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ABSTRAK 

PENGARUH BUDAYA ORGANISASI  

TERHADAP KOMITMEN KERJA KARYAWAN  

PADA PT LAUTAN TEDUH INTERNIAGA  

(DEALER UTAMA YAMAHA) BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

SHANTIKA LUPITA SARI 

 

 

PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama Yamaha) Bandar Lampung merupakan perusahaan 

swasta yang bergerak di bidang penyaluran kendaran sepeda motor merek Yamaha di Bandar 

Lampung terus menerus mengembangkan budaya yang baik pada setiap karyawannya. 

 

Masalah yang dihadapi PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama Yamaha)  adalah Lemahnya 

budaya organisasi dalam pencapaian tingkat komitmen kerja karyawan mengakibatkan seseorang 

karyawan akan sulit bekerja secara maksimal, mulai dari tingkat absensi yang kurang efektif yaitu 

mencapai 0,59% (Tabel.3) maupun kurang tercapainya realisasi target volume penjualan 2009 

dengan penurunan volume penjualan yang terjadi pada bulan September sebesar 77% (Tabel.2). 

 

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah apakah budaya organisasi yang 

dimiliki mempunyai pengaruh positif terhadap komitmen kerja karyawan pada PT Lautan Teduh 

Interniaga (Dealer Utama Yamaha) di Bandar Lampung?  

 

Alat analisis yang digunakan yaitu regresi linier sederhana untuk melihat besarnya pengaruh 

budaya organisasi terhadap komitmen kerja karyawan. Berdasarkan hasil perhitungan didapat nilai 

Y = 9,101+0,622X. Berarti budaya organisasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap 



  

komitmen kerja karyawan. Nilai positif pada koefisien menunjukan bahwa hubungan yang terjadi 

antara variabel budaya organisasi dengan komitmen kerja karyawan searah sehingga mampu 

menciptakan komitmen karyawan. Pernyataan ini didukung oleh nilai koefisien determinasi (R 

Square) sebesar 0,387 atau 38,7% yang artinya besarnya pengaruh budaya organisasi terhadap 

komitmen kerja karyawan sebesar 37,1%, sedangkan sisanya 62,8% dijelaskan oleh variabel lain 

di luar budaya organisasi. Selain itu nilai t-hitung (6,051) > t-tabel (2,002) dan signifikan           t-

hitung sebesar 000 yang berarti menjawab hipotesis penelitian ini yaitu budaya organisasi 

berpengaruh terhadap komitmen kerja karyawan PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama 

Yamaha) Bandar Lampung. 

 

Saran yang diberikan kepada PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama Yamaha) Bandar 

Lampung yaitu perusahaan perlu terus berusaha untuk lebih meningkatkan budaya organisasi yang 

baik kepada karyawan serta senantiasa memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

komitmen kerja karyawan baik yang bersifat material maupun non material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ABSTRACT 

THE INFLUENCE OF ORGANIZATION CULTURE  

TOWARDS EMPLOYEE WORK COMMITMENT 

IN PT LAUTAN TEDUH INTERNIAGA 

(MAJOR DEALER OF YAMAHA) AT BANDAR LAMPUNG 

 

BY 

 

SHANTIKA LUPITA SARI 

 

 

PT Lautan Teduh Interniaga (Major dealer of Yamaha) at Bandar Lampung to be private enterprise 

that active in canalization motorcycle brand of Yamaha at Bandar Lampung which developing 

good culture to every employees.  

  

Problem that faced by PT Lautan Teduh Interniaga (Major dealer of Yamaha) is organization’s 

weakness culture in employee commitment in job level achievement that causes the employee has 

difficult in working as maximally, begin from attendance level less effective that is achieve 0, 59% 

(table. 3) and lack of achievement in realization of target sale volume 2009, with sale volume 

depreciation in September as big as 77% (table. 2).  

 

Therefore, the problem formulated in this research is whether the organization culture has positive 

influence towards employee work commitment in PT Lautan Teduh Interniaga (Major dealer of 

Yamaha) at Bandar Lampung?  

 

Tool analysis that used is simple linear regression to see organization culture influence magnitude 

towards employee work commitment. Based on the calculation result is got value y = 

9,101+0,622x. It means that organization culture have positive influential towards employee work 

commitment. Positive value in coefficient shows the connection between organization culture 

variable with unidirectional employee work commitment, so it can create the employee 

commitment. This statement is supported by determination coefficient value (R Square) as big as 

0,387 or 38, 7%. It means that the organization culture influence magnitude towards employee 



  

work commitment as big as 37, 1%, while the rest 62, 8% explained by variable other outside 

organization culture. Besides that, value t-account (6,051) > t-table (2,002) and significant t-

account is as big as 000. It means to answer this research hypothesis that has influential 

organization culture towards employee work commitment PT Lautan Teduh Interniaga (Major 

dealer of Yamaha) at Bandar Lampung.  

  

The suggestion that given to PT Lautan Teduh Interniaga (Major dealer of  Yamaha) at Bandar 

Lampung is Company should increase organization culture to the employee and it must be able to 

defend organization culture in the employee with then do good connection and give facilities with 

example either from every higher to watch over employee work commitment continuity.  
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sumber daya manusia merupakan aspek yang berharga dalam sebuah organisasi 

karena segala macam aktivitas tidak mungkin dapat berjalan tanpa adanya 

manusia sebagai penggerak. Manusia sebagai anggota organisasi mengupayakan 

agar organisasi tetap berjalan dan memperoleh kemajuan yang diiginkan yaitu 

pencapaian target secara efektif dan efisien, dan terjadi hubungan yang baik antara 

masing-masing sumber daya manusianya. Salah satu faktor yang berperan dalam 

pencapaian target perusahaan adalah stabilitas pada organisasi. Kestabilan 

organisasi dapat dilihat dengan bagaimana kebiasaan–kebiasaan dan cara 

melakukan segala sesuatu dalam perusahaan. 

 

Dengan demikian suatu organisasi tergantung pada unsur sumber daya manusia di 

dalamnya, karena besar peran sumber daya manusia dirasakan jauh melalui peran 

yang diberikan oleh sumber-sumber daya lainnya. Oleh karena itu pengelolaan 
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sumber daya manusia juga tidak kalah pentingnya dengan pengelolaan sumber 

daya lainnya. Bagaimanapun tanpa karyawan yang menjalankan budaya 

perusahaan yang baik tidak akan mendapatkan hasil yang berkualitas. Untuk 

mencapai kesan yang baik, sebuah organisasi perlu membentuk dan mengamalkan 

budaya organisasi yang baik.  

 

Biasanya organisasi yang memperlihatkan satu persamaan akan memberi 

kekuatan kepada organisasi itu untuk menempuh aturan-aturan yang berlaku di 

sekitarnya. 

 

Budaya perusahaan dalam sebuah organisasi biasanya dikaitkan dengan sistem 

nilai, norma, sikap dan etika kerja yang dipegang bersama oleh setiap pegawai. 

Empat elemen ini menjadi asas untuk menjadi landasan dasar bagi karyawan, cara 

mereka berfikir, berhubungan antara satu sama lain dan berinteraksi dengan 

lingkungan kerja sekitar. Jika budaya perusahaan itu berjalan dengan baik, maka 

hasil yang akan diperoleh karyawan yaitu mereka dapat meningkatkan mutu kerja 

dan akan memberikan sumbangan kepada keberhasilan suatu perusahaan. 

 

Organisasi diartikan dalam arti statis dan dapat pula dalam arti dinamis. Dalam 

arti statis organisasi merupakan wadah kegiatan kelompok orang yang 

mengadakan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam arti dinamis 

organisasi merupakan suatu sistem atau kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan 

untuk merumuskan tujuan, mengadakan pembagian kerja ke dalam unit-unit dan 

melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada masing-masing orang yang 

menjadi bawahannya. 
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Budaya oleh banyak organisasi maupun perusahaan dipakai untuk membentuk 

pola pikir karyawan dari awal mereka masuk sehingga diharapkan mampu 

mempengaruhi perasaan nyaman dalam bekerja dengan kecocokan yang tercipta 

antara nilai-nilai individu dan organisasi , dan mampu mempengaruhi komitmen 

karyawan terhadap perusahaan tersebut. 

Peran budaya organisasi adalah sebagai sarana dalam menentukan arah organisasi, 

mengarahkan apa yang patut dikerjakan dan bagaimana mengalokasikan sumber 

daya organisasi yang tercermin pada nilai dasar organisasi (Sumber: Buku 

Panduan PT Lautan Interniaga (Dealer Utama Yamaha) Bandar Lampung, 2009), 

yaitu :  

1. Kepekaan terhadap kebutuhan pelanggan. 

2. Kebebasan karyawan dalam memberikan ide. 

3. Keterbukaan untuk melakukan komunikasi yang bebas, santai, dialogis 

dan bertanggungjawab. 

 

Perusahaan-perusahaan memiliki budaya karena persyaratan-persyaratan yang 

dibutuhkan dalam penciptaan budaya sifatnya umum. Yang diperlukan hanyalah 

sekelompok karyawan yang berinteraksi sesama satu periode waktu yang panjang 

dan semakin lama berfungsi, semakin dalam jalan keluar itu tertanam dalam 

budaya relatif berhasil atas apapun yang mereka lakukan. Jalan keluar yang 

dilakukan buralang kali untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi 

cenderung menjadi sebagian dari budaya. Semakin lama berfungsi, semakin 

dalam jalan keluar itu tertanam dalam budaya. (Kotter dan Hesket, 1998 : 6) 
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Gagasan-gagasan atau jalan keluar yang kemudian tertanam dalam suatu budaya 

ini dapat berasal dari manapun : dari perseorangan ataupun dari kelompok, dari 

tingkat bawah atau puncak organisasi. Tetapi dalam perusahaan dengan budaya 

perusahaan yang kuat, gagasan-gagasan ini tampaknya sering dihubungkan 

dengan pendiri atau pemimpin awal lainnya yang mengartikulasikannnya sebagai 

suatu “visi”, “strategi bisnis”, “filosofi atau ketiga-tiganya. (Lihat gambar 1) 
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Gambar 1  

 

 Gambar 1  : Pola umum munculnya budaya perusahaan 

 Sumber : Kotter dan Hesket, 1998 

 

Widjaja (2004:26) mengindikatorkan lemah kuatnya suatu budaya dalam 

perusahaan sebagai berikut : 

Budaya yang kuat mempunyai dampak yang lebih besar pada perilaku karyawan. 

Dalam suatu budaya kuat, nilai inti (core values) organisasi itu dipegang secara 

intensif dan dianut bersama secara meluas. Makin banyak anggota yang menerima 

nilai-nilai itu, makin kuat budaya tersebut.  

 

 

 

Manajemen Puncak 

Seorang atau para manager puncak dalam perusahaan yang masih 

baru atau muda mengembangkan dan berusaha untuk 

mengimplementasikan suatu visi/filosofi dan/atau strategi bisnis. 

Perilaku organisasi 

Karya-karya implementasi. Orang berprilaku melalui cara yang 

dipandu oleh filosofi dan strategi 

Hasil 

Dipandang dari berbagi segi, perusahaan itu berhasil dan 

keberhasilan itu terus berkesinambungan selama bertahun-tahun. 

Budaya 

Suatu budaya muncul, mencerminkan visi dan strategi serta 

pengalaman-pengalaman yang dimiliki orang dalam 

mengimplementasikannya. 
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Konsisten dengan definisi itu, suatu budaya kuat akan mempunyai pengaruh yang 

besar pada prilaku anggota-anggotanya karena tingginya tingkat kebersamaan 

(sharedness) dan intensitas menciptakan suatu iklim internal dari kendali perilaku 

yang tinggi. Budaya yang lemah adalah sebaliknya. 

 

Suatu hasil spesifik dari budaya yang kuat seharusnya adalah menurunnya tingkat 

keluarnya karyawan. Budaya yang kuat memperlihatkan kesepakatan yang tinggi 

di kalangan anggota mengenai apa yang dipertahankan oleh organisasi itu. 

Kebulatan maksud semacam itu membina kekohesifan, kesetiaan, dan komitmen 

organisasi. Selanjutnya ciri ini mengurangi kecenderungan karyawan untuk 

meninggalkan organisasi itu. 

 

Komitmen dapat membuat karyawan mempunyai kepercayaan kuat terhadap 

pencapaian tujuan dan nilai-nilai organisasi, memiliki kesediaan untuk berusaha 

sekuat tenaga untuk meningkatkan diri demi organisasi dan berkeinginan kuat 

untuk memperbaiki keanggotaan dan terus berada dalam organisasi.  

 

Menurut Alex. S. Nitisemito (1984 :150) Keuntungan diperolehnya komitmen 

kerja karyawan yang tinggi yang ditandai dengan semakin meningkatnya 

semangat dan kegairahan kerja antara lain : 

1. Pekerjaan lebih cepat diselesaikan 

2. Kerusakan akan dapat dikurangi 

3. Absensi akan dapat diperkecil 

4. Perpindahan karyawan dapat diperkecil 

5. Produktivitas kerja dapat ditingkatkan 

6. Ongkos per unit dapat diperkecil 
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Indikasi turunnya komitmen kerja penting untuk dapat diketahui setiap 

perusahaan. Indikasi-indikasi turunnya komitmen kerja menurut Alex S. 

