmen organisasi. Semakin baik budaya organisasi di perusahaan maka akan 

meningkatkan komitmen pegawai terhadap organisasi pegawai perusahan.  Sependapat dengan 

penelitian yang dilakukan oleh  Aranki et al (2019)  yang menyatakan  bahwa  budaya  

organisasi  berhubungan signifikan dengan komitmen  organisasional, dimana semakin kuatnya 

budaya organisasi maka akan semakin kuat juga komitmen organisasi pada diri karyawan.  

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan mengkategorisasikan uji linearitas dan 

uji normalitas yang pertama, berdasarkan hasil uji linearitas diketahui nilai Sig. deviation from 

linearity sebesar 0,154 > 0,05 , maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear 

antara Budaya Organisasi dan Komitmen. Kedua Dari hasil uji normalitas maka didapat 

kolmogorov tabel pada sampel N = 40 berdistribusi normal dibuktikan dengan hasil uji 

probabilitas pada SPSS.22  yaitu lihat pada nilai Sig. nilainya 0.061 di mana > 0,05 yang artinya 

data berdistribusi normal. 

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya organisasi memiliki 

hubungan positif signifikan. Suatu organisasi juga tidak terlepas dari komitmen organisasional. 

Komitmen organisasional juga memiliki keterkaitan dengan budaya organisasi. Keharmonisan 

tujuan yang tercapai antara karyawan dan organisasi melalui budaya akan membangun suatu 

komitmen organisasional dalam diri karyawan.  Budaya organisasi memiliki hubungan terhadap 

komitmen organisasional. Suatu organisasi jika memiliki budaya organisasi yang kuat, maka  
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akan semakin kuat juga komitmen organisasional pada diri karyawan (Taurisa dan 

Ratnawati, 2012). Sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh  Aranki et al (2019)  yang 

menyatakan  bahwa  budaya  organisasi  berhubungan signifikan dengan komitmen  

organisasional, dimana semakin kuatnya budaya organisasi maka akan semakin kuat juga 

komitmen organisasi pada diri karyawan. Setiap organisasi harus memiliki budaya berupa 

kebiasaan atau nilai-nilai yang selalu dilakukan dalam berjalannya kegiatan-kegiatan pada 

organisasi apabila hal tersebut terus dilakukan memiliki hubungan baik dengan orang-orang di 

dalam organisasi lingkungan kerja.  

 

Kesimpulan Dan Saran 

Kesimpulan  

Ada hubungan positif dan signifikan antara budaya organisasi dengan komitmen 

organisasi. Dengan kata lain semakin tinggi (baik) budaya organisasinya, maka semakin tinggi 

(baik) komitmen organisasinya. Demikian juga sebaliknya, semakin baik komitmennya, maka 

semakin baik budaya organisasinya. Maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 

terdapat hubungan antara budaya organisasi dan komitmen organisasi. 

Saran  

1. Bagi pihak perusahaan, 

Pihak organisasi diharapkan dapat menunjukan atau memberi contoh organisasinya yang 

sudah berjalan dengan cara mengaplikasikan budaya organisasi melalui sistem nilai atau 

kebiasaan yang digunakan dalam organisasi dalam meningkatkan komitmen organisasi. Hal 

tersebut dapat dilakukan melalui diskusi atau sharing. 

2. Bagi karyawan, 

Untuk karyawan diharapkan dapat melakukan sistem nilai atau kebiasaan yang ada dalam  

budaya organisasi, sehingga mereka dapat bekerja untuk bisa mengembangkan diri dalam 

mencapai komitmennya dengan menunjukan bahwa mereka sudah mengaplikasi budaya 

organisasi dalam bekerja.  Hal tersebut dapat dilakukan melalui diskusi atau sharing.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, 
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Bagi peneliti selanjutnya agar menjadikan temuan dalam penelitian ini sebagai referensi 

dalam mengembangkan riset yang serupa melainkan dengan subjek yang berbeda atau juga 

menggunakan variabel lain.  

 


