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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 1.1. LATAR BELAKANG 

Selama lima tahun terakhir industri furniture di Jawa Timur mengalami 

penurunan setiap tahunnya. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya kompetitif 

yang semakin ketat dalam industri furniture. Bulut dan Alpkan (2006) mengatakan 

bahwa inovasi sangat penting bagi setiap organisasi untuk mempertahankan 

keunggulan kompetitif. Selain itu, kewirausahaan korporasi (corporate 

entrepreneurship) merupakan strategi penting bagi semua perusahaan yang mencari 

laba. Berikut disajikan data jumlah industri furniture yang ada di provinsi Jawa 

Timur: 

Tabel 1.1 

Data Jumlah Industri Furniture di Jawa Timur 

Tahun Jumlah Industri Furniture Kayu di Jawa Timur 

2010 666 

2011 650 

2012 635 

2013 410 

2014 396 

  Sumber: Jawa Timur Dalam Angka (2010-2014) Perpustakaan Badan Pusat 

Statistik Kota Surabaya 
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Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah industri furniture di Jawa 

Timur selama lima tahun terakhir terus mengalami penurunan setiap tahunnya, seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penurunan jumlah industri tersebut dapat 

disebabkan oleh kompetitif yang ketat pada industri furniture di Jawa Timur. Pro 

Design adalah salah satu perusahaan furniture di Jawa Timur. Perusahaan furniture 

yang sudah dikenal oleh masyarakat ini memiliki nama Perseroan PT. Putera 

Rackondo Sejahtera. Pro Design telah berhasil menunjukkan eksistensinya di industry 

furniture dengan membuka kantor cabang di Kalimantan. Pro Design berdiri sejak 

tahun 1989 dan saat ini memiliki 470 karyawan yang ditempatkan di kepala 

perusahaan di kota Gresik, Jawa Timur. Selain telah berhasil mengembangkan 

bisnisnya dengan membuka kantor cabang di Kalimantan, Pro Design telah berhasil 

memasuki pasar internasional dengan mengekspor produknya ke beberapa Negara di 

Asia. 

Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari peran karyawan serta manajemen dalam 

perusahaan. Sebagai perusahaan penghasil furniture, Pro Design menawarkan 

inovasi-inovasi baru dalam produknya yang berhubungan dengan desain. Oleh sebab 

itu, karyawan dituntut menjadi individu yang inovatif agar mampu mencapai visi 

perusahaan. Setelah kurang lebih 20 tahun Pro Design bertahan dalam industri 

furniture, kini perusahaan furniture yang sebelumnya menjual furniture jadi/siap 

pakai mengembangkan bisnisnya dengan menawarkan produk custom dimana 

konsumen akan menentukan bagaimana desain furniture yang dibutuhkan dan 
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diinginkan oleh konsumen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Pro Design telah 

berani keluar dari zona aman yang selama kurang lebih 20 tahun membawa Pro 

Design pada pencapaian yang diinginkan perusahaan dengan mengarahkan karyawan 

untuk menjadi individu yang proaktif dan berani mengambil risiko. 

Inovasi, proaktif dan berani mengambil risiko merupakan ciri dari corporate 

entrepreneurship (Lumpkin dan Dess, 1996). Lumpkin dan Dess (1996) 

mengemukakan bahwa corporate entrepreneurship adalah proses, pengerjaan, dan 

aktifitas pengambilan keputusan (berorientasi pada Entrepreneurial Orientation) 

yang terdiri dari inovasi (innovativeness), proaktif (proactiveness) dan pengambilan 

risiko (risktaking) dalam mencapai kinerja perusahaan. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa keberhasilan Pro Design tidak 

lepas dari karyawan sebagai penggerak utama roda bisnis perusahaan yang memiliki 

orientasi pada corporate entrepreneurship dengan menjadi karyawan yang inovatif, 

proaktif, dan berani mengambil risiko, dimana ketiga hal tersebut membutuhkan 

dukungan dari manajemen. Alpkan, Bulut, Gunday, Ulusoy, dan Kilic (2010) 

mengatakan bahwa management support sangat berpengaruh terhadap 

keberlangsungan dari kinerja inovatif, pengembangan ide baru dan toleransi untuk 

mengambil risiko. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Bhardwarj, Sushil dan 

Momaya (2007) yang mengatakan bahwa tingkat kesediaan manajer untuk 

mempromosikan perilaku intrapreurial sebagai suatu dukungan bagi karyawan 

merupakan cara terbaik untuk hasil yang maksimal berkaitan dengan corporate 
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entrepreneurship. Artinya, karyawan tidak dapat mengembangkan ide-ide inovatif 

jika manajer tidak memberikan dukungan atau fasilitas kepada karyawan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Untuk dapat mengembangkan ide-ide karyawan dan 

merealisasikan inovasi-inovasi yang telah dikembangkan, manajer harus memberi 

dukungan bagi karyawannya dengan cara memfasilitasi karyawannya dalam 

penyampaian gagasan atau ide-ide mereka dan memberikan mereka kesempatan 

untuk mengambil risiko terkait dengan tugas dan pekerjaan mereka. 