Nitisemito (1984 : 162-166) adalah : 

1. Turun atau rendahnya produktivitas kerja 

Hal ini dapat diukur atau diperbandingkan dengan waktu sebelumnya. 

Produktivitas yang turun dapat terjadi karena kemalasan, penundaaan 

pekerjaan dan sebagainya, hal ini disebabkan adanya suatu indikasi 

komitmen kerja yang turun. 

2. Tingkat absensi yang naik atau tinggi 

Bila semangat dana kegairahan kerja turun, maka mereka akan malas 

setiap hari untuk datang kerja. Meningkatnya absensi merupakan indikasi 

turunnya komitmen kerja karyawan. 

3. Labour Turn Over yang tinggi 

Bila dalam perusahaan terjadi tingkat keluar masuknya karyawan naik 

daripada sebelumnya maka hal ini merupakan indikasi komitmen kerja 

karyawan. Keluar masuknya karyawan yang meningkat terutama 

disebabkan karena ketidaksenangan mereka bekerja pada perusahaan. 

4. Tingkat kerusakan yang naik atau tinggi 

Indikasi lain yang menunjukkan turunnya komitmen kerja karyawan yaitu: 

bilamana tingkat kerusakan baik pada bahan baku, barang jadi maupun 

peralatan yang digunakan meningkat naiknnya tingkat keruskan sebetulnya 

menunjjukkan bahwa perhatian dalam pekerjaan berkurang. 

5. Kegelisahan dimana - mana 

Kegelisahan tersebut dapat terwujud dapat terbentuk dalam bentuk 
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ketidaksenangan kerja. Keluh kesah dan lainnya perlu diketahui sebab 

merupakan salah satu indikasi turunnya komitmen kerja karyawan. 

6. Tuntutan yang sering terjadi 

Tuntutan sebetulnya dalah perwujudan dari ketidakpuasan dimana pada 

tahap tertentu akan menimbulkan keberanian untuk mengajukan tuntutan. 

7. Pemogokan  

Adalah indikasi yang paling kuat tentang turunnya komitmen kerja. Setiap 

perusahaan mencegah kemungkinan timbulnya pemogokan karena 

pemogokan ini dapat menimbulkan kelumpuhan bagi perusahaan dengan 

segala akibatnya. 

 

Dari faktor-faktor di atas dapat dijadikan suatu pedoman untuk mengetahui 

permasalahan yang sedang dihadapi para karyawan serta dapat digunakan untuk 

memotivasi komitmen kerja para karyawan. 

 

Menurut Kossen (1990:227), yang menjadi indikasi menurunnya komitmen kerja 

karyawan dapat dilihat dari : 

1. Tingkat Absensi 

2. Kepuasan kerja 

3. Perpindahan Karyawan 

4. Pemogokan/ sabotase 

 

PT. Lautan Teduh Interniaga sebagai Dealer Utama sepeda motor merk Yamaha 

di propinsi Lampung yang ditunjuk oleh  PT. Yamaha Motor Kencana Indonesia 

(YMKI) sebagai agen tunggal pemegang merk sepeda motor Yamaha di 

Indonesia. 
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Selain itu, PT Lautan Teduh sudah memiliki 46 dealer resmi, dimana 17 dealer 

merupakan dealer  intern dalam arti dealer group dari PT. Lautan Teduh 

Interniaga  dan 29 dealer ektern (dealer kepemilikannya di luar group PT. Lautan 

Teduh Interniaga). (Data terlampir) 

 

Dalam menjalankan usahanya, PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama 

Yamaha) Bandar Lampung mempunyai aturan tersendiri.  Seluruh karyawan 

setiap hari diwajibkan mengisi absensi sebelum Pukul 08.30 WIB dan mengikuti 

Breafing pagi selama 15 menit yang dimulai pukul 08.15 WIB hingga pukul 08.30 

WIB. Dimana breafing pagi ini digunakan sebagai ajang untuk saling memberikan 

informasi antara Pihak Manajemen dan para karyawan. Pukul 08.30 WIB seluruh 

karyawan mulai bekerja hingga waktunya istirahat pada pukul 12.00 WIB sampai 

dengan pukul 13.00 WIB dan pulang setelah pukul 17.00 WIB. Jika mereka 

melakukan tiga kali pelanggaran maka karyawan tersebut dikenakan sanksi 

administratif. Para karyawan juga harus saling bekerjasama dalam menjalankan 

tugasnya. Selain itu, PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama Yamaha) 

memiliki 46 dealer resmi, dimana 17 dealer adalah merupakan dealer  intern 

dalam arti dealer group dari  PT Lautan Teduh Interniaga  dan 29 dealer ektern 

(dealer kepemilikannya di luar group PT Lautan Teduh Interniaga). (Data 

terlampir) 

 

Hingga bulan Desember Tahun 2009 PT Lautan Teduh Interniaga Lampung 

memiliki karyawan sebanyak 480 orang karyawan yang tesebar di setiap 

kabupaten di Lampung (Data Terlampir). Namun pada skripsi ini penulis mencoba 

memfokuskan penelitian pada PT Lautan Teduh Interniaga khusus dealer utama 
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Yamaha. Berikut ini merupakan komposisi karyawan pada PT Lautan Teduh 

Interniaga (Dealer Utama Yamaha) Bandar Lampung. 

 

Tabel 1.  Komposisi Karyawan PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer 

Utama Yamaha) Bandar Lampung Tahun 2009 

 

NO. BAGIAN 
JUMLAH KARYAWAN 

(Orang) 

1. Direktur 1 

2. Manager Pemasaran (Marketing Manager) 1 

3. Manager Keuangan dan Akuntansi  

(Finance and Accounting Manager) 

1 

4. Manager Unit Motor Sub Dealer  

(Sales Manager) 

1 

5. Manager Servis (Service Manager) 1 

6. Manajer Spare Part (S’Part Manager) 1 

7. Personalia & Umum 

 

 

1 

8. Accounting Supervisor 1 

9. IT Supervisor 1 

10. Alokasi 2 

11. Area Kontrol 3 

12. Shop Kontrol 

 

3 

13. Staff Accounting 5 

14.  Pajak 1 

15. Staff Keuangan 4 
16. Kasir 2 

17. Promosi dan Edukasi 5 
18. BBM 2 

19. Faktur 2 

20.  Staff Service 6 
21.  Staff EDP 2 

22.  Operator  2 

23.  Teknisi umum 1 

24.  Messenger 3 

25. Office Boy 3 
26. Keamanan 6 

Total 60 

PT. Lautan Teduh Interniaga, 2009 

 

Dengan jumlah 60 karyawan tersebut tentu merupakan hal yang tidak mudah bagi 

perusahaan untuk menyatukan persamaan persepsi dalam pekerjaan maupun 

dalam penyatuan budaya organisasi yang berbeda-beda pada setiap perusahaan.  
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Tidaklah mudah untuk membangun budaya organisasi dalam suatu perusahaan, 

karena budaya merupakan suatu proses yang panjang untuk diterapkan pada 

karyawan. PT Lautan Teduh Interniaga sendiri telah mempunyai suatu budaya 

organisasi yang telah dibentuk, budaya PT Lautan Teduh Interniaga yaitu : 

 Produktivitas 

 Mutu 

 Organisasi 

 Servis 

 Inovasi 

Dengan adanya budaya-budaya tersebut di atas, maka PT Lautan Teduh Interniaga 

sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor merk 

Yamaha, nantinya akan mampu memberikan dampak positif pada kinerja setiap 

karyawan.  

 

Budaya tersebut pada akhirnya memberikan implementasi yang cukup kuat dalam  

meningkatkan volume penjualan sepeda motor Yamaha di wilayah lampung, salah 

satunya meningkatkan kinerja seluruh karyawan yang ditandai dengan fluktuasi 

penjualan pada tahun 2009 pada table 2.  berikut :  
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Tabel 2. Volume Penjualan Motor  Yamaha pada PT Lautan Teduh Interniaga  

(Dealer Utama Yamaha) Bandar Lampung Januari - Desember Tahun 2009 

 

NO BULAN 
TARGET REALISASI 

(UNIT) UNIT (%) TARGET 

1 Januari 4345 4009 92% 

2 Februari 4115 4049 98% 

3 Maret  4580 4439 97% 

4 April 5260 4201 80% 

5 Mei 5765 5192 90% 

6 Juni 6105 5871 96% 

7 Juli 6320 6115 97% 

8 Agustus 6570 6220 95% 

9 September 4650 3559 77% 

10 Oktober 5060 4232 84% 

11 November 6600 7032 107% 

12 Desember 4470 3510 79% 

  Jumlah     1092% 

  Rata-rata     91% 

PT. Lautan Teduh Interniaga, 2009 

 

PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama Yamaha) sebagai perusahaan yang 

bergerak di bidang penjualan sepeda motor Yamaha dalam hal ini memasarkan 16 

Jenis sepeda motor Yamaha, diantaranya adalah : Vega ZR, Vega ZRD, Vega R, 

Vega RD, Jupiter Z, Jupiter Z CW, Jupiter MX, Jupiter MX CW, Jupiter MX 

ATCW, Mio, Mio CW, Mio Soul, RX King, Vixion, Scorpio, Scorpio Z CW. 

 

Dari tabel di atas perkembangan tingkat penjualan sepeda motor PT Lautan Teduh 

Interniaga (Dealer Utama Yamaha) Tahun 2009 mengalami penurunan volume 

penjualan yang terlihat pada bulan September  sebesar 77%. Namun pada bulan-

bulan tertentu volume penjualan sepeda motor Yamaha juga mengalami kenaikan, 

yaitu pada bulan November  yaitu sebesar 107%. Hal ini dapat dipengaruhi oleh 

rendahnya tingkat kerja sama serta kinerja karyawan yang semakin menurun.  
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Hal tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh keserasian antar budaya kerja yang 

diterapkan oleh PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama Yamaha). Selain dari 

pada itu, budaya yang diterapkan oleh sebuah perusahaan juga dapat dikaitkan 

dengan komitmen kerja karyawan. Salah satu indikator dari terealisasinya 

komitmen kerja dapat dilihat dari tingkat absensi dari karyawan   PT Lautan 

Teduh Interniaga (Dealer Utama Yamaha). 

 

Berikut ini adalah data absensi karyawan yang menjadi salah satu indikasi adanya 

komitmen kerja PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama Yamaha) periode 

Januari – Desember 2009 

 

Tabel 3.  Tingkat Absensi Karyawan pada PT Lautan Teduh Interniaga 

(Dealer Utama Yamaha) Bandar Lampung Januari - Desember 

Tahun 2009 

No. BULAN 
JK 

(Orang) 

JHK 

(Hari) 

THK 

(Hari) 
Jumlah 

Absensi 

TINGKAT 

ABSENSI (%) 

1 Januari 60 25 1500 10 0,67 

2 February 60 24 1440 6 0,41 

3 Maret 60 24 1440 13 0,90 

4 April 60 25 1500 8 0,53 

5 Mei 60 24 1440 4 0,27 

6 Juni 60 26 1560 7 0,45 

7 Juli 60 26 1560 6 0,38 

8 Agustus 60 25 1500 9 0,6 

9 September 60 24 1440 15 1,04 

10 Oktober 60 27 1620 7 0,43 

11 November 60 24 1440 8 0,55 

12 Desember 60 25 1440 13 0,90 

 Jumlah     7,13 

 Rata-rata     0,59 

Sumber : PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama Yamaha) Bandar Lampung, 

2009  
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Keterangan Tabel : 

TK = Jumlah Karyawan 

JHK  = Jumlah Hari Kerja 

THK = Total Hari Kerja 

 

Menurut Umar (1998:161) perhitungan tingkat absensi pegawai dapat diperoleh 

dengan rumus:  

                    Jumlah Absensi 

Tingkat Absensi =  x 100% 

                                               JK x JHK  

                    Jumlah Absensi 

   =  x 100% 

                                               JK x JHK  

 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa tingkat absensi  karyawan tertinggi 

terjadi pada bulan September 2008 yaitu 1,04% dan tingkat absensi karyawan 

terendah terjadi pada bulan Mei 2008 yaitu 0,27%, sedangkan rata-rata tingkat 

absensi karyawan pada bulan Januari – Desember 2008 yaitu 0,59 atau kurang 

dari 1%. Hal ini menunjukkan komitmen kerja yang tinggi pada PT Lautan Teduh 

Interniaga (Dealer Utama Yamaha) Bandar Lampung. Dalam artian 1% 

merupakan standar maksimal toleransi yang diberikan oleh PT Lautan Teduh 

Interniaga (Dealer Utama Yamaha) Bandar Lampung dalam mengukur tingkat 

komitmen karyawan. Apabila > 1% dapat dikatakan bahwa komitmen kerja yang 

dimiliki oleh seluruh karyawan mengalami penurunan. 

 

Pihak manajemen PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama Yamaha)  Bandar 

Lampung sendiri telah memiliki berbagai peraturan yang menjadi pedoman setiap 

karyawan dalam meningkatkan kinerjanya. Salah satunya adalah pemberian sanksi 
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bagi karyawan yang memiliki tingkat absensi yang cukup tinggi. Sanksi tersbut 

meliputi : Diberikannya Surat Peringatan (SP) 1, SP2, SP 3 dan apabila belum 

dilihat terjadi perubahan yang lebih baik dari karyawan yang bersangkutan maka 

dengan sangat terpaksa pihak perusahaan akan melakukan tindakan tegas yaitu 

PHK. 

