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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap organisasi pasti mempunyai mimpi atau cita-cita yang ingin 

dicapai. Untuk dapat mencapai cita-cita tersebut, organisasi harus 

mampu mengelola seluruh sumber daya yang ada. Sumber daya manusia 

merupakan faktor yang sangat penting bagi keefektifan berjalannya 

sebuah kegiatan dalam suatu organisasi. Atau dengan kata lain sumber 

daya manusia merupakan motor penggerak bagi organisasi. Keberhasilan 

dalam suatu oganisasi ditentukan oleh tingkat kompetensi, 

profesionalisme, dan juga komitmen dari para anggota organisasi.  

Dalam proses pengelolaanya, keberhasilan organisasi akan 

terealisasi apabila ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas. 

Salah satu kualitas yang hendaknya dimiliki oleh semua anggota dalam 

organisasi adalah komitmen organisasi. Robbins (Sopiah, 2008, h. 155) 

mendefinisikan komitmen organisasi sebagai suatu sikap yang 

merefleksikan perasaan suka atau tidak suka terhadap suatu organisasi. 

Perasaan suka atau tidak suka itu yang membuat anggota memiliki 

komitmen yang tinggi atau rendah. Anggota yang memiliki komitmen 

yang tinggi berbeda dengan anggota yang memiliki komitmen rendah. 

Steers and Black (Sopiah, 2008, h. 157) menyatakan bahwa 

karyawan atau anggota yang memiliki komitmen yang tinggi memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut: (a) adanya kepercayaan dan penerimaan yang 

kuat terhadap nilai dan tujuan organisasi, (b) adanya kesediaan untuk
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 berusaha sebaik mungkin demi organisasi, dan (c) keinginan yang kuat 

untuk menjadi anggota organisasi. Oleh karena itu, anggota yang 

memiliki komitmen yang tinggi akan menguntungkan bagi organisasi 

karena anggota akan memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai 

tujuan organisasi. 

Sebaliknya anggota yang memiliki komitmen yang rendah 

biasanya tidak memiliki kepercayaan yang kuat terhadap nilai dan tujuan 

organisasi. Anggota juga tidak berusaha untuk memberikan yang terbaik 

bagi organisasi dan akan merugikan organisasi karena tidak adanya 

kontribusi yang maksimal dari anggota terhadap organisasi. Anggota 

dengan komitmen yang rendah juga akan dengan mudah keluar dari 

organisasi. Selain itu angka absen dan keterlambatan yang tinggi juga 

merupakan indikasi rendahnya komitmen anggota. 

Menurut Setiawan dan Hadiyanto (dalam Yuniati & Prabowo, 

2014, h. 38) tingginya turnover atau keluarnya anggota dalam organisasi 

mengindikasikan komitmen yang rendah. Hal tersebut akan membuat 

organisasi mencari pengganti dan pada akhirnya memengaruhi 

penyesuaian di organisasi karena banyaknya anggota yang keluar masuk. 

Organisasi sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu organisasi profit dan 

non-profit. Tentunya dari kedua jenis organisasi itu memiliki perbedaan. 

Organisasi profit bertujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan 

eksistensi untuk jangka waktu panjang, melalui kemampuan meraih laba 

kompetitif secara berkelanjutan. Sebaliknya organisasi non-profit 

didasari falsafah nilai-nilai pengabdian dan kemanusiaan yang tujuannya 
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untuk mencapai kesejahteraan bersama dan dalam masyarakat (Nawawi 

dalam Wijayati, 2010, h. 24). 

 Pada penelitian ini Gratia Choir tergolong organisasi non-profit. 

Dalam semua organisasi (profit/non-profit) komitmen merupakan 

sesuatu yang penting. Setiap organisasi harus dapat mengelola 

anggotanya dan mengusahakan agar komitmen anggota tetap tinggi. 

Apabila tidak mampu, organisasi akan kehilangan sumber daya manusia 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Lebih buruknya lagi 

organisasi akan bubar karena tidak adanya komitmen dari anggotanya. 

Komitmen organisasi yang ada pada anggota bukan hal yang 

terjadi secara sepihak. Ada kontribusi dari faktor lain yang membuat 

komitmen itu tinggi atau rendah. Dalam hal ini organisasi dan anggota 

adalah pihak yang secara bersama-sama menciptakan komitmen anggota 

yang tinggi. Stum (dalam Sopiah, 2008, h. 164) mengemukakan bahwa 

ada lima faktor yang berpengaruh terhadap komitmen organisasi yaitu 

budaya keterbukaan, kepuasan kerja, kesempatan personal untuk 

berkembang, arah organisasi, dan penghargaan kerja yang sesuai 

kebutuhan.  

