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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 

     Organisasi adalah suatu kesatuan sosial yang dikoordinasi secara sadar 

yang tersusun atas dua orang atau lebih yang berfungsi atas dasar yang relatif 

terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan atau seperangkat tujuan bersama. 

Perubahan bagi sebuah organisasi adalah salah satu bentuk terpenting yang 

ada pada era saat ini dimana lingkungan selalu berubah seiring dengan 

perkembangan zaman. Caplow dalam Yousef (2000:514) menegaskan bahwa 

setiap organisasi harus memberikan apa yang diminta oleh lingkungan, dan 

permintaan tersebut bervariasi seiring dengan perubahan lingkungan. 

Manajemen di setiap organisasi memasukkan perubahan organisasi; seperti 

modifikasi struktur organisasi, tujuan organisasi, teknologi serta penugasan 
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dimana kesemuanya adalah alat untuk menghadapi lingkungan yang selalu 

berubah (dalam Arifuddin, et al., 2002:718).  

Keberhasilan suatu organisasi dalam menghadapi perubahan sangat 

ditentukan oleh sumber daya manusianya. Pada akhirnya perhatian lebih 

banyak tertuju pada faktor-faktor yang mempengaruhi sikap individu terhadap 

perubahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap individual tehadap 

perubahan adalah keterlibatan dalam pekerjaan serta komitmen pada 

organisasi. Menurut Randall dan Cote (dalam Arifuddin, et al., 2002:719) 

mereka akan terlibat dengan pekerjaannya dari pada orang-orang dengan etos 

kerja yang lebih rendah. Yousef (2000:514) mengatakan bahwa mereka yang 

lebih berkomitmen pada organisasinya adalah lebih mungkin untuk merangkul 

perubahan dari pada mereka yang kurang berkomitmen pada organisasi, jika 

perubahan tersebut dianggap bermanfaat bagi organisasi dan tidak berpotensi 

mengubah nilai dasar dan tujuan organisasi.  

Penelitian di barat mengenai etos kerja mengarahkan pada etos kerja 

protestan. Etos kerja protestan  menurut Mirels dan Garrett (dalam Arifudin, et 

al., 2002:719) merupakan variabel yang dikarakterkan  sebagai kepercayaan 

atas kepentingan kerja keras. Witt (dalam Arifuddin, et al., 2002:719) 

menyimpulkan bahwa pengalaman kerja seseorang dan sikapnya adalah faktor 

penting untuk sikap kerja.  

Di Indonesia sendiri permasalahan mengenai etos kerja Islam belum 

mendapat  banyak perhatian. Sedangkan literatur yang ada sebagian besar 

mengacu pada etos kerja Protestan, maka dari itu peneliti tertarik untuk 
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meneliti permasalahan ini dengan mengubah komitmen organisasional 

menjadi variabel moderator pada pengurus HMI komisariat yang berada dalam 

lingkup Cabang Surakarta. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

 

  Dari latar belakang penelitian di atas dimana makin banyak organisasi 

menghadapi suatu dinamika dan perubahan yang selanjutnya menuntut 

organisasi menyesuaikan diri. Sikap individu (pengurus HMI) terhadap 

perubahan organisasi dipengaruhi oleh etos kerja khususnya etos kerja Islam 

dengan komitmen organisasi berperan sebagai moderator. Berdasar hal itu, 

maka peneliti merumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan 

sebagai berikut: 

1. Apakah etos kerja Islam berpengaruh positif terhadap sikap perubahan 

organisasi? 

2. Apakah komitmen afektif memperkuat pengaruh antara etos kerja Islam  

terhadap sikap perubahan organisasi?  

3. Apakah komitmen kontinuan memperkuat pengaruh antara etos kerja 

Islam terhadap  sikap perubahan organisasi?  

4. Apakah komitmen normatif memperkuat pengaruh antara etos kerja Islam 

terhadap sikap perubahan organisasi?  

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk menguji apakah etos kerja Islam berpengaruh positif terhadap  sikap  

perubahan organisasi.  

2. Untuk menguji apakah komitmen afektif memperkuat pengaruh antara etos 

kerja Islam terhadap sikap perubahan organisasi.  

3. Untuk menguji apakah komitmen kontinuan memperkuat pengaruh antara 

etos kerja Islam terhadap sikap perubahan organisasi.  

4. Untuk menguji apakah komitmen normatif memperkuat pengaruh antara 

etos kerja Islam terhadap sikap perubahan organisasi. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

 

Jika tujuan-tujuan tersebut tercapai maka penelitian ini di harapkan dapat 

memberikan manfaat kepada: 

1. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 

     Sebagai masukan bagi para pengambil keputusan di HMI dalam 

membuat keputusan /kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan 

komitmen anggotanya sehingga dapat meningkatkan kinerja. 

2. Peneliti berikutnya 

     Memberikan kontribusi pada pengembangan teori terutama yang 

berkaitan dengan Manajemen Sumber Daya Manusia dan dapat dijadikan 

acuan untuk penelitian yang berikutnya. 

 

E. METODE PENELITIAN 

 

1. Ruang lingkup penelitian 
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     Penelitian dilakukan terhadap para pengurus HMI komisariat yang 

berada di lingkup cabang Surakarta 

2. Jenis dan sumber data 

     Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh dari 

responden berdasarkan atas jawaban yang diberikan melalui kuesioner 

yang peneliti sebarkan, hasil wawancara dengan responden dan hasil 

pengamatan langsung. 

 

3. Teknik pengumpulan data 

     Data yang akan dipakai dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik 

pengumpulan data dengan cara penyebaran questionare kepada para 

responden. Kuesioner, dalam penyebarannya, peneliti menyampaikannya 

secara langsung. Alasan penelitian memberikan kuesioner secara langsung 

adalah karena lokasi peneliti dari para responden yang relatif dekat. Selain 

itu, peneliti dapat berhubungan secara langsung dengan responden dan 

memberikan penjelasan seperlunya serta kuesioner dapat langsung 

dikumpulkan setelah selesai dijawab oleh responden. Keuntungan dari 

penyebaran kuesioner secara langsung yaitu tingkat pengembaliannya akan 

tinggi. 

4. Populasi   

          Populasi menunjuk pada sekelompok orang, kejadian atau segala 

sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Sekaran, 2000:266). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus komisariat 
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Himpunan Mahasiswa Islam yang tergolong aktif yang berada dalam 

lingkup cabang Surakarta. Dari sebelas komisariat yang terdapat di dalam 

lingkup HMI Cabang Surakarta hanya terdapat 10 komisariat yang aktif 

yaitu sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel I.1 di bawah ini:  

 

 

 

 

Tabel I.1. 

Status tingkat keaktifan komisariat di lingkup HMI Cabang Surakarta 

No Nama Komisariat Status 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Komisariat  A. Yani 

Komisariat Ekonomi 

Komisariat Fisip 

Komisariat FKIP Kentingan 

Komisariat Hukum 

Komisariat Tekhnik 

Komisariat MIPA 

Komisariat M. Iqbal 

Komisariat Pertanian 

Komisariat Hasan Al Bana 

Komisariat Sunan Kalijaga 

Aktif 

Aktif 

Aktif 

Aktif 

Aktif 

Aktif 

Aktif 

Aktif 

Aktif 

Aktif 

Tidak Aktif 

 

5.  Teknik pengambilan sampel 
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     Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti secara detail 

(Sekaran, 2000: 266). Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah proportional random sampling. Jumlah sampel yang 

akan diambil ditetapkan dengan menggunakan rumus Slovin (dalam 

Sevilla et al, 1993:161). Rumus Slovin ini dirumuskan sebagai berikut: 

n = 
( ) 12 +eN

N
  

 

Dimana N : jumlah populasi  

n : jumlah sampel 

e : (1- tingkat ketepatan) = a 

1 : konstanta 

     Sesuai dengan rumus diatas maka jumlah sampel yang akan diambil 

dengan tingkat ketepatan 95% dalam penelitian ini adalah sebanyak    n  = 

( ) 105,0137

137
2 +

  = 102,04  dibulatkan menjadi 102 orang.  

     Berdasarkan perhitungan di atas, kemudian kita dapat mencari tingkat 

proporsinya. Adapun perhitungannya adalah %74%100
137
102

=x . 

Berdasarkan proporsi tersebut, maka kita akan mendapatkan jumlah 

sampel untuk masing-masing komisariat. Contoh untuk komisariat 

tekhnik diperoleh diperoleh sampel sebesar 74% x 16 = 12. Dengan cara 

penghitungan yang sama, maka diperoleh hasil sebagaimana tertera pada 

tabel I.2 
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6.    Identifikasi variabel dan pengukurannya 

     Melalui pemahaman metode penelitian yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Variabel independen  yang digunakan dalam penelitian ini adalah etos 

kerja Islam. Etos kerja Islam yang dimaksudkan disini adalah etos 

kerja yang bersumber pada Al-Qur’an dan Hadist, yang 

mendedikasikan kerja sebagai suatu kebajikan (Yousef, 2000:527)  

 

  Tabel I.2 

Distribusi Pengambilan Sampel 

Nama komisariat Jumlah Jumlah sampel 
74% x subpopulasi 

1. Komisariat  A. Yani  

2. Komisariat Ekonomi 

3. Komisariat Fisip  

4. Komisariat FKIP Kentingan 

5. Komisariat Hukum  

6. Komisariat Hasan Al Bana 

7. Komisariat MIPA 

8. Komisariat M. Iqbal 

9. Komisariat Pertanian  

10. Komisariat Tekhnik 

Jumlah 

 

16 

16 

19 

12 

22 

6 

5 

12 

15 

14 

137 

12 

12 

14 

9 

16 

5 

4 

9 

11 

10 

102 
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b. Variabel moderator yang digunakan dalam penelitian ini adalah   

komponen komitmen yang merupakan kegiatan dimana seorang 

pekerja mengidentifikasikan diri dengan organisasi dan tujuan-

tujuannya dan berkeinginan untuk memelihara keanggotaannya 

dalam organisasi. Adapun komponen ini terdiri atas: 

1) komitmen afektif 

2) komitmen kontinuan 

3) komitmen normatif 

c. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

komponen sikap perubahan organisasi yang dipandang sebagai suatu 

yang dipelajari umtuk memberi tanggapan suatu obyek secara 

konsisten.  

     Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan 

kuesioner. Dalam kuesioner tersebut terdiri dari 4 bagian: 

 a. Bagian I, berisi pernyataan tentang etos kerja Islam. Variabel  ini 

diukur dengan menggunakan instrumen versi pendek Ali (dalam 

Yousef, 2000:522). Instrumen ini berisi 17 item yang merefleksikan 

nilai-nilai etos kerja Islam sebagaimana yang terlihat dalam lampiran. 

Instrumen ini menggunakan skala likert 5 

b. Bagian II, berisi pernyataan tentang komitmen organisasional. 

Komitmen organisasional ini diukur dengan menggunakan instrumen 

Meyer dan Allen (dalam Yousef,2000:520). Instrumen ini terdiri atas 

24 item yang terbagi keda lam 3 subscale yaitu afektif, kontinuan, dan 
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normatif. Masing-masing subscale terdiri atas 8 item sebagaimana 

yang terlihat dalam lampiran. Ke-24 item ini diukur dengan 

menggunakan skala likert 5 

c. Bagian III, berisi pernyataan tentang sikap terhadap perubahan 

organisasi. Komponen sikap ini diukur dengan menggunakan 18 item 

intrumen milik Dunham et al (dalam Yousef,2000:523). Instrumen ini 

dilakukan dengan menggunakan skala likert 5 

d. Bagian IV, berisi pertanyaan tentang data responden. 

7. Teknik Analisis 

a. Statistik deskriptif 

     Untuk memberikan gambaran demografi responden dan deskripsi 

mengenai variabel penelitian yaitu etos kerja Islam, komitmen 

organisasi, dan sikap terhadap perilaku organisasi. Dalam hal ini 

peneliti menggunakan tabel distribusi frekuensi yang menunjukkan 

mean,  dan deviasi standar. 

b. Uji kelayakan instrumen 

1) Uji validitas 

Uji validitas mengindikasikan seberapa bagus teknik, 

instrumen, ataupun proses pengukuran terhadap konsep yang 

diharapkan untuk mengetahui apakah yang kita tanyakan pada 

questionare sudah sesuai dengan konsepnya (Sekaran, 2000:207). 

Perhitungan yang dipakai adalah dengan teknik korelasi Product 
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Moment Pearson dimana dalam penelitian ini perhitungannya 

menggunakan program SPSS 

2) Uji Reliabilitas 

Konsep reliabilitas adalah konsistensi. Uji reliabilitas 

mengindikasikan keberadaan pengukuran tanpa bias dan sejauh 

mana terjadi konsistensi untuk mengukur seberapa handal alat ukur 

dapat menunjuk hal yang sama pada waktu, tempat dan orang yang 

berbeda (sekaran, 2000:204). Dalam uji reliabilitas peneliti 

menggunakan metode konsistensi internal dengan teknik Cronbach 

Alpha karena merupakan teknik pengujian konsistensi atau item 

yang paling populer dan menunjukkan indeks konsistensi yang 

kuat. 

c. Uji Hipotesis 

      Untuk menguji hipotesis digunakan Hierarchical Regression. 