 

Berdasarkan kondisi uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian guna mengetahui seberapa besar komitmen karyawan terkait oleh 

penerapan budaya organisasi. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menulis 

skripsi dengan judul : 

“Pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen kerja karyawan pada                

PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama Yamaha) di Bandar Lampung”. 

 

1.2 Rumusan Permasalahan 

 

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian di atas, penulis berusaha untuk 

dapat mengidentifikasikan masalah, mulai dari bagaimana diterapkannya budaya 

perusahaan, bagaimana komitmen kerja karyawan dan sejauh mana pengaruh 

budaya terhadap komitmen kerja karyawan pada PT Lautan Teduh Interniaga 

(Dealer Utama Yamaha). 

 

Terlihat jelas besarnya volume penjualan sepeda motor Yamaha (Tabel. 2) selama 

tahun 2009 mengalami fluktuasi volume penjualan di setiap bulannya.. Penurunan 

volume penjualan terlihat terjadi pada bulan September sebesar 77%, hal ini 

senada dengan tingkat absensi yang cukup tinggi terjadi pada bulan yang sama, 

yaitu di bulan September 2009 sebesar 1,04% (Tabel.3). 
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Budaya organisasi dan komitmen kerja karyawan dapat ditingkatkan dengan terus 

dikembangkannya nilai-nilai dan idioleogi. Apabila nilai-nilai idiologi ini telah 

dipenuhi namun komitmen kerja karyawan tetap tidak meningkat, maka 

kemungkinan yang terjadi yaitu disebabkan oleh faktor lain. Oleh sebab itu, 

mengingat pentingnya budaya organisasi dalam meningkatkan komitmen kerja 

karyawan, maka berdasarkan uraian dan data-data di atas, permasalahan yang 

dapat dirumuskan adalah : 

“Apakah budaya organisasi mempunyai pengaruh positif terhadap 

komitmen kerja karyawan pada PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama 

Yamaha) di Bandar Lampung ?”  

 

1.3 Manfaat dan Tujuan Penulisan 

 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap 

komitmen karyawan pada PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama 

Yamaha) di Bandar Lampung. 

2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer 

Utama Yamaha) Lampung dalam rangka usaha mensosialisasikan budaya 

organisasi dan usaha meningkatkan komitmen karyawan. 

3. Sebagai bahan referensi untuk penulis dalam melakukan penelitian 

selanjutnya tentang pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen 

karyawan. 
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1.4 Kerangka Pemikiran 

Sumber daya manusia yang ada pada sikap perusahaan bisnis dalam melakukan 

aktifitas umumnya termotivasi oleh budaya perusahaan (Coorporate Culture) atau 

budaya organisasi yang ada dalam perusahaannya dalam mencapai tujuan, baik 

tujuan individu maupun tujuan kelompok.  

 

Selain itu budaya perusahaan mempunyai dampak yang signifikan terhadap 

kinerja ekonomi dalam jangka panjang suatu perusahaan. Keberhasilan sebuah 

organisasi terletak pada bagaimana cara pengurusnya yang berwawasan tinggi 

untuk mencapai kesan yang baik. Sebuah organisasi perlu membentuk dan 

mengenalkan budaya organisasi yang baik. Budaya organisasi berguna untuk 

menangani lingkungan internal dan eksternal organisasi, sehingga perlu 

ditanamkan di kalangan organisasi untuk dapat mengadakan persepsi, berfikir dan 

melaksanakan pekerjaan secara benar. 

Teciptanya budaya organisasi yang baik di lingkungan suatu organisasi atau 

perusahaan akan menciptakan semangat dan kegairahan kerja. Suasana yang 

harmonis antara sesama pegawai juga merupakan salah satu faktor penyebab 

terciptanya komitmen kerja yang kuat oleh setiap karyawan. Bagaiman karyawan 

bergerak berdasarkan kesadaran sendiri, otonom, penuh rasa tanggung jawab, dan 

ketika itu terjadi, kinerja disiplin pun meningkat.  

 

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, kerangka pemikiran 

dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

1.5 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, permasalahan, dan kerangka pemikiran di atas, maka 

penulis membuat suatu hipotesis yaitu : 

'`Budaya organisasi mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap 

komitmen kerja karyawan pada PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama 

Yamaha)  Bandar Lampung". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budaya Organisasi PT Lautan 

Teduh Interniaga (Dealer Utama 

Yamaha) (X) 

 

 Produktivitas 

 Mutu 

 Organisasi 

 Servis 

 Inovasi  

Komitmen Kerja Karyawan (Y) 

(Menurut Kossen 1990:227) 

 

 

 Tingkat Absensi 

 Kepuasan Kerja 

 Keterlambatan 

 Perpindahan Karyawan 

 Pemogokan/sabotase 
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II. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Manajemen Sumber daya Manusia 

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah salah satu cabang manajemen, yang 

merupakan seni dan ilmu yang mengatur masalah hubungan manusia dan 

hubungan kerja dengan tidak mengabaikan faktor-faktor produksi lainnya. 

 

Menurut Simamora (1997:7), manajemen sumber daya manusia adalah kumpulan 

akivitas di dalam semua organisasi yang bermaksud mempengaruhi efektifitas 

sumber daya manusia dan organisasi. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya 

manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian 

kegiatan yang berkaitan dengan analisis jabatan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, 

pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja serta 

aktivitas di dalam organisasi sehingga daya guna dan hasil guna sumber daya 

manusia harus dapat bekerja di tengah-tengah kekuatan utama, yaitu perusahaan, 

karyawan, dan masyarakat umum. 

 

Dengan demikian keberhasilan suatu organisasi tergantung pada unsur sumber 

daya manusia di dalamnya, karena besar peran sumber daya manusia dirasakan 

jauh melampaui peran yang diberikan oleh sumber daya lainnya.  Oleh karena itu 

pengelolaan sumber daya manusia juga tidak kalah pentingnya dengan 
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pengelolaan sumber daya lainnya.  Setiap organisasi memiliki kesadaran diri atau 

tata nilai yang mendasari geak operasinya, dengan adanya kesadaran itu maka 

dapat menjadi sarana yang paling berguna dalam mempersatukan kegiatan-

kegiatan para karyawan melalui suatu pengertian bersama akan sasaran yang ingin 

dicapai. 

 

2.2 Budaya Oganisasi 

2.2.1 Arti Definisi Budaya 

Menurut Osborn dan Plastrik (2000:252) 

Seperangkat perlaku, perasaan dan kerangka psikologis yang terinternalisasi 

sangat mendalam dan dimiliki bersama oleh anggota organisasi.  Sehingga untuk 

merubah sebuah budaya harus pula merubah paradigma orang yang telah melekat. 

 

Budaya membentuk asumsi-asumsi dan pola-pola makna yang mendasar, yang 

dianggap sudah selayaknya dianut dan dimanifestasikan oleh semua pihak yang 

berpartisipasi dalam organisasi. 

 

Sedangkan tujuan fundamental budaya adalah untuk membangun sumber daya  

manusia seutuhnya agar setiap orang sadar bahwa mereka berada dalam suatu 

hubungan sifat peran sebagai pelanggan pemasok dalam komunikasi dengan orang 

lain secara efektif dan efisien serta mengembirakan (Triguno,2004:6). 

 

2.2.2 Fungsi Budaya 

Budaya menjalankan sejumlah fungsi di dalam organisasi yaitu: 

1. Budaya mempunyai peran menetapkan tapal batas; artinya, budaya 

menciptakan pembedaan yag jelas antara satu organisasi dan yang lain. 
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2. Budaya memberikan rasa identitas ke anggota-anggota organisasi.   

3. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas 

daripada kepentingan diri pribadi seseorang.   

4. Budaya itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. 

 

Dari definisi kebudayaan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya 

organisasi berguna untuk menangani lingkungan internal dan eksternal organisasi 

sehingga perlu ditanamkan di kalangan organisasi untuk dapat mengadakan 

persepsi, berfikir dan melaksanakan pekerjaan secara benar. Budaya merupakan 

perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan 

standar-standar yang tepat mengenai apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh 

para karyawan.  Akhirnya budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna 

dan mekanisme pengendali yang memandu dan membenuk sikap serta perilaku 

para karyawan. 

 

2.2.3 Pelaku Budaya 

Setiap orang atau kelompok berbudaya. Budaya setiap orang berbeda dengan 

orang lain. Budaya dapat dikatakan an sich yaitu tidak dapat disebut baik atau 

buruk (Ndraha, 1997: 46). 

 

Budaya eksis karena ada pelakunya yang disebut pelaku budaya.  Posisi dan peran 

manusia di dalam sejarah kebudayaan dapat diidentifikasikan seperti di bawah ini: 

1. Sebagai tenaga kerja, sejak zaman perbudakan sampai pada zaman 

manusia dipandang sebagai alat (objek), tak ubahnya sebagai kerbau, sapi, 

anjing, unta, kedelai, dan kuda. 
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2. Sebagai tenaga pengolah, dengan menggunakan alat sederhana (pembuat 

alat sederhana). 

3. Sebagai pengguna produk orang lain. 

4. Sebagai peniru dan pelaksana cara orang lain. 

5. Sebagai penemu objek atau cara baru (discover, inventor), melalui trial 

and error; hypothesis an experimentation (ref. V. Goron Childe, dalam 

Man Makes Himself, 1957 dan James B. Conant dalam On Understanding 

science, 1956 dalam Ndraha, 1997:47) 

 

2.2.4 Arti Definisi Organisasi 

Menurut Ibnu Symsi, organisasi dapat diartikan dua macam, yaitu : (1) Dalam arti 

statis, organisasi sebagai wadah kerjasama sekelompok orang yang bekerja sama, 

untuk mencapai tujuan tertentu. (2) Dalam arti dinamis, organisasi sebagai suatu 

sistem atau kegiatan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu 

 

2.2.5 Fungsi Organisasi 

Menurut Symsi (1993: 15) fungsi tujuan organisasi adalah : 

(1) Sebagai pedoman bagi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 

nantinya; 

(2) Sebagai sumber legitimasi, untuk membenarkan segala kegiatan yang akan 

dilaksanakan; 

(3) Sebagai standar pelaksanaan, dimana segala kegiatan harus berorientasi 

pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya; 

(4) Sebagai sumber motivasi, bagi karyawan untuk bekerja lebih produktif; 

(5) Sebagai dasar rasional bagi kegiatan berorganisasi. 
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2.2.6 Budaya Organisasi 

 

Menurut Robbins (2006: 721) budaya organisasi adalah: 

“Sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang 

membedakan organisasi-organisasi yang lainnya.” 

 

Pada PT Lautan Teduh Interniaga sendiri pihak manajemen telah berusaha untuk 

terus menerus mengembangkan buadaya organisasinya, yang dapat dijadikan 

sebagai salah satu acuan dari setiap karyawan dalam bekerja, yaitu : 

1. Produktivitas  

Yang dimaksud produktivitas menurut Paul Mali (1976:162) adalah : Pengukuran 

seberapa baik (hemat) sumber daya yang digunakan bersama di dalam organisasi 

untuk menyelesaikan suatu kumpulan hasil-hasil. 

 

2. Mutu  

Menurut Joseph M. Juran (2006:135) Mutu adalah : kecocokan penggunaan 

produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasaan terhadap pelanggan. 

 

3. Organisasi 

James A.F Stoner (1992:65) mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola 

hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan 

mengejar tujuan bersama. 

 

4. Servis 

Menurut Philips Kotler (2001:134) servis (pelayanan) adalah : Setiap tindakan 

atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip 

tidak terwujud dan tidak menyebabkan kepemilikan sesuatu. 
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5. Inovasi 

Rogers dan Shoemaker (1995:72) mengartikan inovasi sebagai ide-ide baru, 

praktik-praktik baru, atau objek-objek yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang 

baru oleh individu atau masyarakat sasaran. 

 

Sistem makna bersama ini, bila diamati dengan lebih seksama, merupakan 

seperangkat karakteristik utama yang dihargai oleh organisasi tersebut. 

Menurut Stephen P. Robbins, riset paling baru mengemukakan tujuh karakteristik 

primer berikut yang, bersama-sama, menangkap hakikat dari budaya organisasi. 

1. Inovasi dan pengambilan resiko. Sejauh mana para karyawan didorong 

agar inovatif dan berani mengambil resiko. 

2. Perhatian terhadap detail. Sejauh mana karyawan diharapkan 

memperlihatkan posisi (kecermatan), analisis, dan perhatian terhadap 

detail. 

3. Orientasi hasil. Sejauh mana manajemen memusatkan perhatian pada 

hasil, bukan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil 

tersebut. 

4. Orientasi orang. Sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan 

dampak hasil-hasil pada orang-orang di dalam organisasi itu. 

5. Orientasi tim. Sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan berdasarkan 

tim, bukan berdasarkan individu. 

6. Keagresifan. Sejauh mana orang-orang itu agresif dan kompetitif, dan 

bukannya bersantai-santai. 

