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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Globalisasi yang terjadi saat ini memberikan dampak yang signifikan bagi 

kelangsungan hidup organisasi. Globalisasi telah menyebabkan terjadinya perubahan-

perubahan yang begitu cepat di dalam bisnis, yang menuntut organisasi untuk lebih 

mampu beradaptasi, mempunyai ketahanan, mampu melakukan perubahan arah dengan 

cepat, dan memusatkan perhatiannya kepada pelanggan. Globalisasi ini juga dapat 

memunculkan bahaya, sekaligus kesempatan bagi organisasi. Menurut pakar 

perubahan John P. Kotter (1995) dalam bukunya Leading Change, globalisasi yang 

terjadi di pasar dan kompetisi telah menciptakan ancaman, berupa semakin banyaknya 

kompetisi dan meningkatnya kecepatan dalam bisnis. Namun demikian juga 

memunculkan kesempatan berupa semakin besarnya pasar dan semakin sedikitnya 

hambatan-hambatan yang akan muncul. 

Dalam situasi bisnis seperti ini, setiap perusahaan ingin karyawannya memiliki 

kemampuan produktivitas yang tinggi dalam bekerja. Ini merupakan keinginan yang 

ideal bagi perusahaan yang berorientasi pada keuntungan semata sebab bagaimana 

mungkin perusahaan memperoleh keuntungan apabila di dalamnya diisi oleh orang-

orang yang tidak produktif. Akan tetapi, terkadang perusahaan tidak mampu 

membedakan mana karyawan yang produktif dan mana yang tidak produktif. Hal ini 

disebabkan perusahaan kurang memiliki sense of business yang menganggap karyawan 

sebagi investasi yang akan memberikan keuntungan. Perusahaan lebih terfokus pada 

upaya pencapaian target produksi dan keinginan menjadi pemimpin pasar. Akibatnya, 

perusahaan menjadikan karyawan tak ubahnya seperti mesin. Ironisnya lagi mesin 
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tersebut tidak dirawat atau diperlakukan dengan baik. Perusahaan lupa kalau karyawan 

adalah investasi dari profit itu sendiri yang perlu dipelihara agar tetap dapat 

berproduksi dengan baik. Perusahaan seperti ini kurang menganggap pentingnya 

komitmen karena pasar tenaga kerja yang ada memungkinkan mereka untuk mengganti 

keberadaan karyawan yang merasa tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Hal ini 

sama seperti bom waktu yang sewaktu-waktu akan merugikan perusahaan itu sendiri. 

Karena ketidakpuasan karyawan akan memunculkan reaksi-reaksi negatif misalnya 

karyawan sering mangkir, melakukan sabotase, menjadi agresif yang destruktif,  hasil 

kerja yang menurun, angka turnover yang tinggi, dan lain-lain. 

Dalam dunia kerja, komitmen seseorang terhadap organisasi/perusahaan 

seringkali menjadi isu yang sangat penting. Sayangnya beberapa pengusaha ataupun 

karyawan masih belum memahami arti dari komitmen dengan sungguh-sungguh. 

Padahal pemahaman tersebut sangatlah penting agar tercipta kondisi kerja yang 

kondusif sehingga perusahaan dapat berjalan secara efisien dan efektif. 

Ada banyak konsep dan pengukuran dari komitmen organisasi. Salah satunya 

adalah Allen dan Meyer (1990) yang membagi komitmen organisasi menjadi tiga 

dimensi. Dimensi pertama adalah affective commitment, yaitu pernyataan keterikatan 

karyawan secara emosi pada organisasi. Komitmen ini muncul karena karyawan 

merasa identik dan terlibat dalam organisasi. Dimensi yang kedua adalah continuance 

commitment yang berkaitan dengan kesadaran anggota organisasi bahwa karyawan 

akan mengalami kerugian jika meninggalkan organisasi. Allen dan Meyer (1990) 

menjelaskan bahwa ketiga hal ini lebih tepat dinyatakan sebagai komponen atau 

dimensi dari komitmen berorganisasi daripada jenis-jenis komitmen berorganisasi. Hal 

ini disebabkan hubungan anggota organisasi dengan organisasi mencerminkan 

perbedaan derajat ketiga dimensi tersebut. 
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Riset terdahulu menjelaskan banyak hasil positif yang muncul dari komitmen 

organisasi yang tinggi. Greenberg dan Baron (1993) menjelaskan bahwa karyawan 

yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi adalah karyawan yang lebih stabil dan 

lebih produktif sehingga pada akhirnya juga lebih menguntungkan bagi organisasi. 