Hierarchical Regression adalah analisa regresi yang dilakukan berkali-

kali dengan komposisi variabel yang berbeda, mungkin ditambah atau 

dikurangi (dalam Harsono, 2002:4). Tujuannya adalah untuk 

mengetahui perbedaan tingkat pengaruhnya di setiap langkah 

pengujian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. ETOS KERJA ISLAM 

1. Pengertian Etos  

Pengertian kamus bagi perkataan “etos”  bermakna watak atau 

karakter (dalam Tasmara, 1997:25). Etos yang berasal dari kata Yunani, 

dapat mempunyai arti sebagai sesuatu yang diyakini, cara berbuat, sikap 

serta persepsi terhadap nilai bekerja. Dari kata ini lahirlah apa yang disebut 

dengan “ethic” yaitu pedoman, moral, dan perilaku, atau dikenal pula etiket 

yang artinya cara bersopan santun. Sehingga dengan kata etik ini, 

dikenallah istilah etika bisnis yaitu cara atau pedoman perilaku dalam 

menjalankan suatu usaha dan sebagainya (Tasmara, 1997: 25). 
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 Maka secara lengkapnya “etos” ialah karakteristik dan sikap, 

kebiasaan serta kepercayaan, dan seterusnya, yang bersifat khusus tentang 

individu atau sekelompok manusia. Dan dari perkataan etos terambil pula 

perkataan etika dan etis yang merujuk kepada makna akhlaq atau bersifat 

akhlaqi, yaitu kualitas esensial seseorang atau suatu kelompok, termasuk 

suatu bangsa juga dikatakan bahwa etos berarti jiwa khas suatu kelompok 

manusia, yang dari jiwa khas itu berkembang pandangan bangsa tersebut 

tentang yang baik dan yang buruk, yakni, etikanya (Madjid, 2000: 410). 

Etos, menurut Clifford Geertz (dalam Rozak, 1997:206) adalah 

sikap yang mendarah terhadap diri dan dunia yang dipancarkan hidup. 

Etos adalah sikap evaluatif yang bersifat menilai. Etos kerja, dengan 

demikian, adalah sikap mental atau cara diri dalam memandang, 

mempersepsi, menghayati dan menghargai sebuah nilai kerja. 

Karena etika berkaitan dengan nilai kejiwaan seseorang, maka 

hendaknya setiap pribadi muslim harus mengisi etika tersebut dengan 

keislamannya dalam arti yang aktual, sehingga cara dirinya mempersepsi 

sesuatu selalu positif dan sejauh mungkin terus berupaya untuk 

menghindari yang negatif. 

Etika yang juga mempunya makna kesusilaan, adalah suatu 

pandangan batin yang bersifat mendarah daging. Bukan pandangan yang 

bersifat sosiologis, tetapi benar-benar sebuah keyakinan yang mengakar 

sedalam-dalamya. 

 

2. Pengertian Kerja. 
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Hampir di setiap sudut kehidupan kita akan menyaksikan begitu 

banyak orang yang bekerja. Para selesman yang hilir mudik mendatangi 

toko dan rumah-rumah, para guru yang tekun berdiri di depan kelas, serta 

segudang profesi lainnya. 

Mereka semua melakukan kegiatan (aktivitas), tetapi lihatlah bahwa 

dalam setiap aktivitasnya itu ada sesuatu yang dikejar, ada tujuan serta 

usaha (ikhtiar) yang sangat bersungguh-sungguh untuk mewujudkan 

aktivitasnya tersebut mempunayi arti. 

Walau demikian, tidaklah semua aktivitas manusia dapat 

dikategorikan sebagai bentuk pekerjaan. Karena di dalam makna 

pekerjaan terkandung tiga aspek yang harus dipenuhinya secara nalar, 

yaitu (Tasmara, 1997:27). 

a Bahwa aktivitasnya dilakukan karena ada dorongan tanggung jawab 

(motivasi) 

b Bahwa apa yang yang dia lakukan tersebut dilakukan karena 

kesengajaan, sesuatu yang direncanakan, karenanya terkandung di 

dalamnya suatu gabungan antara rasa dan rasio. 

c Bahwa yang dia lakukan itu, dikarenakan adanya sesuai arah dan 

tujuan yang luhur (aim, goal), yang secara dinamis memberikan 

makna bagi dirinya, bukan hanya sekedar kepuasan biolgis statis 

tetapi adalah sebuah kegiatan untuk mewujudkan apa yang 

diinginkannya agar dirinya mempunyai arti. 
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Di sisi lain makna bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya 

yang sungguh-sunguh, dengan mengerahkan seluruh asset, fikir dan 

zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai 

hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya 

sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik atau dengan kata lain juga 

kita katakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiakan 

dirinya. 

 

3.  Pengertian etos kerja Islam 

Dari penjelasan diatas nampak bahwa etos kerja muslim itu dapat 

didefinisikan sebagai cara pandang yang diyakini seorang muslim bahwa 

bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan 

kemanusiaannya, tetapi juga sebagai suatu menifestasi dari amal sholeh 

dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur (dalam 

Rozak,1997:208 ; Tasmara,1997:28). 

Triyuwono mengemukakan tujuan utama organisasi menurut Islam 

adalah menyebarkan rahmat kepada semua makhluk. Tujuan itu secara 

normatif  berasal dari keyakinan Islam dan misi sejati hidup manusia. 

Walaupun tujuan itu agaknya terlalu abstrak, tujuan itu dapat 

diterjemahkan pada tujuan-tujuan yang lebih praktis (operatif), sejauh 

penerjemahan itu masih terus terinspirasi dari dan meliputi nilai-nilai 

tujuan utama. Dalam  pencapaian tujuan tersebut diperlukan peraturan 

etik untuk memastikan bahwa upaya yang merealisasikan baik tujuan 
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utama maupun tujuan operatif selalu berada di jalan yang benar (dalam 

Arifuddin, et al., 2002:720). 

Triyuwono mengungkapkan bahwa etika terekspresikan dalam 

bentuk syariah, yang terdiri dari Al-qur’an, Sunnah hadist, Ijma dan 

Qiyas. Didasarkan pada sifat keadilan, etika syariah bagi umat Islam 

berfungsi sebagai sumber serangkaian kriteria-kriteria untuk 

membedakan mana yang benar (haq) dan mana yang buruk (batil). 

Dengan menggunakan syariah, bukan hanya membawa individu lebih 

dekat dengan Tuhan, tetapi juga memfasilitasi terbentuknya masyarakat 

secara adil yang di dalamnya mencakup individu dimana mampu 

merealisasikan potensinya dan kesejahteraan  yang diperuntukkan bagi 

semua umat (dalam Arifuddin, et al., 2002:720). 

Menurut Triyono, syariah pada hakekatnya mempunyai dimensi 

batin (inner dimension) dan dimensi luar (outer dimension). Dimensi luar 

tersebut bukan hanya meliputi prinsip moral Islam secara universal, 

tetapi juga berisi perincian tentang, misalnya, bagaimana individu harus 

bersikap dalam hidupnya, bagaimana seharusnya ia beribadah. Dengan 

demikian konsep etos kerja Islam bersumber dari syariah (dalam 

Arifuddin, et al., 2002:720) 

Afzulurrahman dalam Arifuddin et al (2002:720) mengungkapkan 

banyak ayat dalam Al-qur’an yang menekankan penting seseorang 

bekerja diantaranya adalah QS.An-Najm:39-40 (Bahwasanya seorang 

manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan 
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bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya))  

Dengan jelas dinyatakan dalam ayat itu bahwa satu-satunya cara untuk 

menghasilkan sesuatu dari alam adalah dengan bekerja keras. 

Keberhasilan dan kemajuan manusia dimuka bumi ini tergantung dari 

usahanya. Ali (1988: 576) dan Yousef (2000:515) juga menyatakan kerja 

keras dipandang sebagai sebuah kebaikan, dan mereka yang bekerja 

dengan keras lebih mungkin untuk mendapatkan apa yang diinginkan 

dalam hidupnya. Sebaliknya tidak kerja keras dipandang sebagai 

penyebab kegagalan hidup. Singkatnya, etos kerja Islam berpendapat 

bahwa hidup tanpa kerja tidak memiliki arti dan melakukan aktivitas 

ekonomi merupakan suatu kewajiban. Prinsip ini lebih lanjut dijelaskan 

dalam ayat-ayat berikut: Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa 

yang mereka usahakan, dan bagi wanita (pun) ada bagian dari apa yang 

mereka usahakan (QS. An-Nisa:32). Ada jaminan bagikan untuk orang 

yang berusaha dan bekerja keras (QS. Al-Fussilat:10). Rasulullah 

Muhammad SAW besabda bahwa bekerja keras  menyebabkan terbebas 

dari dosa dan tidak seorangpun makan-makanan yang lebih baik kecuali 

dia makan dari hasil kerjanya. Ali (dalam Yousef, 2000:515) sendiri 

mengatakan bahwa pandangan etos kerja Islam mendedikasikan diri pada 

kerja sebagai suatu kebajikan  

 

B. KOMITMEN ORGANISASI 

1. Pengertian Komitmen Organisasi 
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Komitmen organisasi adalah kualitas positif yang ingin dibentuk 

pada anggotanya sehingga penelitian mengenai komitmen organisasi 

mendapat banyak perhatian dari para ilmuwan perilaku organisasi. 

Komitmen organisasi mempunyai efek terhadap berbagai tingkah laku 

organisasional seperti  tardiness, turn over, dan absenteeism. 

Berbagai konsep telah banyak dikemukakan oleh para peneliti-

peneliti mengenai komitmen, dimana mereka menjabarkan berbagai 

dasar acuan, hubungan dan konsekuensi dari komitmen tersebut. 

Konsep-konsep mengenai komitmen tersebut diantaranya adalah seperti 

yang diungkapkan oleh Robins (1996:171) yang mendefinisikan 

komitmen organisasional sebagai suatu keadaan dimana seorang 

karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, 

serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi tersebut. Yukl 

(dalam Dongoran, 2001:36) melihat komitmen sebagai hasil suatu 

pengaruh , sedangkan March dan Simon  memberi pengertian tentang 

komitmen sebagai kepercayaan yang diberikan pihak tertentu kepada 

seseorang. 

Dalam konsep yang digambarkan diatas mengenai komitmen 

terdapat satu kesamaan, yaitu adanya suatu keterikatan antara individu 

dengan organisasi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Mathieu dan 

Zajac (1990:171) yang mengatakan bahwa komitmen organisasional 

adalah suatu ikatan atau hubungan antara seorang individu  dengan 

organisasi.  
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Becker dalam Meyer et al (1989:152) menggambarkan komitmen 

sebagai suatu kecenderungan untuk terikat dalam aktivitas organisasi 

secara konsisten yang dikarenakan adanya kerugian yang akan timbul 

jika aktivitas dihentikan. Sedangkan di sisi lain, Luthans (1998:148) 

mendefinisikan komitmen organisasional sebagai sikap yang berkaitan 

dengan loyalitas pekerja terhadap organisasi dan merupakan proses yang 

berkelanjutan pada anggota organisasi untuk mengungkapkan 

perhatiannya pada organisasi dan hal tersebut berlanjut pada kesuksesan 

dan kesejahteraan. 

Mowday, Steers dan Porter (dalam Bishop & Scott, 2000;  Meyer et 

al,1989:152) mendefinisikan komitmen organisasional sebagai kekuatan 

relatif dari identifikasi dan keterlibatan individu dengan organisasi yang 

ditandai oleh tiga hal yaitu (a)  kepercayaan yang kuat terhadap tujuan 

nilai organisasi (b) kesediaan uantuk mengeluarkan usaha lebih demi 

organisasi (c) keinginan yang kuat untuk menjaga keanggotaan dalam 

organisasi. 

Mowday, Steers dan Porter dalam Allen dan Meyer (1991:61-89) 

mengelompokkan komitmen ke dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan 

sikap (attitudinal approach) dan pendekatan perilaku (behavioral 

approach). Pendekatan sikap memandang komitmen organisasional 

sebagai sikap yang mencerminkan kualitas hubungan antara karyawan 

dan organisasi. Sedangkan pendekatan perilaku memandang komitmen 

terbentuk karena individu telah melakukan serangkaian tingkah laku  
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yang konsisten sehingga ia mempersepsikan kerugian jika menghentikan 

tingkah laku tersebut. 

Berbagai penelitian telah banyak dilakukan oleh para ahli 

diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Pearson dan Chong 

(1997:357-374) meneliti kontribusi job content dan social information 

pada organizational commitment dan job satisfaction pada staf perawat 

Malaysia. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa job content 

memiliki pengaruh yang tidak dapat diabaikan terhadap keberadaan job 

satisfaction. Selain itu ditemukan juga  bahwa sebagian besar dari 

dimensi-dimensi dari job content (skill, identity, significance dan 

autonomy) dan job context (feedback from others dan dealing with 

others) memiliki kontribusi terhadap keberadaan komitmen 

organisasional. Sedangkan atribut-atribut dari job content yang 

merupakan prediktor-prediktor dari komitmen organisasional yang 

signifikan adalah identity, significance, dan autonomy. Secara 

keseluruhan hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa keberadaan 

komitmen organisasional berhubungan dengan job dimensions yang 

merefleksikan nilai-nilai standar yang harus dimiliki staf perawat.  

Meyer et al (1989:152-156) yang menghubungkan komitmen 

organisasional dengan kinerja karyawan pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa komitmen affektif karyawan berhubungan positif dengan kinerja 

karyawan, sedangkan komitmen kontinuan berhubungan negatif. Hal ini 

dikarenakan bahwa nilai dari  komitmen organisasi tergantung pada sifat 
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dasar komitmen. Karena komitmen merefleksikan sebuah 

pengidentifikasian individu terhadap organisasinya dan keterlibatan di 

dalamnya sebagaimana yang dikonsepkan oleh Mowday dkk, maka 

organisasi akan memberi manfaat dalam mengurangi tingkat turn over 

dan meningkatkan kinerja karyawan. 

Bishop dan Scott (2000:439-450) menguji organizational 

commitment dan team commitment dimana dalam penelitian ini variabel 

independen yang digunakan antara lain (1) perceived task 

interdependence, (2) satisfaction with supervision, (3) satisfaction wih 

coworkers, (4) intersender conflict, (5) resource-related conflict. 