7. Kemantapan. Sejauh mana kegiatan organisasi menekankan 

dipertahankannya status bukannya quo pertumbuhan. 
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Budaya organisasi menunjukkan persepsi bersama yang dianut oleh anggota-

anggota organisasi tersebut.  Kebanyakan organisasi besar mempunyai budaya 

yang dominan dan sejumlah sub-budaya. 

 

Budaya Kuat Lawan Budaya Lemah 

Widjaja (2004:26) mengindikatorkan lemah kuatnya suatu budaya dalam 

perusahaan sebagai berikut : budaya yang kuat mempunyai dampak yang lebih 

besar pada perilaku karyawan.  Dalam suatu budaya kuat, nilai inti (core value) 

organisasi itu dipegang secara intensif dan dianut bersama secara meluas.  Makin 

banyak anggota yang menerima nilai-nilai inti dan semakin besar komitmen 

mereka pada nilai-nilai itu, makin kuat budaya tersebut. Konsisten dengan definisi 

itu, suatu budaya kuat akan mempunyai pengaruh yang besar pada perilaku 

anggota-anggotanya karena tingginya tingkat kebersamaan (sharedness) dan 

intensitas menciptakan suatu iklim internal dari kendali perilaku yang tinggi.  

Budaya yang lemah adalah sebaliknya. 

 

Menurut Stephen P. Robbins, dalam banyak budaya kuat nilai inti organisasi 

dipegang secara mendalam dan dianut bersama secara meluas.   

 

Makin banyak anggota yang menerima nilai-nilai inti dan makin besar komitmen 

mereka pada nilai-nilai itu, makin kuat budaya tersebut.  

 

Konsisten dengan definisi ini, budaya kuat akan mempunyai pengaruh yang besar 

pada perilaku anggota-anggotanya karena tingginya tingkat kebersamaan dan 

intensitas akan menciptakan iklim internal atas pengendalian perilaku yang tinggi. 
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Suatu hasil spesifik dari budaya yang kuat seharusnya adalah menurunnya tingkat 

keluarnya karyawan.  Budaya yang kuat memperlihatkan kesepakatan yang tinggi 

di kalangan anggota mengenai apa yang dipertahankan oleh organisasi itu.  

Kebulatan maksud semacam itu kekohesifan, kesetiaan, dan komitmen organisai.  

Selanjutnya ciri ini mengurangi kecenderungan karyawan untuk meninggalkan 

organisasi itu. 

Semakin kuat budaya, semakin kuat pengaruhnya terhadap lingkungan dan 

perilaku manusia. (Ndraha, 1997: 123).  

Kotter dan Hesket (1997) dalam penelitiannya menyimpulkan betapa kuatnya 

budaya dan cocok untu situasi lainnya.  Sehingga diperlukan dimensi lain yaitu 

keepatan dan kecocokan.  

Budaya yang kuat namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan sitasinya 

sesungguhnya dapat mengakibatkan orang berperilaku menghancurkan.  Sehingga 

menurut Kotter dan Hesket hanya budaya kerja yang mendukung satuan kerja atau 

organisasi untuk mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan 

lingkunganlah yang dapat menunjukkan kinerja yang tinggi. (Ndraha, 1997: 124). 

 

Robbins (1996:301-302) menjelaskan bagaimana budaya kerap dibangun dan 

dipertahankan yang ditunjukkan dari fisafat pendiri atau pemimpinnya.  

Selanjutnya budaya ini sangat dipengaruhi oleh kriteria yang digunakan dalam 

mempekerjakan pegawai.  Tindakan pimpinan akan sangat berpengaruh terhadap 

perilaku yang dapat diterima, baik dan yang tidak .  Bagaimana bentuk sosialisasi 

akan tergantung kesuksesan dalam menerapkan nilai-nilai dalam proses seleksi.   
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Sementara Collins dan Porras dalam Sinamo (2002: 3-4) mengatakan bahwa 

satuan kerja atau organisasi akan mampu mencapai sukses tertinggi jika ia  

memiliki : 

1) Sasaran-sasaran dan target-target yang agung 

2) Keteguhan atau komitmen tetapi sekaligus fleksibel 

3) Budaya kerja yang dihayati secara anatic 

4) Daya inovasi yang kreatif 

5) Sistem pembangunan sumber daya manusia (SDM) dari dalam 

6) Orientasi mutu pada kesempurnaan, dan 

7)  Kemampuan untuk terus-menerus belajar dan berubah secara damai. 

 

 

2.3 Komitmen 

Dalam dunia kerja, komitmen seseorang terhadap organisasi perusahaan seringkali 

menjadi isu yang sangat penting.  Karena pentingnya hal tersebut, sampai-sampai 

beberapa organisasi berani memasukkan unsur komitmen sebagai salah satu syarat 

untuk memegang suatu jabatan / posisi yang ditawarkan dalam iklan-iklan 

lowongan pekerjaan.   

 

Sayangnya, meskipun hal ini sudah sangat umum namun tidak jarang pengusaha 

maupun pegawai masih belum memahami arti komitmen secara sungguh-

sungguh.  Padahal pemahaman tersebut sangatlah penting agar tercipta kondisi 

kerja yang kodusif sehingga perusahaan dapat berjalan secara efisien dan efektif. 
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2.3.1 Pengertian Komitmen 

Richard M. Steers (1985 :50) 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 seorang pegawai terhadap organisasinya. 

Steers berpendapat bahwa komitmen organisasi merupakan kondisi dimana 

pegawai sangat tertarik terhadap tujuan, nilai-nilai, dan sasaran organisasinya. 

 

Komitmen pegawai dapat mengurangi keinginan untuk melepaskan diri dari 

organisasi atau unit kerja.  Mereka cenderung menunjukkan keterlibatan yang 

tinggi diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku. Selain itu pegawai yang 

menunjukkan sikap komitmennya akan merasa lebih senang dengan pekerjaan 

mereka, berkurangnya membuang-buang waktu dalam bekerja dan berkurangnya 

kemungkinan meninggalkan lingkungan kerja                

 

Komitmen akan timbul apabila ada pemahaman nilai kerja, mengkomunikasikan 

standar prestasi kerja dan menghubungkannya dengan reward dan memberikan 

dukungan kepada pimpinan atau atasan.   

 

Porter (Mowday, dkk, 1982:27) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai 

kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasikan 

keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi.   
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Hal tersebut dapat ditandai dengan tiga hal, yaitu : 

1. Penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. 

2. Kesiapan dan kesediaan untuk berusaha dengan sunguh-sungguh atas 

nama organisasi. 

3. Keinginan untuk mempertahankan keanggotaan di dalam organisasi 

(menjadi bagian dari organisasi). 

 

Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, 

karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan 

tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan.  

Berdasarkan definisi ini, dalam komitmen organisasi tercakup unsur loyalitas 

terahadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan, dan identifikasi terhadap nilai-

nilai dan tujuan organisasi. 

 

Secara singkat pada intinya beberapa definisi komitmen organisasi dari beberapa 

ahli di atas mempunyai penekanan yang hampir sama yaitu proses pada individu 

(pegawai) dalam mengidentifikasikan dirinya dengan nilai-nilai, aturan-aturan, 

dan tujuan organisasi.  Disamping itu, komitmen organisasi mengandung 

pengertian sebagai sesuatu hal yang lebih dari sekedar kesetiaan yang pasif 

terhadap organisasi, dengan kata lain komitmen organisasi menyiratkan hubungan 

pegawai dengan perusahaan atau organisasi secara aktif.  Karena pegawai yang 

telah menunjukkan komitmen tinggi memiliki keinginan untuk memberikan 

tenaga dan tanggung jawab yang lebih dalam menyokong kesejahteraan dan 

keberhasilan organisasi tempatnya bekerja. 
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Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian mengenai komitmen 

pada dasarnya menekankan bagaimana hubungan pegawai dan satuan kerja 

menimbulkan sikap yang dapat dipandang sebagai rasa keterikatan pada falsafah 

satuan kerja.  Di mana pegawai akan memegang teguh sepenuh hati dan berjanji 

melaksanakan tugas yang harus diemban secara taat asas, yang telah ditetapkan 

oleh sekelompok orang atau badan yang terikat dalam suatu wadah kerjasama 

untuk mencapai tujuan tertentu.  

 

2.3.2 Jenis Komitmen 

Komitmen organisasi dapat dibedakan menjadi 2 bagian : 

1.  Jenis Komitmen menurut Allen & Meyer 

Allen & Meyer (dalam Durham, dkk 1994: 370 ) membedakan komitmen 

organisasi atas tiga komponen, yaitu : afektif, normatif, dan continuance. 

1. Komponen afektif berkaitan dengan emosional, identifikasi dan 

keterlibatan pegawai di dalam suatu organisasi. 

2. Komponen normatif merupakan perasaan-perasaan pegawai tentang 

kewajiban yang harus ia berikan kepada organisasi. 

3. Komponen continuance berarti komponen berdasarkan presepsi pegawai 

tentang kerugian yang akan dihadapinya jika ia meninggalkan organisasi. 

 

Mayer dan Allen berpendapat bahwa setiap komponen memiliki dasar yang 

berbeda.  Pegawai dengan komponen afektif tinggi, masih bergabung dengan 

organisasi karena keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi.  Sementara 

itu pegawai dengan kompunen continuance tinggi, tetap bergabung dengan 

organisasi.   
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Setiap pegawai memiliki dasar dan tingkah laku yang berbeda berdasarkan 

komitmen organisasi yang dimilikinya.  Pegawai yang memiliki komitmen 

organisasi dengan dasar  afektif  memiliki tingkah laku berbeda dengan pegawai 

yang berdasarkan  continuance.  Pegawai yang ingin menjadi anggota akan 

memiliki keinginan untuk menggunakan usaha yang sesuai dengan tujuan 

organisasi.  Sebaliknya, mereka yang terpaksa menjadi anggota akan menghindari 

kerugian finansial dan kerugian lain, sehingga mungkin hanya melakukan usaha 

yang tidak maksimal.  Sementara itu, komponen normatif yang berkembang 

sebagai hasil dari pengalaman sosialisasi, tergantung dari sejauh apa perasaan 

kewajiban yang dimiliki pegawai.  Komponen normatif menimbulkan perasaan 

kewajiban pada pegawai untuk memberi balasan atas apa yang telah dierimanya 

dari organisasi. 

 

2.  Jenis komitmen organisasi dari Mowday, Porter dan Steers 

Komitmen organisasi Modway, Porter, dan Steers lebih dikenal sebagai 

pendekatan sikap terhadap organisasi.  Komitmen organisasi ini memiliki dua 

komponen yaitu sikap dan kehendak untuk bertingkah laku.  Sikap mencakup : 

1. Identifikasi dengan organisasi yaitu penerimaan tujuan organisasi, di mana 

penerimaan ini merupakan dasar komitmen organisasi.  Identifikasi 

pegawai tampak melalui sikap menyetujui kebijaksanaan organisasi, 

kesamaan nilai pribadi dan nilai-nilai organisasi, rasa kebanggaan menjadi 

bagian dari organisasi. 

2. Keterlibatan sesuai peran dan tanggung jawab pekerjaan di organisasi 

tersebut.   
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3. Pegawai yang memiliki komitmen tinggi akan menerima hampir semua 

tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan kepadanya. 

4. Kehangatan, afeksi dan loyalitas terhadap organisasi merupakan evaluasi 

terhadap komitmen, serta adanya ikatan emosional dan keterikatan antara 

organisasi dengan pegawai.   

Sedangkan yang termasuk kehendak untuk bertingkah laku adalah : 

1. Kesediaan untuk menampilkan usaha.  Hal ini tampak melalui kesediaan 

bekerja melebihi apa yang diharapkan agar organisasi dapat maju.  

Pegawai dengan komimen tinggi, ikut memperhatikan nasib organisasi. 

2. Keinginan tetap berbeda dalam organisasi.  Pada pegawai yang memiliki 

komitmen tinggi, hanya sedikit alasan untuk keluar dari organisasi dan 

berkeinginan untuk bergabung dengan organisasi yang telah dipilihnya. 

 

Jadi seorang yang memiliki komitmen tinggi akan memiliki identifikasi terhadap 

organisasi, terlibat sungguh-sungguh dalam pegawaian dan ada loyalitas serta 

afeksi positif terhadap organisasi.  Selain itu tampil tingkah laku berusaha ke arah 

tujuan organisasi dan keinginan untuk tetap bergabung dengan organisasi dalam 

jangka waktu lama. 

 

Menurut Alex S. Niti Semito (1984 :150) keuntungan-keuntungan dimilikinya 

komitmen kerja oleh setiap karyawan antara lain: 

1. Pekerjaan akan lebih cepat diselesaikan 

2. Kerusakan akan dapat dikurangi 

3. Absensi akan dapat diperkecil 

4. Perpindahan karyawan akan dapat diperkecil 
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5. Produktivitas kerja dapat ditingkatkan 

6. Ongkos per unit dapat diperkecil 

 

Indikasi turunnya komitmen kerja penting untuk dapat diketahui setiap 

perusahaan. Indikasi-indikasi turunnya komitmen kerja menurut Alex S. 

Nitisemito (1984 : 162-166) adalah : 

1. Turun atau rendahnya produktivitas kerja 

Hal ini dapat diukur atau diperbandingkan dengan waktu sebelumnya. 

