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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil Penelitian 

Uji asumsi dilakukan sebelum uji hipotesis, agar data yang diambil dapat 

memenuhi syarat serta dapat dianalisis menggunakan teknik analisis regresi dua 

prediktor. Uji asumsi dilakukan untuk mengetahui sebaran data variabel 

penelitian dalam skala normal atau tidak, dan linier atau tidak dalam hubungan 

antara variabel bebas (X) dengan variabel tergantung (Y). 

5.1.1. Uji Asumsi 

1. Uji Normalitas 

Berdasarkan perhitungan dengan Stastistical Packages for Social 

Sciences (SPSS) versi 21.0 for Windows uji normalitas menggunakan One 

Sample Kolmogorov-Smirnov Test diketahui bahwa: 

a. Komitmen Organisasi 

Uji normalitas terhadap Skala Komitmen Organisasi menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil K-S Z sebesar 1,114 dengan p 

sebesar 0,167 (p>0,05) yang berarti distribusi sebaran data adalah normal. 

b. Motivasi Berorganisasi 

Uji normalitas terhadap Skala Motivasi Berorganisasi menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil K-S Z sebesar 1,033 dengan p 

sebesar 0,236 (p>0,05) yang berarti distribusi sebaran data  adalah normal. 

c. Perceived Organizational Support (POS) 

Uji normalitas terhadap Skala Perceived Organizational Support 

(POS) menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil K-S Z 
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sebesar 1,146 dengan p sebesar 0,145 (p>0,05) yang berarti distribusi 

sebaran data  adalah normal. 

2. Uji Linieritas 

Hasil uji linieritas variabel motivasi berorganisasi dengan komitmen 

organisasi menunjukkan korelasi yang linier. Hal ini dapat ditunjukkan dengan 

nilai Flinier = 30,976 (nilai p<0,05) yang berarti terdapat hubungan linier antara 

motivasi berorganisasi dengan komitmen organisasi. 

Hasil uji linieritas variabel perceived organizational support (POS) dengan 

komitmen organisasi  menunjukkan korelasi yang linier. Hal ini dapat ditunjukkan 

dengan nilai Flinier = 93,866 (nilai p<0,05) yang berarti terdapat hubungan linier 

antara perceived organizational support (POS) dengan komitmen organisasi. 

Hasil uji linieritas selengkapnya dapat dilihat di lampiran D-2. 

5.1.2. Uji Hipotesis 

Jika uji asumsi telah dilakukan, maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis 

dengan menggunakan program Stastistical Packages for Social Sciences (SPSS) 

versi 21.0 for Windows. Teknik yang digunakan untuk uji hipotesis adalah teknik 

analisis regresi dua prediktor. 

 Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi dua prediktor diketahui 

motivasi berorganisasi dan POS berpengaruh terhadap komitmen organisasi 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang yang ditunjukkan dengan nilai R = 0,810 dan F-hitung = 48,509 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (p<0,01). Hasil pengujian koefisien 

determinasi menunjukkan bahwa nilai R2 adalah 0,655. Hal ini menunjukkan 

bahwa 65,5% variabel komitmen organisasi mahasiswa FEB Universitas Katolik 
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Soegijapranata Semarang dapat dijelaskan oleh kedua variabel, yaitu motivasi 

berorganisasi dan POS. 

 

5.2. Pembahasan 

Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan uji F bahwa ada 

hubungan antara motivasi berorganisasi dan POS dengan komitmen organisasi 

pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. Hal ini dibuktikan dengan nilai R = 0,810 dan F-hitung 

sebesar 48,509 dengan taraf signifikansi p = 0,000 (p<0,05). Artinya, variabel 

motivasi berorganisasi dan POS berhubungan bersama-sama dengan komitmen 

organisasi pada mahasiswa. Nilai koefisien korelasi ganda (R) yang dihasilkan 

adalah 0,810 dan nilai R Square (R2) adalah 0,655 atau 65,5%. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa variabel motivasi berorganisasi dan POS memberikan 

sumbangan sebesar 65,5% terhadap komitmen organisasi, sedangkan sisanya 

sebesar 34,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. 

Dalam organisasi, anggota harus memiliki komitmen organisasi yang 

tinggi. Anggota yang berkomitmen tinggi akan memengaruhi keutuhan 

organisasi. Komitmen organisasi tidak secara otomatis muncul pada mahasiswa, 

terdapat faktor yang memengaruhi komitmen organisasi yaitu faktor personal 

(motivasi, pengaruh keturunan, dan keahlian dasar individu), faktor 

organisasional (pengalaman pekerjaan, lingkungan pekerjaan/organisasi, dan 

hubungan supervisi), serta faktor non organisasional yaitu faktor yang 

membedakan antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lain (Sari & Bodroastuti, 

2012). Serupa dengan Van Dyne dan Graham (Coetzee, 2005, h. 511) yang 

menyebutkan ada tiga faktor yang memengaruhi komitmen organisasi antara 
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lain, faktor personal, faktor situasional, dan faktor posisi. Faktor personal, 

kepribadian tertentu individu seperti teliti, ekstrovert, dan memiliki pandangan 

optimis cenderung menjadi lebih berkomitmen. Faktor situasional meliputi, nilai 

tempat kerja, hubungan interpersonal atasan-bawahan, karakteristik pekerjaan, 

dan dukungan organisasi. Faktor posisi terdiri dari masa kerja, dan hierarki 

pekerjaan. 

