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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Upaya organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan diharapkan 

mewujudkannya visi organisasi. Sebagian besar organisasi merespon kebutuhan 

visi organisasinya dengan menjalankan misi organisasi (Collin dan Porras, 1994).  

Visi dan misi organisasi disosialisasikan kepada seluruh anggotanya agar mereka 

dapat memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dalam satu visi dan 

persepsi (internalisasi). Implementasi visi dan misi organisasi dalam bentuk 

peraturan tertulis ditujukan untuk mempedomani seluruh individu, kelompok 

maupun organisasi agar berperilaku sama.  

 

Thomson, et.al (2012) mengatakan bahwa visi strategis menggambarkan aspirasi 

manajemen untuk memprediksi masa depan dan menjelaskan program strategis 

perusahaan dan arah jangka panjang yang akan dilaksanakan. Sedangkan, 

Campbell dan Yeung dalam (David, 2009) mengatakan bahwa proses 

pengembangan pernyataan misi harus menciptakan ikatan emosional dan rasa 

antara misi organisasi dengan sumber daya manusia (SDM) didalamnya. 

Visi adalah citra nilai dan kepercayaan idiologi seseorang, dengan kata lain, visi 

merupakan wawasan luas ke masa depan dari manajemen dan merupakan kondisi 

ideal yang hendak dicapai oleh perusahaan/organisasi di masa yang akan datang. 
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Visi memberi arah dan ide aktual kepada manajemen dalam proses pembuatan 

keputusan, agar setiap tindakan yang akan dilakukan senantiasa berlandaskan visi 

organisasi dan memungkinkan untuk mewujudkannya (Purwanto, 2012). 

 

Gaspersz (2012), mengatakan penjabaran visi ada tiga bagian, yaitu: 

a. Suatu pernyataan menyeluruh tentang gambaran ideal yang ingin dicapai  

 oleh organisasi di masa yang akan datang 

b. Suatu penyataan komitmen bersama antara manajemen puncak (top  

management) dan semua tingkat dari organisasi yang akan merupakan 

rencana-rencana strategik untuk mencapai visi dari organisasi itu 

c. Suatu penggabungan nilai-nilai dari setiap orang dalam organisasi untuk 

 menjadi bagian dari visi organisasi 

Mewujudkan sebuah visi dan menjalankan misi, diperlukan stimulasi untuk 

menentukan inti kekuatan perusahaan ataupun organisasi serta dapat merangsang 

pertumbuhan kemajuan bagi sumber daya yang ada dalam lingkaran perusahaan 

ataupun organisasi tersebut. Sebuah visi yang disusun dengan baik terdiri dari dua 

komponen utama yaitu; ideologi inti dan nilai-nilai inti, melihat langsung ke 

fundamental "melestarikan nilai-nilai inti yang dapat berjalan secara dinamis 

(Collins dan Porras, 1994). Visi yang baik terbangun atas dua hal yaitu; Yin 

diartikan sebagai “apa yang diperjuangkan dan mengapa ada” terbangun atas 

ideologi inti, sedangkan Yang diartikan sebagai “apa yang dicita-citakan untuk 

menjadi, untuk mencapai, dan bagaimana menciptakan” perubahan yang 

signifikan dan kemajuan tersebut untuk mencapai masa depan yang dibayangkan. 
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Persepsi adalah: (1) proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian 

objektif dengan bantuan indera, (2) kesadaran dari proses-proses organis, (3)  

Titchener (Chaplin,2008) mengatakan, dalam satu kelompok penginderaan 

dengan penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman di masa lalu, (4) 

variabel yang menghalangi atau ikut campur tangan, berasal dari kemampuan 

organisasi untuk melakukan pembedaan diantara perangsang-perangsang, (5) 

kesadaran intuitif mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang serta merta 

mengenai sesuatu (Chaplin, 2008). Menurut Leavit (dalam Sobur, 2003), persepsi 

dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu,  

sedangkan dalam arti luas persepsi adalah pandangan atau pengertian yaitu 

bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.  