Produktivitas yang turun dapat terjadi karena kemalasan, penundaaan 

pekerjaan dan sebagainya, hal ini disebabkan adanya suatu indikasi 

komitmen kerja yang turun. 

2. Tingkat absensi yang naik atau tinggi 

Bila semangat dana kegairahan kerja turun, maka mereka akan malas 

setiap hari untuk datang kerja. Meningkatnya absensi merupakan indikasi 

turunnya komitmen kerja karyawan. 

3. Labour Turn Over yang tinggi 

Bila dalam perusahaan terjadi tingkat keluar masuknya karyawan naik 

daripada sebelumnya maka hal ini merupakan indikasi komitmen kerja 

karyawan. Keluar masuknya karyawan yang meningkat terutama 

disebabkan karena ketidaksenangan mereka bekerja pada perusahaan. 

4. Tingkat kerusakan yang naik atau tinggi 

Indikasi lain yang menunjukkan turunnya komitmen kerja karyawan yaitu: 

bilamana tingkat kerusakan baik pada bahan baku, barang jadi maupun 

peralatan yang digunakan meningkat naiknnya tingkat keruskan sebetulnya 

menunjukkan bahwa perhatian dalam pekerjaan berkurang. 
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5. Kegelisahan dimana - mana 

Kegelisahan tersebut dapat terwujud dapat terbentuk dalam bentuk 

ketidaksenangan kerja. Keluh kesah dan lainnya perlu diketahui sebab 

merupakan salah satu indikasi turunnya komitmen kerja karyawan. 

6. Tuntutan yang sering terjadi 

Tuntutan sebetulnya dalah perwujudan dari ketidakpuasan dimana pada 

tahap tertentu akan menimbulkan keberanian untuk mengajukan tuntutan. 

7. Pemogokan  

Adalah indikasi yang paling kuat tentang turunnya komitmen kerja. Setiap 

perusahaan mencegah kemungkinan timbulnya pemogokan karena 

pemogokan ini dapat menimbulkan kelumpuhan bagi perusahaan dengan 

segala akibatnya. 

 

Adapun faktor-faktor yang dapat dijadikan sebagai suatu pedoman untuk 

meningkatkan komitmen kerja karyawan menurut Alex S. Nitisemito (1984 : 170) 

adalah : 

1. Gaji yang cukup, maksudnya jumlah yang mampu dibayarkan tanpa 

menimbulkan kerugian bagi perusahaan. 

2. Memperhatikan kebutuhan rohani yaitu menyediakan tempat untuk 

menjalankan ibadah, rekreasi, partisipasi, dan sebagainya. 

3. Sekali-sekali perlu menciptakan suasana santai, maksudnya perusahaan 

pada waktu tertentu perlu untuk menciptakan suasana santai. 

4. Perasaan aman menghadapi masa depan perlu diperhatikan, maksudnya 

mereka mempunyai perasaan aman terhadap masa depan profesi mereka.  
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5. Usahakan karyawan mempunyai loyalitas, maksudnya kesetiaan atau 

loyalitas karyawan terhadap perusahaan akan dapat menimbulkan rasa 

tanggung jawab. 

6. Pemberian insentif yang terarah, maksudnya perusahaan akan memberikan 

insentif kepada karyawan yang mempunyai prestasi yang baik terhadap 

hasil pekerjaan mereka. 

 

Dari faktor-faktor di atas dapat dijadikan suatu pedoman untuk mengetahui 

permasalahan yang sedang dihadapi para karyawan serta dapat digunakan untuk 

pemotivasi komitmen kerja para karyawan. 

 

2.4 Hubungan Budaya Kerja dengan Komitmen 

Budaya yang dibangun dari nilai-nilai yang dianut dianggap sebagai pemicu 

tumbuhnya komitmen pegawai sehingga pegawai dengan mudah akan memahami 

nilai-nilai dan norma yang dianut dalam satuan kerja dan menerapkannya dalam 

lingkungan kerja sebagai pedoman dalam berperilaku.  Pegawai yang mempunyai 

komitmen terhadap satuan kerja akan menunjukkan sikap dan perilaku positif 

serta cenderung mempertahankan keanggotaannya sebagai wujud kebanggaan 

pada satuan kerja yang dianggap mampu memenuhi harapannya. 

 

Hasil dari budaya menekankan adanya etika kerja yang perlu dimiliki setiap 

pegawai.  Artinya setiap pegawai harus mempunyai adanya pandangan bahwa 

bekerja adalah suatu hal yang penting dalam tujuan hidup pegawai.  Pegawai 

cenderung menyukai kerja dan memperoleh kepuasan dari pekerjaannya.  Pegawai 

mempunyai komitmen yang lebih kuat terhadap satuan kerja dan tujuannya.   
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Ada hubungan yang signifikan antara budaya kerja dengan komitmen pegawai 

(Shadur, Kienzle, dan Rodwell, 1999).  Budaya dianggap sebagai pemicu 

tumbuhnya komitmen pegawai, karena budaya yang dibangun sejalan dengan 

nilai-nilai yang dianut pegawai atau dengan kata lain pegawai yang komit akan 

bersedia memberikan diri mereka dengan sukarela untuk memajukan kerjanya. 

 

Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa budaya mempunyai peran dalam 

mengikat pegawai untuk selalu bekerja sama mencapai keberhasilan dengan tetap 

menerapkan nilai-nilai yang mampu menggerakkan komitmen pegawai.  
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

3.1.1 Penelitian Pustaka 

Penelitian pustaka dimaksudkan untuk memperoleh data melalui sumber literatur 

atau karya ilmiah yang lain yang berguna sebagai landasan konseptual untuk 

membahas permsalahan dalam skripsi ini. 

 

3.1.2 Penelitian Lapangan 

Penelitian dilakukan langsung ke PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama 

Yamaha) Bandar Lampung. 

 

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data : 

Data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Data primer yaitu data 

yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui kuisioner. Data skunder yaitu 

data yang diambil dari dokumen-dokumen perusahaan dan arsip-arsip yang ada 

pada perusahaan. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Pada penelitian ini, lokasi penelitian adalah PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer 

Utama Yamaha) Lampung sebagai populasi dalam penelitian ini, yang beralamat 

di Jl. Ikan Tenggiri No. 24 Teluk Betung, Bandar Lampung, Tlp. (0721) 482181 

Fax. (0721) 481766. 
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3.3 Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data 

Data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Data Primer yaitu data 

yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui kuisioner yang dibagikan 

kepada seluruh karyawan PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama Yamaha) 

Bandar Lampung dan melalui wawancara dengan manajer PT Lautan Teduh 

Interniaga (Dealer Utama Yamaha) Bandar Lampung. Data skunder yaitu data 

yang diambil dan diperoleh dari dokumentasi perusahaan berupa data absensi dan 

data-data yang lain yang berhubungan dengan variabel penelitian ini. 

 

3.4 Populasi Penelitian 

PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama Yamaha) Bandar Lampung dijadikan 

sebagai objek dalam penelitian ini, dengan sejumlah karyawan sebanyak 60 orang. 

Penelitian ini difokuskan kepada PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama 

Yamaha) Bandar Lampung dengan segala fakta dan keadaan serta budaya 

organisasi yang ada pada PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama Yamaha) 

Bandar Lampung. Dalam penelitian ini, budaya organisasi merupakan variabel 

bebas (X), sedangkan komitmen kerja karyawan merupakan variabel terikat (Y). 

 

Budaya organisasi (X) pada PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama Yamaha) 

Bandar Lampung adalah sebagai berikut : 

1. Produktivitas 

2. Mutu 

3. Organisasi 

4. Servis 

5. Inovasi 
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Komitmen kerja karyawan yang merupakan variabel terikat (Y) mengacu pada 

teori Kossen (1990:227), terdiri atas empat indikator menurunnya komitmen kerja 

karyawan, yaitu : 

1. Tingkat Absensi adalah jumlah ketidakhadiran karyawan pada tiap jam 

kerja. 

2. Keterlambatan adalah ketidaktepatan waktu yang dilakukan karyawan 

terhadap jadwal yang sudah menjadi peraturan perusahaan. 

3. Perpindahan Karyawan adalah berapa banyak karyawan yang 

mengundurkan diri dari pekerjaan ataupun berpindah pekerjaan ke 

perusahaan lain dalam periode satu tahun. 

4. Pemogokan atau sabotase adalah suatu pelanggaran yang sengaja 

dilakukan karywana sebagai wujud penyampaian aspirasi karyawan 

ataupun protes terhadap perusahaan. 

 

3.5 Uji Instrument Penelitian  

3.5.1 Uji Validitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu 

instrument. Untuk mengetahui validitas kuisioner penulis menggunakan analisis 

Korelasi Produk Moment (Arikunto, 2002:145). 

Dalam penulisan ini menggunakan dua variabel yang diuji kebenarannya, yaitu: 

Budaya Organisasi sebagai variabel bebas (X), komitmen karyawan sebagai 

variabel terikatnya (Y). 
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Rumus :  

 

Keterangan: 

rxy  = Validitas 

X = Nilai skor pertanyaan ke-i 

Y = Jumlah skor total pertanyaan 

n = Jumlah Populasi 

 

Kriteria keputusan adalah : 

Jika r hitung > r Tabel, maka dapat dinyatakan valid atau sahih 

Jika r hitung < r Tabel, maka dapat dinyatakan tidak valid atau sahih 

 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

telah baik. Untuk mengetahui reliabilitas digunakan rumus Alpha Croanbach 

(Uyanto, 2006:264) sebagai berikut : 

  cronbach
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3.6 Alat Analisis 

3.6.1 Analisis Regresi Linier Sederhana 

 

Analisis regresi digunakan bila peneliti ingin mengetahui bagaimana variabel 

terikat dapat diprediksi melalui 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat, sehingga 

alat analisis yang digunakan yaitu regresi sederhana. 

 

Rumus persamaan umum regresi sederhana menurut Sugiyono (2002:234) yaitu : 

Y = a + bX 

 

Keterangan : 

Y = Budaya organisasi  

A = Konstanta 

B = Koefisien regresi sederhana 

X = Komitmen kerja karyawan 

 

Kriteria pengujian yaitu : 

Ho diterima Ha ditolak, apabila r hitung < r Tabel, artinya tidak ada hubungan 

antara budaya organisasi terhadap komitmen kerja karyawan. 

Ho ditolak Ha diterima, apabila r hitung > r Tabel, artinya ada hubungan antara 

budaya organisasi terhadap komitmen kerja karyawan (Sugiyono, 2002:148) 

 

3.6.2 Analisis Kualitatif 

Metode ini dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang dipaparkan oleh 

bagian personalia khususnya teori-teori yang berkaitan dengan budaya organisasi 

dalam rangka meningkatkan komitmen kerja karyawan.  
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Dalam penelitian ini data yang diperoleh secara kualitatif, dengan 

mengelompokkan jawaban responden dan mengklasifikasikan data, lalu dianalisis 

untuk memperoleh keadaan yang terjadi serta menarik kesimpulan dengan 

berdasarkan data yang diperoleh. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

 

PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama Yamaha) Bandar Lampung 

merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang penyaluran kendaran 

sepeda motor merek Yamaha di Bandar Lampung. PT Lautan Teduh Interniaga 

(Dealer Utama Yamaha) Bandar Lampung berdiri pada tahun 1966 yang pada 

awalnya bergerak dalam bidang penjualan Spare Part, berdasarkan Akte Notaris : 

XIV/1969 tanggal 17 April 1969. Namun dalam perkembangannya pada tahun 

1972 PT Lautan Teduh Interniaga Bandar Lampung dipercaya sebagai  dealer 

utama sepeda motor merk Yamaha di wilayah Lampung 

 

PT. Lautan Teduh Interniaga sebagai Dealer Utama sepeda motor merk Yamaha 

di propinsi Lampung yang ditunjuk oleh  PT. Yamaha Motor Kencana Indonesia 

(YMKI) sebagai agen tunggal pemegang merk sepeda motor Yamaha di Indonesia 

yang berkedudukan di Jakarta. 

 

PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama Yamaha) Bandar Lampung beralamat 

di Jalan Ikan Tenggiri No.24 Teluk Betung Bandar Lampung. Dalam menjalankan 

usahanya PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama Yamaha) Bandar Lampung 

memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 

42/510/5/CAB/X/2001 yang dikelua rkan oleh Kantor Wilayah Perdagangan 



 

  

l 

Lampung pada tanggal 2 Oktober 2001 serta Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tanggal 13 

Februari 2006 dengan Nomor : 332/II/A/TBS/2006 

 

PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama Yamaha) Bandar Lampung 

menjalankan usahanya dengan mematuhi tata tertib yang berlaku, diantaranya 

dengan membayar pajak dengan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

: 01.117.629.4-324.001 

 

PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama Yamaha) Bandar Lampung 

merupakan bagian usaha PT Lautan Berlian Utama Motor di Sumatra Selatan. 

Dengan berbekal pengalaman perusahaan ini memutuskan untuk melakukan 

ekspansi ke Bandar Lampung dan Pulau Jawa. 