Perceived task interdependence adalah suatu keadaan yang dirasakan 

karyawan bahwa tugas-tugas mereka tergantung pada interaksi dengan 

orang lain dan dengan tugas yang sedang dikerjakan. Jika karyawan 

memiliki Perceived task interdependence yang tinggi maka mereka akan 

sadar betapa pentingnya kontribusi yang mereka berikan baik pada 

organisasinya maupun pada kelompok kerjanya. Satisfaction with 

supervision dan hubungannya dengan komitmen dapat dijelaskan sebagai 

berikut (a) jika karyawan menerima perlakuan yang adil dan sama dari 

supervisor, maka mereka akan menganggap bahwa keadilan dan 

kesamaan adalah nilai-nilai organisasional yang nantinya nilai-nilai ini 

akan diadopsi sebagai nilai mereka sendiri dan mereka menjadi lebih 

puas  dengan supervisornya. (b) Karyawan yang menerima perlakuan 

yang baik dan merasa puas dengan supervisornya cenderung untuk 
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menjaga keanggotaannya di dalam organisasi. Intersender conflict timbul 

ketika seseorang menerima permintaan yang bertentangan dari dua orang 

atau lebih. Snyder dan Morris menunjukkan adanya hubungan yang 

negatif antara intersender conflict dengan komitmen organisasi.resource-

related conflict, muncul ketika terdapat sebuah konflik  antara definisi 

role behaviors dengan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk 

melakukannya. 

Pada penelitian ini ditunjukkan bahwa (1) komitmen organisasional 

berhubungan positif dengan satisfaction with supervision dan 

berhubungan negatif dengan resource-related conflict. (2) Team 

commitment berhubungan positif dengan satisfaction wih coworkers dan 

berhubungan negatif dengan intersender conflict. (3) Perceived task 

interdependence berhubungan positif dengan team dan organizational 

commitment. (5) Intersender conflict berhubungan negatif dengan 

satisfaction with coworkers dan supervision. (6) Resource-related 

conflict berhubungan negatif dengan satisfaction with supervision. 

Selain itu dari penelitian ini juga ditunjukkan bahwa (1) satisfaction 

wih coworkers ternyata berhubungan lebih kuat dengan team 

commitment dibandingkan hubungannya dengan organizational 

commitment. (2) Hubungan antara intersender conflict dengan 

satisfaction with coworker lebih kuat jika dibandingkan hubungannya 

dengan satisfaction with supervision. Selain itu, ternyata (1) intersender 

conflict memiliki pengaruh yang tidak langsung yang signifikan dengan 
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team commitment melalui satisfaction with coworkers. (2) Pengaruh 

tidak langsung antara intersender conflict dengan team commitment 

melalui satisfaction wih coworkers lebih kuat daripada pengaruh tidak 

langsungnya dengan organizational commitment. (3) Sedangkan 

pengaruh tidak langsung antara intersender conflict dengan team 

commitment melalui  satisfaction with coworkers lebih besar daripada 

intersender conflict dengan team commitment melalui  satisfaction with 

supervision. (4) Pengaruh tidak langsung antara resource-related conflict 

dengan organizational commitment melalui satisfaction wih supervision 

adalah signifikan. 

Penelitian lain mengenai komitmen yang juga memberi sumbangan 

besar dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Allen dan Meyer (1991:61–89) dimana dalam 

penelitian ini ditemukan tiga tema umum yang mencakup berbagai 

definisi tentang komitmen organisasi yaitu berdasarkan kelekatan afektif 

(affective attachment), persepsi kerugian (perceived cost) dan kewajiban 

(obligation). Berdasarkan ketiga tema umum di atas Allen dan Meyer 

mengemukakan tiga komponen komitmen organisasi yaitu komitmen 

afektif (affective commitment), komitmen kontinuan (continuance 

commitment) dan komitmen normatif (normative commitment). 

Komitmen afektif  (affective commitment) mengacu pada keterikatan hati 

secara psikologis (psychological attachment) individu dengan organisasi 

sehingga individu yang sangat komit terhadap organisasi tersebut akan 
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melibatkan dirinya secara mendalam pada aktivitas organisasi dan 

menikmati keanggotaannya di organisasi tersebut. Atau dengan kata lain 

individu bertahan dalam suatu organisasi karena mereka 

menginginkannya (because they want to). Komitmen kontinuan 

(continuance commitment) mengacu pada biaya yang akan terjadi bila 

karyawan keluar dari organisasi. komitmen normatif (normative 

commitment) mengacu pada persepsi individu bahwa sebagai anggota 

organisasi mereka merasa adanya kewajiban untuk tetap di organisasi. 

Allen dan Meyer menamakan ketiga  komitmen tersebut  sebagai 

komponen komitmen karena komponen dapat menggambarkan keadaan 

psikologis yang berbeda-beda.  

Tiga komponen komitmen milik Allen dan Meyer telah banyak diuji 

oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah Ko et al (1979:961-973) yang 

melakukan pengujian di dua perusahaan yang berbeda yang terdapat di 

Korea Selatan (yaitu lembaga penelitian dan perusahaan penerbangan). 

Dalam penelitian ini Ko et al menentukan faktor penentu (determinants) 

komitmen untuk setiap komponennya. Faktor penentu untuk komitmen 

afektif antara lain job autonomy, routinization, role ambiguity, role 

conflict, workload, resource inadequacy, supervisory support, coworker 

support, distributive justice, legitimacy, promotional chances, job 

security, job hazards, pay, expectations, work involvement, positive 

affectivity, employees orientation, dan social support (spouse, parents, 

dan friends). Faktor penentu yang digunakan untuk komitmen kontinuan 
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antara lain  adalah  self investment, general training, opportunity, social 

support (supervisor, coworker, spouse, parents dan friends). Sedangkan 

variabel-variabel yang berpotensi sebagai faktor penentu dalam 

komitmen normatif menurut Wiener antara lain socialization, atau 

internalized normative beliefs, menurut Scholl yaitu exchange atau a 

norm of reciprocity, menurut Mottazz antara lain yaitu social rewards 

(distributive justice, legitimacy, promotional justice, job security, lack of 

jab hazards dan pay). 

Adapun hubungan-hubungan yang ditunjukkan adalah sebagai 

berikut; pada sampel 1 dan 2 ditunjukkan bahwa hanya terdapat 17 item 

yang berhubungan secara signifikan terhadap skala komitmen afektif 

yaitu job autonomy, routinization, role ambiguity, role conflict, resource 

inadequacy, supervisory support, coworker support, distributive justice, 

legitimacy, promotional chances, job security, expectations, work 

involvement, positive affectivity, negative affectivity, level opportunity,  

spouse support. Pada sampel 1 komitmen kontinuan terdapat 3 item yang 

berhubungan secara signifikan (supervisory support, friend support dan 

local opportunity) dan pada sampel 2 item-item yang berhubungan 

secara signifikan adalah general training, coworker support, parents 

support, friend support, dan local opportunity. Sedangkan komitmen 

normatif  yang berhubungan secara signifikan pada sampel 1 dan 2 

adalah commitment norm, supervisory support, distributive justice, 

legitimacy, promotional chances, job security, job hazards dan pay. 
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Meskipun banyak peneliti yang menguji 3 komponen komitmen  

milik Allen dan Meyer, akan tetapi ada beberapa peneliti yang hanya 

meneliti beberapa komponen saja, seperti yang dilakukan oleh Rhoades 

(2001) yang menguji keterkaitan dari Perceived Organizational Support 

(POS) terhadap komitmen afektif karena POS dinilai dapat membantu 

menjelaskan komitmen emosional karyawan terhadap organisasi. Untuk 

mengetahui keterkaitannya, penelitian ini dibagi menjadi 3 studi. Studi 1 

POS diposisikan sebagai variabel mediator dari hubungan antara work 

experiences dengan affective commitment. Penilaian mengenai work 

experiences dikategorikan menjadi organizational rewards, procedural 

justice dan supervisor support, dimana ketiga faktor tersebut 

berhubungan positif dengan affective commitment. Pada studi 1 ini 

ditunjukkan bahwa organizational rewards, procedural justice dan 

supervisor support berhubungan positif dengan POS dan AC. Pada studi 

2 pada penelitian ini menguji perubahan POS dan AC dalam kurun 

waktu lebih dari 2 dan 3 tahun. Pada studi ini ditemukan bahwa POS 

berhubungan positif dengan perubahan sementara dalam affective 

commitment. Pada studi 3 affective commitment diposisikan sebagai 

variabel mediator dalam hubungan antara POS dengan employee turn 

over. Berdasarkan teori yang ada POS memperkuat affective commitment 

yang nantinya ditunjukkan dengan berkurangnya tingakat turn over. 

Dalam studi ini ditemukan bahwa POS berhubungan negatif dengan turn 

over karyawan yang dimediasi oleh affective commitment. Hasil ini 
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menunjukkan bahwa kondisi-kondisi kerja berjalan melalui POS untuk 

meningkatkan affective commitment yang nantinya akan dapat 

menurunkan tingkat turn over. Dari keseluruhan studi ini ditunjukkan 

bahwa ternyata POS memagang peranan penting pada affective 

commitment. 

       Sedangkan Mcgee dan Ford (1987:638-642) hanya menguji 

skala komitmen afektif dan kontinuan yang dikembangkan oleh Allen 

dan Meyer. Studi ini menunjukkan pembenaran-pembenaran terhadap 

konsep komitmen afektif dan komitmen kontinuan. Penelitian juga 

digunakan 2 komponen yang unik yaitu (1) Low Perceived Alternatives, 

yang didasarkan pada persepsi bahwa karyawan  memiliki pilihan-

pilihan, (2) High Personal Sacrifice, yang didasarkan pada tingginya 

pengorbanan seseorang jika meninggalkan organisasi. Pada penelitian ini 

juga menunjukkan bahwa affective commitment berhubungan signifikan 

dengan CC:LowAlt, tetapi berhubungan positif signifikan dengan 

CC:HiSac. Ini mencerminkan bahwa karyawan yang memiliki komitmen 

secara emosional (a) memiliki keinginan yang kecil untuk tetap tinggal 

di dalam organisasi arena kurangnya pilihan-pilihan yang ada (b) tapi 

akan merasakan pengorbanan yang besar jika meninggalkan organisasi. 

Penelitian ini juga ditemukan bahwa terdapat 2 dimensi yang berbeda 

dari komitmen kontinuan; pertama, didasarkan pada besarnya 

pengorbanan pribadi jika meninggalkan organisasi (CC:HiSac) dan 

kedua berdasarkan pada terbatasnya kesempatan-kesempatan karyawan 
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(CC: LowAlt). Selanjutnya terdapat bukti pola hubungan  yang berbeda 

antara kedua dimensi dari komitmen kontinuan dengan komitmen afektif. 

CC:HiSac berhubungan secara positif dengan AC sebaliknya hubungan 

antara CC:LowAlt dengan affective commitment adalah negatif. 

Penelitian yang serupa dengan penelitian McGee dan Ford diatas, 

juga dilakuukan oleh Somers (1993:185-192) dimana dalam 

penelitiannya menggali lebih dalam antara 2 dimensi dari komitmen 

kontinuan yang diidentifikasikan oleh Mcgee dan Ford dengan komitmen 

afektif yang menemukan bahwa hanya CC:HiSac yang mempunyai 

pengaruh yang sigifikan dengan komitmen afektif. 

 

 

2. Tiga Komponen Komitmen Allen - Meyer 

Sebagaimana yang telah diungkapkan diatas dimana Meyer dan 

Allen memandang komitmen organisasional sebagai keadaan psikologis 

yang membentuk karakteristik hubungan antara karyawan dan organisasi 

yang mempunyai implikasi terhadap keputusan untuk melanjutkan atau 

meninggalkan keanggotaannya dalam organisasi. 

Dari berbagai definisi tentang komitmen, Allen dan Meyer 

mengemukakan tiga komponen komitmen organisasi, yaitu: 

a. Komitmen Afektif (Affective Commitment) 

Komitmen afektif mengacu kepada pada kedekatan afektif atau 

emosi seseorang pada suatu organisasi, dimana seseorang dengan 

komitmen afektif yang tinggi mengidentifikasi dirinya dengan 
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organisasi, terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi dan menikmati 

keanggotaannya dalam organisasi. 

Komitmen afektif Allen dan Meyer didasarkan pada pendekatan 

affektive attachment dari Mowday dkk, dimana mendefinisikan 

komitmen organisasi sebagai kekuatan relatif dari identifikasi dan 

keterlibatan individu dalam organisasi tertentu. Karyawan dengan 

komitmen afektif yang tinggi akan tetap melanjutkan keanggotaannya 

dalam organisasi karena ia memang menginginkannya (want to) dan 

senang dengan keannggotaannya dalam organisasi, sehingga ia 

mampu mengeluarkan usaha lebih keras demi kepentingan organisasi. 

Atau dengan kata lain, perasaan ikut memiliki organisasi pada diri 

karyawan sangat tinggi, sehingga secara emosional karyawan merasa 

sebagai bagian dari organisasi dan sangat senang bekerja pada 

organisasi tersebut.  

b. Komitmen kontinuan (Continuance Commitment) 

Komitmen kontinuan adalah kecenderungan seseorang untuk 

terlibat dalam serangkaian aktivitas yang konsisten berdasarkan pada 

pengenalan karyawan terhadap kerugian yang diasosiasikan jika 

menghentikan aktivitas tersebut. 

Komitmen kontinuan didasarkan pada pendekatan perceived 

cost dari Becker. Becker menggambarkan komitmen sebagai sebuah 

disposisi untuk bertingkah laku ecara konsisten sehingga terkumpul 

sejumlaj “taruhan sampingan” (side bets). Taruhan sampingan adalah 
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sesuatu yang penting bagi individu dan terbentuk seiring dengan 

lamanya menjadi anggota organisasi, misalnya pensiun dan 

senioritas. Taruhan sampingan (side-bets) yang sudah terkumpul akan 

hilang jika individu tidak melanjutkan tingkah laku tersebut atau 

dengan kata lain meninggalkan organisasi. Hal ini membuat individu 

merasa terikat dan enggan meninggalkan organisasi. 

