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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi setiap penduduk 

Indonesia untuk berhak mendapatkan pendidikan yang tinggi. Jenjang 

pendidikan di Indonesia meliputi pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, 

sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. 

Penduduk Indonesia sebagian besar dapat mengenyam pendidikan, namun tidak 

semua dapat melanjutkan ke perguruan tinggi karena faktor biaya. 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, salah satu perguruan tinggi  

terletak di provinsi Jawa Tengah yang bertujuan untuk mengembangkan 

wawasan serta membekali ilmu bagi mahasiswa. Fakultas yang dimiliki oleh 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Psikologi, Fakultas Hukum Dan 

Komunikasi, Fakultas Arsitektur dan Desain, Fakultas Teknik, Fakultas Bahasa 

dan Seni, dan Fakultas Ilmu Komputer. Fakultas-fakultas tersebut memiliki 

kegiatan sebagai media pengembangan diri bagi mahasiswa. 

Kegiatan mahasiswa dibagi menjadi dua yaitu kegiatan akademik dan 

kegiatan non akademik. Kegiatan akademik mahasiswa meliputi kuliah, 

mengerjakan tugas, belajar, kerja kelompok, berdiskusi, asistensi, ujian, dan 

menyusun skripsi. Kegiatan non akademik mahasiswa meliputi mengikuti unit 

kegiatan mahasiswa yang sesuai dengan minat dan bakat, mengikuti organisasi 

kemahasiswaan, bersosialisasi, dan pengabdian sosial kepada masyarakat. 
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Kegiatan non akademik sangat bermanfaat bagi mahasiswa untuk 

mengembangkan potensi dan karakter mahasiswa. 

  Pada setiap fakultas memiliki beberapa peraturan untuk memberikan 

ruang bagi mahasiswa, sehingga potensi yang dimiliki dapat tersalurkan dengan 

maksimal. Peraturan yang diterapkan sebagai apresiasi bagi mahasiswa untuk 

mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak fakultas dan 

universitas yaitu menggunakan sistem poin. Pada buku pedoman Sistem Poin 

Kegiatan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (2015, h. 1), “sistem poin 

adalah sebuah metode yang dikembangkan untuk membantu mahasiswa 

menjadi aktif dalam kegiatan baik akademis maupun non akademis.” 

 Ketentuan sistem poin minimal yang harus dicapai adalah 1000 poin 

yaitu, 450 poin dari kegiatan wajib, 150 poin dari bidang minat bakat dan 

penalaran, 100 poin dari bidang kesejahteraan dan pengabdian masyarakat, dan 

300 poin dari bidang pengembangan kemampuan organisasi. Sistem poin pada 

bidang-bidang tersebut mengharuskan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

(FEB) untuk aktif dalam kegiatan non akademik, oleh karena itu mahasiswa 

termotivasi untuk mengikuti kegiatan dimasing-masing bidang. 

Kegiatan non akademik di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

yang diselenggarakan oleh fakultas maupun universitas, terdiri dari kegiatan 

mahasiswa (UKM), organisasi mahasiswa (ORMAWA), dan kepanitiaan-

kepanitiaan. Kegiatan UKM, ORMAWA, serta kepanitiaan didominasi oleh 

mahasiswa FEB. 

Mahasiswa FEB yang mengikuti kegiatan UKM, ORMAWA serta 

kepanitiaan sebagian besar tidak diimbangi dengan keterlibatan mahasiswa 

dalam proses pencapaian kegiatan yang diadakan, sebagai contoh mahasiswa 
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mengikuti kegiatan karena euforia, serta ketidakikutsertaan dalam rapat yang 

diadakan hanya mencantumkan nama tanpa adanya keterlibatan dalam 

kegiatan. Adanya sistem poin pada kegiatan mahasiswa, memberikan dampak 

positif bagi mahasiswa mengembangkan potensi diri untuk mempersiapkan 

dalam kehidupan bermasyarakat. Mahasiswa harus memanfaatkan kesempatan 

untuk menambah pengalaman berorganisasi dengan baik tidak hanya semata-

mata mengikuti kegiatan non akademik sebagai formalitas dari sistem poin 

tersebut. Dalam mengikuti kegiatan non akademik harus disertai dengan 

komitmen agar organisasi yang ada tetap berjalan dalam mencapai tujuan. 