Mowday dkk. (1982) mengatakan bahwa karyawan yang memiliki komitmen 

organisasi yang tinggi akan lebih termotivasi untuk hadir dalam organisasi dan 

berusaha mencapai tujuan organisasi. Sementara itu, Randall dkk (dalam Greenberg & 

Baron, 1993) menyatakan bahwa komitmen organisasi berkaitan dengan keinginan 

yang tinggi untuk berbagi dan berkorban bagi organisasi. Di sisi lain, komitmen yang 

tinggi cenderung menurunkan tingkat absensi dan turnover karyawan (Caldwell, 

Chatman, & O’Reilly, 1990; Modway dkk, 1982; serta Shore & Martin dalam 

Greenberg & Baron, 1993), komitmen organisasi juga ditemukan dapat mengurangi 

tingkat kelambanan dalam bekerja (Angle & Perry, 1981). Steers (1977) menyatakan 

bahwa komitmen berkaitan dengan intense untuk bertahan dalam organisasi, tetapi 

tidak secara langsung berkaitan dengan unjuk kerja karena unjuk kerja berkaitan pula 

dengan motivasi, kejelasan peran, dan kemampuan karyawan (Porter & Lawler dalam 

Modway dkk, 1982). Berdasarkan riset terdahulu ada beberapa faktor penentu 

karyawan berkomitmen di organisasi.  

Steers (1977) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai rasa identifikasi 

(kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi), keterlibatan (kesediaan untuk berusaha 

sebaik mungkin demi kepentingan organisasi) dan loyalitas (keinginan untuk tetap 

menjadi anggota organisasi yang bersangkutan) yang dinyatakan oleh seseorang 

pegawai terhadap organisasinya. Artinya bahwa komitmen itu sebagai adanya 

integritas yang meliputi kejujuran, loyalitas dan disiplin. Steers (1977) mengemukakan 

faktor penentu komitmen organisasi yang meliputi: karakteristik personal, karakteristik 
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yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, dan pengalaman kerja. Karakteristik 

personal yang terdiri dari usia, masa kerja, tingkat pendidikan, jenis kelamin, suku 

bangsa dan kepribadian berkolerasi dengan komitmen organisasi (Mathieu & Zajac, 

1990; Modway dkk, 1982). Angle dan Perry (1981) serta Steers (1977) berpendapat 

bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula harapannya 

sehingga tidak mungkin dipenuhi oleh organisasi akibatnya semakin rendah komitmen 

karyawan terhadap organisasi. Mathieu dan Zajac (1990) justru menemukan bahwa 

tingkat pendidikan berkorelasi negatif dengan komitmen organisasi. Karateristik 

personal adalah jenis kelamin yang juga ditemukan ditemukan memiliki pengaruh 

terhadap komitmen organisasi. Angle dan Perry (1981) serta Hrebeniak dan Alutto 

(1972) menemukan bahwa wanita memiliki komitmen organisasi yang lebih tinggi 

daripada pria. Mathieu dan Zajac (1990) justru menemukan bahwa karyawan pria 

memiliki komitmen yang lebih tinggi daripada karyawan wanita. Lama kerja sebagai 

salah satu anteseden karakteristik personal juga memiliki pengaruh yang cukup besar 

terhadap komitmen organisasi. Mathieu dan Zajac (1990) menemukan adanya korelasi 

yang lebih positif rendah antara masa kerja dengan komitmen organisasi. 

