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BAB I 

PENYAJIAN MASALAH DAN PENELITIAN 

 

I.1  Latar Belakang Masalah 

Komitmen organisasi merupakan faktor kunci dari keberhasilan atau 

kegagalan organisasi, sehingga sangat diperlukan dalam suatu organisasi demi 

menunjang tercapainya tujuan dari organisasi. Gambaran atau wujud dari 

komitmen sering diidentikan dengan ikrar atau ikatan atas suatu tindakan  tertentu 

setiap pegawai organisasi. Pada dasarnya komitmen individu terhadap organisasi 

bersifat sukarela dan pribadi, sehingga tidak dapat dipaksakan, dan karena itu 

setiap individu anggota organisasi dapat secara bebas menarik kembali 

komitmennya. Komitmen organisasi menggambarkan sikap  loyalitas individu 

terhadap organisasinya  dan juga  merupakan suatu proses mengekspresikan 

perhatian dan partisipasinya terhadap organisasinya 

Komitmen organisasi juga merupakan faktor penentu atau pembeda adanya 

pekerja yang dalam posisi yang sama dan pekerjaan sama namun  menunjukkan 

hasil kerja yang berbeda-beda. Setiap pegawai dalam organisasi harus memiliki 

komitmen yang tinggi terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. 

Dalam organisasi sektor publik, ikatan batin antara pegawai dengan organisasi 

dapat dibangun dari kesamaan visi, misi, dan tujuan organisasi, bukan sekedar 

ikatan kerja. Ikatan mereka untuk bekerja di instansi pemerintah bukan sekedar 

gaji, namun lebih pada ikatan batin misalnya ingin menjadi abdi negara dan abdi 

masyarakat, status sosial, dan sebagainya, sehingga bila setiap pegawai memiliki 

komitmen yang kuat untuk memberikan prestasi terbaik bagi negara dan 

pelayanan terbaik pada masyarakat, maka tentunya pelayanan terhadap sektor 

publik tentunya akan meningkat. Banyak faktor yang mempengaruhi komitmen 

organisasi, namun dalam penelitian hanya hanya akan dibatasi pada faktor 

kepemimpinan, komunikasi interpersonal dan budaya organisasi.  

Kepemimpinan merupakan salah satu bagian dari manajemen. 

Kepemimpinan memainkan peranan yang sangat dominan, krusial, dan kritikal 

dalam keseluruhan upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja, baik pada 

tingkat individual, pada tingkat kelompok, dan pada tingkat organisasi. Pemimpin 
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harus mampu untuk mengelola pola pikir para bawahannya yang dapat berfungsi 

sebagai symbol dan kesatuan moral yang berfungsi sebagai sebuah usaha untuk 

mengekspresikan etika kerja serta nilai-nilai yang ada dalam organisasi. Selain itu, 

pemimpin dalam kondisi yang serba dinamis saat ini harus mampu mengelola dan 

mengalokasikan sumber daya manusia secara efisien, mampu menentukan tujuan, 

memfokuskan tujuan-tujan organisasi, membina komunikasi antar pribadi dan 

pengikutnya, serta menetapkan arah yang tepat apabila terjadi kegagalan dan 

kemunduran organisasi. Sampai saat ini kepemimpinan merupakan faktor penting 

dalam mempengaruhi komitmen organisasi, oleh karena kepemimpinan 

merupakan aktivitas utama dimana tujuan organisasi dapat digerakan dan dicapai.  

Selain kepemimpinan, komunikasi memiliki peran yang sangat penting 

dalam suatu organisasi karena merupakan salah satu faktor penentu dalam suatu 

organisasi. Efektifitas komunikasi dalam suatu organisasi dapat terlihat dari 

adanya kepuasan psikologis antara komunikator dengan komunikan. Dalam suatu 

organisasi militer biasanya komunikasi antara atasan dengan dengan bawahan 

cenderung bersifat top down, dan bukan buttom up, sehingga dapat dikatakan 

bahwa komunikasi yang terjalin hanya bersifat satu arah. 