Dari beberapa faktor di atas penghargaan dapat memengaruhi 

besar kecilnya komitmen organisasi. Menurut Colakuglu, dkk (dalam 

Wailerunny, 2014, h.1) perceived organizational support dapat 

didefinisikan sebagai seberapa besar organisasi menghargai kontribusi 

dan peduli tentang anggota. Hal yang serupa dikemukakan oleh Rhoades, 

dkk (dalam Dwitasari, Ilhamuddin, & Widyasari, 2015, h. 41) bahwa 
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perceived organizational support adalah dukungan organisasi yang 

dirasakan dengan keyakinan secara umum mengenai sejauh mana 

organisasi menilai kontribusi, memperhatikan kesejahteraan, mendengar 

keluhan, memperhatikan kehidupan karyawan, dan dapat dipercaya 

untuk memperlakukan karyawan secara adil. Lebih lanjut Rhoades 

mengatakan bahwa perceived organizational support dinilai sebagai 

jaminan bahwa organisasi akan menyediakan bantuan untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan secara efektif dan saat menghadapi 

kondisi yang tidak menyenangkan seperti stres.  

Menurut Eisenberger dkk (dalam Putra, 2013, h. 7) perceived 

organizational support atau perasaan dukungan organisasi merupakan 

keyakinan pekerja tentang seberapa besar dukungan dari organisasi 

terhadap anggota dan kesejahteraan anggotanya. Dengan adanya 

dukungan yang diberikan organisasi kepada anggota, maka diharapkan 

tercipta loyalitas dan usaha kerja yang lebih dari anggota untuk 

organisasinya. Senada dengan pendapat diatas, menurut Kartika (dalam 

Han, Nugroho, Kartika, & Kaihatu, 2012, h 110) ketika seorang anggota 

dapat merasakan adanya dukungan dari organisasi yang sesuai dengan 

keinginan, norma, dan harapan yang dimiliki oleh anggota, maka dengan 

sendirinya akan terbentuk komitmen dari anggota untuk memenuhi 

kewajibannya kepada organisasi, dan tidak akan pernah meninggalkan 

organisasi, karena telah memiliki ikatan yang kuat terhadap organisasi. 

Tiap anggota dalam organisasi tentunya memiliki pandangan, 

harapan dan kebutuhan masing-masing terhadap organisasi tempat 
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mereka berada. Dengan adanya penghargaan yang dirasa adil dan cukup, 

serta tersedianya sarana pemenuhan kebutuhan, maka akan ada 

peningkatan komitmen seorang anggota terhadap organisasinya.  

Dalam penelitian ini, peneliti memilih organisasi kemahasiswaan 

Gratia Choir sebagai objek penelitian. Gratia Choir merupakan salah satu 

unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang yang bergerak di bidang paduan suara. Dari hasil wawancara 

dan observasi, peneliti merasa ada permasalahan komitmen pada anggota 

Gratia Choir. Hal ini dibuktikan dengan tingkat absen dan keterlambatan 

yang tinggi pada saat latihan rutin atau kegiatan lain. Selain itu ada 

banyak anggota yang sama sekali jarang hadir sehingga menimbulkan 

kebingungan dari pengurus untuk mengukur kekuatan dan menentukan  

sumber daya manusia yang akan mengikuti event selanjutnya. 

Pada tanggal 16 Februari 2017 peneliti telah melakukan 

wawancara awal terhadap enam  orang anggota Gratia Choir. Untuk 

wawancara, peneliti memberikan pertanyaan seputar komitmen 

organisasi dan dukungan organisasi. Lebih spesifik peneliti menanyakan 

tentang permasalahan yang sering dihadapi, kehadiran anggota, 

keakraban antar anggota di organisasi, dan perhatian yang diberikan 

organisasi kepada anggota.  

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada enam orang anggota 

diketahui tingkat absen yang tinggi pada saat latihan rutin bila tidak ada 

even, jam latihan yang tidak tepat waktu karena keterlambatan anggota, 

rendahnya kesediaan anggota untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan 

Gratia yang lain seperti mencari dana, tugas misa, dan lain-lain. Alasan 
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yang membuat anggota tidak hadir dan terlambat pada saat latihan yaitu 

kuliah, praktikum dan mengerjakan tugas. Selain itu ada perasaan 

kecewa anggota karena latihan selalu ngaret padahal sudah datang tepat 

waktu sehingga anggota tersebut sengaja untuk datang terlambat. Selain 

itu dua dari empat anggota mengatakan malas mengikuti latihan karena 

belum jelasnya even yang akan diikuti. Alasan lain yaitu jika anggota 

tersebut tidak lolos seleksi untuk suatu event, organisasi akan melakukan 

latihan hanya untuk mempersiapkan even sedangkan anggota yang tidak 

lolos seleksi tidak ada kegiatan lain, sehingga membuat anggota tidak 

hadir dalam latihan.  

