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ABSTRAK 

 

Hubungan Antara Budaya Organisasi Dan Motivasi 

Berorganisasi Dengan Komitmen Organisasi Pada Aktivis 

Mahasiswa 

Oleh : 

Rudi Riansyah 

Komitmen organisasi merupakan keinginan yang kuat dari 

setiap anggota organisasi untuk tetap mempertahankan 

keanggotaannya di dalam organisasi yang diikutinya, berusaha demi 

kepentingan organisasi, percaya terhadap organisasi, dan menerima 

nilai-nilai serta tujuan dari organisasi. Komitmen anggota di dalam 

organisasi akan menjadi lebih tinggi jika budaya yang diterapkan oleh 

organisasi diterima dengan baik oleh setiap anggotanya. Selain itu, 

motivasi juga berpengaruh terhadap komitmen anggota didalam 

sebuah organisasi, baik itu motivasi dari organisasi atau pun motivasi 

yang ada didalam diri anggota itu sendiri. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara budaya organisasi dan motivasi 

berorganisasi dengan komitmen organisasi pada aktivis mahasiswa. 

Pupulasi dalam penelitian ini adalah pengurus Unit Kegiatan 

Mahasiswa Bidang Pembinaan Dakwah periode 2020-2021 dengan 

jumlah 46 orang. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif 

dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling dan yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 39 orang pengurus Unit 

Kegiatan Mahasiswa Bidang Pembinaan Dakwah. Metode 

pengambilan data pada penelitian ini menggunakan skala komitmen 

organisasi yang terdiri dari 31 aitem (α = 0,916), skala budaya 

organisasi terdiri dari 22 aitem (α =0,846), dan skala motivasi 

berorganisasi yang terdiri dari 27 aitem (α = 0,908). Teknik analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier 

berganda yang dibantu dengan program SPSS 25.0 for windows. 

Hasil penelitian menunjukkan nilai R = 0,823 dan nilai F = 

37,845 dengan signifikansi p < 0.05, hal ini menandakan bahwa 

terdapat  hubungan antara budaya organisasi dan motivasi 



 
 

iii 

berorganisasi dengan komitmen organisasi pada aktivis mahasiswa 

dan didapatkan sumbangan efektif sebesar 67,8%. Hasil kedua dengan  

rx1-y = 823 dan p=0,000 (p < 0,05) yang menunjukan hubungan 

positif signifikan antara budaya organisasi dengan komitmen 

organisasi pada aktivis mahasiswa. Hasil ketiga dengan rx2-y = 496 

dan p=0,001 (p < 0,05) yang menujukan hubungan positif signifikan 

antara motivasi berorganisasi dengan komitmen organisasi pada 

aktivis mahasiswa. 

 

Kata Kunci : Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Motivasi 

Berorganisasi, Aktivis Mahasiswa 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi Arab-Latin digunakan sebagai pedoman yang 

mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan 

Nomor 0543b/U/1987, sebagai berikut: 

1. Konsonan 

Arab Latin Arab Latin Arab Latin Arab Latin 

 M م Zh ظ Dz ذ A ا

 R ز B ب
 

 ع

‘ 

(Koma 

terbalik 

di atas) 

 N ن

 W و Z س T ت

 H ه Gh غ S س Ts ث

 F ف Sy ش J ج

 

 ع

` (Apostrof, 

tetapi tidak 

dilambangkan 

apabila 

terletak di 

awal kata) 

 Q ق Sh ص H ح

 

 خ

 

Kh 

 

 ض

 

Dh 

 

 ك

 

K 

 Y ي L ل Th ط D د
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2. Vokal 

Vokal Pendek Contoh Vokal Panjang Contoh 
Vokal 

Rangkap 

_ 

- - - - - 

A َ  جَد سا َر Ȃ ا لََ  Ai …  ˚ي ََ

- -- - - I َ  س ِذ ق  Ȋ ي لََ  Au … ˚و لي  َ˚َِ

 و

- - - - - 

U ِ َو ك َزذ Ȗ 
ي  ُج  ََ

 و َر˚
  

 

3. Ta Marbutah 

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasroh 

dan dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta marbuthah 

yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 

/h/. Seperti kata : Thalhah, Raudhah, Jannatu al-Na’im. 

 

4. Syaddah dan Kata Sandang 

Transliterasi tanpa syaddah dilambangkan dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah itu.  Seperti  kata  :  Nazzala,  Rabbana.  

Sedangkan  kata  sandang  ―al‖,  baik  pada  kata yang dimulai 

dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah.Contohnya : al-

Markaz, al-Syamsu. 
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MOTTO 

 

ُ نافًْسا اَِلا ُوْسعاهاا لُِّف ّللّاه  َلا يُكا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. 

(Q.S. Al-Baqarah : 286) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Organisasi mahasiswa menjadi lembaga yang sudah mewarnai 

setiap dinamika mahasiswa di perguruan tinggi. Organisasi 

mahasiswa berangkat dari kebutuhan, minat mahasiswa sehingga 

mahasiswa dapat mengembangkan soft skill, yang kurang dapat 

dikembangkan ketika mahasiswa berada di ruang kelas (Suroto, 

2016). Mahasiswa sendiri dituntut agar dapat memahami dan 

mendalami keilmuan yang dimilikinya (hard skill), namun selain 

itu mahasiswa juga harus memiliki kecakapan dalam 

berkomunikasi, kepercayaan diri, serta dapat beradaptasi (soft 

skill) (Adnan & Prihatsanti, 2017). 