Komunikasi interpersonal/antarpribadi sangat diperlukan dalam membentuk 

suatu nilai-nilai yang diyakini kebenarannya karena prosesnya berlangsung sangat 

sederhana dan memungkinkan berlangsung secara dialogis. Dialog adalah bentuk 

komunikasi antarpribadi yang menunjukkan terjadinya interaksi. Mereka yang 

terlibat dalam komunikasi bentuk ini berfungsi ganda, masing–masing menjadi 

pembicara dan pendengar secara bergantian. Dalam proses komunikasi dialogis 

nampak adanya suatu upaya dari para pelaku komunikasi agar terjadi pengertian 

bersama (mutual understanding) dan empati. Dari proses ini akan terjadi rasa 

saling menghormati bukan disebabkan oleh status social, melainkan didasarkan 

pada anggapan bahwa masing-masing adalah manusia yang berhak, wajib, pantas 

dan wajar dihormati sebagai manusia, sehingga ada kepuasan  psikologis. 

Selain faktor kepemimpinan dan komunikasi interpersonal, yang tidak kalah 

penting dalam   suatu organisasi adalah budaya organisasi. Salah satu cara agar 

fungsi manajerial efektif maka manajemen harus menerapkan budaya organisasi 

yang bertujuan untuk memberikan pandangan yang sama dalam hal perilaku di 
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dalam organisasi. Budaya organisasi merupakan seperangkat nilai, norma, 

persepsi dan perilaku yang diciptakan dan dikembangkan suatu organisasi untuk 

mengatasi masalah - masalah, baik masalah mengenai intergrasi internal maupun 

masalah mengenai adaptasi eksternal. Sebagai suatu kesatuan ide, budaya suatu 

organisasi juga berfungsi sebagai tuntunan bagi para anggota dalam berperilaku 

dan bertindak, atau berisikan larangan untuk melakukan suatu tindakan dalam 

menghadapi suatu tantangan lingkungan.  

Sebagai sebuah organisasi pemerintah, Kementrian Pertahanan (Kemhan) RI 

adalah organisasi pemerintahan yang memiliki misi utama menjaga kedaulatan 

NKRI. Sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kemhan RI terdiri atas TNI 

dan ASN, yang terorganisir ke dalam berbagai bidang instansi. Salah satu instansi 

yang bertanggung jawab dalam peningkatan SDM adalah Pusdiklat Bahasa yang 

membidangi masalah pembekalan pengetahuan dan keterampilan bahasa baik 

bahasa Indonesia maupun bahasa asing. SDM dalam suatu organisasi memiliki 

peran yang sangat strategis terutama Kemhan RI demi tercapainya tujuan 

organisasi yang optimal. 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa selanjutnya disebut Pusdiklat 

Bahasa adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan 

yang dipimpin oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa disebut 

Kapusdiklat Bahasa. Pusdiklat Bahasa mempunyai tugas melaksanakan 

pendidikan dan pelatihan di bidang bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa 

asing di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI, melakukan evaluasi dan 

pengembangan pendidikan dan pelatihan bahasa serta pembinaan alih bahasa dan 

juru bahasa. 

Pusat Diklat Bahasa menyelenggarakan fungsi : 

a.  Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di 

bidang pendidikan dan pelatihan bahasa daerah, bahasa Indonesia dan 

bahasa asing; 

b   Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang 

pendidikan dan pelatihan bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa asing; 
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c.  Penyusunan rencana dan program kegiatan, administrasi, operasional, 

evaluasi serta laporan pendidikan dan pelatihan bahasa daerah, bahasa 

Indonesia dan bahasa asing; 

d.  Pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pendidikan dan 

pelatihan bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa asing ; 

e.  Pelaksanaan administrasi pendidikan dan pelatihan, standardisasi, 

akreditasi dan sertifikasi pendidikan dan pelatihan; 

f.   Pembinaan alih bahasa dan juru bahasa; 

g.  Penyiapan perencanaan program dan anggaran serta evaluasi dan 

laporan; dan 

h.  Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat. 

