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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sejak dahulu, manusia mempunyai tingkat keinginan berbeda-beda 

khususnya dalam hal berbisnis. Manusia memiliki target atau tujuan yang berbeda-

beda dalam melakukan pekerjaan guna tercapainya kehidupan yang lebih baik entah 

bagi diri sendiri, keluarga, ataupun masyarakat. Melakukan bisnis yang bergerak di 

bidang jasa khusus nya jasa pengiriman barang merupakan suatu pekerjaan yang 

beresiko tinggi terhadap kepuasan konsumen. Hal ini di karenakan perusahaan 

pengiriman barang memegang rasa kepercayaan konsumen baik dari segi 

keamanan, ketepatan waktu pengiriman, serta tempat yang sesuai dalam melakukan 

pengiriman barang.  

Industri jasa transportasi laut merupakan industri yang penting 

dikembangkan dalam hal mewujudkan kesejahteraan ekonomi nusantara yang di 

lakukan dengan cara membantu seluruh aktifitas pengiriman barang guna 

memenuhi kebutuhan setiap individu maupun kelompok yang ada di seluruh 

wilayah negara Indonesia. Sistem transportasi  yang  efektif  dan  efisien adalah hal 

yang wajib dalam menciptakan pola distribusi nasional yang handal. Sarana 

transportasi laut di Negara kepulauan seperti Negara Indonesia,  telah  menjadi  

jembatan utama dalam membantu berjalannya  distribusi  barang dalam skala besar 

yang dibantu dengan menggunakan peti kemas dan diangkut oleh kapal barang. 

Dalam menjalankan kegiatan pengiriman barang yang berhubungan dengan 

distribusi, yaitu menyalurkan barang dari produsen atau pemilik usaha kepada 

konsumen, setiap pelanggan menginginkan jasa pengiriman barang yang aman dan 

cepat serta memastikan barang yang dikirim sampai pada tempat dan waktu yang 

tepat pada setiap lokasi yang dituju. 

Seiring berkembangnya jaman, saat ini telah banyak lahir industri jasa 

pengiriman muatan kapal laut yang terus berkembang dan bersaing dalam merebut 

pasar. Itu semua dikarenakan jasa pengiriman barang dan perdagangan memiliki 

hubungan yang saling menguntungkan. Menurut Putri dan Suwandi (2019) Industri 
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jasa pengiriman barang dan industri perdagangan mempunyai hubungan yang 

saling berpengaruh.  

Budaya merupakan suatu hal yang dimiliki pada setiap organisasi atau 

kelompok, yang berpengaruh terhadap pengambilan tindakan oleh setiap Individu 

maupun kelompok. Menurut Tubagus (2015 ; dalam Rahmawati, dkk., 2019) 

budaya organisasi muncul dari sebuah kebiasaan, adat atau tradisi dan cara-cara 

umum dalam melakukan pekerjaan yang dikerjakan setiap individu dalam sebuah 

organisasi, yang dipertahankan dalam jangka waktu yang cukup lama. Proses 

tersebut diyakini dapat mengubah cara berfikir, bersikap dan berperilaku setiap 

individu yang ada dalam organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Fungsi dari 

budaya organisasi adalah mempererat hubungan antar anggota-anggotanya dalam 

mencapai tujuan organisasi, dan berfungsi sebagai pengendali atas setiap perilaku 

anggota dalam organisasi tersebut. Dengan adanya pernyataan tersebut, bisa 

dikatakan bahwa baik atau tidak berjalannya sebuah sistem organisasi bergantung 

juga pada budaya yang dianut oleh setiap perusahaan tersebut. Hal ini didukung 

pula oleh pernyataan Robins (dalam Edison, dkk., 2018:118) Budaya organisasi 

merupakan suatu nilai, tradisi, prinsip, serta cara dalam melakukan suatu hal,yang 

dapat berpangaruh terhadap pengambilan tindakan dari para anggotanya. 