 Berkaitan dengan hal tersebut, untuk merefleksikan berbagai 

aktivitas kemahasiswaan harus ada wadah yang dapat menaungi 

dan menyalurkan bakat, minat atau aspirasinya yaitu adanya 

organisasi yang berdiri di perguruan tinggi. Organisasi dipandang 

sebagai wadah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan 

sebelumnya. Organisasi pun merupakan wadah dari sekelompok 

orang (group of people) yang mengadakan kerja sama untuk 

mencapai tujuan bersama. Hal tersebut dapat di terangkan dalam 

pasal 77 UU No. 12 tahun (2012) yang menerangkan bahwa 

fungsi organisasi mahasiswa adalah untuk mewadahi kegiatan 

mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, potensi, 

mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, 

kepemimpinan, rasa kebangsaan, memenuhi kepentingan dan 

kesejahteraan mahasiswa serta mengembangkan tanggung jawab 

sosial melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Dengan ini 

pemerintah mengakui bahwa kegiatan organisasi kemahasiswaan 

adalah bagian dari proses pendidikan untuk mengembangkan 

kemampuan mahasiswa khusuhnya soft skill (Cahyorinartri, 

2019). 

Menurut Robbins dan Judge (2015) organisasi adalah lembaga 

yang dikoordinasi oleh dua orang anggota atau lebih yang 

memiliki arah dan tindakan untuk mencapai tujuan bersama. 
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Anggota organisasi sebagai ujung tombak sebuah organisasi, 

namun apabila tidak adanya anggota didalam sebuah organisasi 

maka organisasi tersebut tidak mungkin dapat berjalan dengan 

baik (Firnanda & Budiani, 2019). Dalam penelitian ini peneliti 

meneliti di salah satu organisasi kemahasiswaan yang ada di UIN 

Raden Intan Lampung, yaitu UKM BAPINDA. Dari data yang 

diperoleh serta wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 

anggota dari UKM BAPINDA bahwa terdapat 961 mahasiswa 

yang terdaftar menjadi anggota didalam UKM Bapinda. Dari 

wawancara yang dilakukan peneliti kepada subjek R bawah tidak 

semua anggota aktif didalam organisasi, ada sekitar 200 anggota 

yang dapat dilihat keaktifannya. 

Sebuah organisasi memerlukan anggota yang mempunyai 

komitmen terhadap organisasi, agar dapat memberikan kontribusi 

dalam kemajuan organisasi (Robbins, dalam Firnanda & Budiani, 

2019). Syafitri & Armida (2019) mengatakan bahwa sebuah 

organisasi perlu anggota organisasi yang mempunyai sifat dan 

sikap yang baik serta berkualitas yang akan sangat membantu dan 

berperan penting terhadap keberhasilan suatu organisasi, yaitu 

dengan berkomitmen tinggi pada organisasi. 

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap 

empat orang aktivis mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. 

Responden yang berhasil di wawancarai dengan nama 

menggunakan inisial, yaitu RI, YHD, K, dan PS. Wawancara 

dilaksanakan di sekitaran kampus UIN Raden Intan Lampung 

pada hari yang sama namun dengan waktu yang berbeda yaitu 

pada hari senin, 15 maret 2021. 

Responden pertama, yaitu RI. Menurut RI dia bergabung 

dengan organisasi X karena memiliki kesamaan dengan nilai diri 

dan alasan dia tetap bertahan di dalam organisasi dikarenakan 

adanya kebutuhan untuk terus belajar. Selama di organisasi 

banyak menfaat yang didapatkan seperti bertambahnya 

kemampuan berbicara didepan umum, dapat menyikapi dan 

memahami banyak orang. RI juga mengatakan bahwa nilai-nilai 

atau peraturan di organisasi yang diikuti sudah tepat dan baik 
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karena rasional. Kemudian hubungan antar anggota di organisasi 

pun terjalin dengan baik. 

Responden kedua, yaitu YHD. Menurut YHD alasan 

bergabung dengan organisasi X dikarenakan ingin belajar serta 

mengasah soft skill, dan alasan tetap bertahan di organisasi 

karena menurut YHD organisasi membutuhkan dia dan dia pun 

butuh organisasi tersebut. YHD mengatakan bahwa berada 

dilingkup organisasi X dia merasa senang dan nyaman selain itu 

juga dia merasa bahwa hubungan dirinya dengan anggota lain 

berjalan dengan harmonis. Namun ada beberapa hal seperti 

kebijakan dari organisasi yang tidak semuanya dapat disetujui 

oleh YHD. 

Responden ketiga, yaitu K. Menurut K awal mengikuti 

organisasi X dikarenakan di rekomendasikan oleh kakak tingkat 

dan seringnya mengikuti kegiatan K merasa nyaman dengan 

organisasi tersebut. K mengungkapkan bahwa alasan dia masih 

bertahan di organisasi X sampai saat ini dikarenakan masih 

perlunya banyak belajar serta terdapat teman-teman yang baik. K 

juga mengatakan bahwa nilai-nilai atau peraturan yang ada di 

organisasi sudah cukup baik namun ada beberapa kebijakan yang 

memang tidak dapat diterima. 

Responden keempat, yaitu PS. PS mengatakan dia mengikuti 

organisasi X karena keinginannya sendiri. PS juga mengatakan 

bahwa dia merasa nyaman ketika berada dilingkup organisasi 

tersebut selain itu hubungan dia dengan anggota lainnya berjalan 

dengan baik. Namun beberapa waktu PS pernah berpikiran ingin 

keluar dari organisasinya dikarenakan terbentur dengan 

kesibukan kuliah. Menurut PS juga peraturan di organisasi cukup 

baik tetapi terdapat beberapa kebijakan yang menurut PS tidak 

sesuai. PS juga mengatakan bahwa pemberian reward terhadap 

anggota perlu dilakukan dikarenakan didalam organisasinya tidak 

ada hal semacam itu, pemberian reward akan membuat anggota 

bersemangat. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, peneliti 

menyimpulkan bahwa komitmen organisasi itu begitu penting 

agar apa yang menjadi tujuan dari organisasi itu bisa terwujud. 
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Cara agar komitmen itu dapat terwujud bisa dilihat dari budaya 

organisasinya dimana budaya suatu organisasi itu sangat 

berpengaruh terhadap komitmen seorang anggota, seperti sistem 

nilai-nilai yang ada, peraturan yang diterapkan, bahkan cara 

organisasi menghargai kinerja anggotanya seperti bisa memberi 

reward terhadap anggota dan juga bagaimana sikap ketua dan 

pengurus terhadap anggota di organisasi. 