 

Permasalahan yang berkaitan SDM dalam suatu organisasi perlu 

diperhatikan secara seksama, sebab secanggih apapun teknologi yang 

dipergunakan dalam suatu organisasi serta sebesar apapun modal organisasi, 

anggota organisasilah yang pada akhirnya yang harus menjalankannya. Hal ini 

menunjukkan bahwa tanpa didukung dengan kualitas yang baik dari setiap 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya keberhasilan organisasi tidak dapat 

tercapai. Demikian juga yang terjadi pada  Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan, 

seringkali permasalahan kepemimpinan, komunikasi  interpersonal dan budaya 

organisasi tidak berjalan sebagaimana semestinya dalam membentuk adanya 

komitmen organisasi yang kuat.  Komitmen organisasi yang rendah, terlihat dari 

sikap pegawai Pusdiklat Bahasa yang cenderung kurang memiliki komitmen 

terhadap organisasi, merasa bukan bagian penting dari organisasi misalnya banyak 

pegawai yang sering datang terlambat ke kantor, tidak masuk tanpa keterangan, 

meninggalkan kantor pada jam kerja, dan beberapa pegawai memilih bersikap 

apatis. Dalam pandangan penulis, masih banyak pegawai yang kurang inisiatif 

cenderung menunggu arahan dari atasan sehingga tidak maksimal dalam 

memberikan sumbangsih ide dan pemikiran untuk kemajuan Pusdiklat Bahasa. 

Tabel dibawah ini merupakan rekapitulasi kehadiran pegawai Pusdiklat Bahasa 

selama 8 (delapan) bulan terakhir : 
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            Tabel 1 Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Pusdiklat Bahasa 

                          Januari – Agustus 2015 

 

 

 

 

 

 

 

             

            

 

 

 

          Sumber : Data Bagian Kepegawaian (September, 2015) 

 

 

Dari data di atas, nampak jelas masih banyak pegawai Pusdiklat Bahasa 

yang belum memiliki komitmen organisasi yang tinggi, dengan masih adanya 

pegawai  yang sering datang terlambat ke kantor dan tidak masuk dengan 

keterangan yang beraneka ragam serta cenderung terkait dengan masalah pribadi, 

tidak berkaitan dengan kedinasan, sehingga sangat merugikan organisasi. Selain 

itu, kurangnya komitmen organisasi dari pegawai Pusdiklat Bahasa juga terlihat 

dari data Bagian Kepegawaian, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir 

sebanyak 4 (empat) orang pegawai dipindahkan ke satuan lain  dalam rangka 

pembinaan personil. Alasan pemindahan personil tersebut karena beberapa 

personil terindikasi melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma dan 

tradisi satuan, yaitu melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum disiplin 

militer dan kepegawaian atau tidak menerima nilai-nilai, tujuan dan kebijakan 

Pusdiklat Bahasa.  

Tabel 2 Data Pegawai dipindahkan ke satuan lain 

Tahun Jumlah 

2012 1 orang  

2013 1 orang 

2014 2 orang 
           Sumber : Data Bagian Kepegawaian (September, 2015) 

 

Bulan Terlambat Tidak Masuk 

Januari 5 23 

Februari 7 33 

Maret 6 26 

April 9 24 

Mei 6 21 

Juni 12 26 

Juli 10 31 

Agustus 9 36 
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Dengan masih banyaknya pegawai yang kurang memiliki komitmen 

terhadap organisasi, maka hal ini menyebabkan tidak optimalnya pencapaian 

tugas pokok satuan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa komitmen organisasi 

pegawai Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan masih harus ditingkatkan lagi. 

Adanya perbedaan cultural diantara para pegawai tentunya dapat menjadi 

suatu kendala dalam berinteraksi dalam suatu organisasi. Disamping itu, hambatan 

komunikasi terutama antara atasan dengan bawahan telah menyebabkan pekerjaan 

yang mengalir dari pimpinan kepada pegawai menjadi terhambat. Sebagaimana 

diketahui bersama, Pusdiklat Bahasa adalah organisasi yang berada di bawah 

Kementerian Pertahanan RI, budaya organisasi yang tercipta cenderung bernuansa 

militer dan personilnya sebagian besar adalah militer, sehingga sistem komunikasi  

yang tercipta lebih cenderung  top down dan bukannya bottom up. Di satu pihak 

sisitem komunikasi semacam itu dapat dikatakan efektif, namun dilain pihak, 

dengan adanya pegawai yang tidak menjalin komunikasi vertikal secara baik 

dengan pimpinannya menyebabkan pimpinan tidak memperoleh informasi aktual 

terkait penyelesaian pekerjaan, sehingga mengakibatkan pekerjaan tidak 

terselesaikan tepat waktu. Pola komunikasi yang baik berupa hubungan antar 

rekan kerja dan hubungan timbal balik antara pimpinan dengan pegawai dalam 

menjalankan aktivitas pekerjaannya merupakan keinginan dari setiap pegawai. 