Menurut Greenberg dan Baron (Chairy, 2002, h.1), anggota organisasi 

yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi adalah anggota yang produktif 

dan menguntungkan bagi organisasi tersebut. Mowday, Steers dan Porter 

(Sopiah, 2008, h. 156) berpendapat bahwa komitmen organisasi adalah suatu 

sikap yang bersifat relatif atas keberpihakan dan keterlibatan seseorang dalam 

organisasi. Oleh karena itu, karyawan ataupun anggota sebuah organisasi harus 

memiliki komitmen organisasi yang tinggi. 

Dampak positif dari adanya komitmen organisasi yaitu anggota yang 

berkomitmen tinggi meningkatkan kinerja organisasi, tingkat absensi rendah, dan 

loyalitas anggota (Sopiah, 2008, h. 166). Dampak negatif komitmen organisasi 

yang rendah yaitu tingginya tingkat absensi, terjadi turn over, kinerja organisasi 

yang dihasilkan sangat rendah serta mengakibatkan organisasi non aktif. Pada 

setiap organisasi menginginkan para anggota serta karyawan dapat 

berkomitmen. Komitmen yang rendah dapat dilihat dari adanya turn over 

organisasi. Komitmen yang rendah ini mengakibatkan organisasi menjadi tidak 

efektif dan efisien (Yunanti & Prabowo, 2014, h. 38). 
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Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) merupakan organisasi berfungsi 

sebagai wadah bagi mahasiswa dalam membangun karakter sebagai pemimpin 

dalam bersosialisasi. Mahasiswa dapat mengembangkan diri untuk 

mengutarakan pendapat dalam berorganisasi. Kepemimpinan sangat berperan 

penting dalam kehidupan bermasyarakat. 

Organisasi kemahasiswaan pun sangat menginginkan para anggotanya 

memiliki komitmen baik di ORMAWA maupun kepanitiaan mahasiswa. Komitmen 

sangat dibutuhkan pada kepanitiaan mahasiswa agar tujuan kepanitiaan 

tercapai. Apabila komitmen para anggota ORMAWA dan kepanitiaan rendah, 

maka progress yang dilakukan sangat sedikit, karena anggota adalah sumber 

daya utama dalam organisasi. Apabila progress di dalam kepanitiaan ini tidak 

ada, maka kepanitiaan dibubarkan meskipun kepanitiaan sudah berjalan lama. 

Pada riset yang telah dilakukan terhadap anggota Badan Eksekutif 

Mahasiswa Universitas (BEMU) pada tanggal 23 November 2015, bahwa 

keterlibatan mahasiswa FEB selama mengikuti kepanitiaan maupun organisasi 

sangat kurang dan tidak dapat bekerja secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh 

komitmen yang dimiliki oleh mahasiswa FEB terhadap organisasinya rendah. 

Motivasi dalam mengikuti kepanitiaan hanya untuk mengejar sertifikat serta 

beberapa anggota keluar di tengah proses kepanitiaan. 

Pada proses wawancara dengan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa 

Fakultas (BEMF) khususnya FEB pada tanggal 10 Agustus 2016, masih terdapat 

beberapa tingkat absensi yang tinggi dari anggota kepanitiaan yang 

diselenggarakan oleh FEB, sebagai contoh kepanitiaan Thalasemia Day (T-Day) 

dan Economic Festival (ECOFEST). Pada proses diskusi atau rapat tim, 
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kehadiran anggota dari kepanitiaan tidak hadir bahkan beberapa anggota yang 

mengundurkan diri dari kepanitiaan. 