Motivasi merupakan faktor yang memengaruhi komitmen organisasi 

secara personal dan memiliki peranan penting dalam berorganisasi. Motivasi 

berorganisasi adalah suatu dorongan yang mengarahkan perilaku individu untuk 

bergabung dalam sebuah organisasi. Unsur dalam motivasi menurut Robbins 

(2003, h. 208) ada tiga yaitu, intensitas, tujuan, dan ketekunan. Tanpa adanya 

intensitas, tujuan, dan ketekunan seseorang dalam berorganisasi, maka akan 

berpengaruh terhadap motivasi berorganisasi seseorang sehingga sulit 

mencapai tujuan organisasi bersama. Intensitas merupakan seberapa keras 

usaha seseorang yang diarahkan menuju tujuan organisasi dan seberapa lama 

seseorang akan mempertahankan usahanya dalam mencapai tujuan organisasi 

yang akan memengaruhi komitmen organisasi anggota terhadap organisasi 

tersebut. 

Hasil penelitian sejalan dengan Choong, Wong, dan Lau (2011) yang 

mengungkapkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara motivasi 

intrinsik dengan komitmen organisasi. Selain itu, Sutra, Hardjono dan Priyatama 

(2013) berpendapat bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi 

intrinsik dengan komitmen organisasi.  

Dukungan organisasi merupakan faktor situasional yang memiliki 

hubungan signifikan dengan rasa percaya anggota terhadap organisasi. Anggota 
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yang bersedia mengerjakan dan bertanggung jawab terhadap tugas atau 

pekerjaannya demi organisasi, dan organisasi menghargai kontribusi anggota 

serta kesejahteraan personal, maka anggota akan lebih berkomitmen. 

Perceived organizational support (POS) adalah bagian dari dukungan 

organisasi dan persepsi individu yang berasal dari faktor personal. POS 

merupakan persepsi anggota mengenai dukungan organisasi dan penghargaan 

yang telah diberikan selama anggota berkontribusi pada organisasi. Rhoades 

dan Eisenberger (2002, h. 699) menyebutkan bahwa terdapat tiga dimensi yang 

membentuk POS yaitu, keadilan, dukungan atasan, dan penghargaan dari 

organisasi dan kondisi pekerjaan. Dimensi tersebut saling berhubungan, jika 

ketiga dimensi tersebut terpenuhi maka, diharapkan dapat meningkat POS 

anggota terhadap organisasi. 

Colakoglu, Culha, dan Atay (2010) menyatakan terdapat hubungan positif 

yang signifikan antara POS dengan komitmen organisasi afektif dan komitmen 

normatif. Salah satu cara untuk meningkatkan komitmen organisasi adalah 

dengan meningkatkan POS melalui faktor-faktor pembentuknya. Menurut 

Rhoades dan Eisenberger (2002, h. 699), faktor pembentuk POS yaitu keadilan, 

dukungan atasan, penghargaan dari organisasi dan kondisi pekerjaan. Hasil 

tersebut membuktikan keyakinan Eisenberger, dkk (Colakoglu, Culha, & Atay, 

2010, h.128) bahwa organisasi yang peduli dan menghargai karyawan atau 

anggotanya akan terikat dengan organisasi. Apabila, persepsi dukungan 

organisasi anggota terhadap organisasi tersebut baik, maka anggota akan 

memberikan kontribusi penuh untuk organisasi. Hal ini, merupakan bentuk 

komitmen organisasi yang dimiliki oleh anggota. 
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chughtai dan Zafar (2006, h. 39), 

menunjukkan bahwa komitmen berhubungan negatif dengan turnover, 

ketidakhadiran, perilaku counterproductive, dan berhubungan positif dengan 

kepuasan kerja, motivasi, organizational citizenship behaviors, dan job 

performance. Menurut Knights dan Kennedy (2006, h. 59), apabila komitmen 

organisasi anggota tinggi, maka akan terjadi kondisi seperti, tingkat absensi 

anggota menjadi rendah dan berkurangnya turnover, adanya keinginan untuk 

berbagi dan berkorban demi kepentingan organisasi, serta tingginya moralitas 

dan mengutamakan pemenuhan untuk orang lain. Menurut Eisenberger, et al. 

(Yusuf & Syarif, 2018, h. 60) apabila sebuah organisasi ingin memiliki anggota 

dengan komitmen yang tinggi maka organisasi harus menunjukkan komitmen 

terlebih dulu dengan memfasilitasi lingkungan kerja yang kondusif. 