 

Definisi persepsi menurut Robbins (2002) adalah suatu proses dimana individu 

mengorganisasikan dan menginterprestasikan kesan sensori mereka untuk 

memberi arti pada lingkungan mereka. Definisi persepsi menurut para ahli sangat 

beragam. Persepsi menurut Epstein dan Rogers (dalam Stenberg, 2008) adalah 

seperangkat proses yang dengannya kita mengenali, mengorganisasikan dan 

memahami serapan-serapan inderawi yang kita terima dari stimuli lingkungan. 

Sedangkan menurut Robbins (2002), dikatakan ada enam variabel dalam 

menentukan persepsi, yaitu: sikap, kepribadian, motif, kepentingan, pengalaman 

masa lalu, dan harapan. 

 

Skripsi penelitian antara persepsi visi dan misi sebuah organisasi atau perusahaan 

dikaitkan dengan komitmen karyawan. Komitmen menurut Allen dan Meyer 
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(1991) dikonseptualisasikan kedalam tiga komponen antara lain komitmen afektif, 

komitmen kontinuan, dan komitmen normatif. Komitmen afektif mengacu pada 

keterikatan emosional karyawan dan keterlibatan dalam organisasi. Karyawan 

dengan komitmen afektif yang tinggi, akan tetap melanjutkan pekerjaan dan 

memutuskan untuk tinggal di organisasi, karena karyawan tersebut memang ingin 

melakukannya. Komitmen kontinuans mengacu pada kesadaran akan adanya 

manfaat yang dirasa hilang jika meninggalkan organisasi. Karyawan yang tujuan 

utamanya berada di organisasi berdasarkan komitmen kontinuans, maka karyawan 

tersebut merasa butuh dan perlu untuk tetap tinggal di organisasi. Komitmen 

normatif mengacu pada perasaan yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung 

jawab untuk tetap bekerja di organisasi, karyawan dengan komitmen normatif 

tinggi akan merasa mereka harus tetap bersama organisasi. Selama beberapa 

dekade terakhir para peneliti banyak meneliti mengenai komitmen organisasional 

dan hubungannya dengan karakteristik situasional, sikap dan perilaku dari para 

karyawan (Bateman & Strasser, 1984).  

 

Penelitian ini, ada dua organisasi yang akan diteliti yaitu; PT Masa Kini Mandiri 

Harian Lampung Post, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA 

Lampung. Pemilihan kedua organisasi ini didasarkan pada perkembangan media 

nasional yang begitu pesat, mendorong arus informasi yang tinggi serta tingkat 

produktifitas sumber daya manusia didalamnya, komitmen dan loyalitas terhadap 

perusahaan yang ditempati SDM tersebut salah satu kekuatan dalam mencapai 

tujuan dan impian perusahaan tersebut. Mempertahankan karyawan dalam 

membentuk loyalitas dan integritas tinggi, diperlukan beberapa stimulasi 
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pengukuran pengembangan sumber daya yang berdaya saing. Penelitian ini 

terdapat pada dua perusahaan yang berbeda tetapi dengan jenis yang sama. 

 

1.2 Kondisi Objekif PT Masa Kini Mandiri Harian Lampung Post 

Lampung Post sebagai salah satu koran tertua di Lampung, berusaha untuk 

meningkatkan kualitas produk melalui inovasi, mulai dari banyaknya halaman 

berwarna, rubrik pembaca dan opini, hingga reporter cilik. Surat kabar harian 

Lampung Post mempunyai visi yaitu: “Menjadi surat kabar terdepan yang 

jujur, bermutu, dan paling berpengaruh di Provinsi lampung”. Misi-nya: 

“Memberikan informasi yang bermutu mengiringi masyarakat Lampung 

menghadapi kemajuan sebagai bacaan masyarakat terdidik, dan 

membangun suasana pasar yang harmonis”. Motto-nya: “Maju bersama 

rakyat”. Secara umum struktur organisasi di harian umum Lampung Post terdiri 

atas dua bagian. Bagian redaksi dipimpin redaksi yang bertanggungjawab 

terhadap segala isi dan pemberitaan surat kabar, sementara bagian perusahaan 

dipimpin oleh pimpinan perusahaan. Berikut ini beberapa tabel informasi 

perusahaan. 

