
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Sumber daya manusia adalah aset terpenting yang harus dimiliki oleh 

sebuah perusahaan, karena dengan adanya sumber daya manusia terutama sumber 

daya manusia yang berkualitas semua rencana dan sebuah tujuan perusahaan 

dapat mudah untuk dicapai. Oleh karena itu untuk mampu mencapai itu semua 

diperlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian baik agar apa yang 

dicita-cita bersama dalam sebuah perusahaan dapat terwujud. 

Loyalitas karyawan merupakan sebuah kesetiaan dan sebuah tindakan 

nyata karyawan dengan sangat nyaman dengan terus menerus tanpa memikirkan 

hal yang menurutnya kurang bermanfaat diluar tugas dan kewajiban pekerjaan 

dalam sebuah perusahaan. Loyalitas karyawan bersumber dari bagaimana budaya 

organisasi dalam sebuah perusahaan dan juga terdapat dalam diri karyawan itu 

sendiri yang diperlihatkan dalam bentuk ketaatan, tangung jawab pada organisasi, 

kemauan bekerjasama, rasa memiliki, hubungan antar pribadi yang baik, dan 

kesukaan terhadap pekerjaan yang dimiliki agar apa yang telah direncanakan oleh 

perusahaan dapat berjalan sesuai apa yang diinginkan bersama. 

Dalam meningkatkan loyalitas karyawan faktor budaya organisasi 

sangatlah penting untuk diterapkan, budaya organisasi merupakan aturan bersama 

yang diikuti oleh setiap karyawan dalam suatu perusahaan yang membedakannya 

dengan perusahaan lain. Sebuah budaya yang baik diperlihatkan oleh nilai-nilai  



budaya organisasi yang dianut dan disepakati bersama. Artinya, semakin banyak 

karyawan yang menerima nilai-nilai yang ada dalam budaya perusahaan tersebut 

maka akan semakin tinggi tingkat loyalitasnya. Oleh karena itu, budaya organisasi 

sangatlah penting dan dapat mendorong khususnya dalam meningkatkan sebuah 

loyalitas karyawan dan akan menghasilkan keuntungan bagi sebuah perusahaan. 

PT. Selamat Lestari Mandiri Sukabumi merupakan salah satu perusahaan 

yang bergerak di bidang perjualan mobil, spare part, dan jasa service suku cadang 

yang berada di Kota Sukabumi dengan merek produknya yaitu toyota. Perusahaan 

ini didirikan tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2008 dan telah memiliki Surat Ijin 

Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor : 503/05/PM/I/BPMPT/2016 Yang 

merupakan perusahaan dengan nama PT. Selamat Lestari Mandiri.  

Berdasarkan hasil penjajakan yang dilakukan peneliti, ditemukan 

permasalahan yaitu hubungan antara pimpinan dan karyawan kurang berjalan 

dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan kurangnya inisiatif komunikasi untuk 

saling membantu antara pimpinan dan karyawan dalam bekerja sehingga 

menghambat pada penyelesaian suatu pekerjaan. 

Permasalahan tersebut diduga disebabkan oleh budaya organisasi mengenai 

kerja sama yang dilakukan pimpinan dan karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaan tidak berjalan dengan baik, karyawan cenderung bekerja sendiri-sendiri 

dan mengedepankan kepentingannya masing-masing. 



Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Faktor Budaya Organisasi terhadap Loyalitas Karyawan pada 

PT. Selamat Lestari Mandiri Sukabumi”. 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil penjajakan yang dilakukan peneliti, ditemukan 

permasalahan yaitu hubungan antara pimpinan dan karyawan kurang berjalan 

dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan kurangnya inisiatif komunikasi untuk 

saling membantu antara pimpinan dan karyawan dalam bekerja sehingga 

menghambat pada penyelesaian suatu pekerjaan. 

Permasalahan tersebut diduga disebabkan oleh budaya organisasi 

mengenai kerja sama yang dilakukan pimpinan dan karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaan tidak berjalan dengan baik, karyawan cenderung bekerja 

sendiri-sendiri dan mengedepankan kepentingannya masing-masing. 

Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui “apakah faktor budaya organisasi 

berpengaruh terhadap loyalitas karyawan pada PT. Selamat Lestari Mandiri 

Sukabumi” 

1.2.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1.2.2.1 Bagaimana budaya organisasi pada PT. Selamat Lestari Mandiri 

Sukabumi? 