 

Untuk memberikan kemudahan serta kepuasan bagi pelanggan dalam 

memperbaiki kendaraannya PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama Yamaha) 

Bandar Lampung membuka bengkel resmi guna pemeliharaan dan perbaikan 

kendaraan, serta penyediaan spare part. 

 

Saat ini perusaahan ini dipimpin oleh Bapak Alwi Sunkono sebagai penanggung 

jawab. Pada mulanya perusahaan ini merupakan perusahaan kecil yang hanya 

mempekerjakan beberapa karyawan saja. Namun pada akhirnya perusahaan ini 

membuktikan keberhasilannya dengan semakin berkembangnya anak perusahaan.  

 

PT Lautan Teduh sudah memiliki 46 dealer resmi, dimana 17 dealer merupakan 

dealer  intern dalam arti dealer group dari PT. Lautan Teduh Interniaga  dan 29 

dealer ektern (dealer kepemilikannya di luar group PT. Lautan Teduh Interniaga).  



 

  

li 

PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama Yamaha) Bandar Lampung ini 

memiliki karyawan sebanyak 480 orang. Adapun maksud dan tujuan pendirian 

perusahaan ini adalah sebagi berikut : 

1. Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen terhadap 

permintaan sepeda motor Yamaha di Bandar Lampung pada khususnya 

dan masyarakat Lampung pada umumnya. 

2. Turut serta berpartisipasi dalam pembangunan dengan menciptakan 

lapangan pekerjaan khusunya bagi masyarakat Bandar Lampung dan 

sekitarnya. 

3. Membantu Pemerintah Daerah Tingkat II Bandar Lampung khususnya 

dalam menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak. 

4. Berusaha memperoleh laba maksimal dan mensejahterkan karyawannya. 

5. Mempertahankan kemajuan dan kesinambungan perusahaan sebagai 

tujuan jangka panjang. 

 

4.2 Struktur Organisasi Perusahaan  

Di dalam perusahaan terdapat tata kerja dan pembagian kerja untuk mmpermudah 

tercapainya suatu sistem organisasi yang efektif. Organisasi merupakan suatu 

kerja sama dari sekelompok orang untuk menapai tujuan bersama. 

 

Struktur organisasi merupakan sistem pembagian tugas, wewenang dan tanggung 

jawab dari tiap-tiap fungsi atau bagian yang terdapat dalam satu organisasi 

perusahaan. Melalui struktur organisasi yang jelas maka karyawan akan 

memahami tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing sehingga dapat 

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya dan 
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diharapkan dapat menciptakan suasana kerja yang baik dan pada akhirnya dapat 

meningkatkan komitmen kerja karyawan. Struktur organisasi perusahaan disusun 

atas dasar kegiatan dari setiap fungsi-fungsi, sesuai dengan kepentingan 

perusahaan. Adapun bagian struktur organisasi PT Lautan Teduh Interniaga 

(Dealer Utama Yamaha) Bandar Lampung adalah sebagai berikut : 

 Direktur  

Bagian – bagiannya terdiri atas : 

a. Bagian Marketing terdiri dari : 

 Marketing Manager 

 Promotion & Education Supervisor 

 Promotion & Education Staff 

 Warehouse Head 

 Warehouse Adm 

 Delivery Staff 

 Area Control 

 Faktur Staff 

 Allocation 

 

b. Bagian Finance & Accounting terdiri dari : 

 Finance & Accounting Manager 

 Accounting Supervisor 

 Accounting Staff 

 Shop Controller 

 Finance Staff 

 HRD & GA Supervisor 



 

  

lii

i 

 HRD & GA Staff 

 Receptionist 

 IT Supervisor 

 IT Staff 

 

c. Bagian Sales terdiri dari : 

 Sales Manager 

 Kepala Cabang 

 STNK Staff 

 

d. Bagian Spare Part terdiri dari : 

 Spare Part Manager 

 Spare Part Adm Supervisor 

 Salesman 

 A/R Control & Collector 

 Inventory Control & Purchasing Staff 

 Delivery Staff 

 

e. Bagian Service terdiri dari : 

 Service Manager 

 Area Control Service 

 Warranty Claim 

 Service Adm 

 Education 

Adapun struktur organisasi PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama Yamaha) 

Bandar Lampung adalah seperti gambar berikut ini : 
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 Gambar 3. Struktur Organisasi PT. Lautan Teduh 
Interniaga 

 

4.3 Pembagian Tugas 

Struktur organisasi masing-masing bagian PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer 

Utama Yamaha) Bandar Lampung berdasarkan Job Description Manager dari 

tiap-tiap divisi adalah sebagai berikut : 

a. Marketing Manager 

1. Mengumpulkan dan menganalisa Market information/Audit. 

2. Membuat Market Planning (Fixed & Forecasting Order ke          

PT. YMKI). 

3. Menganalisa data penjualan terhadap pencapaian target bulanan, 

target operasi dan target YMKI. 
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4. Menjaga hubungan dengan Principal, Finance company & relasi 

terkait. 

5. Evaluasi prestasi-konduite jajaran staf dalam bagiannya. 

6. Menyetujui promosi, mutasi karyawan dalam bagian marketing. 

7. Membuat, mengusulkan, menyiapkan rencana pengembangan 

organisasi. 

8. Menjaga kerahasiaan data, kerapihan, keamanan penyimpanan 

dokumen-dokumen yang ada di bagiannya 

9. Mengawasi dan melaksanakan sistem dan prosedur yang sudah 

ditetapkan. 

10. Membina jajaran staf di bagiannya untuk mencapai standar 

kualifikasi jabatannya. 

11. Menerapkan kultur organisasi yang berorientasi pada prestasi dan 

belajar. 

b. Finance & Accounting Manager : 

1. Kontrol kebenaran laporan keuangan. 

2. Membuat dan bertanggung jawab atas cash flow. 

3. Kontrol pemenuhan kewajiban perpajakan setiap bulan setiap 

cabang. 

4. Memeriksa alokasi dari YIMM dan open giro. 

5. Menandatangani semua tagihan leasing & permohonan faktur. 

6. Memeriksa dan menyetujui kas kecil semua toko-toko. 

7. Memeriksa voucher/laporan mutasi kas bank Main Dealer Motor 

dan Yamaha Sentral. 
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8. Membuat dan menghitung insentif motor dan spare part. 

9. Menyetujui surat jalan (pengeluaran motor) ke sub dealer, dan 

toko-toko. 

10. Bertanggung jawab atas piutang (overdue) SD, toko dan MD Part 

11. Membuat dan mengajukan permohonan biaya diatas 1 juta. 

12. Opname stok gudang baik MD maupun toko-toko, opname kas. 

13. Memeriksa dan menyetujui biaya pengeluaran BBN semua toko-

toko. 

14. Menyediakan laporan keuangan maksimum tgl 10 bulan 

berikutnya. 

15. Kontrol kebenaran data laporan keuangan. 

16. Membuat evaluasi realisasi laba rugi anggaran. 

17. Bertanggung jawab atas kelengkapan data/arsip dan kerapihan 

pekerjaan. 

18. Menindaklanjuti temuan-temuan audit. 

19. Mengevaluasi usulan plafon SD 

20. Mengevaluasi kondisi setiap SD dari aspek keuangan baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

21. Mengamankan legalitas hubungan Main Dealer dengan 

jaringan/group customer. 

22. Membantu Direktur dalam menyusun anggaran tahunan. 

23. Kontrol anggaran biaya operasi dan anggaran biaya promosi. 

24. Menindaklanjuti penyimpangan relisasi anggaran. 

25. Menyetujui perjalanan dinas Finance Spv dan Accounting Spv. 
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26. Kaderisasi dan evaluasi prestasi/konduite. 

27. Mengusulkan promosi-mutasi karyawan di bagian finance dan 

accounting. 

28. Membuat, mengusulkan dan menyiapkan rencana pengembangan 

organisasi. 

29. Opname aktiva lancar dan tetap. 

30. Kontrol penutupan asuransi seluruh aktiva tetap. 

31. Kontrol pemeliharaan aktiva tetap dan efisiensi biayanya. 

32. Kontrol pembelian dan penjualan aktiva tetap. 

33. Menjaga kerahasiaan data, kerapihan, keamanan penyimpanan 

dokumen-dokumen yang ada di bagiannya. 

34. Membina bawahannya secara terus-menerus hingga mencapai 

kualitas yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

 

 

c. Sales Manager : 

1. Mencapai target penjualan motor per jaringan, per tipe total 

jaringan dan target spareparts dan service jaringan intern. 

2. Memutuskan alokasi dengan persetujuan marketing manager. 

3. Memutuskan mutasi stock antar jaringan. 

4. Mengusulkan program marketing sesuai kondisi pasar. 

5. Mengajukan fixed dan forecasting order. 

6. Mengumpulkan market information. 

7. Membuat anggaran biaya program-program marketing untuk 

didiskusikan dengan marketing manager. 
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8. Evaluasi efektivitas realisasi penggunaan biaya program-program 

marketing. 

9. Menyiapkan memorandum program-program marketing. 

10. Membina jaringan dan evaluasi jaringan. 

11. Menjaga hubungan dengan principal, finance company dan relasi 

terkait. 

12. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

13. Menjaga kerahasiaan data, kerapihan, keamanan penyimpanan 

dokumen yang ada di bagiannya. 

14. Mengawasi dan melaksanakan sistem & prosedur yang ditetapkan. 

15. Membina jajaran staf di bagiannya untuk mencapai standar 

kualifikasi jabatannya. 

 

 

d. Service Manager : 

1. Mengarahkan bengkel resmi Yamaha untuk bekerja sesuai standar 

policy Yamaha. 

2. Mengarahkan Bengkel resmi Yamaha untuk bekerja sesuai konsep 

3 S. 

3. Membuat data jaringan bengkel resmi. 

4. Mengidentifikasi dan menindaklanjuti permaslahan bengkel resmi 

Yamaha. 

5. Membuat dan merekap laporan stiap bengkel. 

6. Melaksanakan training-training untuk bengkel resmi Yamaha 
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7. Mengumpulkan market information untuk wilayah kerjanya. 

8. Membuat marketing Map untuk wilayah kerjanya. 

9. Mengontrol set-up bengkel resmi Yamaha dan toko 3S di wilayah 

kerjanya. 

10. Menjadi koordinator education atau technical claim atau tools & 

equipment sesuai dengan penugasan dari atasan langsung. 

11. Kontrol data mekanik dari setiap bengkel resmi. 

12. Cek dan monitoring KSG tiap bulan. 

13. Cek dan monitoring claim part tiap bulan. 

14. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

15. Mengawasi dan melaksanakan sistem & prosedur yang sudah 

ditetapkan. 

16. Membina jajaran staf untuk mencapai standar kualifikasi 

jabatannya. 

17. Menerapkan kultur organisasi yang berorientasi pada prestasi dan 

belajar. 

 

e. Spare Part Manager : 

1. Merencanakan dan mengatur persediaan keperluan Spare Part 

kendaraan 

2. Memonitor penggunaan Spare Part kendaraan. 

3. Mengkoordinir dan mengawasi bagian Part Section Head, Part 

Consultant, Administrasi Part dan Penjaga Gudang. 

 

4.4 Karakteristi Responden 
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Dalam penelitian ini diambil data dari 60 orang responden, dengan karakteristik 

sebagai berikut : 

a.    Menurut jenis kelamin responden terdiri 37 orang responden berjenis 

kelamin pria(61,7%) dan 23 orang berjenis kelamin wanita (38,3%). 

b.    Menurut pekerjaan, pendidikan dan tingkat penghasilan responden terdiri 

dari : 

 

 

 

 

 

Tabel 4. Pekerjaan, Pendidikan dan Tingkat Penghasilan Responden. 

No Keterangan Jumlah Persentase 

(%) 

1. Jenis Bagian Pekerjaan 

- Direktur 

- Divisi Marketing 

- Divisi Finance & Accounting 

- Divisi Service 

- Divisi Spare Part 

 

1 

16 

32 

7 

4 

 

1,6% 

26,7% 

53,3% 

11,7% 

6,7% 

2. Pendidikan 

- SMA 

- D3 

- S1 

- S2 

 

12 

13 

31 

4 

 

20% 

21,7% 

51,7% 

6,6% 

3. Tingkat Penghasilan 

- 1.000.000 - 2.000.000 

- 2.000.000 - 3.000.000 

- 3.000.000 - 4.000.000 

 

32 

13 

9 

 

53,3% 

21,7% 

15% 
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- 4.000.000 - 5.000.000 6 10% 

Sumber : Data Hasil Penyebaran Kuisioner 2008 

 

 

4.5 Uji Instrumen Penelitian 

 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan suatu 

instrumen. Pengujian validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-

masing item pertanyaan dengan total skor pertanyaan pada masing-masing 

indikator dengan menggunakan rumus Korelasi Product Moment. 