Dapat dikatakan karyawan dengan komitmen kontinuan tinggi 

tetap berada dalam organisasi karena mereka merasa perlu (need to) 

untuk mempertahankan “taruhan sampingan” yang telah ia 

kumpulkan. Karyawan yang tetap berada dalam organisasi perlu 

(need to) atau menghindari kerugian akan melakukan usaha 

sekedarnya atau tidak lebih dari batas minimum yang diminta 

organisasi agar karyawan maasih bisa tetap bekerja dalam organisasi.  

c. Komitmen Normatif (Normative Commitment) 

Komitmen normatif mengacu pada kewajiban yang dirasakan 

karyawan untuk tetap berada dalam organisasi. Komitmen normatif 

didasarkan pada pendekatan obligation dari Weiner dan Verdi (dalam 

Meyer dan Allen, 1990:3). Weiner mendefinisikan komitmen sebagai 

tekanan normatif yang telah diinternalisasikan agar individu 

bertindak sesuai dengan tujuan dan keinginan organisasi. Individu 

melakukan tindakan itu karena ia percaya bahwa tetap berada dalam 

organisasi adalah hal yang benar dan merupakan kewajiban  moral 

yang harus dilakukan. 
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Marsh dan Mannari (dalam Meyer dan Allen,1991:67) 

menamakan komitmen normatif sebagai life time commitment. 

Individu yang mempunyai komitmen ini merasa bahwa tetap berada 

dalam organisasi adalah hal yang secara moral benar, tidak peduli 

berapa banyak kepuasan  atau peningkatan status yang telah diberikan 

organisasi kepadanya. Komitmen normatif merefleksikan kewajiban 

untuk terus berada dalam organisasi sehingga individu dengan 

komitmen normatif tinggi tetap berada dalam organisasi karena 

merasa wajib (ought to) dan sudah seharusnya tetap berada dalam 

organisasi, karena itulah yang mereka rasakan secara moral benar. 

 

 

3. Anteseden dari Komitmen Organisasi 

     Allen dan Meyer (1991:69-72) membagi anteseden komitmen 

organisasi berdasarkan tiga komponen komitmen, yaitu: 

a. Anteseden komitmen afektif 

Anteseden komitmen afektif terdiri dari karakteristik personal,   

karakteristik struktural, karakteristik pekerjaan dan pengalaman kerja. 

Karakteristik personal berkaitan dengan karakteristik demografi 

seperti usia, lama kerja, dan pendidikan serta berkaitan dengan 

disposisi pribadi seperti kebutuhan akan achievement yang tinggi, 

afiliasi, otonomi, kebutuhan akan keteraturan, etika kerja pribadi, 

locus of control dan minat. Sedangkan Mathieu dan Zajac (1990:177) 

menambahkan hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik pribadi 
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yaitu jenis kelamin, status perkawinan, kemampuan, gaji, protestant 

work ethic dan tingkat pekerjaan. 

Karakteristik struktural mencakup formalisasi dan desentralisasi. 

Formalisasi adalah tingkat standardisasi pekerjaan di perusahaan 

yaitu kejelasan dalam deskripsi struktur pekerjaan, prosedur dan 

peraturan yang jelas. Sedangkan desentralisasi adalah keterlibatan 

karyawan dalam pengambilan keputusan yang penting bagi 

organisasi. 

Karakteristik pekerjaan mencakup tantangan pekerjaan, 

kesempatan untuk berinteraksi sosial, identitas tugas dan feedback 

berpengaruh terhadap komitmen individu (dalam Meyer et al, 

1993:539). 

Pengalaman kerja merupakan anteseden yang paling 

berpengaruh pada komitmen organisasi dan merupakan hasil 

sosialisasi dari lingkungan yang meliputi perasaan dihargai, persepsi 

terhadap gaji, keterlibatan sosial, dan keterandalan organisasi.  

b. Anteseden komitmen kontinuan 

Allen dan Meyer (1991:71) menyebutkan bahwa segala sesuatu 

yang mampu menungkatkan asosiasi kerugian jika meninggalkan 

organisasi dapat dianggap sebagai hal yang menyebabkan 

terbentuknya komitmen kontinuan dan hal ini berbeda-beda pada 

masing-masing individu. Sedangkan di sisi lain Ko et al (1997:962) 

menemukan empat variabel yang menjadi faktor penentu 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 99 

(determinants) komitmen kontinuan yaitu self investment, general 

training, social support (supervisor, coworker, spouse, parents dan 

friends), dan opportunity. 

Self investment adalah jumlah sumber-sumber berharga beberapa 

usaha, waktu dan energi yang telah karyawan keluarkan demi 

kelangsungan organisasi. Makin banyak usaha dan energi yang 

dikeluarkan makin tinggi tingkat komitmen kontinuan karena dengan 

meninggalkan organisasi individu akan kehilangan hasil dari sumber-

sumber yang telah ia korbankan untuk organisasi. 

General training adalah derajat dimana ketrampilan dan 

pengetahuan yang diberikan organisasi pada karyawan dapat berguna 

bagi organisasi lain. Jika ketrampilan dan pengetahuan yang 

diperoleh karyawan dari suatu organisasi tidak dapat dipindahkan 

pada organisasi lain, maka kerugian jika meninggalkan organisasi 

akan semakin besar karena akan sulit mencari pekerjaan lain yang 

sesuai dengan ketrampilannya (Becker dalam Ko et al, 1997:962). 

Hal itu dapat menaikkan komitmen kontinuan dan sebaliknya jika 

training yang diberikan organisasi bersifat umum dan dapat dengan 

mudah ditransfer pada organisasi lain maka hal itu dapat menurunkan 

komitmen kontinuan. 

Social support dari rekan kerja, supervisor, pasangan, orang tua, 

dan teman akan meningkatkan komitmen kontinuan. Karena jika 

karyawan pindah ke organisasi lain hubungan sosial yang telah 
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mereka punya akan terganggu. Hal ini dapat meningkatkan 

pengorbanan psikologis karena harus membuat dan menyesuaikan 

diri dengan rekan kerja baru (Becker dalam Ko et al, 1997:962). 

Opportunity atau semakin sedikitnya alternatif pekerjaan juga 

menyebabkan meningkatnya komitmen kontinuan dari karyawan, 

karena ia merasa akan rugi jika meninggalkan organisasi karena 

kesempatan kerja di luar terbatas.   

 

 

c. Anteseden komitmen normatif 

Ko et al (1997:963) menyatakan bahwa ada dua mekanisme yang 

berperan sebagai kunci terbentuknya komitmen normatif yaitu 

sosialisasi dan pertukaran. Komitmen normatif terbentuk sebagai 

hasil dari normative belief yang terinternalisasi melalui pre-entry 

socialization yaitu sosialisasi dalam keluarga dan budaya sebelum 

masuk organisasi dan post entry socialization yaitu sosialisasi setelah 

masuk organisasi (Wiener dalam Ko et al, 1997:963) 

Mekanisme kedua yang berperan dalam terbentuknya komitmen 

normative adalah prinsip pertukaran yang oleh Scholl (dalam Ko et 

al, 1997:963) disebut norm of reciprocity. Menurut prinsip ini 

komitmen normatif terbentuk karena karyawan menerima reward dari 

organisasi sehingga menimbulkan rasa kewajiban moral untuk 

membalasnya dengan komitmen. Komitmen normatif juga bisa 
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berkembang jika perusahaan menyediakan reward jauh di depan, 

misalnya membiayai kuliah atau pelatihan karyawan. Karyawan yang 

menyadari pengorbanan awal organisasi dapat merasa hubungannya 

dengan organisasi tidak seimbang, sehingga menyebabkan rasa wajib 

bagi karyawan untuk membalas pengorbanan itu dengan mengikatkan 

diri mereka dengan organisasi (Scholl dalam Allen dan Meyer,1991) 

 

4.     Konsekuensi dari komitmen organisasi 

 Mathieu dan Zajac mengemukakan akibat-akibat yang disebabkan 

olek komitmen organisasi yaitu: 

a. Kinerja  

     Karyawan dengan komitmen organisasi yang tinggi mempunyai 

kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan karyawan yang 

mempunyai komitmen organisasi rendah 

b. Withdrawal behaviors 

1)  Kehadiran 

     Ditemukan korelasi yang positif antara komitmen organisasi 

dengan kehadiran karyawan. Karyawan yang memiliki tingkat 

komitmen yang semakin tinggi akan lebih termotivasi untuk 

hadir karena mereka memiliki keinginan untuk membantu dan 

ikut dalam proses pencapaian tujuan organsasi.   

2) Keterlambatan 

     Komitmen organisasi berkorelasi negatif dengan tingakt 

keterlambatan karyawan. Karyawan dengan komitmen yang 
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tinggi mencoba menyesuaikan sikap dengan tingkah laku 

mereka. Jika sikap mereka positif pada organisasi maka mereka 

akan berusaha untuk datang tepat waktu ke tempat kerja. 

3) Turn over 

     Perilaku yang bisa diramalkan karena adanya komitmen 

organisasi adalah menurunnya tingkat perpindahan kerja. 

Karyawan dengan tingkat komitmen yang tinggi mempunyai 

kemungkinan yang kecil untuk meninggalkan organisasi. Dengan 

demikian karyawan yang memiliki komitmen tinggi pada 

organisasi lebih sedikit yang meninggalkan organisasi di banding 

dengan karyawan yang memiliki komitmen rendah. 

4) Lama kerja 

      Ditemukan korelasi yang positif antara meningkatnya 

komitmen dengan lama kerja, karena karyawan dengan 

komitmen yang tinggi mempunyai keinginan untuk tetap berada 

dalam organisasi 

 

C. SIKAP PERUBAHAN 

 

1. Pengertian 

Sikap merupakan faktor yang menentukan perilaku , karena sikap itu 

berhubungan dengan persepsi, kepribadian, belajar dan motivasi. Sikap 

(attitude) adalah kesiapsiagaan mental, yang diorganisasikan lewat 

pengalaman, yang mempunyai pengaruh tertentu kepada tanggapan 
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seseorang terhadap orang, obyek dan situasi yang berhubungan 

dengannya (dalam Gibson, et al., 1984: 57).  

Definisi mengenai sikap ini mempunyai pengaruh tertentu. Pertama, 

sikap menentukan kecenderungan orang terhadap segi tertentu dari dunia 

ini. Kedua, sikap memberikan dasar emosional bagi hubungan 

interpersonal seseorang dan pengenalannya terhadap orang lain. Ketiga, 

sikap diorganisasikan dan dekat dengan inti kepribadian. Beberapa sikap 

bersifat tetap dan abadi. Tetapi seperti halnya dengan tiap-tiap variabel 

psikologis, sikap dapat berubah-ubah (dalam Gibson, et al., 1984: 57). 

Sedangkan Luthans menjelaskan bahwa sikap sering digunakan untuk 

menggambarkan seseorang dan menjelaskan perilakunya. Atau dengan 

kata lain sikap (attitude) dapat didefinisikan sebagai                                                                                                                                                                   

kecenderungan seseorang yang berlangsung secara berkepanjangan atau 

terus-menerus untuk merasakan dan berperilaku dalam cara tertentu 

terhadap beberapa obyek. 

Menurut Robbins (dalam Arifuddin, et al., 2002:722) 

mengungkapkan bahwa perubahan membuat sesuatu untuk menjadi lain. 

Adapun perubahan terencana  merupakan kegiatan perubahan yang 

disengaja dan berorientasi tujuan. Tujuan dari perubahan terencana antara 

lain, yaitu (1) perubahan itu mengupayakan perbaikan kemampuan 

organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam 

lingkungan, (2) perubahan itu mengupayakan perubahan perilaku 

karyawan. 
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Schuler dan Jackson (dalam Arifuddin, et al., 2002: 722) menyatakan 

bahwa terdapat tiga jenis perubahan organisasi yang memiliki implikasi 

utama terhadap pengelolaan sumber daya manusia dan sangat mungkin 

tetap berlangsung  dalam abad 21: (1) perubahan yang terus berlangsung 

ke arah strategi dan berfokus pada konsumen dan kualitas menyeluruh, (2) 

restrukturisasi organisasi dan terus berlangsungnya upaya perampingan 

perusahaan dan emutusan hubungan kerja, dan (3) inisiatif untuk 

merespon terhadap tuntutan angkatankerja yang semakin beragam. 

Menurut Schuler dan Jackson (dalam Arifuddin, et al., 2002: 722) 

proses perubahan membutuhkan waktu karena organisasi merupakan 

sistem yang kompleks dengan berbagai ketergantungan, dengan 

mengadakan perubahan berarti kolaborasi dan kemitraan antar manajer 

lini, professional sumber daya manusia dan semua karyawan. Idealnya 

kerja sama ini terjadi selama berlangsungnya semua fase perubahan, di 

mulai dari pengertian terhadap sifat perubahan organisasi itu sendiri dan 

terus berlanut pada perencanaan, pelaksanaan, penelitian kembali, dan 

menyesuaikan kembali sumber daya manusia. 

Menurut Bennis dalam Yousef (2000:518), pengembangan organisasi 

hampir selalu berfokus pada nilai (values), sikap (attitudes), 

kepemimpinan (leadership), iklim organisasi (organizations’ climate), 

variabel manusia (people variables). Golembiewski dan Srinivas dalam 

Yousef (2000) mengemukakan bahwa pengembangan organisasi 

mengkonsentrasikan pada perasaan (feelings) dan emosi (emotions), ide 
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dan konsep, menempatkan pentingnya pertimbangan pada pentingnya 

pertimbangan pada keterlibatan individual dan partisipasi    

 

2. Komponen sikap 

Sikap terdiri atas tiga komponen yang saling menunjang, yaitu 

komponen kognitif, afektif dan konatif. 

a Komponen kognitif (komponen perceptual), yaitu komponen yang 

berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal 

yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap 

obyek sikap. 

b Komponen afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang 

berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap obyek. 