Ketertarikan mahasiswa FEB mengikuti kegiatan non akademik semata-

mata hanya untuk memenuhi sistem poin kegiatan. Minat mahasiswa FEB 

mengikuti kepanitiaan dan organisasi masih rendah. Hal ini terlihat kurang 

produktif kerja mahasiswa FEB, tingkat absensi rapat masih tinggi, dan di tengah 

proses kepanitiaan ada yang keluar. Fakta, dapat dilihat pada salah satu 

kepanitiaan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU) Universitas Katolik 

Soegijapranata periode 2014/2015 yaitu Soegijapranata Culture and Arts 

(SOERATS) 2015. 

Awal terbentuknya kepanitiaan SOERATS 2015 terdiri dari 51 orang, 

namun di tengah proses berjalannya kepanitiaan tersebut ada enam orang yang 

keluar dari kepanitiaan tersebut. Tiga orang diantaranya yang keluar tersebut 

adalah mahasiswa FEB. Selama rapat rutin kepanitiaan tersebut, kehadiran dari 

para anggota awalnya mencapai 75%, ditengah-tengah kehadiran anggota yang 

datang hanya sekitar 50% dari jumlah panitia yang ada. Hal serupa juga terjadi 

pada kepanitiaan yang diselenggarakan oleh BEM FEB. Kepanitiaan ECOFEST 

salah satunya, awal terbentuk terdiri dari 40 orang, namun di tengah proses 

berjalannya kepanitiaan terdapat empat orang yang mengundurkan diri. Selain 

itu, selama berjalannya rapat jarang sekali kehadiran mencapai 100% panitia, 

rata-rata hanya 70% dari jumlah panitia. Sebagai pembanding, fakultas lain yang 

tidak menerapkan sistem poin, salah satunya Fakultas Teknologi Pangan (FTP). 

Hasil wawancara dengan anggota BEM FTP, pada tanggal 11 Agustus 2016 

bahwa kepanitiaan yang diselenggarakan oleh BEM FTP belum pernah ada 

anggota panitia yang keluar. Mahasiswa FTP memiliki motivasi yang berbeda 
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yaitu kepanitiaan sebagai kesempatan dan tidak semata-mata untuk 

mendapatkan sertifikat. Image yang buruk di fakultas dan peluang untuk dapat 

diterima kembali sebagai panitia sangat kecil, jika dari mahasiswa FTP 

mengundurkan diri. 

Fakta di atas, merupakan contoh dari komitmen organisasi pada 

mahasiswa FEB masih rendah. Menurut Van Dyne dan Graham (Coetzee, 2005, 

h 5.11) faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi yaitu faktor 

personal, faktor situasional, dan faktor posisional. Faktor personal antara lain 

usia, latar belakang, sikap dan nilai, serta kebutuhan intrinsik pekerja. Faktor 

situasional meliputi nilai kerja, hubungan interpersonal atasan-bawahan, 

karakteristik pekerjaan, dan dukungan organisasi.  

Menurut Van Dyne dan Graham (Coetzee, 2005, h 5.11), salah satu faktor 

penyebab munculnya permasalahan tersebut adalah dukungan organisasi. 

Dukungan organisasi yang dimaksud adalah persepsi anggota terhadap 

dukungan organisasi atau disebut dengan perceived organizational support 

(POS). Menurut Eisenberger dan Rhoades (Agustiningrum, 2013, h. 3), POS 

mengacu pada persepsi anggota tentang sejauh mana organisasi menilai 

kontribusi dan kesejahteraan mereka. POS adalah persepsi anggota terhadap 

organisasi dalam memberikan dorongan, apresiasi, rewards, dan menghargai 

kontribusi dalam pekerjaannya.  

Anggota sangat butuh untuk dihargai oleh organisasi (Shumaila, Aslam, 

Sadaqat, Maqsood, & Nazir, 2006, h. 3). Dukungan organisasi yang diharapkan 

dari anggota kepanitiaan SOERATS dan ECOFEST berupa rewards dari sistem 

pencarian dana yang ideal, dan menghargai kontribusi anggota dalam 

kepanitiaan tersebut. Namun, beberapa anggota kepanitiaan yang keluar 
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tersebut merasakan sistem pencarian dana yang terlalu berat serta kurangnya 

apresiasi dari kontribusi anggota yang sudah menjalankan sistem pencarian 

dana (berjualan) terutama pada kepanitiaan ECOFEST. Sulitnya sistem 

pancarian dana (berjualan) dipengaruhi oleh faktor sistem ganti untung yang 

bersifat wajib serta pencarian dana dilakukan secara terburu-buru mendekati hari 

pelaksanaan acara. 