Komunikasi yang efektif akan menimbulkan dampak yang baik terhadap motivasi 

dan suasana kerja yang pada akhirnya dapat membawa dampak positif terhadap 

komitmen organisasi.  

Dari gambaran dan kondisi tersebut di atas maka peneliti memilih judul 

dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Kepemimpinan, Komunikasi 

Interpersonal dan Budaya Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi Di 

Lingkungan Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan RI”  

 

I.2     Pembatasan Masalah 

Penelitian ini nantinya hanya akan dilakukan terhadap permasalahan 

Pengaruh Kepemimpinan, Komunikasi Interpersonal dan Budaya Organisasi 

Terhadap Komitmen Organisasi di Lingkungan Pusdiklat Bahasa Badan 

Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kemhan RI yang telah penulis amati sejak 
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bulan April hingga bulan Juni 2015 dan akan dilakukan pengambilan data pada 

bulan Juli 2015 dengan metode penelitian kuantitatif menggunakan perangkat 

kuesioner. 

 

I.3     Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 

bahwa kepemimpinan, komunikasi interpersonal dan budaya organisasi dapat 

mempengaruhi naik turunnya komitmen organisasi di lingkungan Pusdiklat 

Bahasa Badiklat Kemhan RI maka pada kesempatan ini perumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut : 

a. Apakah kepemimpinan berpengaruh langsung terhadap budaya 

organisasi di lingkungan Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan RI? 

b. Apakah komunikasi interpersonal berpengaruh langsung terhadap 

budaya organisasi di lingkungan Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan RI? 

c. Apakah kepemimpinan berpengaruh langsung terhadap komitmen 

organisasi di lingkungan Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan RI? 

d. Apakah komunikasi interpersonal berpengaruh langsung terhadap 

komitmen organisasi di lingkungan Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan RI? 

e. Apakah budaya organisasi berpengaruh langsung terhadap komitmen 

organisasi di lingkungan Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan RI? 

f. Apakah kepemimpinan berpengaruh tidak langsung terhadap 

komitmen organisasi melalui budaya organisasi di lingkungan Pusdiklat 

Bahasa Badiklat Kemhan RI? 

g. Apakah komunikasi interpersonal berpengaruh tidak  langsung 

terhadap komitmen organisasi  melalui budaya organisasi di lingkungan 

Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan RI? 

  

I.4    Tujuan dan Manfaat Penelitian 

I.4.1 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dari 

kepemimpinan, komunikasi interpersonal dan budaya organisasi terhadap 
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komitmen organisasi di lingkungan Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan RI baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

 

I.4.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis  

1) Penelitian   ini   memberikan   kontribusi   terhadap   pengembangan   

teori manajemen berupa sebuah model kausal keterkaitan variabel 

kepemimpinan, komunikasi interpersonal dan budaya organisasi terhadap 

komitmen organisasi. 

2) Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu 

pengetahuan di bidang manajemen dan menambah kajian konseptual yang 

berhubungan dengan komitmen organisasi. 

3) Secara  khusus  temuan  penelitian  akan  meningkatkan  kontribusi  

ilmiah melalui publikasi hasil penelitian di jurnal manajemen tentang 

model teoritis komitmen  organisasi  sebagai  bagian  dari  

pengembangan  teori  perilaku organisasi dalam rangka meningkatkan 

sekaligus sebagai bahan masukan atas perlu tidaknya kebijakan dalam 

meningkatkan komitmen organisasi di Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan 

RI. 

b. Manfaat Praktis 

1) Temuan penelitian berupa sebuah model kausal keterkaitan variabel 

kepemimpinan, komunikasi interpersonal, dan budaya organisasi terhadap 

komitmen organisasi atau model lintasan utama keterkaitan  variabel  

penentu  komitmen  organisasi yang dapat dijadikan pedoman bagi pihak 

Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan RI. 

2) Hasil  analisis  data  yang  diperoleh  dapat  memberikan  gambaran  

tentang kepemimpinan, komunikasi interpersonal dan budaya organisasi 

sebagai upaya penguatan komitmen organisasi bagi Pusdiklat Bahasa 

Badiklat Kemhan RI. 

3) Hasil  penelitian  ini  dapat  dimanfaatkan  sebagai  bahan  

perbandingan  dan rujukan untuk penelitian yang relevan. 
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