Uji reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrument cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument 

tersebut telah baik. Untuk mengetahui reliabilitas digunakan rumus alpha 

croanbach keseluruhan > Croanbach Alpha If Item Deleted. (Uyanto,2006:270) 

dan hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 5. Hasil Pengujian Tingkat Validitas dan Reabilitas Instrument Penelitian 

Variabel Item r-hitung r-tabel 

(n=30) 

Keputusan Croanbach 

Alpha 

Croanbach 

Alpha If Item 

Deleted 

Keputusan 

Budaya 

Organisasi 

(X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0,455 

0,449 

0,518 

0,422 

0,524 

0,522 

0,645 

0,590 

0,374 

0,416 

0,361 Valid 0,790 0,773 

0,773 

0,768 

0,778 

0,764 

0,767 

0,755 

0,780 

0,783 

0,777 

Reliabel 

Croanbach 

Alpha 

Keseluruhan > 

Croanbach 

Alpha If Item 

Deleted 
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Komitmen 

Kerja 

(Y) 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

0,426 

0,668 

0,685 

0,488 

0,489 

0,419 

0,689 

0,383 

 

0,361 Valid 0,799 0,792 

0,759 

0,754 

0,780 

0,782 

0,791 

0,757 

0,794 

Reliabel 

Croanbach 

Alpha 

Keseluruhan > 

Croanbach 

Alpha If Item 

Deleted 

Sumber : Data Diolah dari Lampiran 3, 2010 

 

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa setiap item kuisioner memiliki 

tingkat validitas yang baik karena nilai r-hitung pada masing-masing item 

kuisioner > r-tabel pada N = 30 (0,361) dan   5% dan hasil perhitungan 

reliabilitas pada varibel Budaya Organisasi (X) dan variable komitmen kerja (Y) 

menunjukkan bahwa nilai Croanbach Alpha keseluruhan > Croanbach Alpha If 

Item Deleted, sehingga dapat disimpulkan bahwa variable Budaya Organisasi (X) 

dan variable Komitmen Kerja (Y) adalah reliable sehingga alat ukur yang 

digunakan dapat dipercaya atau dapat diandalkan. 

 

  

 

4.6 Hasil Analisis Regresi Sederhana 

Penggunaan alat analisis regresi linier sederhana ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh masing-masing variable bebas (Budaya Organisasi) terhadap variable 

terikat (Komitmen Kerja) karyawan pada PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer 

Utama Yamaha) di Bandar Lampung. 

 

Skala likert berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap 

suatu hal, dimana responden diminta mengisi pernyataan dalam skala interval 
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berbentuk verbal dalam jumlah kategori tertentu (Umar 1998:58). Statistik regresi 

linier sederhana merupakan salah satu bagian dari statistik parametrik 

(Riduwan,2003:183). 

 

Berdasarkan hasil perhitungan, didapat persamaan Y = 9,101+0,622X nilai 

koefisien Budaya Organisasi adalah bx = 0,622 yang berarti apabila ada 

peningkatan pada skor variabel Budaya Organisasi, maka akan meningkatkan 

komitmen kerja karyawan.  

 

Nilai positif pada koefisien menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara 

variabel Budaya Organisasi dengan komitmen kerja adalah searah sehingga 

pelaksanaan Budaya Organisasi mampu meningkatkan komitmen kerja karyawan. 

 

Pernyataan diatas didukung oleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 

0,387 atau 38,7 %, yang artinya besarnya pengaruh Budaya Organisasi terhadap 

komitmen kerja karyawan sebesar 37,1% sedangkan sisanya 62,8% dijelaskan 

oleh variabel lain di luar Budaya Organisasi. 

 

 

4.7 Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis menggunakan regresi linier sederhana, tujuannya adalah untuk 

mengetahui apakah variabel budaya organisasi (X) berpengaruh terhadap 

komitmen kerja karyawan (Y). Berikut ini hasil pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji t. 

 

Tabel 6. Pengujian Hipotesis dengan uji t 

Hipotesis  Nilai  Keterangan 
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Budaya Organisasi berpengaruh terhadap 

komitmen kerja karyawan pada PT Lautan 

Teduh Interniaga (Dealer Utama Yamaha) 

di Bandar Lampung. 

t-hitung = 6,051 

t-tabel = 2,002 

Sig,t-hitung = 000 

Hipotesis 

diterima 

Sumber : Lampiran 4. 2010 

 

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa hipotesis yang diajukan pada bab 

pendahuluan dapat diterima yaitu Budaya organisasi mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap komitmen kerja karyawan pada PT Lautan Teduh 

Interniaga (Dealer Utama Yamaha) Bandar Lampung.  

Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t-hitung (6,051) > t-tabel (2,002) dan 

signifikan t-hitung sebesar 000. 

 

Bukti yang paling dasar terhadap keberhasilan suatu bentuk budaya organisasi 

adalah hasil yang diperoleh dari pelaksanaan suatu pekerjaan. Apabila budaya 

organisasi yang positif di atas dapat dilaksanakan dengan baik maka akan 

memberikan atau menimbulkan peningkatan semangat dan gairah kerja karyawan, 

mengurangi keluhan dan secara umum dapat mengurangi  kesulitan sehingga 

dapat meningkatkan komitmen kerja karyawan. Dalam hal ini penggunaan budaya 

organisasi yang positif tersebut akan lebih berhasil dalam jangka panjang. Oleh 

sebab itu setiap pemimpin harus mempelajari setiap bawahannya agar bisa 

menggunakan tipe budaya organisasi yang tepat, karena manajemen perusahaan 

yang mampu mengelola dengan baik, dan mendayagunakan secara optimal 

karyawan tersebut, maka akan memiliki komitmen tinggi sehingga 

produktivitasnya juga menjadi lebih baik yang pada akhirnya akan mencapai 

tujuan yang diharapkan oleh manajemen perusahaan dalam jangka panjang. 



 

  

lx

vi 

 

Pernyataan diatas membuktikan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan 

komitmen kerja karyawan dan mendukung hasil pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji t dimana nilai t-hitung (6,051) > t-tabel (2,002) dan signifikan t 

hitung sebesar 000. 

 

4.8 Deskripsi Hasil Penelitian 

 

Gambaran deskriptif dari hasil masing-masing pernyataan untuk tiap variabel 

dimaksudkan untuk mengetahui distribusi frekuensi dari jawaban karyawan atas 

pernyataan yang telah diajukan oleh penulis. 

 

4.8.1 Variabel Budaya organisasi (X) 

Hasil dari distribusi frekuensi jawaban dari 60 karyawan, maka dapat dijelaskan 

hasil jawaban kuisioner yang terkumpul tentang budaya organisasi (X) adalah 

sebagai berikut : 

 

Tabel 7. Tanggapan Responden tentang Budaya organisasi pada pertanyaan ke-1 

      

Pernyataan Jawaban F % Jml 

Rata-

rata 

 Saya selalu berusaha bekerja  Sangat Setuju 23 38,3 

251  4,18 

 sesuai dengan tanggung jawab Setuju 25 41,7 

 dan tugas yang diberikan. Kurang Setuju 12 20,0 

  Tidak Setuju 0 0,0 

  Sangat Tidak Setuju 0 0,0 

Sumber : Lampiran 2a, 2010     

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa karyawan menyatakan setuju 
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yaitu 25 orang karyawan (41,7,3%). Keadaan di atas memperlihatkan bahwa 

karyawan pada PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama Yamaha) Bandar 

Lampung selalu berusaha bekerja sesuai dengan tanggung jawab dan tugas yang 

diberikan.  

Tabel 8. Tanggapan Responden tentang Budaya organisasi pada pertanyaan ke-2 

Pernyataan Jawaban F % Jml 

Rata-

rata 

Saya mengerjakan tugas dengan Sangat Setuju 13 21,7 

239  3,98 

cepat, tepat dan sesuai dengan Setuju 36 60,0 

target yang ditentukan. Kurang Setuju 8 13,3 

  Tidak Setuju 3 5,0 

  Sangat Tidak Setuju 0 0,0 

Sumber : Lampiran 2a, 2010     

 

Berdasarkan hasil tanggapan karyawan terhadap pernyataan bahwa mereka 

mampu mengerjakan tugas dengan cepat, tepat dan sesuai target yang ditentukan 

sebanyak 36 orang karyawan (60,0%) menyatakan setuju. Hal ini memperlihatkan 

bahwa karyawan telah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap tugas dan 

pekerjaan yang  dilaksanakan. 

Tabel 9. Tanggapan Responden tentang Budaya organisasi pada pertanyaan ke-3 

      

Pernyataan Jawaban F % Jml 

Rata-

rata 

Saya sangat memperhatikan  Sangat Setuju 8 13,3 

227  3,78 
mutu pekerjaan yang saya  Setuju 32 53,3 

hasilkan. Kurang Setuju 19 31,7 

  Tidak Setuju 1 1,7 

  Sangat Tidak Setuju 0 0,0 

Sumber : Lampiran 2a, 2010     

 

Hasil pernyataan karyawan bahwa dalam bekerja mereka selalu memperhatikan 
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mutu dari setiap pekerjaan yang dihasilkan adalah sebanyak 32 orang karyawan 

(53,3%) menyatakan setuju. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar karyawan 

telah memiliki kesadaran bahwasanya mereka harus selalu memperhatikan mutu 

dari setiap pekerjaan yang dihasilkan.  

Tabel 10. Tanggapan Responden tentang Budaya organisasi pada pertanyaan ke-4 

      

Pernyataan Jawaban F % Jml 

Rata-

rata 

Saya selalu berusaha 

mengembangkan ilmu  Sangat Setuju 20 33,3 

241 4,01 
pengetahuan dan kemampuan Setuju 25 41,7 

yang saya miliki. Kurang Setuju 11 18,3 

 Tidak Setuju 4 6,7 

  Sangat Tidak Setuju 0 0,0 

Sumber : Lampiran 2a, 2010     

 

 

Berdasarkan hasil pernyataan karyawan mengenai keinginan untuk selalu 

berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang mereka miliki 

adalah 25 orang karyawan (41,7%) menyatakan setuju. Hal pertama yang harus 

dilakukan  oleh perusahaan adalah memberikan wadah bagi pengembangan 

intelektual dan kualitas karyawan dengan diadakannya training atau pelatihan-

pelatihan pengembangan keterampilan dalam bekerja. 

Tabel 11. Tanggapan Responden tentang Budaya organisasi pada pertanyaan ke-5 

      

Pernyataan Jawaban F % Jml 

Rata-

rata 

Organisasi selalu mendorong  Sangat Setuju 13 21,7 

224 3,73 

kami untuk mampu menerima  Setuju 22 36,7 

tugas dan tanggung jawab. Kurang Setuju 21 35,0 

  Tidak Setuju 4 6,7 

  Sangat Tidak Setuju 0 0,0 

Sumber : Lampiran 2a, 2010     
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Berdasarkan hasil pernyataan mengenai peran serta perusahaan dalam mendorong 

karyawan untuk mampu menerima tugas dan tanggung jawab yang diberikan, 

dalam hal ini 22 orang karyawan (36,7%) menyatakan setuju sedangkan 21 orang 

karyawan (35,0%) menyatakan kurang setuju.  

 

Hal ini memperlihatkan bahwa perusahaan telah cukup memotivasi karyawan 

untuk mampu menerima tugas dan tanggung jawab yang diberikan, namun 

sebagian karyawan masih menganggap bahwa perusahaan belum cukup 

mendorong karyawan untuk mampu menerima tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan. Oleh karena itu  di masa yang akan datang perusahaan diharapkan 

dapat lebih meningkatkan peran sertanya dalam upaya memotivasi karyawan. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 12. Tanggapan Responden tentang Budaya organisasi pada pertanyaan ke-6 

      

Pernyataan Jawaban F % Jml 

Rata-

rata 

Organisasi kami selalu 

memperhatikan lingkungan Sangat Setuju 5 8,3 

226  3,76 
sekitar. Setuju 36 60,0 

 Kurang Setuju 19 31,7 

  Tidak Setuju 0 0,0 

  Sangat Tidak Setuju 0 0,0 

Sumber : Lampiran 2a, 2010     

 

Berdasarkan hasil pernyataan bahwan perusahaan selalu memperhatikan 
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lingkungan sekitar, 36 orang karyawan (60,0%) menyatakan setuju. Hal ini 

memperlihatkan bahwa perusahaan telah sangat memperhatikan kenyamanan dan 

kebersihan lingkungan sekitar. 

Tabel 13. Tanggapan Responden tentang Budaya organisasi pada pertanyaan ke-7 

 
     

Pernyataan Jawaban F % Jml Rata-rata 

Saya selalu memperhatikan  Sangat Setuju 7 11,7 

240  4 

kualitas pelayanan bagi setiap  Setuju 46 76,7 

konsumen. Kurang Setuju 7 11,7 

 Tidak Setuju 0 0,0 

  Sangat Tidak Setuju 0 0,0 

Sumber : Lampiran 2a, 2010     

 

Berdasarkan pernyataan bahwa karyawan selalu memperhatikan kualitas 

pelayanan bagi setiap konsumen, 46 orang karyawan (76,7%) menyatakan setuju. 

Hal ini memperlihatkan bahwa sebagian besar karyawan telah memiliki kesadaran 

untuk selalu memperhatikan kualitas pelayanan bagi setiap konsumen. 