 

Tabel. 1 Data Berdasarkan Jabatan, Jumlah Karyawan dan Status   

     Karyawan. 
 

No Jabatan Jumlah  Pegawai Status 

1 Bagian redaksi 73 pegawai tetap 

2 Bagian SDM 38 pegawai tetap 

3 Bagian keuangan 12 pegawai tetap 

4 Bagian iklan 16 pegawai tetap 

5 pendistribusian &pemasaran koran 31 pegawai tetap 

6 Outsorching 7 pegawai tidak tetap 

Jumlah               177  

Sumber: Bagian SDM PT Masa Kini Mandiri, 2013 
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Tabel. 2 Data Keluar atau Masuk Karyawan PT. Masa Kini  

   Mandiri Harian Lampung Post tahun 2012 

No Bulan Keluar (Orang) Masuk (Orang) Total Karyawan 

1 Januari - - 164 

2 Februari 1 Orang - 164 

3 Maret - 1 Orang 165 

4 April - - 164 

5 Mei - - 164 

6 Juni - 1 Orang 165 

7 Juli - - 164 

8 Agustus - - 164 

9 September - - 164 

10 Oktober - 2 Orang 166 

11 November 1 Orang - 164 

12 Desember - - 165 

Total Karyawan/ 31 Desember 2012 165 

Sumber: Lampiran 

Selama tahun 2012, data keluar atau masuk karyawan PT Masa Kini Mandiri 

Harian Lampung Post pada tahun 2012 diketahui sebanyak 4 (empat) orang 

diterima dan 2 (dua) orang keluar dari perusahaan tersebut. 

 

Tabel. 3 Data Keluar atau Masuk Karyawan PT. Masa Kini  

   Mandiri Harian Lampung Post tahun 2013 

No Bulan Keluar (Orang) Masuk (Orang) Total Karyawan 

1 Januari 2 Orang 1 Orang 165 

2 Februari 2 Orang - 166 

3 Maret 1 Orang - 168 

4 April - - 169 

5 Mei - - 169 

6 Juni - - 169 

7 Juli - 1 Orang 170 

8 Agustus 1 Orang - 169 

9 September 2 Orang - 170 

10 Oktober 2 Orang 1 Orang 172 

11 November 5 Orang 1 Orang 173 

12 Desember 1 Orang 1 Orang 177 

Total Karyawan/ 31 Desember 2013 177 

Sumber: Lampiran 
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Selama tahun 2013, data keluar atau masuk karyawan PT Masa Kini Mandiri 

Harian Lampung Post pada tahun 2013 diketahui sebanyak 5 (lima) orang 

diterima dan 17 orang keluar dari perusahaan tersebut. 

 

1.3 Kondisi Objektif LKBN ANTARA Lampung 

Pada tahun 1962, ANTARA resmi menjadi Lembaga Kantor Berita Nasional yang 

berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Lembaga Kantor Berita 

Nasional Antara atau disingkat LKBN Antara merupakan kantor berita terbesar di 

Indonesia, yang sifatnya semi pemerintah, walaupun ketika pertama kali didirikan 

oleh para wartawan nasionalis pada masa penjajahan Belanda sebelum Perang 

Dunia II sepenuhnya merupakan usaha swasta. Agar dapat memanfaatkan 

berbagai peluang bisnis dan untuk menghadapi tantangan konvergensi media 

sekaligus dapat mengemban tugas pencerdasan bangsa, maka Pemerintah dibawah 

kepemimpinan H. Susilo Bambang Yudhoyono mengubah status LKBN 

ANTARA menjadi Perusahaan Umum (Perum) pada tanggal 18 Juli 2007 melalui 

PP 40/2007. Menjadi perusahaan yang sehat, LKBN ANTARA mulai menyusun 

Neraca Pembuka yang diselesaikan selama dua tahun setelah terbitnya SK 

Menteri Keuangan pada akhir September 2009. Sejak terbitnya neraca pembuka 

tersebut, kinerja keuangan LKBN ANTARA dapat dimonitor oleh para pemegang 

sahamnya. ANTARA Indonesia tersebar diseluruh penjuru Indonesia pada 34 

provinsi, yang masing-masing provinsi diwakili oleh satu kantor cabang.  