Sikap rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak 

senang merupakan hal yang negatif. Komponen ini menunjukkan 

arah sikap, yaitu sikap positif atau negatif. 

c Komponen konatif (komponen perilaku), yaitu komponen yang 

berhubungan dengan kecenderungan bertidak terhadap obyek sikap. 

Komponen ini menunjukkan intensitas sikap yaitu menunjukkan 

besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang 

terhadap obyek sikap. 

 

3. Fungsi sikap 

Dengan persepsi sikap diatas , maka dapat dikatakan bahwa sikap 

memiliki beberapa fungsi, yaitu: 
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a Fungsi penyesuaian. 

Disini sikap merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Orang 

memandang sampai sejauhmana obyek sikap dapat digunakan 

sebagai sarana atau sebagai alat dalam rangka pencapaian tujuan. 

Bila obyek sikap dapat membantu seseorang dalam mencapai 

tujuannya, maka orang tersebut akan bersikap positif terhadap 

obyek tersebut. Demikian sebaliknya bila obyek sikap menghambat 

dalam pencapaian tujuan, maka orang akan bersikap negatif 

terhadap obyek yang bersangkutan. 

b Fungsi pertahanan ego 

Ini merupakan sikap yang diambil oleh seseorang demi untuk 

mempertahankan ego atau akunya. Sikap ini diambil seseorang 

pada waktu orang yang bersangkutan terancam keadaan dirinya 

atau egonya. Demi mempertahankan egonya, orang yang 

bersangkutan mengambil sikap tertentu. 

c Fungsi ekspresi nilai 

Sikap yang ada pada diri seseorang merupakan jalan bagi 

individu  untuk mengekspresikan yang ada dalam dirinya. Dengan 

mengekspresikan diri, seseorang akan mendapatkan kerpuasan 

dalam menunjukkan keadaan dirinya. 

d Fungsi pengetahuan 

Individu mempunyai dorongan untuk ingin mengerti, dengan 

pengalaman-pengalamannya untuk memperoleh pengetahuan. 
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Elemen-elemen dari pengalamannya yang tidak konsisten dengan 

apa yang diketahui individu, akan disusun kembali atau diubah 

sedemikian rupa hingga menjadi konsisten. Ini berarti bila 

seseorang mempunyai sikap tertentu terhadap suatu obyek, 

menunjukkan tentang pengetahuan orang tersebut terhadap obyek 

sikap yang bersangkutan. 

 

D. HIPOTESIS 

 

a. Hubungan etos kerja Islam  dengan sikap perubahan organisasi 

Di dunia Arab, berbagai pendekatan guna perubahan organisasi 

diasumsikan dipengaruhi oleh keberadaan etika kerja dan norma (Ali 

dalam Yousef, 2000:519) mengemukakan sejumlah peneliti (seperti 

Williams and White, Walton, Kelman and Warwick) telah menemukan 

bahwa isu-isu etika terlibat dalam perubahan organisasi terencana. Sesuai 

dengan konsep dan temuan-temuan yang telah diuraikan, dirumuskan 

sejumlah hiptesis sebagai berikut: 

H1 : Etos kerja Islam berpengaruh secara positif dengan sikap  

perubahan organisasi. 

b.   Komitmen organisasi sebagai moderator hubungan antara etos kerja 

Islam dengan sikap perubahan organisasi. 

Iverson dalam Yousef (2000: 518) sejalan dengan model Guest 

yang melaporkan bahwa komitmen organisasi sebagai mediator pengaruh 

kausal total (the total causal effect) dari positive affectivity, keamanan 
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kerja, (job security), kepuasan kerja (job satisfaction), motivasi kerja 

(job satisfaction), dan kesempatan lingkungan (environmental 

opportunity) terhadap perubahan organisasi. 

Di samping itu Yousef (2000: 524) juga mengungkapkan bahwa 

komitmen afektif memediasi pengaruh etos kerja Islam pada dimensi 

affektif dan tendensi perilaku (konatif) dari sikap terhadap perubahan 

organisasi. Komitmen kontinuan memediasi pengaruh etos kerja Islam 

pada dimensi kognitif dan tendensi perilaku (behavioral tendency) dari 

sikap terhadap perubahan organisasi. Komitment  normatif memediasi 

pengaruh etos kerja Islam pada dimensi kognitif dari sikap terhadap 

perubahan organisasi. 

Dengan demikian dirumuskan sejumlah hipotesa berdasarkan 

konsep dan temuan-temuan yang telah diuraikan , sebagai berikut: 

H2a : Komitmen afektif memperkuat pengaruh antara etos kerja 

Islam terhadap sikap perubahan organisasi. 

H2b : Komitmen kontinuan memperkuat pengaruh antara etos 

kerja Islam terhadap sikap perubahan organisasi. 

H2c : Komitmen normatif memperkuat pengaruh antara etos 

kerja Islam terhadap sikap perubahan organisasi. 

 

E. KERANGKA PEMIKIRAN 

Dari telaah teoritis yang mengembangkan hipotesa di muka kerangka 

pemikiran teoritis yang menggambarkan hipotesis ditunjukkan dalam gambar 

1 , sebagai berikut 
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Gambar II.1.  Kerangka Pemikiran 

Pengaruh etos kerja Islam terhadap sikap terhadap perubahan organisasi   dengan 

menggunakan komitmen sebagai variabel moderator 

 

Menurut kerangka pemikiran diatas maka dapat dsimpulkan bahwa 

etos kerja Islam merupakan variabel independen yang berfungsi memprediksi 

adanya sikap terhadap perubahan organisasi. Sedangkan komitmen 

diperlakukan sebagai variabel  moderator yang turut memperkuat pengaruh 

dari etos kerja Islam terhadap sikap terhadap perubahan organisasi 

Komponen 
komitmen: 

1. affektif 
2. kontinuan 
3. normatif 

Islamic 
Wok Ethic 
(IWE) 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM  

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) 

 

 

F. SEJARAH HMI 

 

Latar belakang munculnya pemikiran dan berdirinya HMI 

Latar belakang pemikiran Lafran Pane untuk mendirikan HMI adalah 

juga identik dengan latar belakang munculnya pemikiran HMI.sedangkan 

munculnya suatu pemikiran sangat dipengaruhi oleh realitas sosial, politik, 

ekonomi, pendidikan, budaya dan pemikiran keagamaan Islam. 

Sesuai dengan konteksnya, latar belakang munculnya pemikiran dan 

berdirinya HMI adalah: 

Penjajahan Belanda atas Indonesia dan tuntutan  perang kemerdekaan. 

Berkembangnya paham dan ajaran komunisme 

Kedudukan perguruan tinggi dan dunia kemahasiswaan yang strategis 
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Kebutuhan akan pemahaman, penghayatan keagamaan  

Kemajemukan bangsa Indonesia 

Tuntutan modernisasi dan tantangan masa depan 

Berdirinya HMI 

Berdirinya HMI merupakan artikulasi dan akumulasi dari berbagai 

permasalahan yang timbul di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia, 

yang terpantul dari 6 (enam) butir latar belakang munculnya pemikiran dan 

berdirinya HMI. 

HMI sendiri muncul dari gagasan seorang Lafran Pane seorang 

mahasiswa Sekolah Tinggi Islam (STI) tingkat I. Pada hari Rabu , 5 

Februari 1947 Lafran dan teman-temannya mengadakan rapat di salah satu 

ruang kelas STI yang terletak di Jalan Setiodiningratan 30 (sekarang Jl. 

Panembahan Senopati) untuk membicarakan mengenai pembentukan 

organisasi mahasiswa Islam. 

Adapun hal-hal yang dihasilkan dalam rapat tersebut antara lain: 

Pertama : Hari Rabu Pon 1878, tanggal 14 Rabiul Awal 1366 

bertepatan 5 Februari 1947, menetapkan berdirinya Himpunan Mahasiswa 

Islam, disingkat HMI. 

Kedua :Mengesahkan Anggaran Dasar HMI. Adapun Anggaran 

rumah Tangga dibuat kemudian. 

Ketiga :Membentuk pengurus HMI 

TUJUAN, PEMIKIRAN DAN KARAKTERISTIK HMI 
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Tujuan HMI 

      Ketika pertama kali didirikan tanggal 5 Februari 1947, tujuannya 

adalah: 

Mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat 

rakyat Indonesia. 

Menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam. 

Pemikiran HMI 

Terintegrasinya antara pemikiran keislaman dan keindonesiaan di atas 

titik temu Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara yang harmonis. Sehingga tidak terdapat lagi kesenjangan antara 

keislaman dan keindonesiaan antara Islam dan Pancasila, selaras dengan 

realitas sosial budaya bangsa Indonesia dengan ciri utama pertumbuhan, 

perkembangan, dan kemajemukan dengan corak substantif, proaktif, 

inklusif, integratif, ilmiah, dan modern, sehingga dapat menampilkan Islam 

bercorak khas Indonesia. pemikiran itu mampu melakukan perubahan, 

sesuai dengan tuntutan  kontemporer menuju masyarakat adil makmur yang 

diridloi Allah SWT –  menuju  masa depan Indonesia baru yang dicita-

citakan seluruh rakyat Indonesia 

Karakteristik HMI 

Yang dimaksud dengan karakteristik HMI adalah sesuatu yang sejak 

awal kelahirannya sudah melekat pada dirinya, dan selalu menyertai, 

menjiwai perjalanan hidup HMI, sehingga mampu membiaskan nuansa-
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nuansa yang aktual. Karakteristik dan jati diri inilah yang membedakannya 

dengan organisasi lain 

Dari berbagai dokumen organisasi seperti Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga, Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP), Tafsir 

Asas, Tafsir Tujuan, Tafsir Independensi, maka karakteristik HMI 

mengandung prinsip-prinsip:  

 

Berasaskan Islam, dan bersumber pada Al Quran serta As Sunnah. 

Berwawasan keindonesiaan dan kebangsaan. 

Bertujuan, terbinanya lima kualitas insane cita, di dalam pribadi seorang 

mahasiswa yang beriman dan berilmu pengetahuan serta mampu 

melaksanakan tugas kerja kemanusiaan. 

Bersifat independen. 

Berstatus sebagai organisasi mahasiswa 

Berfungsi sebagai organisasi kader 

Berperan sebagai organisasi perjuangan 

Bertugas sebagai sumber insani pembangunan bangsa 

Berkedudukan sebagai organisasi modernis. 

G. KEANGGOTAAN 

Definisi anggota 

Anggota HMI terdiri dari: 
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Anggota muda yaitu mahasiswa Islam yang menuntut ilmu pada 

perguruan tinggi dan/atau yang sederajat yang telah mengikuti masa 

perkenalan calon (Maperca). 

Anggota biasa yaitu anggota muda yang telah memenuhi syarat dan/atau 

anggota muda yang telah mengikuti Latihan Kader 1 

Anggota luar biasa, yaitu 

Mahasiswa pendengar yang beragama Islam yang telah mencatatkan 

namanya 

Mahasiswa Islam di luar negeri yang telah mencatatkan namanya. 

Mahasiswa Islam luar negeri yang belajar di Indonesia yang 

mencatatkan namanya. 

Anggota kehormatan, yaitu orang yang berjasa kepada HMI yang telah 

ditetapkan oleh pengurus Cabang/ Pengurus Besar 

Syarat anggota 

Adapun syarat-syarat untuk menjadi anggota HMI, adalah: 

Beragama Islam dan harus mengajukan permohonan serta menyatakan 

secara tertulis kesediaan mengikuti dan menjalankan Anggaran Dasar / 

Anggaran Rumah Tangga serta Pedoman-Pedoman Pokok lainnya 

kepada pengurus cabang setempat. 

Telah mengikuti Maperca dan setelah itu dinyatakan sebagai anggota 

muda HMI  

Mengikuti Latihan Kader 1 (LK 1) dan setelah lulus dinyatakan sebagai 

anggota biasa HMI. 
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Hak dan kewajiban anggota 

Hak anggota 

Anggota muda hanya mempunyai hak mengeluarkan pendapat, 

mengajukan usul atau pernyataan lisan/tertulis kepada pengurus dan 

mengikuti Latihan Kader I dan kegiatan lainnya yang bersifat umum 

Anggota biasa memiliki hak yang sama dengan hak anggota muda. 

Selain itu anggota biasa juga berhak untuk mengikuti latihan-latihan 

organisasi dan juga memiliki hak untuk memilih dan dipilih. 

Anggota luar biasa mempunyai hak mengajukan saran atau usul dan 

pertanyaan kepada pengurus secara lisan atau tertulis dan bila 

diperlukan dapat menjadi pengurus lembaga kekaryaan. 

Anggota kehormatan dapat mengajukan saran/usul  dan pertanyaan 

kepada pengurus secara lisan dan tertulis. 

Kewajiban anggota 

Wajib membayar uang pangkal dan iuran anggota 

Menjaga nama baik organisasi 

Berpartisipasi dalam setiap kegiatan HMI 

Masa keanggotaan 

Masa keanggotaan berakhir  sejak: 

Maksimal  6 (enam) tahun untuk program S0 

Maksimal 9 (sembilan) tahun untuk program sarjana (S1) dan 11 

(sebelas) tahun untuk program pasca sarjana. 

Anggota habis masa keanggotannya, karena: 
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MUNAS 

KONPER  
CABANG/
MUSCAB 

Telah habis masa keanggotaannya 

Meninggal dunia 

Atas permintaan sendiri 

Diberhentikan atau dipecat. 