Hal tersebut bisa memicu terbentuknya komitmen dan 

anggota pun akan senang serta selalu hadir dan berkontribusi 

dengan baik kepada organisasi. Namun, tidak semua peraturan, 

budaya yang ada pada organisasi bisa diterima oleh anggota, 

maka dari itu komunikasi dan koordinasi antar anggota, ketua dan 

pengurus harus terjalin dengan baik. Selain itu motivasi juga 

menjadi salah satu terbentuknya komitmen terhadap organisasi. 

Seperti halnya ingin menjadi lebih baik, ingin terus belajar, 

mencari pengalaman, mengasah soft skill, mencari lebih banyak 

teman dan lain sebagainya. Motivasi dari organisasi juga perlu 

agar anggota lebih semangat dan terus berkarya untuk 

memajukan organisasi. 

Anggota organisasi yang berkomitmen tinggi bisa dilihat dari 

keaktifan, menyumbangkan ide, pendapat, dan saran yang akan 

membuat organisasi maju dan berkembang serta dapat mencapai 

tujuan organisasi secara maksimal. Namun, mahasiswa yang aktif 

mengikuti organisasi atau yang sering disebut mahasiswa aktivis 

masih ada yang belum mempunyai komitmen terhadap 

organisasi. 

Hal tersebut bisa di lihat dari penelitian yang di lakukan oleh 

Syafitri & Armida (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh 

Motivasi Berorganisasi dan Kohesivitas Kelompok Terhadap 

Komitmen Berorganisasi Mahasiswa Aktivis Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Padang” menemukan bahwa masih banyak 

aktivis mahasiswa yang mempunyai komitmen terhadap 

organisasi yang rendah terlihat dari keaktifan dalam memberikan 

ide, saran, dan pendapat yang hanya 7% atau satu orang, serta 

kurangnya tingkat kehadiran aktivis mahasiswa dalam rapat yaitu 

73% atau sebelas orang, dan 73% atau sebelas orang kurang 
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berkontribusi serta tidak hadir saat adanya kegiatan yang 

diadakan organisasi, bahkan adanya beberapa aktivis mahasiswa 

yang ingin keluar dari organisasinya sekitar 82% atau dua belas 

orang. 

Selain itu, mahasiwa yang mengikuti organisasi bukan karena 

kemauannya sendiri melainkan hanya ikut-ikutan teman sebesar 

55% atau sebelas orang dan mahasiswa tersebut berpotensi 

memiliki komitmen yang rendah. Rendahnya komitmen, 

kontribusi yang dilakukan oleh aktivis mahasiswa terhadap 

organisasi, akan berdampak tidak maksimalnya kegiatan yang 

dijalankan oleh organisasi tersebut (Syafitri & Armida, 2019) 

Near dan Jansen (dalam Purwati, 2018) mengatakan bahwa 

komitmen organisasi yang rendah dapat membuat perilaku 

anggota organisasi kurang baik, kemudian membuat citra 

organisasi menjadi buruk dan dapat membuat organisasi pecah 

dan bubar. Steers dan Porter (1983) juga mengatakan bahwa 

anggota yang memiliki komitmen rendah terhadap organisasi 

akan menimbulkan dampak negatif terhadap organisasi, namun 

apabila anggota organisasi tersebut mempunyai komitmen yang 

tinggi terhadap organisasi dia akan dapat memberikan dampak 

yang positif bagi organisasi. 

Adnan & Prihatsanti (2017)  mendefinisikan komitmen 

sebagai suatu hal yang penting untuk organisasi agar anggota 

dapat bertanggung jawab dan tidak keluar dari organisasi. 

Komitmen organisasi sendiri merupakan bagaimana keyakinan 

setiap anggota organisasi menerima dan mempunyai keinginan 

untuk tetap berada dan menjadi bagian dari organsasi tersebut 

(Sopiah, 2008).  Sedangkan menurut Greenberg dan Baron 

(1990) mengatakan bahwa komitmen adalah nilai dan tujuan dari 

organisasi yang telah diterima oleh diri individu dan membuat 

individu mempunyai hasrat untuk berkarya serta kemauan yang 

kuat untuk terus berada di organisasi. 

Meyer dan Allen (1997) mungungkapkan bahwa terdapat tiga 

dimensi dalam komitmen organisasi, yaitu: afektif, kontinuan, 

dan normatif. Pertama komitmen afektif berkaitan dengan 

hubungan emosional anggota dengan kegiatan di organisasi. 
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Kedua, komitmen kontinuan berkaitan dengan kesadaraan 

anggota akan mengalami suatu kerugian jika meninggalkan 

organisasi. Ketiga, komitmen normatif yaitu perasaan keterikatan 

individu untuk terus berada dalam organisasi. Jadi, berdasarkan 

aspek komitmen organisasi di atas menandakan bahwa komitmen 

seorang anggota dalam organisasi berhubungan dengan 

keyakinan, keuntungan yang di dapat serta tanggung jawab 

anggota kepada organisasinya. 

Komitmen organisasi sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor 

seperti yang diungkapkan oleh Meyer dan Allen (dalam Aisyah, 

2015) bahwa faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi 

yaitu, karakteristik individu, karakteristik organisasi dan 

pengalaman selama berorganisasi. Gender, usia, status 

pernikahan, pendidikan dan kepribadiaan seseorang masuk 

kedalam karakteristik pribadi. Untuk struktur organisasi, 

kebijakan dalam organisasi dan cara penyampaian kebijakan 

kepada anggota organisasi masuk kedalam karakteristik 

organisasi. Sedangkan kepuasan, motivasi serta peran anggota 

organisasi di dalam organisasi dan hubungan anggota dengan 

pemimpin atau ketua masuk ke dalam pengalaman berorganisasi. 