Ireland, Kuratko, dan Covin (2003) menemukan bahwa corporate 

entrepreneurship memiliki hubungan yang positif terhadap work outcomes salah 

satunya adalah job satisfaction. Hal ini didukung oleh pernyataan Pinchot (1985) 

yang menyatakan bahwa corporate entrepreneurship mendorong seorang menjadi 

individu yang goal-oriented dan mempunyai motivasi diri yang didasari oleh upah 

dan juga penghargaan dari perusahaan, dimana keduanya merupakan faktor yang 

dapat mempengaruhi job satisfaction. Menurut Baron dan Byrne (1994) terdapat 2 

kelompok faktor yang dapat mempengaruhi job satisfaction, yaitu (1) faktor 

organisasi yang berisi kebijakan perusahaan dan iklim kerja, (2) faktor individual atau 

karakteristik karyawan. Corporate entrepreneurship merupakan faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja berkaitan dengan iklim perusahaan. 

Lumpkin dan Dess (2005) mengusulkan bahwa corporate entrepreneurship 

dihubungkan dengan work outcomes yang terdiri dari job satisfaction dan affective 

commitment. Hal ini didukung oleh penemuan Hindle dan Cutting (2002) bahwa 
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corporate entrepreneurship berhubungan positif dengan work outcomes yang terdiri 

dari job satisfaction dan affective commitment. Penelitian ini menggunakan variabel 

affective commitment karena menurut Lumpkin dan Dess (2005) kepuasan dan 

komitmen pada organisasi juga bergantung pada faktor non-keuangan dan menurut 

Allen dan Mayer (1990) dari ketiga komponen model organizational commitment, 

yang paling tepat digunakan sebagai variabel untuk mengukur faktor non-keuangan 

adalah affective commitment. Menurut Bulut dan Alpkan (2006) affective commitment  

merupakan keinginan seseorang untuk terus bekerja dengan organisasi karena tujuan 

dan nilai-nilai bersama yang ada pada organisasi tersebut. 

Selain job satisfaction dan affective commitment, work outcomes juga diwakili 

oleh  intention to leave (Adler, Lerner, Visco, Greenhill, Chang, Cymerman, Azocar, 

dan Rogers, 2015). Griffeth (1995) menemukan bahwa hampir semua model dari niat 

karyawan untuk meninggalkan organisasi (intention to leave) disebabkan oleh tingkat 

kepuasan kerja dan komitmen organisasional yang rendah. Menurut Stevenson dan 

Jarillo (2012), job satisfaction merupakan bagian terpenting dalam psikologi, hal ini 

terkait dengan kinerja dan hasil penting, salah satunya menurunkan niat karyawan 

untuk keluar dari perusahaan. Mobley (1986) mengatakan bahwa niat karyawan untuk 

meninggalkan organisasi (intention to leave) adalah intensitas keluar masuknya 

karyawan dan perilaku lain seperti kemangkiran dan kelesuan yang berujung pada 

keinginan karyawan untuk berhenti bekerja. 
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Ada hal lain yang dapat mempengaruhi affective commitment selain corporate 

entrepreneurship, yaitu job satisfaction. Robbins (1998) mengatakan bahwa 

karyawan yang tidak merasa puas oleh pekerjaannya atau faktor lain yang berkaitan 

dengan pekerjaannya akan dapat mempengaruhi komitmen mereka terhadap 

organisasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jika seseorang merasa puas dengan 

pekerjaannya, seperti puas dengan upah yang didapat, prestasi yang diraih, dukungan 

dari atasannya, dan kenyamanan yang diperoleh saat berada dalam organisasi 

tersebut, tentu karyawan tidak akan dengan mudah berniat untuk meninggalkan 

pekerjaan dan organisasinya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pimpinan HRD Pro Design 

Jawa Timur, setiap tahunnya jumlah karyawan yang mengundurkan diri dari 

perusahaan berkisar antara 1 sampai 2 karyawan per tahun. Meskipun jumlah tersebut 

tidak besar, hal ini mengindikasikan adanya ketidakpuasan dan kurangnya komitmen 

afektif karyawan terhadap perusahaan. berdasarkan keterangan pimpinan HRD Pro 

Design, pihak manajemen sangat memberi dukungan kepada karyawan berkaitan 

dengan tugas dan pekerjaan karyawan dengan tujuan agar karyawan tidak memiliki 

niat untuk meninggalkan perusahaan. Sejauh ini, pihak Pro design tidak pernah 

melakukan evaluasi untuk mengetahui bagaimana tingkat dari intention to leave pada 

karyawan sehingga manajemen tidak memiliki data mengenai tingkat intention to 

leave karyawan.  
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Stevenson dan Jarillo (1990) mengatakan secara garis besar penelitian mengenai 

corporate entrepreneurship dapat dibagi menjadi tiga kategori, salah satunya adalah 

dampak dari corporate entrepreneurship. Dampak tersebut berkaitan dengan apa 

yang terjadi jika seseorang bertindak sebagai entrepreneurs. Dengan melihat 

fenomena yang ada, penelitian ini ingin meneliti bagaimana dampak dari corporate 

entrepreneurship jika dikaitkan dengan job satisfaction, affective commitment, dan 

intention to leave dan bagaimana peran management support terhadap corporate 

entrepreneurship. 