Anggota dapat diberhentikan karena alasan sebagai berikut: 

(a). Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh HMI. 

(b).  Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik HMI. 

STRUKTUR ORGANISASI 

     Adapun struktur organisasi HMI dari tingkat atas sampai tingkat yang 

paling bawah dapat digambarkan sbb: 
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Gambar III.1 
Struktur Organisasi HMI 

 
Keterangan:   = Garis instruksional 
  = Garis Hubungan Koordinatif 
                                          = Garis Aspiratif 

 

 

 

HMI CABANG SURAKARTA 

 

Letak Geografis dan Kondisi Umum 

     Berdasarkan pasal 27 Anggaran Rumah Tangga HMI, Cabang 

mrupakan kesatuan organisasi yang di bentuk di daerah yang terdapat 

Perguruan Tinggiatau Lembaga Pendidikan lainnya yang sederajat. Dilihat 

dari letak geografisnya, kesekretariatan Himpunan Mahasiswa Islam 

(HMI) Cabang Surakarta terletak di  Jalan  Yosodipuro 81 Timuran 

Surakarta 57131 dengan telp 0271-710045. Di dalam lingkup HMI cabang 

Surakarta ini terdapat 11 komisariat yang mencakup 3 Perguruan Tinggi 

yang terdapat di Surakarta dengan jumlah anggota sebanyak 1507 kader. 

Adapun nama-nama komisariat tersebut antara lain: 

Tabel III.1 

Nama-nama HMI Komisariat di lingkup HMI Cabang Surakarta 

 
No Nama Komisariat Perguruan Tinggi 

Anggota Himpunan Mahasiswa Islam 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 118 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Komisariat  A. Yani 

Komisariat Ekonomi 

Komisariat Fisip 

Komisariat FKIP Kentingan 

Komisariat Hukum 

Komisariat Tekhnik 

Komisariat MIPA 

Komisariat M. Iqbal 

Komisariat Pertanian 

Komisariat Hasan Al Bana 

Komisariat Sunan Kalijaga 

Fak. FKIP UNS 

Fak Ekonomi UNS 

Fak. FISIP UNS 

Fak. FKIP  

Fak. Hukum UNS 

Fak. Tekhnik UNS 

Fak. MIPA UNS 

Fak. Sastra UNS 

Fak. Pertanian UNS 

Universitas Batik 

UNISRI 

 

Tabel III.2 

Daftar jumlah anggota komisariat di lingkup HMI Cabang Surakarta 

No Nama Komisariat Jumlah Anggota 

(per bulan Februari 2002) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Komisariat  A. Yani 

Komisariat Ekonomi 

Komisariat Fisip 

Komisariat FKIP Kentingan 

Komisariat Hukum 

Komisariat Tekhnik 

Komisariat MIPA 

242 kader 

194 kader 

201 kader 

106 kader 

176 kader 

77 kader 

57 kader 
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8. 

9. 

10. 

11. 

Komisariat M. Iqbal 

Komisariat Pertanian 

Komisariat Hasan Al Bana 

Komisariat Sunan Kalijaga  

JUMLAH 

144 kader 

158 kader 

72 kader 

80 kader 

1507 kader 

      Dari sebelas komisariat yang terdapat di lingkungan HMI cabang 

Surakarta, hanya Komisariat Sunan Kalijaga yang memiliki status yang 

tidak aktif, sedangkan kesepuluh komisariat lainnya memiliki status aktif 

Wewenang dan Tanggung Jawab Bidang Kerja dalam Pengurus Cabang 

     HMI Cabang Surakarta memiliki bidang kerja antara lain adalah bidang 

pelayanan yang meliputi bidang kesekretariatan dan kebendaharaan, 

sedangkan bidang garapnya terdiri dari bidang Litbang, PPA, PAO, PTKP, 

PPD dan KPU. Wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang 

yaitu 

Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) 

Menyelenggarakan penelitian terhadap pelaksanaan training dan 

aktivitas yang diselenggarakan oleh seluruh aparat di lingkungan 

Cabang maupun yang diselenggarakan cabang sendiri. 

Melakukan penelitian baik dari segi program maupun dari segi 

edukatif terhadap hasil-hasil penyelenggaraan training dan 

aktivitas yang diselenggarakan oleh seluruh aparat HMI di 

lingkungan cabang maupun yang diselenggarakan oleh cabang 

sendiri. 
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Melakukan pendataan anggota dan perkembangannya di setiap 

komisariat di lingkungan cabang. 

Menyusun data dan analisis eksternal berdasatkan sektor yang urgen 

dalam perkembangan di lingkungan cabang. 

Bidang Pembinaan Anggota (PA) 

Menyelenggarakan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan 

training dan aktivitas yang diselenggarakan oleh seluruh aparat 

di lingkungan cabang maupun yang diselenggarakan oleh 

cabang sendiri. 

Mengusahakan tindak lanjut atas hasil penelitian pelaksanaan 

training dan aktivitas yang diselenggarakan oleh aparat di 

lingkungan HMI cabang maupun yang diselenggarakan oleh 

cabang sendiri antara lain: dengan memperhatikan petunjuk 

pelaksanaan training dan aktivitas yang telah digariskan oleh 

organisasi secara nasional sehingga dapat menjadi pedoman 

yang operasional dalam menerapkan pedoman perkaderan HMI. 

Menyelenggarakan proyek-proyek kerja yang dapat memberikan 

dampak positif bagi peningkatan kualitas dan kuantitas 

pelaksanaan training dan aktivitas seperti diskusi-diskusi 

pengembangan kelembagaan perkaderan, pengembangan 

kurikulum  dan metode training dan sebagainya. 

Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang dapat menunjang upaya 

pembinaan anggota. 
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Bidang Pembinaan Aparat Organisasi (PAO) 

Melaksanakan rasionalisasi kepengurusan dari aparat HMI di 

lingkungan cabang melalui  pergantian pengurus yang teratur, 

tepat waktunya, rekruitmen personalia yang sesuai dengan 

kualitas individual yang diperlukan dan sebagainya. 

Menyusun data perkembangan aparat HMI di lingkungan cabang 

dalam ikhtiar menerbitkan penyelenggaraan organisasi yang 

sesuai dengan konstitusi organisasi. 

Menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menunjanng peningkatan 

kualitas kerja dan mekanisme kerja organisasi aparat HMI di 

lingkungan cabang. 

Mendorong berbagai kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi 

peningkatan kualitas dan ketrampilan personalia yang mengelola 

aparat HMI. 

Melakukan kegiatan lainnya yang dapat menunjang peningkatan dan 

pengembangan kualitas serta potensi aparat organisasi dalam 

menjalankan usahanya. 

Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan (PTKP) 

Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan 

partisipasi aktif, korektif dan konstruktif dari seluruh anggota 

dan alumni HMI di lingkungan Cabang dalam mewujudkan 

kehidupan kampus yang demokratis selaras dengan 

kebijaksanaan organisasi secara nasional. 
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Mengusahakan agar para anggota dan alumni HMI di lingkungan 

HMI ikut serta secara aktif meningkatkan fungsi dan dan 

peranan perguruan tinggi di tengah-tengah kehidupan 

masyarakat 

Melakukan kegiatan-kegiatan yang mendorong anggota dan alumni 

HMI di lingkungan Cabang untuk meningkatkan kehidupan 

beragama di kampus antara lain dengan: 

(a) Memprakarsai kegiatan-kegiatan agama (Islam) di 

lingkungan kampus. 

(b) Meningkatkan efektifitas kehidupan di mesjid kampus. 

(c) Melakukan diskusi-diskusi untuk meningkatkan konsep 

Islam tentang berbagai segi kehidupan masyarakat. 

Menyelenggarakan diskusi, simposium dan sebagainya yang 

berkenaan dengan pengkajian terhadap penyempurnaan sistem 

pendidikan umumnya dan sistem pendidikan tinggi khususnya 

di tingkat cabang. 

Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menunjang 

partisipasi anggota dan alumni HMI di lingkungan Cabang 

dalam mewujudkan kehidupan kampus umumnya dan dunia 

kemahasiswaan khususnya. 

Bidang Partisipasi dan Pembangunan Daerah (PPD) 

1) Pengadaan kajian tentang berbagai aspek pembangunan daerah. 

2) Berpartisipasi aktif dalam usaha pembangunan daerah. 
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3) Berperan aktif dalam usaha pengetesan daerah. 

4) Melaksanakan kegiatan peningkatan kesejahteraan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

5) Meningkatkan kerja sama/hubungan dengan pmerintah, 

orsospol, ormas dan lembaga pengembangan masyarakat. 

6) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong terwujudnya 

kehidupan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. 

Bidang Komunikaasi dan Pelayanan Umat 

1) Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung terwujudnya 

hubungan yang efektif dengan organisasi-organisasi Islam, 

khususnya dengan organisasi mahasiswa, pelajar dan pemuda 

Islam. 

2) Menyelenggarakan diskusi kontinyu untuk menggali pemikiran 

yang bermanfaat bagi penyusunan konsep menyangkut berbagai 

segi kehidupan umat Islam di tingkat cabang yang selaras 

dengan kebijaksanaan HMI secara nasional, guna disumbangkan 

sebagai kontribusi ide pada lembaga-lembaga sosial, keagamaan 

dan politik di tingkat cabang. 

3) Menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan usaha 

penyiapan risalah, baik dalam hal organisasi manajemen, 

maupun kurikulum dan metodenya khususnya di kalangan 

mahasiswa Islam di tingkat Cabang dengan tetap berpedoman 

pada ketentuan organisasi secara nasional. 
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4) Mempelopori kegiatan-kegiatan yang dapat menciptakan forum 

kerjasama  dengan berbagai organisasi mahasiswa, pelajar dan 

pemuda Islam di tingkat Cabang dengan tetap menselaraskan 

dengan kebijaksanaan organisasi secara nasional dengan 

mengejar keterbelakangan umat Islam di bidang pendidikan, 

sosial, dan ekonomi. 

Bidang Kesekretariatan 

1) Melaksanakan pengaturan pengelolaan surat menyurat meliputi: 

(a) Penyelenggaraan pemrosesan surat masuk. 

(b) Penyelenggaraan penyusunan konsep surat keluar. 

(c) Penyelenggaraan pemrosesan surat keluar 

(d) Penyelnggaraan pengetikan dan pengadaan surat surat. 

(e) Penyelenggaraan pengaturan administrasi pengarsipan. 

(f) Penyelenggaraan pengiriman surat 

2) Melakukan pengumpulan, pencatatan, pengolaan dan 

penyusunan dan hasil pemeliharaan dokumentasi organisasi 

bahan-bahan yang berkenaan dengan data intern dan ekstern 

organisasi. 

3) Mengatur penyelenggaraan produksi atau reproduksi dari 

dokumentasi organisasi yang perlu disampaikan kepada seluruh 

aparat HMI di lingkungan Cabang. 

4) Menyelenggarakan aktivitas yang dapat menambah pengetahuan 

dan ketrampilan personalia bidang kesekretariatan dengan 
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seluruh aparat HMI di lingkungan Cabang guna meningkatkan 

kelancaran dan mutu kerja dalam bidang administrasi 

kesekretariatan. 

5) Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mendukung 

usaha perbaikan peningkatan dan penyempurnaan cara kerja 

administrasi kesekretariatan di seluruh aparat HMI di 

lingkungan Cabang. 

Bidang Kebendaharaan 

1) Menyusun rancangan anggaran penerimaan dan pengeluaran 

pengurus cabang untuk satu periode dan untuk setiap semester. 

2) Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi sesuai dengan 

ketentuan organisasi yang berlaku. 

3) Menyelenggarakan administrasi keuangan untuk setiap 

penerimaan dan pengeluaran pengurus cabang berdasarkan 

pedoman administrasi keuangan yang disusun untuk keperluan 

ini. 

4) Melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong seluruh aparat 

HMI untuk meningkatkan suber dana intern, khususnya dari 

iuran anggota yang dikelola berdasarkan pedoman pengelolaan 

iuran anggota HMI. 

5) Mengatur dan mengurus pengamanan, pemeliharaan,  perbaikan 

dan penambahan perlengkapan organisasi dengan: 
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(a) Setiap kali mengadakan kontrol terhadap pemakaian 

peralatan organisasi. 

(b) Mengusahakan penambahan perlengkapan organisasi sesuai 

dengan kebutuhan organisasi. 

(c) Menyusun daftar inventaris organisasi. 

(d) Mengatur perawatan dan pemeliharaan seluruh perlengkapan 

organisasi. 

(e) Mengatur dan mengurus kebersihan dan keindahan gedung 

perkantoran 

6) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat  

menunjang pengelolaan keuangan dan perlengkapan organisasi. 

 

STRUKTUR ORGANISASI HMI CABANG SURAKARTA 
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Gambar III.2 
Struktur Organisasi HMI Cab. Surakarta 

 
Keterangan:   = Garis instruksional 
  = Garis Hubungan Koordinatif 
                                            = Garis Aspiratif 

PENGURUS KOMISARIAT 

 

Definisi 

       Komisariat adalah organisasi yang dibentuk dalam suatu atau 

beberapa Akademi/fakultas dalam lingkungan Universitas/Perguruan 

Tinggi. Atau dengan kata lain komisariat merupakan lembaga eksekutif 

dengan tekanan kerja dalam hal agama dan pendidikan anggota dalam 

suatu kesatuan organisasi satu akademi atau beberapa fakultas di satu 

universitas. 

Wewenang dan tanggung jawab bidang kerja pengurus komisariat. 