Upaya organisasi untuk meningkatkan komitmen anggotanya 

tidak lepas dari budaya organisasi yang diterapkan, dimana 

budaya organisasi merupakan suatu pedoman yang diikuti atau 

diterapkan oleh anggota organisasi dalam berperilaku (Wibawa & 

Putra, 2018). Beberapa peneliti menyatakan bahwa budaya 

organisasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

komitmen anggota organisasi terhadap organisasinya. Selain itu 

budaya organisasi juga merupakan kepribadian yang ada pada 

organisasi karena membentuk karakter anggota organisasi dalam 

melakukan suatu pekerjaan serta dapat mempermudah timbulnya 

komitmen dari anggota organisasi (Dewi, 2015). 

Budaya organisasi merupakan kepribadian yang ada pada 

organisasi. Pada banyak organisasi, budaya organisasi akan 

mencerminkan karakter dari suatu organisasi. Apabila budaya 

dari suatu organisasi tidak memberikan hal yang positif pada 

organisasi, maka hasil yang dicapai oleh organisasi akan buruk 
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karena budaya pada organisasi telah memberikan sistem nilai-

nilai kepada anggota organisasi tentang bagaimana berprilaku 

(Ikhsan, 2016). 

Budaya organisasi terbentuk dari kebiasaan angota organisasi 

itu sendiri, budaya organisasi juga merupakan salah satu faktor 

internal yang mempunyai peranan penting untuk perkembangan 

organisasi. Seperti yang dikatakan Robbins (dalam Siswanto, 

2015) bahwa budaya organisasi tercipta karena kebiasaan dalam 

organisasi, tradisi, dan cara umum dalam melakukan sesuatu 

dilihat dari tinggat keberhasilan yang telah diraih sebelumnya 

oleh organisasi. 

Robbins (2002) mengemukakan bahwa budaya organisasi 

berfungsi untuk menciptakan perbedaan antara satu organisasi 

dengan organisasi lainnya, menciptakan rasa identitas bagi para 

anggota organisasi, mempermudah timbulnya komitmen, 

meningkatkan kemantapan sistem sosial dan membentuk sikap 

serta perilaku anggota. Tahun 2015 terdapat penelitian tentang 

hubungan budaya organisasi dengan komitmen organisasi yang 

dilakukan oleh Syawfitri Dewi dengan judul penelitian 

“Hubungan Budaya Organisasi dengan Komitmen Organisasi 

Pada Pt. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang 

Pekanbaru” dengan jumlah responden sebanyak 68 subjek. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi 

memiliki hubungan yang signifikan dengan komitmen organisasi. 

Selain itu juga terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh 

(Nurrahma & Widawati, 2019) dengan judul penelitian 

“Hubungan Budaya Organisasi dengan Komitmen Organisasi 

pada Tim Mataharikecil Bandung” dengan jumlah responden 

sebanyak 31 subjek. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 

hubungan yang signifikan antara budaya organisasi dengan 

komitmen organisasi. Dalam hal ini berarti semakin kuat budaya 

organisasi maka akan semakin tinggi pula komitmen anggota 

terhadap organisasi. 

Faktor penting yang dapat mempengaruhi komitmen 

organisasi selain budaya organisasi adalah motivasi (Syafitri & 

Armida, 2019). Menurut Meyer dan Allen (dalam Aisyah, 2015) 
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bahwa karakteristik individu, karakteristik organisasi dan 

pengalaman berorganisasi berpengaruh terhadap komitmen dalam 

berorganisasi. Pengalaman berorganisasi meliputi motivasi 

anggota dalam berorganisasi. 

Permasalahan yang terjadi tentang komitmen pada organisasi 

tidak lepas dari motivasi dari dalam diri anggota organisasi itu 

sendiri. Rajagukguk (2016) menjelaskan bahwa motivasi 

merupakan suatu hal penting yang dapat mengarahkan anggota 

berperilaku untuk memenuhi kebutuhan dan memberi kepuasaan 

dalam berorganisasi. Perilaku yang dimaksud adalah anggota 

tekun dalam bekerja serta memegang teguh tujuan yang ingin 

dicapai. Oleh sebab itu suatu organisasi perlu adanya anggota 

yang memiliki motivasi dan komitmen yang kuat terhadap 

organisasi agar tujuan-tujuan dari organisasi dapat tercapai 

(Purwati, 2018) 

Seseorang yang memiliki motivasi tinggi akan melakukan 

suatu kegiatan yang ada di organisasi dengan bersungguh-

sungguh agar dapat mencapai tujuan dari organisasi. Syafitri & 

Armida, 2019) mengungkapkan bahwa ketika motivasi pada 

anggota tinggi ia akan menaati aturan yang ada di organisasi, 

berkontribusi terhadap semua kegiatan organisasi dan tidak 

melewatkan setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. 

Seseorang yang memiliki motivasi tinggi akan terlihat dari 

perilaku maupun tindakannya, baik itu dalam konteks belajar, 

bekerja, ataupun dalam kehidupan lainnya (Doa & Tampubolon, 

2016). 

Dari uraian di atas kita bisa menyimpulkan bahwasannya 

motivasi ini sangat penting bagi seseorang agar dapat mencapai 

tujuan seperti apa yang telah diharapkan. Kemudian, terdapat 

penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014) dengan judul 

penelitian “Hubungan Motivasi Dengan Komitmen Organisasi 

(Kasus Pada Karyawan Pada PT. Sucofindo Cabang Dumai)” 

dengan jumlah responden sebanyak 22 orang pegawai tetap PT. 