LKBN ANTARA mempunyai visi yaitu: “Menjadi kantor berita berkelas 

dunia dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan”. Misi-nya: 

http://id.wikipedia.org/wiki/1962
http://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Republik_Indonesia
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“Menyebarluaskan informasi tentang Indonesia ke dalam dan ke luar negeri 

dengan menyediakan informasi secara cepat, akurat, dan penting” 

 

Sejak tahun 1962 menjadi kantor berita nasional, mendapat status badan hukum 

Perusahaan Umum (Perum) pada Juli 2007 dengan 32 biro di seluruh nusantara, 

sejumlah kantor perwakilan dan koresponden luar negeri. Seiring bertambahnya 

jumlah provinsi dalam beberapa dekade terakhir, saat ini pada tahun 2013 lalu, 

tercatat 34 provinsi tersebar di nusantara ini. Begitupun untuk memenuhi aspek 

pemberitaan kantor berita Nasional, LKBN ANTARA mengembangkan kantor 

wilayahnya di 34 provinsi, yang masing-masing wilayah provinsi dibikin satu 

karntor berita. ANTARA dipercaya menjadi ketua Organization of Asia-Pacific 

News Agencies (OANA) untuk periode 2007-2010, sebagai duta informasi bangsa. 

Saat ini, Perum LKBN ANTARA melayani 300 pelanggan di seluruh Indonesia. 

Sedangkan wilayah Lampung sendiri, ANTARA Lampung melayani Harian 

Tribun Lampung, Harian Lampung Post, Harian Lampung Ekpres, Harian 

Bandarlampung News, Harian Kabar Lampung, Harian Lampung Sore, dan lain-

lain dengan menggunakan satelit yang dikhususkan untuk provinsi Lampung. 

 

Tabel. 4 Karyawan LKBN ANTARA Berdasarkan Jenis Jabatan, Jumlah  

   Karyawan dan Status Karyawan. 

No Jabatan Jumlah pegawai Status 

1 Kepala Biro 1 1 pegawai tetap 

2 Asisten Manajer Pemberitaan 1 pegawai tetap 

3 Redaktur 1 1 pegawai tetap 

4 Pewarta/ Korlip 1 pegawai tetap 

5 Kontributor Lamtim 1 pegawai tetap 

6 Kontributor Kota Balam 1 pegawai tetap 

7 Kontributor Prov. 1 pegawai tetap 
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No Jabatan Jumlah Pegawai Status 

8 Kontributor Lamsel 1 pegawai tetap 

9 Kontributor Waykanan 1 pegawai tetap 

10 Kontributor Mesuji 1 pegawai tetap 

11 Admin Penagihan 1 pegawai tetap 

12 Admin Keuangan 1 pegawai tetap 

13 Admin dan Umum 1 pegawai tetap 

Jumlah Karyawan 13   

Sumber: Bagian SDM LKBN ANTARA Lampung 2013 

Data berikut ini merupakan gambaran umum sumber daya manusia yang terdapat 

di LKBN ANTARA Lampung dengan jumlah karyawan 13 orang dan kesemua 

pegawainya merupakan karyawan tetap. Organisasi yang mempunyai peran satu 

orang satu fungsi ini, salah satu oganisasi “ramping” dalam menjalan tugas pokok 

dan fungsi pengelolaan organisasi. 

 

Tabel. 5 Data Keluar atau Masuk Karyawan LKBN ANTARA  

   Lampung 2012 

No Bulan Keluar (Orang) Masuk (Orang) Total Karyawan 

1 Januari - - 13 

2 Februari - - 13 

3 Maret - - 13 

4 April - - 13 

5 Mei - - 13 

6 Juni - - 13 

7 Juli - - 13 

8 Agustus - - 13 

9 September - - 13 

10 Oktober - - 13 

11 November - - 13 

12 Desember - - 13 

Total karyawan/ 31 Desember 2012 13 

Sumber: Lampiran 

Pada tabel 5 data keluar atau masuk karyawan  LKBN ANTARA selama tahun 

2012, diketahui tidak ada karyawan keluar ataupun masuk didalam perusahaan 

tersebut. 