 

 1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka masalah yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh antara management support dengan corporate 

entrepreneurship pada karyawan tetap unit produksi Pro Design Jawa Timur? 

2. Apakah ada pengaruh antara corporate entrepreneurship dengan job satisfaction 

pada karyawan tetap unit produksi Pro Design Jawa Timur? 

3. Apakah ada pengaruh antara corporate entrepreneurship dengan affective 

commitment pada karyawan tetap unit produksi Pro Design Jawa Timur? 

4. Apakah ada pengaruh antara job satisfaction dengan affective commitment pada 

karyawan tetap unit produksi Pro Design Jawa Timur? 
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5. Apakah ada pengaruh antara job satisfaction dengan intention to leave pada 

karyawan tetap unit produksi Pro Design Jawa Timur? 

6. Apakah ada pengaruh antara affective commitment dengan intention to leave pada 

karyawan tetap unit produksi Pro Design Jawa Timur? 

 

 

 1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel 

berikut ini: 

1. Menganalisis pengaruh antara management support dengan corporate 

entrepreneurship pada karyawan tetap unit produksi Pro Design Kota Gresik. 

2. Menganalisis pengaruh antara corporate entrepreneurship dengan job 

satisfaction pada karyawan tetap unit produksi Pro Design Jawa Timur. 

3. Menganalisis pengaruh antara corporate entrepreneurship dengan commitment 

affective pada karyawan tetap unit produksi Pro Design Jawa Timur. 

4. Menganalisis pengaruh antara job satisfaction dengan affective commitment pada 

karyawan tetap unit produksi Pro Design Jawa Timur. 

5. Menganalisis pengaruh antara job satisfaction dengan intention to leave pada 

karyawan tetap unit produksi Pro Design Jawa Timur. 

6. Menganalisis pengaruh antara affcetive commitment dengan intention to leave 

pada karyawan tetap unit produksi Pro Design Jawa Timur. 
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 1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan pengembangan teori yang sudah ada 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat niat karyawan untuk 

berpindah pada perusahaan (intention to leave), dengan mengembangkan faktor-

faktor lain yang memungkinkan untuk mempengaruhi tingkat niat untuk 

berpindah seperti management support, corporate entrepreneurship, job 

satisfaction dan affective commitment. 

2. Manfaat praktis 

a. Perusahaan 

Memberi informasi kepada perusahaan mengenai corporate intrepreneurship 

yang diterapkan dalam perusahaan berkaitan dengan hal-hal yang dapat 

mendukung serta pengaruh dari adanya penerapan tersebut, sehingga perusahaan 

mengetahui cara untuk terus meningkatkan penerapan corporate 

entrepreenurship agar mampu bertahahan dalam kompetitif di dunia industri 

furniture terutama di Jawa Timur dan meminimalisir niat karyawan untuk keluar 

dari perusahaan. 

b. Akademis 

Memberi informasi kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan 

pengembangan penelitian ini, berkaitan dengan variabel dan hasil dari penelitian 

ini. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH MANAGEMENT ... YOHANA DEWI ANGGUR



10 
 

c. Masyarakat 

Memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai mengenai teori-teori yang 

digunakan dalam penelitian ini dan hasil dari penelitian ini yang mungkin 

berguna bagi kehidupan di masyarakat. 

 

 

 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 

Adapun sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

Bab ini terdiri atas latar belakang yang menjadi dasar penelitian skripsi, rumusan 

masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi teori yang menjadi landasan penelitian skripsi yaitu: teori 

dukungan manajemen, corporate entrepreneurship, dan work outcomes yang 

terdiri dari kepuasan kerja, afektif komitmen, dan niat untuk berpindah, beberapa 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini, serta pengembangan hipotesis 

untuk memudahkan pemahaman penelitian. 

Bab III : Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu metode kuantitatif. Selain itu dijelaskan juga jenis, sumber data yang 
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diperoleh, prosedur pengumpulan data, teknik analisis yang digunakan, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, teknik pengujian hipotesis, serta teknik 

pengujian asumsi. 

Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini berisi analisis hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Bab ini membahas 

deskripsi pemilihan sampel, hasil pengolahan data, pengujian hipotesis, dan 

penjelasan pendukung dalam rangka menyusun kesimpulan 

Bab V : Simpulan dan Saran 

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian serta saran mengenai hasil 

penelitian. 
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