Sucofindo Dumai. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 

motivasi mempunyai hubungan yang signifikan dengan 

komitmen organisasi. 
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Penelitian lain juga dilakukan oleh Syafitri & Armida (2019) 

dengan judul penelitian “Pengaruh Motivasi Berorganisasi dan 

Kohesivitas Kelompok Terhadap Komitmen Berorganisasi (Studi 

Mahasiswa Aktivis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Padang)” dengan jumlah responden sebanyak 90 subjek. Hasil 

dari penelitian ini adalah motivasi berorganisasi dan kohesivitas 

kelompok berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen 

organisasi. 

Berdasarkan data dan uraian latar belakang masalah di atas, 

penulis ingin membuktikan apakah terdapat hubungan antar 

budaya organisasi dan motivasi berorganisasi dengan komitmen 

organisasi pada aktivis mahasiswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada hubungan antara budaya organisasi dan motivasi 

berorganisasi dengan komitmen organisasi pada aktivis 

mahasiswa? 

2. Apakah ada hubungan antara budaya organisasi dengan 

komitmen organisasi pada aktivis mahasiswa? 

3. Apakah ada hubungan antara motivasi berorganisasi dengan 

komitmen organisasi pada aktivis mahasiswa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui hubungan antara budaya organisasi dan motivasi 

berorganisasi dengan komitmen organisasi pada aktivis 

mahasiswa. 

2. Mengetahui hubungan antara budaya organisasi dengan 

komitmen organisasi pada aktivis mahasiswa. 

3. Mengetahui hubungan antara motivasi berorganisasi dengan 

komitmen organisasi pada aktivis mahasiswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi pembaca serta memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 
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dalam memperkaya wawasan dibidang psikologi, khususnya 

Psikologi Industri dan Organisasi mengenai budaya 

organisasi, motivasi berorganisasi dan komitmen organisasi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Aktivis mahasiswa, penelitian ini diharapkan bisa 

menjadi bahan pertimbangan yang positif untuk 

mahasiswa agar dapat berinteraksi dengan sesama anggota 

dan pemimpin dalam organisasi agar tercipta hubungan 

yang harmonis dalam suatu organisasi. 

b. Bagi organisasi, penelitian ini diharapkan bisa 

memberikan masukan dalam meningkatkan budaya 

organisasi, motivasi berorganisasi dan komitmen 

organisasi terhadap anggota di dalam organisasi. Hal ini 

dikarenakan bahwa komitmen organisasi sangatlah 

penting bagi keberlangsungan suatu organisasi agar dapat 

mencapai tujuannya. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau acuan 

dalam pembuatan tugas akhir selanjutnya dibidang 

Psikologi Industri dan Organisasi khususnya mengenai 

budaya organisasi, motivasi berorganisasi dan komitmen 

organisasi. 

 

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Nurrahma & Widawati (2019) 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurrahma dan 

Widawati (2019) dengan judul penelitian “Hubungan Budaya 

Organisasi dengan Komitmen Organisasi pada Tim 

Mataharikecil Bandung” dengan jumlah responden sebanyak 

31 subjek. Hasil penelitian ini adalah terdapat hubungan yang 

signifikan antara budaya organisasi dengan komitmen 

organisasi. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang akan dilakukan adalah penggunaan variabel bebas 
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budaya organisasi (X1) dan variabel terikat komitmen 

organisasi (Y). Perbedaan penelitian yang akan dilakukan 

adalah penambahan variabel pada penelitiaan yang akan 

dilakukan yaitu motivasi berorganisasi sebagai variabel bebas 

(X2). Perbedaan selanjutnya terletak di lokasi penelitian yang 

berbeda, serta subjek penelitiannya berbeda. 

2. Dewi (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2015) dengan 

judul penelitian “Hubungan Budaya Organisasi dengan 

Komitmen Organisasi pada Pt. Bank Tabungan Negara 

(Persero), Tbk Kantor Cabang Pekan Baru” dengan jumlah 

responden sebanyak 68 subjek. Hasil penelitian ini adalah 

terdapat hubungan yang signifikan antara budaya organisasi 

dengan komitmen organisasi. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang akan dilakukan adalah penggunaan variabel bebas 

budaya organisasi (X1) dan variabel terikat komitmen 

organisasi (Y). Perbedaan penelitian yang akan dilakukan 

adalah penambahan variabel pada penelitian yang akan 

dilakukan yaitu motivasi berorganisasi sebagai variabel bebas 

(X2). Perbedaan selanjutnya terletak di lokasi penelitian yang 

berbeda, serta subjek penelitiannya berbeda. 

 

3. Wibawa & Putra (2018) 

Penelitian yang dilakukan oleh Wibawa dan Putra 

(2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Budaya Organisasi 

Terhadap Komitmen Organisasional Dimediasi Kepuasan 

Kerja (Studi Pada Pt. Bening Badung-Bali)” dengan jumlah 

responden sebanyak 80 subjek. Hasil penelitian ini adalah 

budaya organisasi berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasional. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang akan dilakukan adalah penggunaan variabel bebas 

budaya organisasi (X1) dan variabel terikat komitmen 

organisasi (Y). Perbedaan penelitian yang akan dilakukan 

adalah penambahan variabel pada penelitian yang akan 
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dilakukan yaitu motivasi berorganisasi sebagai variabel bebas 

(X2). Perbedaan selanjutnya terletak di lokasi penelitian yang 

berbeda, subjek penelitiannya berbeda, serta hipotesis yang 

berbeda. 

4. Rahayu (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2012) dengan 

judul penelitian “Hubungan Antara Budaya Organisasi 

Dengan Komitmen Organisasi Pada Perawat Rumah Sakit 

Umum Daerah Dr. Syaiful Anwar Malang” dengan jumlah 

responden yang digunakan sebagai subjek penelitian sebanyak 

48 orang. Hasil penelitian ini adalah adanya hubungan yang 

signifikan antara budaya organisasi dengan komitmen 

organisasi. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang akan dilakukan adalah penggunaan variabel bebas 

budaya organisasi (X1) dan variabel terikat komitmen 

organisasi (Y). Perbedaan penelitian yang akan dilakukan 

adalah penambahan variabel pada penelitian yang akan 

dilakukan yaitu motivasi berorganisasi sebagai variabel bebas 

(X2). Perbedaan selanjutnya terletak di lokasi penelitian yang 

berbeda dan subjek penelitiannya berbeda. 

