
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia memiliki peranan penting 

dalam tercapainya tujuan organisasi.  Tanggungjawab dalam melaksanakan tugas 

serta melakukan suatu hal untuk memajukan organisasinya.  Oleh karena itu, 

komitmen dari masing-masing individu sangat diperlukan.  Komitmen yang 

dimiliki oleh setiap individu akan mempengaruhi kinerja dari individu.  Menurut 

Robbins (2001:113), komitmen sebagai salah satu sikap kerja karena merupakan 

refleksi dari perasaan seseorang (suka atau tidak suka) terhadap organisasi di 

tempat individu tersebut bekerja.  Sikap bagaimana individu dapat melakukan 

penilaian terhadap suatu pekerjaan atau objek lain.  Komitmen individu pada 

organisasi merupakan suatu keadaan dimana individu memihak pada suatu 

organisasi  dan tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaan dalam 

organisasi tersebut ( Robbins, 2001, p.140 ). 

Komitmen organisasional merupakan komitmen individu terhadap 

organisasi yang dinaunginya.  Komitmen organisasional merupakan bagian dari 

sikap, sikap yang dimiliki oleh individu akan mempengaruhi segala tindakan yang 

dilakukannya dalam organisasi agar organisasi dapat berfungsi secara efektif.  

Seperti halnya apa yang telah diungkapkan oleh Meyer dan Allen pada tahun 1991 
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bahwa komitmen dalam berorganisasi sebagai suatu konstruk psikologis yang 

merupakan karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya dan 

memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan 

keanggotaannya dalam berorganisasi ( Umam, 2010:258-259 )  . 

Pentingnya sebuah komitmen dapat dikatakan bahwa komitmen tidak hanya 

dibutuhkan dalam suatu organisasi saja, tetapi juga untuk banyak hal dimana 

individu harus bertanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukannya.  

Individu yang memiliki komitmen yang kuat, akan berani mengambil dan 

menghadapi resiko dari apa yang akan dilakukannya, namun demikian tinggi 

rendahnya komitmen setiap individu tidaklah sama, tergantung faktor yang 

mempengaruhinya. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali 

Nina pada tahun 1996 ( Chairy 2002:5 ) yang menunjukkan bahwa karyawan atau 

individu yang memiliki keinginan untuk bekerja hingga akhir (pensiun) memiliki 

komitmen organisasi yang paling tinggi dibandingkan dengan karyawan atau 

individu lain.  

Komitmen juga sangat diperlukan dalam organisasi kemahasiswaan.  Karena 

komitmen dari anggota organisasi kemahasiswaan merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi selama perjalanan organisasi tersebut dalam satu periode 

kepengurusan.  Organisasi kemahasiswaan (intra perguruan tinggi) yang 

merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan 

wawasan dan peningkatan kecendikiawanan serta integritas kepribadian untuk 

mencapai tujuan pendidikan tinggi. Upaya untuk memberikan keleluasaan kepada 

para mahasiswa antara lain tertuang dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Pendidikan 
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dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998, yang menyatakan: 

organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi deselenggarakan berdasarkan 

prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan 

kekuasaan  lebih besar kepada mahasiswa 

(http://www.unej.ac.id/index.php/organisasi-mawa.html).   Anggota harus bisa 

mempertanggungjawabkan keikut sertaannya dalam organisasi kemahasiswaan, 

baik dari segi perilaku, kinerja dan kesanggupannya dalam melaksanakan semua 

kegiatan Tahunan yang telah direncanakan oleh organisasi tersebut.  Melalui 

organisasi kemahasiswaan, mahasiswa dapat menjalin kekerabatan antar individu, 

belajar untuk bekerjasama dengan individu yang berbeda, melatih komunikasi, 

keberanian dan belajar untuk berkomitmen.   

Organisasi kemahasiswaan memang berbeda dengan organisasi di dunia 

kerja.  Begitu juga dengan komitmen yang dimiliki oleh anggota organisasi 

kemahasiswaan dengan anggota organisasi di dunia kerja juga berbeda.  Letak 

perbedaan tersebut terletak pada fungsi dan formalitasnya.  Karena organisasi 

kemahasiswaan berfungsi sebagai wahana dan sarana bagi mahasiswa dalam 

upaya pengembangan diri dan kepribadian yang unggul (UNIKA Soegijapranata, 

2006:19).  Keberadaannya memang tidak mengikat mahasiswa yang mengikuti 

organisasi kemahasiswaan, dan tidak akan berpengaruh pada sisi akademik.  

Meskipun organisasi kemahasiswaan tidak mengikat mahasiswa yang 

mengikutinya, bukan berarti mahasiswa bisa seenaknya untuk tidak 

bertanggungjawab atas tugas-tugasnya dan setiap anggota harus tetap memiliki 

komitmen terhadap organisasi kemahasiswaan yang dinaunginya.  Karena, 
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berhasil atau tidaknya segala kegiatan yang dilakukan tergantung dari internal 

anggotanya,  kemauan serta komitmen anggota untuk berani menghadapi segala 

hal yang kemungkinan akan terjadi dalam organisasi kemahasiswaan. Sedangkan 

organisasi di dunia kerja sifatnya sangat mengikat individu yang berada di 

dalamnya, dan setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap individu akan 

berpengaruh pada banyak hal yang berkaitan dengan suatu organisasi atau 

perusahaan di mana tempatnya bekerja.  Maka komitmen di dunia kerja 

merupakan point penting yang harus dimiliki oleh anggotanya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “ Komitmen Organisasional Anggota Organisasi 

Kemahasiswaan  di UNIKA Soegijapranata dan Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhinya “. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik komitmen organisasional anggota Organisasi 

Kemahasiswaan di UNIKA Seogijapranata Semarang ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi komitmen organisasional 

anggota Organisasi Kemahasiswaan di UNIKA Soegijapranata Semarang ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui karakteristik komitmen organisasional anggota 

Organisasi Kemahasiswaan di UNIKA Seogijapranata Semarang. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi komitmen 

organisasional anggota Organisasi Kemahasiswaan di UNIKA 

Seogijapranata Semarang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Organisasi Kemahasiswaan UNIKA Soegijapranata Semarang 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bagi 

organisasi kemahasiswaan dimana pemimpin organisasi harus mengetahui 

karakteristik komitmen yang dimiliki oleh masing-masing anggotanya. 

2. Pihak Pengelola 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukkan bagi pihak pengelola organisasi 

kemahasiswaan, sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan kualitas 

anggota organisasi kemahasiswaan. 
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3. Kalangan Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang 

akan melakukan penelitian dengan topik yang sama. 
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