Karakterisitik yang berkaitan dengan jabatan atau peran memiliki sumbangan 

yang bermakna  pada komitmen organisasi. Karakteristik ini meliputi tantangan 

pekerjaan, konflik peran dan ambiguitas peran. Dari beberapa penelitian ditemukan 

bahwa tantangan pekerjaan memiliki hubungan positif dengan komitmen organisasi, 

sedangkan konflik peran dan ambiguitas peran memiliki hubungan negatif dengan 

komitmen organisasi. Mathieu dan Zajac (1990) menemukan bahwa tantangan tugas 

dan variasi keterampilan memiliki korelasi positif yang moderat dengan komitmen 

organisasi; tetapi otonomi hanya berkorelasi rendah dengan komitmen organisasi. 
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Sebaliknya konflik peran, ambiguitas peran, dan kelebihan beban kerja memiliki 

korelasi yang negatif sedang dengan komitmen organisasi. 

Pengalaman kerja memberikan kontribusi yang paling besar terhadap 

komitmen organisasi. Pengalaman kerja ini meliputi keterandalan organisasi 

(Buchanan, 1974; Hrebeniak, 1974; Steers, 1977), perasaan dipentingkan (Buchanan, 

1974; Steers, 1977), realisasi harapan (Grusky, 1966; Steers, 1977), sikap rekan kerja 

yang positif terhadap organisasi (Buchanan, 1974; Steers, 1977), persepsi terhadap 

gaji, serta norma kelompok yang berkaitan dengan kerja keras (Buchanan,1974). Hasil 

penelitian Mathieu dan Zajac (1990) menemukan korelasi yang cukup besar antara 

kepemimpinan partisipatori dan komunikasi pimpinan, yang merupakan bentuk 

pengalaman kerja, dengan komitmen organisasi. 

Variabel disposisional juga ditemukan mempengaruhi komitmen organisasi. 

Variabel disposisional mencakup kepribadian dan nilai yang memiliki anggota 

organisasi (Allen dan Meyer, 1990). Hal-hal lain yang tercakup ke dalam variabel 

disposisional ini adalah kebutuhan untuk berprestasi dan etos kerja yang baik 

(Buchanan dalam Allen & Meyer, 1990). Riset terdahulu menemukan bahwa variabel 

disposisional ini memiliki hubungan yang lebih kuat dengan komitmen berorganisasi 

dibandingkan dengan variabel situasional. Hal ini terjadi karena variabel disposisional 

adalah sesuatu yang melekat pada diri karyawan dan lebih sulit diubah sehingga 

memiliki pengaruh yang lebih stabil dan bertahan lama. 

Penelitian lain menemukan bahwa komunikasi interpersonal sebagai faktor 

penentu komitmen organisasi. Wahyuni (2004) menyatakan bahwa komunikasi 

interpersonal yang efektif dapat mempengaruhi komitmen organisasi. Hasil ini  

menjelaskan bahwa karyawan yang memiliki kemampuan komunikasi interpersonal 

yang tinggi akan diikuti dengan komitmen organisasi yang tinggi. Ini terjadi karena 
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kepuasan karyawan akan pola komunikasi di organisasi cenderung  meningkatkan 

komitmen organisasi. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Martin (2010) yang 

menyatakan bahwa komunikasi interpersonal mempunyai keterikatan dalam proses 

membangun sebuah tim. Tahap awal pengembangan tim membutuhkan komunikasi 

yang jelas tentang proyek yang dibutuhkan dan bagaimana masing-masing anggota tim 

akan masuk ke dalam lingkup keseluruhan pekerjaan. Kejelasan ini akan mendukung 

terciptanya komitmen anggota tim.  

Riset terdahulu juga menghubungkan komunikasi interpersonal dengan 

affective commitment. Dalam komunikasi yang efektif, penerimaan pesan cenderung 

lebih bersifat positif dan supportif, sehingga timbul adanya pemahaman yang simpatik 

terhadap ide-ide dan perasaan orang lain serta lebih mampu memecahkan masalah 

secara efektif (Atwater, 1992). Hal ini akan menunjukkan bahwa komunikasi 

interpersonal akan menciptakan affective commitment. Namun hal ini tidak didukung 

dalam penelitian Wahyuni (2004) dan Orebiyi (2011), yaitu komunikasi interpersonal 

memiliki hubungan yang tidak signifikan dengan affective commitment. 