5. Siswanto (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Siswanto (2015) 

dengan judul penelitian “Pengaruh Budaya Organisasi 

Terhadap Komitmen Organisasional Karyawan Pada Sekolah 

Nusa Alam Di Kabupaten Lombok Barat” dengan jumlah 

responden sebanyak 54 subjek. Hasil penelitian ini adalah 

budaya organisasi mempunyai pengaruh yang dominan 

terhadap komitmen organisasi. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang akan dilakukan adalah penggunaan variabel bebas 

budaya organisasi (X1) dan variabel terikat komitmen 

organisasi (Y). Perbedaan penelitian yang akan dilakukan 

adalah penambahan variabel pada penelitian yaitu motivasi 

berorganisasi sebagai variabel bebas (X2). Perbedaan 
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selanjutnya terletak pada hipotesis penelitian, di lokasi 

penelitian yang berbeda dan subjek penelitiannya berbeda. 

6. Syafitri & Armida (2019) 

Penelitian yang dilakukan oleh Syafitri & Armida 

(2019) dengan judul penelitian “Pengaruh Motivasi 

Berorganisasi dan Kohesivitas Kelompok Terhadap 

Komitmen Berorganisasi (Studi Mahasiswa Aktivis Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Padang)” dengan jumlah 

responden sebanyak 90 subjek. Hasil dari penelitian ini adalah 

motivasi berorganisasi dan kohesivitas kelompok berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang akan dilakukan adalah penggunaan variabel bebas 

motivasi berorganisasi, variabel terikat komitmen organisasi 

dan subjek penelitian yaitu mahasiswa. Perbedaan penelitiaan 

yang akan dilakukan adalah penambahan variabel pada 

penelitian yaitu budaya organisasi sebagai variabel bebas serta 

menghilangkan variabel kohesivitas kelompok dari penelitian 

sebelumnya. Perbedaan selanjutnya terletak pada hipotesis 

penelitian dan lokasi penelitian yang berbeda. 

7. Putri (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014) dengan 

judul penelitian “Hubungan Motivasi Dengan Komitmen 

Berorganisasi (Kasus Pada Karyawan Pada Pt. Sucofindo 

Cabang)” dengan jumlah responden sebanyak 22 orang. Hasil 

dari penelitian ini adalah motivasi berorganisasi mempunyai 

hubungan yang signifikan terhadap komitmen organisasi. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang akan dilakukan adalah penggunaan variabel bebas 

motivasi, variabel terikat komitmen organisasi. Perbedaan 

penelitian yang akan dilakukan adalah penambahan variabel 

pada penelitian yaitu budaya organisasi sebagai variabel 

bebas. Perbedaan selanjutnya terletak pada hipotesis 

penelitian, lokasi penelitian serta subjek yang berbeda. 
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8. Purwati (2018) 

Penelitian yang dilakukan oleh Purwati (2018) dengan 

judul penelitian “Hubungan Motivasi Berorganisasi Dengan 

Komitmen Berorganisasi Anggota Lso Putih Outbound 

Provider” dengan jumlah responden sebanyak 42 subjek. 

Hasil dari penelitian ini adalah motivasi berorganisasi 

mempunyai hubungan yang signifikan terhadap komitmen 

organisasi. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang akan dilakukan adalah penggunaan variabel bebas 

motivasi berorganisasi, variabel terikat komitmen organisasi. 

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan adalah penambahan 

variabel pada penelitian yaitu budaya organisasi sebagai 

variabel bebas. Perbedaan selanjutnya terletak pada hipotesis 

penelitian, lokasi penelitian serta subjek penelitian yang 

berbeda. 

Adapun untuk perbedaan antara penelitian kali ini dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya di atas adalah bahwa penelitian 

sebelumnya banyak yang menggunakan organisasi profit jadi 

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan organisasi mahasiswa 

yaitu salah satu organisasi non profit yang ada di kampus 

kemudian peneliti sedikit merubah variabel membuat penelitian 

dengan dua variabel bebas dan satu variabel terikat, yaitu 

hubungan antara budaya organisasi (X1) dan motivasi 

berorganisasi (X2) dengan komitmen organisasi (Y) pada aktivis 

mahasiswa. Kemudian selain itu adanya perbedaan hipotesis, 

tempat, waktu, dan subjek yang dipakai pun berbeda dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Komitmen Organisasi 

1. Pengertian Komitmen Organisasi 

Robbins dan Judge (2011) menyatakan komitmen 

organisasi adalah suatu keadaan seseorang memihak dan 

mengikuti tujuan organisasi serta mempertahankan 

keanggotaannya didalam organisasi. Dapat dikatakan bahwa 

komitmen organisasi ini sebagai kondisi emosional dan 

keyakinan anggota terhadap organisasinya. 

Meyer dan Allen (1991) mendefinisikan komitmen 

organisasi sebagai suatu kondisi psikologis anggota dengan 

organisasinya yang memiliki dampak bertahan atau tidaknya 

anggota tersebut terhadap organisasi. Sopiah (2008) juga 

menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan 

keyakinan anggota organisasi menerima tujuan dari organisasi 

sehingga mempunyai kemauan untuk tetap berada dan 

menjadi bagian dari organisasi. 

Luthans (2006) menyatakan komitmen organisasi 

adalah keinginan yang kuat untuk tetap sebagai anggota 

organisasi, keinginan untuk berusaha sesuai keinginan 

organisasi, dan keyakinan kuat serta penerimaan nilai dan 

tujuan organisasi. Selain itu, Greenberg dan Baron (1997) 

mengungkapkan bahwa komitmen organisasi menggambarkan 

seberapa jauh seorang anggota organisasi melibatkan dirinya 

pada organisasi dan keinginan untuk tetap berada di organisasi 

tersebut. 