Sebagai hasil tambahan diketahui nilai R2 adalah 0,655 sehingga 

sumbangan efektif dari variabel motivasi berorganisasi dan POS terhadap 

komitmen organisasi sebesar 65,5%. Dari tiga variabel tersebut dapat diketahui 

bahwa sumbangan efektif (SE) masing-masing variabel yaitu motivasi 

berorganisasi terhadap komitmen organisasi sebesar 8,86% dan sumbangan 

efektif (SE) POS terhadap komitmen organisasi sebesar 56,62%. Dengan 

demikian, POS lebih dominan terhadap komitmen organisasi daripada motivasi 

berorganisasi dengan hasil signifikansi koefisien variabel POS adalah 0,000 < 

0,05, sedangkan koefisien variabel motivasi berorganisasi adalah 0,190 > 0,05 

yang menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi. 

Maka, variabel POS lebih berpengaruh signifikan dengan komitmen organisasi 

daripada variabel motivasi berorganisasi. 
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Pendapat ini sesuai dengan hasil penelitian Ardhanari dan Budiani (2017) 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara POS dan komitmen organisasi. 

Karyawan atau anggota organisasi yang memiliki komitmen organisasi tinggi 

akan memiliki produktifitas yang tinggi sehingga anggota organisasi tersebut 

dapat berperan aktif dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, faktor 

yang lebih besar memengaruhi komitmen organisasi pada mahasiswa FEB 

Universitas Katolik Soegijapranata adalah POS karena pola mahasiswa FEB 

dalam berorganisasi masih terpengaruh dengan faktor eksternal atau situasional 

daripada faktor personal. Faktor eksternal yaitu adanya keinginan diakui dalam 

sebuah organisasi secara majemuk. Mahasiswa sangat mementingkan 

keberadaan dari anggota-anggota lain yang dapat memberikan support secara 

personal. 

Organisasi merupakan sebuah alat yang cukup penting untuk 

mengembangkan daya pikir seseorang dalam hidup bersosialisasi. Kesadaran 

akan tanggung jawab dan konsekuensi setiap mahasiswa dapat diuji dalam 

sebuah organisasi. Kesadaran berorganisasi perlu adanya dorongan untuk 

memicu keinginan dalam berorganisasi yaitu motivasi, agar mampu mendorong 

individu memiliki semangat dalam kegiatan organisasi. Motivasi merupakan 

proses dari seorang individu dapat menentukan arah dalam mencapai sebuah 

tujuan yang diinginkannya. Kurangnya motivasi yang dimiliki oleh mahasiswa 

FEB dalam beroganisasi berdampak pada kehidupan sosial setiap individu 

mahasiswa dalam pencapaian tujuan pada organisasi yang diikuti. Menurut hasil 

perhitungan data, mahasiswa FEB dalam beroganisasi belum memiliki motivasi 

yang tinggi untuk mengembangkan diri melalui sebuah kegiatan organisasi.  
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Budaya berdampak bagi pertumbuhan setiap individu yang berkecimpung 

dalam sebuah organisasi dari lingkungan sekitarnya. Individualis dan kolektif 

merupakan budaya dari sikap keyakinan seseorang terhadap organisasi yang 

diikutinya. Menurut Hofstede (Jatmika, 2017, h.17), Indonesia merupakan negara 

kolektif yang menekankan hubungan jangka panjang dengan anggota-anggota di 

dalam kelompok. Budaya individualis merupakan budaya yang lebih fokus 

terhadap tujuan personal dibandingkan keperluan kelompok, sedangkan budaya 

kolektif memperhatikan kepentingan serta kesejahteraan kelompok di atas 

kepentingan pribadi namun perilaku mereka dipengaruhi oleh sikap pribadi dari 

masing masing individu. Budaya yang terjadi pada mahasiswa FEB ketika 

bergabung dalam sebuah organisasi menggunakan budaya kolektif. Pola budaya 

kolektif pada mahasiswa FEB dalam berorganisasi masih melekat karena 

motivasi berorganisasi dalam diri mahasiswa belum muncul.  

Dalam penelitian ini masih terdapat beberapa kelemahan. Adapun 

kelemahan yang mungkin dapat memengaruhi hasil penelitian ini, diantaranya  

menggunakan teori komitmen organisasi yang lebih banyak dikembangkan dari 

dunia kerja, tidak menggunakan teori komitmen organisasi yang spesifik untuk 

dunia mahasiswa sehingga kemungkinan pengukurannya menjadi kurang tepat. 

Dalam pembagian angket tidak semua subjek dalam pengawasan peneliti saat 

mengisi angket sehingga beberapa angket ada yang tidak sesuai kriteria 

penelitian. Beberapa subjek mengisi angket penelitian setelah mengikuti ujian 

mata kuliah sehingga mengakibatkan kurangnya konsentrasi dan mudah 

terpengaruh orang lain dalam mengisi angket. Dalam pembagian angket, tidak 

semua angket kembali kepada peneliti dan angket penelitian belum mewakili 

masing-masing dari jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 