 

 

 

Tabel 14. Tanggapan Responden tentang Budaya organisasi pada pertanyaan ke-8 

      

Pernyataan Jawaban F % Jml 

Rata-

rata 

Dalam menangani klien saya  Sangat Setuju 10 16,7 

232 3,86 

bersikap tenang dan berusaha Setuju 34 56,7 

untuk selalu memberikan Kurang Setuju 14 23,3 

pelayanan terbaik. Tidak Setuju 2 3,3 

  Sangat Tidak Setuju 0 0,0 

Sumber : Lampiran 2a, 2010     

 

Berdasarkan pernyataan mengenai sikap karyawan dalam menghadapi klien, 34 
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orang karyawan(56,7%) menyatakan setuju untuk selalu dapat bersikap tenang 

dan berusaha untuk selalu memberikan pelayanan terbaik. Hal ini memperlihatkan 

bahwa sebagian besar karyawan telah mampu bersikap profesional dalam 

menghadapi setiap klien. 

Tabel 15. Tanggapan Responden tentang Budaya organisasi pada pertanyaan ke-9 

      

Pernyataan Jawaban F % Jml Rata-rata 

Saya selalu melakukan inovasi  Sangat Setuju 18 30,0 

239  3,98 

pekerjaan yang saya lakukan. Setuju 25 41,7 

 Kurang Setuju 15 25,0 

  Tidak Setuju 2 3,3 

  Sangat Tidak Setuju 0 0,0 

Sumber : Lampiran 2a, 2010     

 

Berdasarkan pernyataan mengenai apakah karyawan telah mampu melakukan 

inovasi dari pekerjaan yang dilakukan, 25 orang karyawan (41,7%) menyatakan 

setuju. Hal ini memperlihatkan bahwa melaksanakan pekerjaan yang dibebankan 

kepadanya, karyawan telah cukup berupaya untuk dapat terus menerus melakukan 

inovasi demi kemajuan perusahaan dan dalam rangka menghadapi persaiangan. 

 

Tabel 16.Tanggapan Responden tentang Budaya organisasi pada pertanyaan ke-10 

      

Pernyataan Jawaban F % Jml Rata-rata 

Saya selalu siap dalam menghadapi Sangat Setuju 16 26,7 

238 3,96 

setiap perubahan yang terjadi demi Setuju 26 43,3 

kemajuan. Kurang Setuju 18 30,0 

  Tidak Setuju 0 0,0 

  Sangat Tidak Setuju 0 0,0 

Sumber : Lampiran 2a, 2010     

 

Berdasarkan pernyataan mengenai kesiapan karyawan dalam menghadapi setiap 
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perubahan yang terjadi di dalam perusahaan, 26 orang karyawan(43,3%) 

menyatakan setuju. Hal ini memperlihatkan  bahwa sebagian besar karyawan telah 

siap menghadapi setiap perubahan yang ada demi mencapai kemajuan. 

4.8.2 Variabel Komitmen (Y) 

Hasil dari distribusi frekuensi jawaban pada 60 orang karyawan, maka dapat 

dijelaskan hasil jawaban kuisioner yang terkumpul tentang komitmen karyawan 

(Y) adalah sebagai berikut : 

Tabel 17. Tanggapan Responden tentang komitmen kerja karyawan pada 

pertanyaan ke-1 

      

Pernyataan Jawaban F % Jml Rata-rata 

Saya selalu datang  dan pulang Sangat Setuju 36 60,0 

267 4,45 

kerja tepat waktu. Setuju 15 25,0 

 Kurang Setuju 9 15,0 

  Tidak Setuju 0 0,0 

  Sangat Tidak Setuju 0 0,0 

Sumber : Lampiran 2b, 2010     

 

 

Berdasarkan hasil tanggapan mengenai disiplin karyawan  untuk datang dan 

pulang kerja tepat waktu sesuai dengan jam kerja yang ditentukan perusahaan 

sebanyak 36 orang karyawan (60,0%) menyatakan sangat setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan telah menjalankan peraturan 

perusahaan untuk datang dan pulang kerja sesuai dengan jam kerja yang 

ditentukan perusahaan yang berarti bahwa  tingkat kedisiplinan yang dimiliki 

karyawan telah cukup tinggi. 
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Tabel 18. Tanggapan Responden tentang komitmen kerja karyawan pada 

pertanyaan ke-2 

Pernyataan Jawaban F % Jml 

Rata-

rata 

Saya tidak pernah izin/tidak Sangat Setuju 13 21,7 

238  3,96 

masuk kerja kecuali karena Setuju 33 55,0 

sesuatu yang benar-benar Kurang Setuju 13 21,7 

penting. Tidak Setuju 1 1,7 

  Sangat Tidak Setuju 0 0,0 

Sumber : Lampiran 2b, 2010     

 

Berdasarkan hasil tanggapan mengenai tingkat kedisiplinan perusahaan untuk 

tidak pernah izin/tidak masuk kerja kecuali karena sesuatu yang benar-benar  

penting adalah sebanyak 33 orang karyawan (55,0%) menyatakan setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat absensi karyawan pada PT Lautan Teduh Interniaga 

(Dealer Utama Yamaha) cukup rendah. Karyawan tampaknya cenderung merasa 

nyaman bekerja di perusahaan tersebut setiap waktu. 

 

 

Tabel 19. Tanggapan Responden tentang komitmen kerja karyawan pada 

pertanyaan ke-3 

Pernyataan Jawaban F % Jml Rata-rata 

Dalam jangka waktu 1 tahun Sangat Setuju 20 33,3 

252 4,2 

belum pernah terjadi perpindahan  Setuju 32 53,3 

karyawan. Kurang Setuju 8 13,3 

 Tidak Setuju 0 0,0 

  Sangat Tidak Setuju 0 0,0 

Sumber : Lampiran 2b, 2010     
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Berdasarkan hasil tanggapan mengenai perpindahan karyawan/ labour turnover 

karyawan di perusahaan terdapat sebanyak 32 orang karyawan (53,3%) 

menyatakan setuju. Hal ini menunjukkan bahwa perpindahan karyawan/ labour 

turnover  karyawan pada PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama Yamaha) 

Bandar Lampung rendah. 

Tabel 20. Tanggapan Responden tentang komitmen kerja karyawan pada 

pertanyaan ke-4 

Pernyataan Jawaban F % Jml Rata-rata 

Saya tetap memilih bekerja  Sangat Setuju 19 31,7 

237  3,95 

di perusahaan ini bagaimanapun Setuju 19 31,7 

keadaan yang sedang dialami Kurang Setuju 22 36,7 

perusahaan Tidak Setuju 0 0,0 

  Sangat Tidak Setuju 0 0,0 

Sumber : Lampiran 2b, 2010     

 

Berdasarkan hasil tanggapan karyawan mengeni komitmen karyawan untuk tetap 

bertahan bekerja pada perusahaan bagaimanapun keadaan yang dialami 

perusahaan sebanyak 19 orang karyawan (31,7 %) menyatakan sangat setuju dan 

setuju untuk poin yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan memiliki 

tingkat loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan tersebut.  

Tabel 21. Tanggapan Responden tentang komitmen kerja karyawan pada 

pertanyaan ke-5 

Pernyataan Jawaban F % Jml Rata-rata 

Saya merasa aman menghadapi Sangat Setuju 14 23,3 

218 3,63 

masa depan saya bila saya terus Setuju 14 23,3 

bekerja di perusahaan ini. Kurang Setuju 28 46,7 

  Tidak Setuju 4 6,7 

  Sangat Tidak Setuju 0 0,0 

Sumber : Lampiran 2b, 2010     
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Berdasarkan hasil tanggapan mengenai tingkat kegelisahaan kerja, sebanyak 28 

orang karyawan (46,7%) menyatakan kurang setuju, 14 orang karyawan (23,3%) 

meyatakan sangat setuju dan setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pada PT Lautan 

Teduh Interniaga (Dealer Utama Yamaha) Bandar Lampung belum sepenuhnya 

dapat memberikan kepastian dan keyakinan kepada karyawan bahwasanya masa 

depan mereka akan terjamin bila terus bekerja di perusahaan tersebut. 

Tabel 22. Tanggapan Responden tentang komitmen kerja karyawan pada 

pertanyaan ke-6 

Pernyataan Jawaban F % Jml Rata-rata 

Saya selalu merasa tenang dalam Sangat Setuju 25 41,7 

255 4,25 

menjalankan tugas-tugas saya Setuju 26 43,3 

dan jarang merasa tertekan. Kurang Setuju 8 13,3 

 Tidak Setuju 1 1,7 

  Sangat Tidak Setuju 0 0,0 

Sumber : Lampiran 2b, 2010     

 

Berdasarkan hasil tanggapan mengenai tingkat kegelisahaan kerja, sebanyak 26 

orang karyawan (43,3%) menyatakan setuju. Hal ini menunjukkan bahwa 

karyawan senantiasa merasa tenang dalam menjalankan tugas-tugas dan jarang 

merasa tertekan, yang berarti bahwa tingkat kegelisahan kerja karyawan pada PT 

Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama Yamaha) Bandar Lampung adalah 

rendah. 

Tabel 23. Tanggapan Responden tentang komitmen kerja karyawan pada 

pertanyaan ke-7 

Pernyataan Jawaban F % Jml Rata-rata 

Selama berdirinya perusahaan Sangat Setuju 16 26,7 248 4,13 
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hingga saat ini belum pernah Setuju 36 60,0 

terjadi pemogokan. Kurang Setuju 8 13,3 

  Tidak Setuju 0 0,0 

  Sangat Tidak Setuju 0 0,0 

Sumber : Lampiran 2b, 2010     

 

Berdasarkan hasil tanggapan mengenai tingkat pemogokan kerja, sebanyak 36 

orang karyawan (60,0%) menyatakan setuju bahwa selama berdirinya perusahaan 

hingga saat ini belum pernah terjadi adanya pemogokan. Hal ini menunjukkan 

bahwa karyawan telah cukup merasa puas terhadap kebijakan-kebijakan dan 

peraturan yang telah dibuat pada PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama 

Yamaha) Bandar Lampung . 

Tabel 24. Tanggapan Responden tentang komitmen kerja karyawan pada 

pertanyaan ke-8 

Pernyataan Jawaban F % Jml Rata-rata 

Segala macam permasalahan  Sangat Setuju 10 16,7 

228 3,8 

yang tejadi dalam perusahaan Setuju 28 46,7 

selalu diselesaikan dengan Kurang Setuju 22 36,7 

cara kekeluargaan. Tidak Setuju 0 0,0 

  Sangat Tidak Setuju 0 0,0 

Sumber : Lampiran 2b, 2010     

 

 

Berdasarkan hasil tanggapan karyawan mengenai tingkat pemogokan kerja, 

sebanyak 28 orang karyawan (46,7%) menyatakan setuju. Hal ini menunjukkan 

bahwa dalam menghadapi segala macam permasalahan yang terjadi di 

perusahaan, karyawan selalu berusaha meyelesaikannya dengan cara 

kekeluargaan.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan dari hasil pembahasan, budaya organisasi mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap komitmen kerja karyawan pada PT Lautan Teduh Interniaga (Dealer Utama 

Yamaha) Bandar Lampung. Hal tersebut berdasarkan hipotesis yang diajukan dapat diterima. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan, didapat persamaan Y = 9,101+0,622X nilai koefisien budaya 

organisasi adalah bx = 0,622. Yang berarti bahwa budaya organisasi berpengaruh positif 

secara signifikan terhadap komitmen kerja karyawan. Nilai positif signifikan pada koefisien 

menunjukan bahwa pengaruh yang terjadi antara variabel budaya organisasi dengan 

komitmen kerja karyawan  searah. Hal ini menunjukan semakin meningkatnya budaya 

organisasi maka semakin meningkat pula komitmen kerja karyawan . 

3. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai (R Square) sebesar 0,387 atau 

38,7%, yang artinya besarnya pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen kerja karyawan  

sebesar 38,7% sedangkan sisanya 62,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar budaya 

organisasi.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil uraian-uraian sebelumnya, penulis ingin memberikan saran yang 

sekiranya akan berguna bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya untuk meningkatkan 
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komitmen kerja karyawan. Adapun saran yang ingin disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Agar para karyawan  mempunyai budaya organisasi yang lebih baik, maka Direksi harus 

senantiasa memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen kerja karyawan baik 

yang bersifat material maupun non material. Selain itu perlu kiranya jajaran direksi lebih 

menekankan ketertiban kerja, memperhatikan tingkah laku karyawan, keluhan-keluhan 

karyawan, saran dan masukan dari karyawan sehingga dapat tercapai apa yang selama ini 

telah diharapkan oleh perusahaan. 

2. Dari hasil perhitungan terendah hasil kuisioner pada variabel x (budaya organisasi) sebesar : 

224 dan dan variabel Y  ( komitmen kerja) sebesar 218, penulis menemukan masih terdapat 

kegelisahan kerja yang dirasakan oleh sebagian karyawan pada PT Lautan Teduh Interniaga 

(Dealer Utama Yamaha) Bandar Lampung dikarenakan organisasi (perusahaan) masih kurang 

mendorong karyawan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis 

menyarankan agar di masa yang akan perusahaan dapat memfasilisasi setiap karyawan untuk 

dapat terus mengembangakan kemampuan yang dimiliki, misalnya : program pelatihan,  

training, dsb. Serta yang tidak kalah penting adalah perusahaan dapat senantiasa memberikan 

kepastian bagi masa depan setiap karyawan, misalnya: adanya status karyawan tetap, 

diberikannya asuransi sosial dan kesehatan, reward, dll. 
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