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan para 

ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi 

adalah suatu ikatan psikologis antara anggota pada organisasi 

yang ditandai dengan adanya kepercayaan serta penerimaan 

yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi. Terlibat 

aktif dalam mencapai tujuan organisasi dan berkeinginan serta 

berusaha untuk bertahan di dalam organisasi. 
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2. Faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi 

Meyer dan Allen (dalam Aisyah, 2015) menyatakan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen 

organisasi, antara lain : 

a. Karakteristik individu 

  Karakteristik individu meliputi gender, usia, status 

pernikahan, pendidikan, kebutuhan akan berprestasi dan 

kepribadiaan. 

b. Karakteristik Organisasi 

  Karakteristik organisasi meliputi struktur organisasi, 

kebijakan dalam organisasi, dan cara penyampaian 

kebijakan. 

c. Pengalaman selama berorganisasi 

  Pengalaman selama berorganisasi meliputi kepuasan, 

motivasi, peran anggota terhadap organisasi dan 

hubungan anggota dengan pemimpin atau ketua 

organisasi. 

 

3. Aspek Komitmen Organisasi 

Mayer dan Allen (Soekidjan, 2009) menyatakan 

bahwa terdapat beberapa aspek yang membentuk komitmen 

organisasi, yaitu affective commitment, continuance 

commitment, dan normative commitment. 

a. Affective commitment (komitmen afektif) 

  Komitmen afektif berkaitan dengan hubungan 

emosional anggota dengan organisasi serta 

keterlibatannya di dalam organisasi. Dengan demikian 

seseorang yang memiliki komitmen afektif kuat akan 

senang terus bekerja dalam organisasi dan merasa bahwa 

organisasinya adalah yang terbaik. 

b. Continuance commitment (komitmen kelanjutan) 

  Komitmen kelanjutan berkaitan dengan kesadaraan 

anggota akan mengalami suatu kerugian jika 

meninggalkan organisasi. Jadi, anggota yang memiliki 

komitmen kelanjutan akan selalu menjaga nama baik 
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organisasi, peduli terhadap organisasi dan senang 

melakukan berbagai aktivitas di organisasi. 

c. Normative commitment (komitmen normatif) 

  Komitmen normatif yaitu perasaan keterikatan 

anggota terhadap organisasi seperti kesetiaan, 

kebanggaan, dan kesenangan. Dengan demikian anggota 

akan terus berada dalam organisasi. 

 Berdasarkan penjelasan tersebut maka bisa 

disimpulkan bahwa ada tiga aspek komitmen organisasi yang 

mencerminkan perilaku komitmen anggota terhadap 

organisasinya, dimana komitmen dipandang merefleksikan 

orientasi afektif terhadap organisasi, pertimbangan akan 

kerugian yang didapat jika meninggalkan organisasi, serta 

beban moral untuk terus bertahan dan setia dalam organisasi. 

Dari ketiga aspek tersebut peneliti akan menjadikannya 

sebagai landasan dalam penyusunan instrumen penelitian 

komitmen organisasi. 

 

4. Komitmen Organisasi dalam Perespektif Islam 

Agama islam menyuruh dan mengarahkan umat 

muslim agar dapat menjaga dan melaksanakan amanah atau 

pun janji yang sudah pernah dibuat, baik secara tersirat 

maupun secara tersurat. Komitmen seorang anggota organisasi 

sudah sepatutnya dijalankan pada saat dirinya memutuskan 

untuk bergabung dalam sebuah organisasi. Komitmen 

digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Fath ayat 

10, sebagai berikut : 

 

ِ فَْىَق 
َ ۗيَُذ ّللّاه اِنَّ اىَِّذْيَه يُبَايُِعْىوََل اِوََّما يُبَايُِعىْ َن ّللّاه

ى بَِما  ۚ َوَمْه اَْوفه ى وَْفِسه  اَْيِذْيِهْم ۚ فََمْه وََّنَث فَاِوََّما يَْىُنُث َعيه

َ فََسيُْؤتِْيِه اَْجًزا َعِظْيًما ࣖ - ٓٔ هََذ َعيَْيهُ ّللّاه  عه
 “Bahwa orang-orang yang berjanji setia 

kepadamu, sesungguhnya mereka berjanji setia 

kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, 

maka barang siapa melanggar janji niscaya akibat ia 

melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan 
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barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka 

Allah akan memberinya pahala yang besar.” 

 

Ayat di atas menerangkan bahwa komitmen atau janji 

manusia kepada pemimpin ataupun organisasi termasuk 

berjanji kepada Allah. Sehingga kecil maupun besar suatu 

perbuatan akan tetap dipertanggungjawabkan. Orang-orang 

yang melanggar janji akan memikul dosa yang besar 

sedangkan orang-orang yang menepati janjinya, mereka akan 

memperoleh pahala yang berlipat ganda. Apabila seseorang 

tidak dapat berhati-hati dalam melakukan sesuatu, seseorang 

tersebut dapat merendahkan Allah. Dalam surat Al-Kahfi ayat 

110 Allah SWT berfirman: 

 

اِحٌذۚ فََمْه  هٌ وَّ هُُنْم اِىه ى اِىَيَّ اَوََّمآ اِىه ٓ ْثيُُنْم يُْىحه قُْو اِوََّمآ اَوَ۠ا بََشٌز مِّ

 ٓ ََل يُْشِزْك بِِعبَاَدِة َربِّه  َماَن يَْزُجْىا ىِقَۤاَء َربِّه  فَْييَْعَمْو َعَمًًل َصاىًِحا وَّ

ٓٔٔ - ࣖاََحًذا   
Katakanlah “Sesungguhnya aku ini manusia 

biasa seperti kamu, yang telah menerima wahyu, 

sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha 

Esa. Maka barangsiapa mengharap pertemuan 

dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan 

kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan 

sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.” 