1.2.2.2 Bagaimana loyalitas karyawan pada PT. Selamat Lestari Mandiri 

Sukabumi? 

1.2.2.3 Seberapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap loyalitas karyawan 

pada PT. Selamat Lestari Mandiri Sukabumi secara simultan? 

1.2.2.4 Seberapa besar pengaruh budaya organisasi melalui dimensi keteraturan 

perilaku, norma, nilai-nilai dominan, filosofi, aturan-aturan dan iklim 

organisasi terhadap loyalitas karyawan pada PT. Selamat Lestari Mandiri 

Sukabumi secara parsial? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.3.1.1 Untuk mengetahui pelaksanaan budaya organisasi di PT Selamat Lestari 

Mandiri Sukabumi. 

1.3.1.2 Untuk mengetahui loyalitas karyawan di PT. Selamat Lestari Mandiri 

Sukabumi. 

1.3.1.3 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap 

loyalitas karyawan di PT. Selamat Lestari Mandiri Sukabumi secara 

simultan. 

1.3.1.4 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh budaya organisasi melalui 

dimensi keteraturan perilaku, norma, nilai-nilai dominan, filosofi, aturan-

aturan dan iklim organisasi terhadap loyalitas karyawan di PT. Selamat 

Lestari Mandiri Sukabumi secara parsial. 



 

1.3.2 Kegunaan Penelitian  

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis  

Peneliti berharap dapat memberikan suatu kontribusi dalam segi pemikiran 

mengenai Analisis Pengaruh Faktor Budaya Organisasi terhadap Loyalitas 

Karyawan pada PT. Selamat Lestari Mandiri Sukabumi juga sebagai 

pengaplikasian ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama peneliti mendapatkan 

keilmuan pada Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi. 

1.3.2.2 Kegunaan Praktis  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta 

menghasilkan sumbangan pemikiran, diantaranya sebagai berikut :  

1.3.2.2.1 Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia dari sudut pandang Analisis 

Pengaruh Faktor Budaya Organisasi terhadap Loyalitas Karyawan. Juga sebagai 

penyelesaian tugas akhir jenjang strata 1 (S1) Program Studi Administrasi Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

 

 



1.3.2.2.2 Bagi Perusahaan 

Penelitian diharapakan dapat dijadikan Sebagai sarana informasi yang 

sifatnya membangun bagi perusahaan serta memberikan sumbangan pemikiran 

dan masukan yang dapat membantu perusahaan dalam menghadapi dan 

mengantisipasi masalah yang berkaitan dengan penelitian. 

1.3.2.2.3 Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan 

referensi pengetahuan tentang Analisis Pengaruh Faktor Budaya Organisasi 

terhadap Loyalitas Karyawan. 

1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu pada PT Selamat Lestari 

Mandiri Sukabumi yang beralamat di Jalan KH A Sanusi No.111, Kelurahan 

Sukakarya Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. 

1.4.2 Jadwal Penelitian 

Adapun jadwal penelitian yang dilakukan peneliti terhitung dari bulan 

Oktober 2017 – Juli 2018. Untuk jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel 

dibawah



Tabel 1.1  Jadwal Penelitian Tahun 2017/2018 

No Kegiatan 

2017/2018 

Oktober Novembe

r 

Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
I Tahap Persiapan                                                 
 a. Perizinan                                                 
 b. Studi Kepustakaan                                                 
 c. Pengajuan Judul                                                 
 d. Pembuatan Usulan 

Penelitian 

                                                

 e. Pengyebaran Usulan  

Penelitian 

                                                

 f. Seminar Usulan 

Penelitian 

                                                

II TahapPenelitian                                                 
 a. Observasi                                                 
 b. Wawancara                                                 
 c. Dokumentasi                                                 
 d. Penyebaran kuesioner                                                 
III TahapPenyusunan                                                 
 a. Pengolahan Data                                                 
 b. Analisis Data                                                 
 c. Pengolahan Data                                                 
 d. PenyusunanSkripsi                                                 
IV Tahap Perbaikan                                                 
 a. Penyebaran Skripsi                                                 
 b. Sidang Skripsi                                                 
 c. Perbaikan Skripsi                                                 