      Secara umum bidang kerja yang yang terdapat dalam komisariat antara 

lain adalah bidang pelayanan (ksekretariatan dan kebendaharaan) dan 

bidang garap (PPA, PTK). Banyaknya bidang garap ini tergantung dari 

keadaan dan kebijakan masing-masing komisariat. Adapun wewenang dan 

tanggung jawab bidang kerja pengurus komisariat tesebut antara lain: 

Bidang Penelitian dan Pengembangan Anggota (PPA) 

1) Menyelenggarakan Pembinaan anggota komisariat dengan 

melakukan pengawasan terhadap pengawasan training maupun 

aktivitas yang diselenggarakan oleh komisariat. 
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2) Melakukan penelitian dan penilaian baik dari segi program maupun 

segi edukatif terhadap aktivitas anggota maupun aktivitas yang 

diselenggarakan oleh komisariat itu sendiri. 

3) Mengusahakan tindak lanjut dari setiap aktivitas anggota 

komisariat atas hasil penilaian pelaksana aktivitas sebelumnya 

yang diselenggarakan oleh anggota maupun komisariat. 

4) Menyelenggarakan proyek-proyek kerja yang memberikan dampak 

positif bagi peningkatan kualitas dan kuantitas aktivitas anggota 

seperti diskusi-diskusi pengembangan pelembagaan perkaderan, 

pengembangan kurikulum aktivitas dan metode training dan 

sebagainya. 

5) Menyelenggarakan kegiatan lain yang dapat menunjang upaya 

pembinaan anggota komisariat, training-training dan latihan-

latihan. 

Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan (PTK) 

1) Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang partispasi 

anggota dan alumni HMI di lingkungan komisariat 

(fakultas/Perguruan Tinggi) dengan aktivitas diskusi-diskusi 

kelompok. 

2) Melakukan kegiatan-kegiatan yang mendorong anggota dan alumni 

komisariat meningkatkan kehidupan beragama antara lain: 

(a) Memprakarsai kegiatan-kegiatan agama (Islam) di lingkungan 

kampus. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 129 

(b) Meningkatkan efektivitas kehidupan masjid kampus 

keperguruan tinggi yang bersangkutan. 

(c) Melakukan diskusi, seminar, simposium untuk mangkaji 

konsep Islam tentang berbagai segi kehidupan masyarakat 

dikatkan dengan disiplin ilmu masing-masing. 

3) Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang partisipasi 

anggota dan alumni HMI di lingkungan komisariat bersangkutan 

dalam mewujudkan kehidupan kampus umumnya di dunia 

kemahasiswaan khususnya di lingkungan komisariat. 

4) Melakukan aksi-aksi penelitian dalam lapangan disiplin ilmu 

masing-masing dengan melibatkan anggota dan alumni di 

komisariat sebagai upaya relasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Bidang Kesekretariatan 

1) Melakukan pengelolaan surat-menyurat yang meliputi: 

(a) Penyelenggaraan pemrosesan surat keluar 

(b) Penyelenggaraan penyusunan konsep surat keluar 

(c) Penyelenggaraan pemrosesan surat masuk. 

(d) Penyelenggaraan pengetikan dan pengadaan surat. 

(e) Penyelenggaraan pengaturan administrasi pengarsipan 

(f) Penyelenggaraan pengaturan pengiriman surat. 

2) Melakukan pengumpulan, pencatatan, pengelolaan, penyusunan 

dan pemeliharaan dokumentasi organisasi komisariat dan bahan-

bahan yang berkenaan dengan data intern dan ekstern komisariat. 
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3) Mengatur dan penyelenggaraan produksi atau reproduksi dan 

dokumentasi organisasi yang perlu disampaikan pada seluruh 

anggota komisariat. 

Bidang Kebendaharaan 

1) Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran 

komisariat untuk periode dan untuk tiap semester. 

2) Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi yang berlaku. 

3) Menyelenggarakan administrasi keuangan untuk setiap penerimaan 

dan pengeluaran pengurus komisariat berdasarkan administrasi 

keuangan yang disusun untuk keperluan ini. 

4) Melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong anggota HMI 

komisariat untuk pengelolaan iuran anggota HMI 

5) Mengatur dan mengurus keamanan, pemeliharaan perbaikan dan 

penambahan perlengkapan organisasi dengan cara: 

(a) Setiap kali mengadakan kontrolterhadap pemakaian peralatan 

organisasi 

(b) Mengusahakan penambahan perlengkapan organisasi sesuai 

dengan kebutuhan organisasi. 

(c) Mengatur daftar inventaris organisasi. 

(d) Mengatur perawatan dan pemeliharaan seluruh perlengkapan 

organisasi. 

(e) Mengatur dan mengurus kebersihan gedung dan halaman 

komisariat. 
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Instansi pengambilan keputusan pengurus Komisariat 

Rapat harian komisariat 

     Merupakan rapat yang yang dilaksanakan oleh seluruh Pengurus 

Komisariat yang berfungsi untuk (1) membahas dan menjabarkan 

kebijaksanaan yang telah diambil atau ditetapkan oleh pengurus cabang 

dan sidang pleno dan mensosialisasikan pada anggota komisariat 

(Perguruan Tinggi), (2) mengkaji dan mengevaluasi keputusan-

keputusan selanjutnya, (3) mendengar laporan kegiatan dari seluruh 

Fungsionaris pengurus komisariat yang menyangkut masing-masing 

bidang. 

Rapat Presidium Komisariat 

     Merupakan rapat yang hanya dihadiri oleh jajaran presidium 

komisariat yang berfungsi dan berwenang untuk (1) mengambil 

keputusan tentang perkembangan intern organisasi sehari-hari 

khususnya dalam hal perkembangan situasi perguruan tinggi dan 

kemahasiswaan dan dalam upaya pembinaan komisariat, (2) mendengar 

informasi tentang perkembangan intern organisasi dan dampaknya bagi 

perkembangan organisasi komisariat (Fakultas atau Perguruan Tinggi) 

Rapat Bidang 

     Merupakan rapat yang hanya dihadiri oleh aparat bidang yang 

bersangkutan. Fungsi dan wewenang rapat bidang adalah (1) 

mengontrol pelaksanaan proyek/kerja yang dilakukan oeh setiap bidang 

dengan tetap merujuk kepada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh 
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pengurus cabang dan pengurus korkom, (2) membuat penyesuaian 

terhadap pelaksanaan proyek/kerja dari setiap bidang yang mengalami 

perubahan baik dalam segi teknis maupun waktu, (3) menyusun 

langkah-langkah teknis untuk menyelenggarakan proyek kerja 

berikutnya sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh rapat harian 

dan rapat presidium komisariat. 

Rapat Kerja 

     Merupakan rapat yang dihadiri oleh seluruh pengurus komisariat. 

adapun fungsi dan wewenang dari rapat ini adalah (1) menyusun jadwal 

aktivitas/rencana kerja untuk satu semester, (2) menyusun rencana 

anggaran penerimaan dan pengeluaran unuk seluruh kegiatan pengurus 

komisariat selama satu semester 
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BAB IV 

 

ANALISIS DATA 
 

A. GAMBARAN UMUM RESPONDEN 

Pencarian data penelitian dilakukan sejak tanggal 11 Mei 2003 sampai 

dengan tanggal 23 Juni 2003. Dari questionare yang disebarkan kepada 101 

pengurus, ternyata yang dikembalikan ada 98 atau response rate-nya 97%. 

Namun dari 98 questionare yang dikembalikan terdapat 3 diantaranya tidak 

dijawab secara lengkap sehingga dianggap hangus dan akhirnya diperoleh 

sampel yang layak pakai sebanyak 95 orang. Adapun distribusi frekuensi 

responden dijelaskan dalam tabel berikut ini: 

Tabel IV.1 
Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 
1. Pria 38 40% 
2. Wanita 57 60% 

Total 95 100% 
     Sumber: data primer yang diolah 
Dari tabel IV.1 diatas, sebanyak 38 (40%) pengurus yang menjadi 

responde mempunyai jenis kelamin pria dan sebanyak 57 (60%) yang menjadi 

responden berjenis kelamin wanita. Dengan demikian, menurut jenis 

kelaminnya, sebagian besar responden berjenis kelamin wanita. 

 
B. NILAI RERATA, STANDAR DEVIASI, DAN INTERKORELASI 
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 Hasil analisis statistik deskriptif yang berupa nilai rerata, standar 

deviasi, dan korelasi antar masing-masing variabel tersaji dalam tabel IV.2 

yang didasarkan pada lampiran 13. 

Tabel IV.2 
Nilai Rerata, Standar Deviasi, dan Korelasi Antar Variabel 

No             Variabel                          Mean    SD        1          2         3         4 

1. Sikap Perubahan Organisasi     57.01   6.48 

2. Etos Kerja Islam                       69.26    5.5      0.33 

3. Komitmen Afektif                    28.96    3.41    0.4      0.39 

4. Komitmen Kontinuan               25.64    4.65    0.31    0.35    0.4 

5. Komitmen Normatif                 27.83    3.88     0.4      0.37    0.37   0.48 

Sumber: data primer yang diolah 

     Statistik deskriptif untuk masing-masing variabel dari 95 data yang 

diolah menunjukkan bahwa nilai rata-rata untuk variabel sikap perubahan 

organisasi, etos kerja Islam, komitmen afektif, komitmen kontinuan dan 

komitmen normative masing-masing sebesar 57.01; 69.26; 28.96; 25.64; 

27.83, dengan standar deviasi masing-masing variabel tersebut sebesar 6.48; 

5.5; 3.41; 4.65; 3.88. 

 Korelasi antar variabel sikap perubahan organisasi dengan etos 

kerja Islam komitmen afektif, komitmen kontinuan dan komitmen normatif 

masing-masing sebesar 0.33; 0.4; 0.31; 0.4. Korelasi variabel sikap perubahan 

organisasi terhadap kedua variabel lainnya tidak kuat karena dibawah 0.5. 

Korelasi antar variabel etos kerja Islam dengan komitmen afektif, komitmen 

kontinuan dan komitmen normatif masing-masing sebesar 0.39; 0.35; 0.37. 
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Korelasi variabel etos kerja Islam terhadap ketiga variabel lainnya tidak kuat 

karena dibawah 0.5. Korelasi antar variabel dengan, komitmen kontinuan dan 

komitmen normatif masing-masing sebesar 0.4; 0.37. Korelasi variabel 

komitmen afektif terhadap kedua variabel lainnya tidak kuat karena dibawah 

0.5. Hal yang sama juga terjadi pada korelasi antara variabel komitmen 

kontinuan dengan komitmen normatif yaitu sebesar 0.48. Dimana hal ini 

berarti korelasi diantara variabel tersebut tidak kuat karena nilainya berada di 

bawah 0.5. 

 

C. VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

Uji validitas mengindikasikan seberapa bagus teknik, instrumen, ataupun 

proses pengukuran terhadap konsep yang diharapkan untuk mengetahui 

apakah yang kita tanyakan pada questionare sudah sesuai dengan konsepnya 

(Sekaran, 2000:207). Perhitungan yang dipakai adalah dengan teknik korelasi 

Product Moment Pearson dimana dalam penelitian ini perhitungannya 

menggunakan program SPSS 

       Sedangkan uji reliabilitas  mengindikasikan keberadaan pengukuran tanpa 

bias dan sejauh mana terjadi konsistensi untuk mengukur seberapa handal alat 

ukur dapat menunjuk hal yang sama pada waktu, tempat dan orang yang 

berbeda (sekaran, 2000: 204). Dalam uji reliabilitas peneliti menggunakan 

metode konsistensi internal dengan teknik Cronbach Alpha. Nilai Alpha 

antara 0.8 sampai 1.0 dikategorikan memiliki reliabilitas yang baik, nilai 0.6 

sampai 0.79 dikategorikan reliabilitas diterima dan nilai alpha kurang dari 0.6 
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dikategorikan reliabilitas kurang baik (Sekaran,2000:312). Untuk perhitungan 

validitas maupun reliabilitas, peneiti menggunakan program statistik SPSS. 

 

 

1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Etos Kerja Islam 

Tabel IV.3 

Validitas Item  
Variabel Etos Kerja Islam 

Item r 

1 0.279** 

2 0.358** 

3 0.265** 

4 0.346** 

5 0.354** 

6 0.338** 

7 0.347** 

8 0.444** 

9 0.431** 

Item r 

10 0.314** 

11 0.414** 

12 0.379** 

13 0.493** 

14 0.248** 

15 0.554** 

16 0.489** 

17 0.399** 

   Sumber: data primer yang diolah 

      **p<0,01 

        

 Hasil uji validitas item variabel Etos kerja Islam yang ditunjukkan 

dengan skor item terhadap skor total untuk ketujuh belas butir pertanyaan 

berkisar antara 0.248 hingga 0.493, dimana tanda ** menunjukkan 

signifikan pada p value < 0.01. 