Seorang pemimpin harus memahami dan menerapkan gaya kepemimpinan 

transformasional kepada setiap karyawan yang ada dalam sebuah perusahaan. 

Menurut Howell & Avolio,(1993; dalam Northouse, 2013:177) kepemimpinan 

transformasional yang autentik, merupakan kepemimpinan yang memiliki sifat  

bersosialisasi dan peduli akan kebaikan bersama. Pemimpin transformasional yang 

memiliki sifat bersosialisasi ini lebih mementingkan kesejahteraan orang lain 

dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri. Menurut Yukl, G (1989:224 ; dalam 

Hidayat & Ilyas 2019:27). Dengan diterapkannya  kepemimpinan transformasional, 

karyawan akan  merasa  dipercayai,  dihargai, setia dan respek pada pemimpinnya. 

Hingga akhirnya karyawan tersebut termotivasi dan melakukan pekerjaannya lebih 

dari yang diharapkan. Oleh pernyataan tersebut, dapat dikatakan bilamana seorang 

pemimpin dapat menerapkan gaya kepemimpinan transformasional kepada 

karyawan yang ada didalam perusahaan, pemimpin tersebut akan menciptakan 
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karyawan yang unggul dalam segi kinerja serta memiliki komitmen yang tinggi 

terhadap perusahaan. 

Tujuan atau target dalam pekerjaan adalah hal yang wajib dimiliki oleh 

karyawan. Dalam mencapai suatu tujuan, setiap karyawan harus mempunyai 

dorongan atau yang disebut sebagai kepuasan kerja, guna tercapainya tujuan yang 

di miliki setiap karyawan tersebut. Ismail dan Razak (2016 ; dalam Hidayat 2018) 

mengemukakan kepuasan kerja adalah cerminan dari perasaan karyawan terhadap 

pekerjaannya baik secara ekstrinsik maupun intrinsik dan karyawan akan menjadi 

berkomitmen terhadap organisasi atau perusahaan. Pernyataan ini didukung pula 

menurut.Wexley dan Yukl (2005 ; dalam Edison, dkk., 2018:210) Kepuasan kerja 

merupakan cara karyawan atau bawahan dalam merasakan pekerjaannya. 

Hendrajana dkk. (2016) menyatakan bahwa Setiap orang yang bekerja pada 

sebuah perusahaan atau organisasi, wajib memiliki komitmen terhadap 

pekerjaannya karena apabila sebuah perusahaan mempunyai karyawan yang tidak 

memiliki sebuah komitmen terhadap pekerjannya, visi atau tujuan dari  perusahaan 

akan sulit tercapai. Karyawan yang memiliki sebuah komitmen yang tinggi, akan 

melakukan pekerjaan secara maksimal agar dapat memberikan perhatian, pikiran, 

tenaga dan waktunya yang lebih ekstra dalam melakukan pekerjaanya. Sehingga 

pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan harapan perusahaan.  

Komitmen Organisasional merupakan suatu hal yang ada dalam sebuah 

organisasi dan memegang peranan penting dalam mencapai kesuksesan dari tujuan 

organisasi tersebut. Menurut Luthans (2005 ; dalam Purnamasari & Sriathi, 2019) 

Komitmen organisasional merupakan sikap yang mencitrakan loyalitas karyawan 

kepada perusahaan dan proses yang berkesinambungan dimana karyawan tersebut 

mengungkapkan kepedulian mereka akan organisasi, kesejahteraan, dan 

kesuksesan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa manajer perusahan 

ekspedisi muatan kapal laut di surabaya, terdapat permasalahan dalam perusahaan 

tersebut seperti budaya organisasi yang belum menunjukkan budaya atau norma 

yang baik dikarenakan kurangnya kesadaran diri karyawan dalam berperilaku sopan 

saat jam bekerja apabila atasan sedang di luar kantor dan adanya ketidakcocokan 
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antara satu orang dengan orang yang lain didalam satu tim. Gaya kepemimpinan 