Berikut ini adalah grafik kehadiran anggota Gratia Choir pada saat 

latihan rutin yang diambil pada bulan Februari 2017. 

 

 Grafik 1 

Grafik Kehadiran Anggota Gratia Choir 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

41 38 40 43 46 44 44 45 45 43

19 22 20 17 14 16 16 15 15 17

0

10

20

30

40

50

60

70

Tgl 2 Tgl 3 Tgl 6 Tgl 7 Tgl 8 Tgl 9 Tgl 10 Tgl 13 Tgl 14 Tgl 16

BULAN FEBRUARI 2017

KEHADIRAN ANGGOTA

Hadir Tdk Hadir



7 
 

 

 

Dari grafik tersebut kehadiran anggota Gratia Choir pada saat 

latihan tidak pernah lengkap. Dari total 60 anggota, rata-rata ada 17 

anggota tidak hadir pada saat latihan. Lebih dari itu pada tanggal 3 

Februari 2017, hanya 38 anggota yang hadir atau ada 22 anggota yang 

tidak hadir. Hal ini masih menunjukkan bahwa komitmen organisasi 

pada anggota Grata Choir masih rendah. 

Pada pertanyaan mengenai keakraban ada beberapa anggota yang 

merasa kurang akrab dengan yang lain karena jarang diajak 

berkomunikasi, hal tersebut juga membuat anggota menjadi kurang 

nyaman berada di organisasi. Peneliti juga melihat kurangnya dukungan 

dari organisasi dalam bentuk memberikan kesempatan berkembang di 

organisasi, salah satunya jarang diadakan pelatihan tambahan untuk 

mengasah kemampuan dasar dari anggota. Serta ada  anggota yang 

merasa kesempatan untuk menyanyi solo hanya diberikan pada beberapa 

orang saja. Beberapa alasan di atas juga mendukung keterlambatan dan 

ketidakhadiran anggota pada saat latihan. 

Topik permasalahan pada penelitian ini pernah dibahas pada 

penelitian sebelumnya yaitu oleh Han, dkk (2012) tentang Komitmen 

Afektif dalam Organisasi yang Dipengaruhi Perceived Organizational 

Support (POS) dan Kepuasan Kerja. Hasil penelitiannya menunjukkan 

perceived organizational support  berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap komitmen afektif. Permasalahan ini juga pernah dibahas oleh 

Gokul, Sridevi, & Srinivasan (2012) tentang Hubungan antara Perceived 

Organizational Support , Work Engagement dan Komitmen Afektif. 
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Hasil penelitianya menunjukkan perceived organizational support 

berpengaruh positif dan signifiukan terhadap komitmen afektif. 

Berbeda dengan dua penelitian sebelumnya, jika pada dua 

penelitian sebelumnya objek yang diteliti yaitu perusahaan. Pada 

penelitian kali ini angka diteliti yaitu salah satu organisasi 

kemahasiswaan yang ada di Universitas Katolik Soegijapranata. Selain 

itu bila pada penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang perceived 

organizational support dan komitmen organisasi. 

Dari uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk 

mengajukan pertanyaan penelitian apakah ada hubungan antara 

perceived organizational support dengan komitmen organisasi pada 

anggota paduan suara Gratia Choir? Untuk menjawab pertanyaan 

tersebut peneliti mengajukan judul sebagai berikut Hubungan Antara 

Perceived Organizational Support Dengan Komitmen Organisasi Pada 

Anggota Paduan Suara Gratia Choir. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik 

hubungan antara perceived organizational support dengan komitmen 

organisasi pada anggota paduan suara Gratia Choir. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah 

pada bidang ilmu psikologi, khususnya psikologi industri organisasi 
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mengenai komitmen organisasi, dan perceived organizational 

support. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini  diharapkan dapat memberikan data tentang 

komitmen organisasi dan perceived organizational support yang ada 

pada anggota Gratia Choir. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat 

dijadikan sebagai bahan acuan pelatih dalam mengelola organisasi, 

serta pertimbangan pendamping dan pihak terkait yang membawahi 

Gratia Choir dalam pengambilan kebijakan bagi organisasi.