Hasil uji reliabilitas instrumen variabel etos kerja Islam terlihat pada 

lampiran 7. Koefisien Alpha Cronbach menunjukkan angka 0.6315 yang 

artinya bahwa tingkat reliabilitasnya dapat diterima karena Sekaran 
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menyebutkan bahwa koefisien yang berada di antara 0.6 sampai 0.79 

dikategorikan diterima. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen untuk variabel 

etos kerja Islam mempunyai kemampuan yang dapat diterima untuk 

mengukur apa yang diukur dengan kemungkinan kesalahan sebesar 0.01 

(validitas) serta mempunyai kemampuan konsistensi apabila diulang 

(reliabilitas) sebesar 63.15%  

2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Komitmen Organisasi 

Tabel IV.4 

Validitas Item 
Variabel Komitmen Organisasi 

Item R 
1 0.425** 

2 0.302** 
3 0.413** 
4 0.294** 
5 0.316** 
6 0.364** 
7 0.325** 
8 0.404** 
9 0.431** 
10 0.424** 
11 0.427** 
12 0.571** 

Item  R 
13 0.464** 
14 0.543** 
15 0.427** 
16 0.434** 
17 0.404** 
18 0.349** 
19 0.314** 
20 0.474** 
21 0.334** 
22 0.302** 
23 0.535** 
24 0.415** 

           Sumber: data primer yang diolah  
         **p<0.01  
 

       Hasil uji validitas item variabel komitmen organisasional yang 

ditunjukkan dengan skor item terhadap skor total untuk kedua puluh empat 

butir pertanyaan berkisar antara 0.302 hingga 0.571, dimana tanda ** 

menunjukkan signifikan pada p value < 0.01. 
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Hasil uji reliabilitas instrumen variabel komitmen organisasional 

terlihat pada lampiran 5. Koefisien Alpha Cronbach menunjukkan angka 

0.7773 yang artinya bahwa tingkat reliabilitasnya dapat diterima karena 

Sekaran menyebutkan bahwa koefisien yang berada di antara 0.6 sampai 

0.79 dikategorikan diterima. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen untuk variabel 

komitmen organisasional mempunyai kemampuan yang dapat diterima 

untuk mengukur apa yang diukur dengan kemungkinan kesalahan sebesar 

0.01 (validitas) serta mempunyai kemampuan konsistensi apabila diulang 

(reliabilitas) sebesar 77.73%  

3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Sikap Perubahan 

Organisasi 

Tabel IV.5 

Validitas Item 
Variabel Sikap Perubahan Organisasi
Item r 
1 0.444** 

2 0.479** 
3 0.326** 
4 0.453** 
5 0.606** 
6 0.496** 
7 0.479** 
8 0.552** 
9 0.466** 

Item r  
10 0.650** 
11 0.454** 
12 0.228** 
13 0.454** 
14 0.479** 
15 0.445** 
16 0.301** 
17 0.406** 

           Sumber: data primer yang diolah  
         **p<0.01  
 

      Hasil uji validitas item variabel sikap perubahan organisasi yang 

ditunjukkan dengan skor item terhadap skor total untuk ketujuh belas butir 
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pertanyaan berkisar antara 0.228 hingga 0.650, dimana tanda ** 

menunjukkan signifikan pada p value < 0.01. 

Hasil uji reliabilitas instrumen variabel sikap perubahan organisasional 

terlihat pada lampiran 8. Koefisien Alpha Cronbach menunjukkan angka 

0.7534 yang artinya bahwa tingkat reliabilitasnya dapat diterima karena 

Sekaran menyebutkan bahwa koefisien yang berada di antara 0.6 sampai 

0.79 dikategorikan diterima. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen untuk variabel 

sikap perubahan organisasi mempunyai kemampuan yang dapat diterima 

untuk mengukur apa yang diukur dengan kemungkinan kesalahan sebesar 

0.01 (validitas) serta mempunyai kemampuan konsistensi apabila diulang 

(reliabilitas) sebesar 75.34%  

D. PENGUJIAN HIPOTESIS 

Analisis data untuk pengujian ketiga hiptesis yang ada dilakukan dengan  

uji regresi hierarkis. Hasil analisis ini menjadi dasar apakah hipotesis yang 

dikemukakan di muka akan didukung atau tidak didukung. Penjelasan lebih 

rinci mengenai hasil analisis untuk tiap-tiap hipotesis adalah: 

1. Pengaruh etos kerja Islam terhadap sikap perubahan organisasi 

tanpa variabel moderator 

     Hasil analisis regresi yang menunjukkan pengaruh etos kerja Islam 

terhadap sikap perubahan organisasi tampak pada tabel IV.6 yang 

didasarkan pada lampiran 10. 

Tabel IV.6 
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Hasil Regresi 
Pengaruh Etos Kerja Islam terhadap Sikap Perubahan Organisasi 
Model Variabel R2 ∆R2 F Sig 

1 Islamic Work Ethic 0.111 0.111 11.611 0.001 
          Sumber: data primer yang diolah 

            Tabel IV.6 menunjukkan bahwa pengaruh etos kerja Islam terhadap 

sikap perubahan sebesar 0.111 (R2) yang memiliki arti 11.1% sikap 

anggota  organisasi terhadap perubahan organisasi dapat dipengaruhi oleh 

etos kerja Islam, sedangkan sisanya 88.9% dijelaskan oleh variabel lain. 

Pengaruh etos kerja Islam terhadap sikap perubahan tersebut signifikan 

karena signifikansi F change sebesar 0.01 di bawah 0.05, artinya etos kerja 

Islam dapat digunakan untuk memprediksi sikap perubahan organisasi. 

Dari hasil analisis diatas dapat dinyatakan bahwa etos kerja Islam 

berpengaruh terhadap sikap perubahan organisasi secara signifikan.  

2. Pengaruh etos kerja Islam dengan sikap perubahan organisasi dengan 

komitmen sebagai variabel moderator 

Pada pengujian hipotesis ketiga hasil pengujiannya dibandingkan 

dengan output pengujian hipotesis 2 untuk mengetahui apakah pengaruh 

variabel moderator dapat memperkuat pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

a. Pengaruh etos kerja Islam dengan sikap perubahan organisasi 

dengan komitmen afektif sebagai variabel moderator. 

Hasil pengujian mengenai apakah pengaruh etos kerja Islam 

terhadap sikap perubahan organisasi dengan komitmen afektif sebagai 

variabel moderator tampak pada tabel IV.7. 
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Tabel IV.7 
Hasil Regresi Hierarkis  

Pengaruh Etos Kerja Islam terhadap Sikap Perubahan Organisasi dengan 
Komitmen Afektif sebagai Variabel Moderator 

Model Variabel R2 ∆R2 F Sig F 
change 

1. Etos Kerja Islam 0.111 0.111 11.611 0.001 
2. IWE x KA (moderator 1) 0.211 0.1 12.337 0.000 

 Sumber: data primer yang diolah 

Dari tabel IV.7 dapat dilihat perbandingan hasil regresi berganda 

variabel etos kerja Islam tanpa variabel moderator (model 1) dan 

dengan variabel moderator, komitmen afektif (model 2). Dari hasil 

regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil interaksi antara etos 

kerja Islam dengan komitmen afektif dalam persamaan regresi (model 

2) menaikkan nilai R square sebesar 0.1 (∆R2) disertai peningkatan 

nilai F dari 11.611 menjadi 12.337. Peningkatan nilai R square yang 

terjadi adalah signifikan karena signifikansi F change sebesar 0.000 

di bawah 0.05. Dari hasil analisis di atas dapat dinyatakan bahwa 

komitmen affektif dapat memperkuat pengaruh etos kerja Islam 

terhadap sikap perubahan yang berarti hipotesis 2a didukung 

b. Pengaruh etos kerja Islam dengan sikap perubahan organisasi 

dengan komitmen kontinuan sebagai variabel moderator 

Tabel IV.8 
Hasil Regresi Hierarkis 

 Pengaruh Etos Kerja Islam terhadap Sikap Perubahan Organisasi dengan 
Komitmen Kontinuan sebagai Variabel Moderator 

Model Variabel R2 ∆R2 F Sig F 
change 

1. Etos Kerja Islam 0.111 0.111 11.611 0.001 
2. IWE x KK (moderator 2) 0.161 0.050 8.825 0.000 

 Sumber: data primer yang diolah 
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Tabel IV.8menunjukkan perbandingan hasil regresi berganda 

sebelum variabel moderator dimasukkan dalam pengaruh etos kerja 

Islam terhadap sikap perubahan organisasi (model 1) dan sesudah 

variabel moderator dimasukkan dalam pengaruh etos kerja Islam 

terhadap sikap perubahan organisasi (model 2). Setelah variabel 

komitmen kontinuan dimasukkan terjadi peningkatan pengaruh etos 

kerja Islam terhadap sikap perubahan organisasi sebesar 0.050 (∆R2) 

sehingga sikap perubahan organisasi dipengaruhi etos kerja Islam 

setelah dimasukkan variabel komitmen kontinuan menjadi sebesar 

0.161 (R2). Meskipun nilai R square meningkat, akan tetapi 

peningkatan ini dibarengai oleh penurunan nilai F dari 11.611 (model 

1) menjadi 8.825 (model 2) secara signifikan. Hasil ini 

menggambarkan bahwa komitmen kontinuan tidak memperkuat 

pengaruh etos kerja Islam terhadap sikap perubahan organisasi, yang 

berarti hipotesis 2b tidak didukung. 

c. Pengaruh etos kerja Islam dengan sikap perubahan organisasi 

dengan komitmen normatif  sebagai variabel moderator 

Tabel IV.9 
Hasil Regresi Hierarkis 

Pengaruh Etos Kerja Islam terhadap Sikap Perubahan Organisasi dengan 
Komitmen Normatif sebagai Variabel Moderator 

Model Variabel R2 ∆R2 F Sig F 
change 

1. Islamic Work Ethic 0.111 0.111 11.611 0.001 
2. IWE x KN (moderator 3) 0.215 0.104 12.569 0.000 

 Sumber: data primer yang diolah 
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Dari tabel IV.9 dapat dilihat perbandingan hasil regresi berganda 

variabel etos kerja Islam tanpa variabel moderator (model 1) dan 

dengan variabel moderator, komitmen normatif (model 2). Dari hasil 

regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil interaksi antara etos 

kerja Islam dengan komitmen normatif dalam persamaan regresi 

(model 2) menaikkan nilai R square sebesar 0.104 (∆R2) disertai 

peningkatan nilai F dari 11.611 menjadi 12.569. Peningkatan nilai R 

square yang terjadi adalah signifikan karena signifikansi F change 

sebesar 0.000 di bawah 0.05. Dari hasil analisis di atas dapat 

dinyatakan bahwa komitmen afektif dapat memperkuat pengaruh etos 

kerja Islam terhadap sikap perubahan, yang berarti hipotesis 2c 

didukun
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BAB V 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 

H. KESIMPULAN 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa mengenai  
pengaruh etos kerja Islam terhadap tingakat komitmen anggota organisasi; 
menganalisa pengaruh etos kerja Islam terhadap sikap perubahan organisasi 
dan menganalisa seberapa jauh tingkat komitmen organisasi yang dimiliki 
pengurus organisasi memperkuat pengaruh antara etos kerja Islam dengan 
sikap perubahan oranisasi. 

Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh maka penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa: 

Etos kerja Islam terbukti berpengaruh secara positif terhadap sikap perubahan 

organisasi atau dengan kata lain hipotesis 1 didukung. hasil yang diperoleh 

ini menunjukkan bahwa barangsiapa yang memiliki tingkat etos kerja 

Islam yang tinggi, maka dia memiliki sikap yang menerima terhadap 

segala perubahan dan kecenderungan untuk mengubah keadaan menjadi 

lebih baikpun tinggi. Selain itu, hasil yng diperoleh ini konsisten dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Yousef (2000). 

 Komponen komitmen yang memperkuat pengaruh etos kerja Islam dengan 

sikap perubahan organisasi adalah komitmen afektif dan komitmen 

normatif dan ini berarti bahwa hipotesis 2a dan 2c didukung. Sedangkan 

komitmen kontinuan tidak terbukti dapat memperkuat pengaruh etos kerja 

Islam dengan sikap perubahan organisasi atau dengan kata lain hipotesis 

2b tidak didukung. Peneliti menduga penyebab tidak signifikannya 

komitmen kontinuan dalam memperkuat hubungan antara hubungan etos 
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kerja Islam dengan sikap perubahan organisasi adalah adanya sifat-sifat 

kesederhanaan yang dituntunkan dalam etos kerja Islam, seperti yang 

dijelasakan oleh Al-Ghazali dalam Arifuddin (2002:734) yaitu menerima 

dengan rela apa yang ada, memohon kepada Allah tambahan yang pantas 

disertai dengan usaha atau ikhtiar, menerima dengan sabar ketentuan 

Allah, bertawakal kepada Allah dan tidak teertarik oleh tipu daya. 

Mendasarkan pada etos kerja Islam tersebut, apapun yang terjadi pada 

dirinya baik itu hal yang menguntungkan atau merugikan, mereka akan 

tetap bersyukur dan ikhlas menerimanya. 

 

I. KETERBATASAN 

Hasil penelitian ini ternyata masih memiliki beberapa keterbatasan antara 
lain: 
Kurangnya jurnal-jurnal penelitian yang memberikan informasi mengenai etos 

kerja Islam membuat peneliti merasa kesulitan dalam mencari referensi-

referensi yang bersifat ilmiah yang menjelaskan mengenai etos kerja 

Islam, sehingga dalam pencarian referensi peneliti hanya mengandalkan 

buku-buku keislaman dan rangkuman dari berbagai ceramah-ceramah 

yang ada. 

 

J. SARAN 

Untuk mempertinggi etos kerja Islamnya, seharusnya lebih banyak dilakukan 

kajian-kajia mengenai keislaman yang lebih intensif selain itu juga 

berusaha untuk menerapkannya secara bertahap dalam kehidupan 
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berorganisasi. Dengan lebih sering mengadakan kajian-kajian keislaman 

akan memperluas wawasan mengenai apakah etos kerja itu sebenarnya dan 

tidak lagi memandang bekerja dalam pemaknaan yang sempit akan tetapi 

sebagai suatu makna yang lebih luas dimana bahwa ternyata bekerja itu 

merupakan manifestasi dari amal saleh. Dengan adanya pemahaman 

mengenai etos kerja yang semakin tinggi akan berdampak timbulnya sikap 

yang terbuka terhadap perubahan dan selalu ingin terus belajar untuk 

mengimbangi perkembangan zaman yang terus berubah 

Memperbanyak kajian-kajian keislaman, secara bertahap akan mampu 

meningkatkan tingkat komitmen dari para pengurus. Dengan banyaknya 

pemahaman keislaman yang diterima akan mampu menyadarkan pada para 

pengurusnya bahwa suatu kerja yang didasarkan dengan rasa keikhlasan 

tanpa menpertimbangkan nilai untung rugi merupakan sisi lain dari suatu 

ibadah. 
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