Sementara itu riset tentang komunikasi interpersonal dengan continuance 

commitment dilakukan oleh Azwar (1999) dan Wahyuni (2004). Pesan-pesan 

komunikasi yang disampaikan baik melalui lisan maupun media mampu mengubah 

sikap dan perilaku orang lain tergantung pada sejauh mana pesan-pesan komunikasi 

tersebut diperhatikan, dipahami, dan diterima (Azwar, 1999). Hal ini akan 

menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal akan menciptakan continuance 

commitment karena komunikasi interpersonal dari pimpinan mengubah sikap dan 

perilaku karyawan. Hal ini didukung dalam penelitian Wahyuni (2004), yaitu 

komunikasi interpersonal memiliki hubungan yang signifikan dengan continuance 

commitment. Tetapi hal ini tidak didukung didalam penelitian yang dilakukan Orebiyi 
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(2011) yang menyatakan bahwa komunikasi interpersonal memiliki hubungan yang 

tidak signifikan dengan continuance commitment. 

Riset terdahulu yang menghubungkan komunikasi interpersonal dengan 

normative commitment dilakukan oleh Tubbs dan Moss (2000) dan Wahyuni (2004). 

Komunikasi yang efektif terjadi apabila memiliki beberapa unsur, yaitu pemahaman, 

kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang makin baik, dan tindakan (Tubbs 

dan Moss, 2000). Hal ini akan menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal akan 

menciptakan normative commitment karena dapat menciptakan kesenangan, pengaruh 

pada sikap yang mengarah pada penjagaan norma. Hal ini didukung dalam penelitian 

Orebiyi (2011) bahwa komunikasi interpersonal memiliki hubungan yang signifikan 

dengan normative commitment. Namun hal ini tidak didukung dalam penelitian 

Wahyuni (2004), yaitu komunikasi interpersonal memiliki hubungan yang tidak 

signifikan dengan normative commitment. 

Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah para karyawan dalam 

perusahaan Kecap Salem di Kota Bandung. Adapun alasan peneliti mengambil sampel 

karyawan di perusahaan Kecap Salem karena berdasarkan informasi yang peneliti 

dapatkan dari hasil wawancara dengan pemilik bahwa perusahaan banyak merekrut 

karyawan baru karenabanyak karyawan yang keluar, hal ini menunjukan bahwa 

komitmen organisasi yang dimiliki oleh karyawan sangatlah rendah (Wawancara, 

2014).  

Dengan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul: “Pengaruh Komunikasi Interpersonal terhadap Komitmen Organisasi 

pada Perusahaan Kecap Salem di Kota Bandung”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Peneliti mengidentifikasikan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

komunikasi interpersonal terhadap komitmen organisasi. Pengaruh yang dimaksud 

dalam identifikasi masalah adalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar tingkat komunikasi interpersonal karyawan di Perusahaan 

Kecap Salem? 

2. Seberapa besar tingkat komitmen organisasi karyawan di Perusahaan Kecap 

Salem? 

3. Seberapa besar pengaruh komunikasi interpersonal terhadap komitmen 

organisasi di Perusahaan Kecap Salem? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan identifikasi permasalahan di atas, maksud dan tujuan dari 

penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui besarnya tingkat komunikasi interpersonal karyawan di 

Perusahaan Kecap Salem. 

2. Untuk mengetahui besarnya tingkat komitmen organisasi karyawan di 

Perusahaan Kecap Salem. 

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh komunikasi interpersonal terhadap 

komitmen organisasi di Perusahaan Kecap Salem. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1. Implikasi Praktis bagi Perusahaan Kecap Salem 

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan pertimbangan 

atau masukan kepada perusahaan terkait dalam menciptakan komitmen 

organisasi melalui komunikasi interpersonal. 

2. Implikasi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan 

pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang manajemen khususnya dalam 

bidang manajemen sumber daya insani tentang pengaruh komunikasi 

interpersonal terhadap komitmen organisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