Motivasi adalah suatu keinginan untuk melakukan sesuatu dan yang 

menentukan sesuatu tersebut untuk dilakukan (Robbins, 2002, h. 55) yang 

memiliki peranan penting bagi sebuah organisasi. Jumlah anggota dalam sebuah 

organisasi memiliki kendala dalam pelaksanaannya yaitu sulitnya mengakomodir 

kebutuhan dari setiap anggota. Perbedaan karakter dari setiap anggota 

mengakibatkan tingkat kebutuhan antar anggota berbeda-beda (Ahadi, 2012, h. 

3) perlu diminimalisir untuk mewujudkan tujuan organisasi. 

Motivasi berorganisasi dalam kepanitiaan SOERATS 2015 dan ECOFEST 

2016 bagi mahasiswa FEB tidak sepenuhnya sebagai wadah pengembangan 

diri, namun semata-mata mencari sertifikat untuk memenuhi buku sistem poin. 

Motivasi berorganisasi tergolong masih rendah, karena terpaksa dan malas untuk 

mengikuti kegiatan non akademik. Penelitian yang dilakukan oleh Ahadi (2012,h. 

1), adanya hubungan yang signifikan antara motivasi berorganisasi dengan 

komitmen afektif anggota. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Han, 

Nugroho, Kartika, dan Kaihatu (2012, h. 115) mengenai komitmen afektif dalam 

organisasi yang dipengaruhi perceived organizational support dan kepuasan 

kerja menyatakan bahwa perceived organizational support (POS) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap komitmen afektif. Penelitian ini juga didukung oleh 
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LaMastro (1999, h. 8) mengenai adanya hubungan POS dengan komitmen 

afektif dan komitmen normatif.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi berorganisasi dan 

POS berhubungan dengan komitmen organisasi. Kesimpulan ini diperkuat oleh 

temuan Eisenberger, dkk., (1986) yang mengatakan bahwa POS akan 

memperkuat usaha anggota dalam berorganisasi sehingga anggota akan 

berusaha dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan teori dukungan 

organisasi, imbalan atau penghargaan sebagai bentuk dukungan organisasi yang 

tinggi, maka anggota akan berusaha keras untuk membantu organisasi dalam 

mencapai tujuan karena dukungan organisasi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi (Colakoglu, Culha, & Atay, 

2010, h. 128). Tinggi rendahnya motivasi mahasiswa dalam beroganisasi akan 

berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi dan berdampak pada 

komitmen organisasi mahasiswa. Hal serupa didukung dengan penelitian 

sebelumnya yang menyebutkan adanya hubungan positif antara motivasi dan 

komitmen organisasi (Nazilah, Rozmi, & Fauziah, 2012; Choong, Wong, & Lau , 

2011). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang hubungan motivasi berorganisasi dan perceived organizational support 

dengan komitmen organisasi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Urgensi penelitian ini, 

dilatarbelakangi oleh komitmen mahasiswa FEB yang rendah dalam mengikuti 

kegiatan organisasi di kampus. Maka dari itu, pentingnya dilakukan penelitian ini 

agar mahasiswa FEB memiliki komitmen organisasi dalam mengikuti kegiatan 

yang diselenggarakan oleh ORMAWA. 
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1.2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan motivasi 

berorganisasi dan perceived organizational support (POS) dengan komitmen 

organisasi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

1.3.1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan bagi disiplin ilmu psikologi, khususnya bidang Psikologi Industri dan 

Organisasi dalam hal komitmen organisasi ditinjau dari motivasi berorganisasi 

dan perceived organizational support. 

1.3.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada Dekanat 

khususnya Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang mengenai komitmen berorganisasi mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ditinjau dari motivasi berorganisasi dan 

perceived organizational support. 

  


