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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 

Dalam manajemen sumber daya manusia, karyawan atau pekerja merupakan 

salah satu kekayaan atau asset dari sebuah organisasi atau perusahaan. Manusia 

selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap organisasi, karena manusia sebagai 

perencana, pelaku dan penentu terwujudnya suatu tujuan organisasi atau perusahaan. 

Tenaga kerja yang terampil, profesionalitas tinggi dan memiliki wawasan 

pengetahuan yang luas merupakan hal yang idamkan perusahaan. 

Selain itu dalam persaingan bisnis yang sangat ketat perusahaan akan 

menempuh segala cara agar tetap survive. Maka dari itu tersedianya sumber daya 

manusia yang berkualitas bukan suatu jaminan sebuah perusahaan dapat berjalan 

dengan baik. Perlu pengembangan dan pengelolaan tenaga kerja yang signifikan 

agar menghasilkan kinerja yang memiliki kualitas sehingga produktifitasnya dapat 

memenuhi kebutuhan perusahaan di masa kini dan masa mendatang. 

Peningkatan kinerja karyawan akan memberikan kemajuan bagi perusahaan, 

untuk itu prioritas utama bagi setiap perusahaan dalam mempertahankan 

kelangsungan bisnisnya adalah dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang 

dimiliki agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Menurut Robbins 

(2016:397) mengungkapkan bahwa kinerja adalah hasil evaluasi terhadap pekerjaan 

yang dilakukan individu dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan 

bersama. 

Menurut Robbins and Judge (2016:357), mengemukakan bahwa budaya 

organisasi merupakan suatu sistem makna yang dianut oleh para anggota dalam 

suatu organisasi dan membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. 

Budaya organisasi yaitu bagaimana anggota atau sekelompok karyawan mampu 

menghadapi masalah eksternal dan internal, maka dari itu budaya organisasi harus 

dikembangkan dan diajarkan kepada anggota agar dijadikan pedoman tingkah laku 

bagi anggota-anggota dalam menghadapi masalah. Perusahaan harus menciptakan 

budaya organisasi yang kondusif untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi kerja 

setiap individu karena berkaitan dengan peningkatan kinerja seorang karyawan. 

Selain budaya organisasi, komitmen organisasi juga menjadi salah satu faktor 

yang mempengaruhi kinerja karyawan. Komitmen tersebut dapat terwujud apabila 

individu dalam organisasi, menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan 

tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi. 



 

2 
 
 

Menurut Moorhead dan Griffin (2013:73), Komitmen organisasi 

(organizational commitment) adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana 

seseorang individu mengenal dan terikat pada organisasinya. Berdasarkan definisi 

ini, dalam komitmen organisasi tercakup unsur loyalitas terhadap organisasi, 

keterlibatan dalam pekerjaan, dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan 

organisasi. Dimana loyalitas, keterlibatan, dan penerimaan terkait dengan kinerja 

organisasi. Ketika karyawan tidak mempunyai komitmen terhadap organisasi, maka 

mereka akan bekerja secara acuh tak acuh, dan tidak akan mampu menghasilkan 

kinerja yang tinggi yang pada akhirnya mereka akan meninggalkan organisasi, baik 

karena kesadaran sendiri maupun diberhentikan oleh perusahaan. (Suryaman, 2016) 

Selain budaya organisasi dan komitmen organisasi, pelatihan juga memiliki 

peranan penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Menurut Mangkuprawira 

(2012:135) berpendapat bahwa pelatihan bagi karyawan adalah sebuah proses 

mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin 

terampil dan mampu dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik 

sesuai dengan standar. 

Di era digitalisasi yang semakin pesat, perusahaan perbankan dituntut 

memudahkan nasabah dalam perihal kegiatan operasional perbankan. Selain itu, 

disituasi pandemi COVID-19 saat ini setiap individu dituntut untuk mengurangi 

sentuhan langsung dengan individu maupun benda lain. Sehingga perusahaan 

perbankan berlomba-lomba untuk menyediakan aplikasi maupun informasi yang 

dapat diakses dimana pun dan kapan pun serta yang memudahkan nasabah dalam 

menggunakannya. Untuk itu dibutuhkan karyawan perusahaan yang memiliki 

wawasan dan pengetahuan yang luas juga berkomitmen tinggi dalam membantu 

perusahaan. Perusahaan perbankan dengan budaya organisasi yang kuat tercermin 

dari karyawan-karyawannya yang memiliki perilaku yang mengarahkan dirinya 

untuk selalu berusaha mewujudkan tujuan dan atau misi perusahaan. Maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian mengambil judul : “Pengaruh Budaya 

Organisasi, Komitmen Organisasi Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan 

Bank Jatim Kcp Rungkut Surabaya” 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini 

yaitu : 

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

Bank Jatim KCP Rungkut Surabaya ? 

2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

Bank Jatim KCP Rungkut Surabaya 

3. Apakah pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Bank 

Jatim KCP Rungkut Surabaya ? 

4. Apakah budaya organisasi, komitmen organisasi dan pelatihan secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Bank Jatim KCP Rungkut 

Surabaya ? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh : 

1. Untuk mengetahui apakah budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada Bank Jatim KCP Rungkut Surabaya 

2. Untuk mengetahui apakah komitmen organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada Bank Jatim KCP Rungkut Surabaya 

3. Untuk mengetahui apakah pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada Bank Jatim KCP Rungkut Surabaya 

4. Untuk mengetahui apakah budaya organisasi, komitmen organisasi dan 

pelatihan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada Bank Jatim KCP Rungkut Surabaya 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi Peneliti 

Menghasilkan bahan untuk menyusun skripsi yang merupakan syarat guna 

mencapai gelar sarjana Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Sumber Daya 

Manusia Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan langkah yang diambil 

terutama yang berkaitan dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan 

pelatihan dengan kinerja karyawan Bank Jatim KCP Rungkut. 
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3. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi rekan-rekan mahasiswa 

dalam menyusun skripsi mengenai objek penelitian yang berbeda dan sebagai 

sarana informasi dalam pemecahan masalah yang sama. 
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