10 

 

Tabel. 6 Data Keluar atau Masuk Karyawan LKBN ANTARA  

   Lampung 2013 

No Bulan Keluar (Orang) Masuk (Orang) Total karyawan 

1 Januari - - 13 

2 Februari - - 13 

3 Maret - - 13 

4 April - - 13 

5 Mei - - 13 

6 Juni - - 13 

7 Juli - - 13 

8 Agustus - - 13 

9 September - - 13 

10 Oktober - - 13 

11 November - - 13 

12 Desember - - 13 

Total karyawan/ 31 Desember 2013 13 

Sumber: Lampiran 

Pada tabel 6 data keluar atau masuk karyawan  LKBN ANTARA selama tahun 

2013, diketahui tidak ada karyawan keluar ataupun masuk didalam perusahaan 

tersebut. Komponen komitmen sebagai suatu keadaan psikologis, yang 

mengkarakteristikkan hubungan karyawan dengan organisasi dan implikasi dari 

keputusan karyawan untuk tetap tinggal atau meninggalkan organisasi (Allen dan 

Mayer, 1991) 

 

Mewujudkan visi yang baik didasarkan pada bagian penting untuk dapat 

membuat, mengaplikasi dan mengevaluasi strategi yang telah dicita-citakan 

pendiri perusahaan. Menjalankan misi sehearusnya selalu direvisi untuk 

disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi, tetapi revisi tersebut dapat 

dilakukan jika telah dipersiapkan denga teliti dan hati-hati. Kedua perusahaan 

media besar di tanah Lampung ini, masing-masing mempunyai visi berbeda. 

Sehingga penelitian ini akan menjadi menarik dari ruang lingkup objek, serta 
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SDM yang diteliti. Tetapi, ketika perusahaan dihubungkan dengan aktifitas SDM 

pasti akan mempunyai beragam variabel pemikiran dari setiap manusia tersebut.  

 

Berdasarkan dengan apa yang telah dikemukakan, maka penelitian akan dilakukan 

pada perusahaan media terbesar di Lampung, yaitu Lampung Post, dan LKBN 

ANTARA Lampung, karena hal mendasar dalam sebuah penerapan persepsi visi-

misi terhadap karyawan adalah dapat menginterprestasikan dalam pengelolaan 

media serta komitmen karyawan terhadap media tersebut. Melihat uraian diatas, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis 

Pengaruh Persepsi Karyawan Tentang Visi dan Misi Perusahaan Terhadap 

Komitmen Organisasional Pada Perusahaan Media di Lampung. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ideologi inti dan nilai-nilai 

inti berpengaruh positif terhadap komitmen afektif, kontinuan, dan normatif pada 

PT Masa Kini Mandiri dan LKBN ANTARA? 

 

1.5 Batasan Masalah 

a. PT Masa Kini Mandiri Harian Umum Lampung Post yang dijadikan objek  

penelitian pertama, dan LKBN ANTARA Lampung yang dijadikan objek 

penelitian kedua. 

 

b. Karyawan yang dijadikan sebagai responden merupakan seluruh karyawan  

 yang berstatus karyawan tetap dan karyawan tidak tetap 
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1.6 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh ideologi inti dan nilai-

nilai inti terhadap komitmen afektif, kontinuan, dan normatif pada PT Masa Kini 

Mandiri dan LKBN ANTARA 

 

1.7 Manfaat Penelitian 

1. Praktisi:  Penelitian ini dapat memberikan informasi yang sekiranya  

 dapat diimplementasikan secara langsung dalam pekerjaan guna terpenuhinya   

  tujuan organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai. 

2. Bagi Akademisi: Dapat menjadi informasi yang bermanfaat untuk 

memperluas wawasan sekaligus menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya 

yang diharapkan dapat lebih melengkapi ke arah hasil penelitian yang baik. 