transformasional pemimpin juga perlu ditingkatkan dikarenakan beberapa 

pimpinan yang ada pada tiap perusahaan ekspdisi muatan kapal laut di surabaya 

kurang memperhatikan keluhan-keluhan karyawan sehingga kurangnya rasa 

loyalitas dan peduli karyawan kepada pimpinan. Ketidaksesuaian gaji yang 

diberikan dengan beban pekerjaan yang dilakukan karyawan, sehingga kepuasan 

kerja karyawan menurun hal ini juga menyebabkan menurunnya tingkat komitmen 

karyawan dalam bekerja karena karyawan dapat berpindah hati kepada perusahaan 

lain yang menawarkan gaji lebih tinggi dan sesuai dengan beban pekerjaan.  

Fenomena rendahnya tingkat budaya organisasi, gaya kepemimpinan 

transformasional, kepuasan kerja, dan komitmen organisasional karyawan dalam 

bekerja menjadikan peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul pengaruh 

budaya organisasi, gaya kepemimpinan transformasional dan kepuasan kerja 

terhadap komitmen organisasional yang dimiliki oleh karyawan perusahaan 

ekspedisi muatan kapal laut di surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

memberikan pemahaman yang lebih baik dari pengaruh budaya organisasi, gaya 

kepemimpinan transformasional, dan kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasional pada karyawan perusahaan ekspedisi muatan kapal laut di Surabaya. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka 

perumusan masalah dalam penelitian adalah: 

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap komitmen organisasional 

pada karyawan perusahaan ekspedisi muatan kapal laut di Surabaya? 

2. Apakah gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap 

komitmen organisasional pada karyawan perusahaan ekspedisi muatan 

kapal laut di Surabaya? 

3. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasional 

pada karyawan perusahaan ekspedisi muatan kapal laut di Surabaya? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap 

komitmen organisasional pada karyawan perusahaan ekspedisi muatan kapal 

laut di Surabaya. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan 

transformasional terhadap komitmen organisasional pada karyawan 

perusahaan ekspedisi muatan kapal laut di Surabaya. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasional pada karyawan perusahaan ekspedisi muatan kapal laut di 

Surabaya. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik 

kepada beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut: 

a. Manfaat Akademis 

 Penelitian,ini diharapkan,dapat menambahkan pemahaman dan dapat 

digunakan sebagai pengembangan kajian bagi institusi pendidikan akademik 

khususnya di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia . Dengan begitu, penelitian 

ini dapat menambahkan pengetahuan melalui bukti empiris dan dapat dijadikan 

sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.  

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapakan menambahkan informasi bagi perusahaan 

ekspedisi muatan kapal laut di Surabaya serta sebagai bahan pertimbangan untuk 

menentukan kebijakan dalam meningkatkan budaya organisasi, gaya 

kepemimpinan transformasional dan kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasional pada karyawan perusahaan ekspedisi muatan kapal laut di Surabaya. 
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1.5. Sistematika Penulisan Skripsi 

 Untuk mempermudah pemahaman penelitian ini, maka sistematika 

penulisan dalam penelitian ini dibuat sebagai,berikut: 

 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi penjelasan singkat mengenai latar belakang permasalahan, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan 

skripsi. 

 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas mengenai kajian teori yang meliputi budaya organisasi, gaya 

kepemimpinan trasnformasional, dan komitmen organisasional; penelitian 

terdahulu;  pengembangan hipotesis; dan model penelitian. 

 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

Menjelaskan mengenai desain penelitian; identifikasi variabel; definisi operasional 

variabel; pengukuran variabel; jenis dan sumber data; metode pengumpulan data; 

populasi, sampel dan Teknik pengambilan sampel; dan analisis.data.             

 

BAB 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian; deskripsi data, hasil 

analisis data; dan pembahasan dari hasil penelitian. 

 

BAB 5. SIMPULAN, KETERBATASANDAN SARAN 

Berisikan mengenai simpulan; keterbatasan penelitian; dan saran yang diharapkan 

memberikan pemahaman yang bermanfaat. 

  