 

Makna dari ayat di atas adalah bahwa kegiatan yang 

dilaksanakan dalam berorganisasi harus bersungguh-sungguh 

dan berkomitmen terhadap organisasi yang telah dipilih 

semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho dari-Nya. Serta 

perilaku dan tindak perbuatan yang dilakukan ditujukan hanya 

untuk beribadah kepada Allah SWT. Allah menerangkan 

kepada kita tentang keyakinan atau keteguhan hati yang dapat 

melahirkan konsisten dan bisa di sebut istiqomah, Dalam Al-

Qur’an surat Fussilat ayat 30 Allah SWT, berfirman : 
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ى َِنتُ 
ُه َعيَْيِهُم اْىَميهۤ ُ ثُمَّ اْستَقَاُمْىا تَتَىَزَّ

اِنَّ اىَِّذْيَه قَاىُْىا َربُّىَا ّللّاه

٠ٓ –اََلَّ تََخافُْىا َوََل تَْحَزوُْىا َواَْبِشُزْوا بِاْىَجىَِّت اىَّتِْي ُمْىتُْم تُْىَعُذْوَن   
 

“Sesungguhnya orang-orang yang berkata, 

“Tuhan kami adalah Allah” kemudian mereka 

meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-

malaikat akan turun kepada mereka (dengan 

berkata), Janganlah kamu merasa takut dan 

janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah 

kamu dengan (memperoleh) surga yang telah 

dijanjikan kepadamu.” 
 

Bisa kita pahami dari ayat di atas bahwa dengan 

adanya keyakinan yang kuat dalam diri anggota akan 

mendorong anggota untuk dapat kosisten dalam menjalankan 

kegiatan yang ada di organisasi sampai tujuan-tujuan yang 

diharapkan dapat tercapai. Keyakinan serta kosisten inilah 

yang disebut istiqomah. Balasan terhadap orang-orang yang 

istiqomah adalah tempat paling baik yang telah dijanjikan 

oleh Allah SWT. 

 

B. Budaya Organisasi 

1. Pengertian Budaya Organisasi 

Kreitner dan Kinicki (dalam Dewi, 2015) menyatakan 

bahwa budaya organisasi adalah anggapan yang dimiliki dan 

diterima oleh suatu kelompok agar dapat merasakan, 

memikirkan, serta bereaksi terhadap lingkungan yang 

beranekaragam. Robbins (dalam Lubis & Jaya, 2019) 

mengemukakan bahwa budaya organisasi merupakan sistem 

nilai-nilai yang diikuti oleh anggota organisasi dan 

menciptakan perbedaan organisasi satu dengan yang lainnya. 

Djokosantoso (dalam Ikhsan, 2016) mendefinisikan 

budaya organisasi sebagai sistem nilai-nilai yang diyakini, 

dipelajari, diterapkan dan dikembangkan oleh anggota 

organisasi sebagai acuan dalam berperilaku di dalam 

organisasi. Rahayu (2012) menyatakan bahwa budaya 

organisasi adalah sebuah keyakinan serta nilai bersama yang 
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memberikan makna bagi anggota suatu organisasi dan 

menjadikan hal tersebut sebagai aturan dalam berperilaku di 

organisasi. 

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Wirawan (2007) 

yang menyatakan bahwa budaya organisasi sebagai norma, 

nilai-nilai, kepercayaaan, dan kebiasaan organisasi yang 

dikembangkan oleh pendiri, pemimpin dan anggota organisasi 

untuk dapat diterapkan sebagai pola pikir, sikap dan perilaku 

anggota organisasi dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh 

organisasi serta untuk mencapai tujuan dari organisasi. 

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan para 

ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi 

merupakan suatu identitas dan sebagai karakter yang 

membedakan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. 

Selain itu budaya organisasi juga sebagai sistem, norma, dan 

nilai-nilai dalam berperilaku setiap anggota di dalam 

organisasi. 

 

2. Faktor Yang Mempengaruhi Budaya Organisasi 

Menurut Robert (2005) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi budaya organisasi. Adapun faktor-faktor 

tersebut, yaitu nilai, kepercayaan, keadaan yang amat penting, 

pedoman menyeleksi atau mengevaluasi kejadian, dan 

perilaku. Pendapat lain yang tidak jauh berbeda, Panuju 

(2007) mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi 

budaya organisasi antara lain, yaitu nilai, kepercayaan, 

efektifitas organisasi, dan iklim organisasi. 

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi budaya organisasi adalah, nilai, kepercayaan, 

pedoman menyeleksi atau mengevaluasi, keadaan yang amat 

penting, efektivitas organisasi, dan juga iklim organisasi. 

 

3. Dimensi Budaya Organisasi 

Robbins (dalam Oktaviani & Kadiyono, 2019) 

menyatakan bahwa terdapat tujuh dimensi budaya organisasi, 

yaitu : 
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a. Inovasi dan pengambilan resiko 

  Sejauh mana anggota didorong agar dapat menjadi 

inovatif dan berani mengambil resiko. 

b. Perhatian terhadap detail 

  Sejauh mana anggota diharapkan mampu menunjukan 

ketepatan, analisis, dan perhatian terhadap detail. 

c. Orientasi hasil 

  Sejauh mana manajemen fokus terhadap hasil yang 

ingin dicapai bukan hanya pada teknik dan proses yang 

digunakan untuk mencapai hasil tersebut. 

d. Orientasi pada orang 

  Sejauh mana keputusan manajemen 

memperhitungkan efek dari suatu hasil pada orang-orang 

yang ada didalam organisasi. 

e. Orientasi pada tim 

  Sejauh mana kegiatan diorganisir secara kerja sama 

tim bukan hanya perseorangan. 

f. Agresivitas 

  Tingkat sejauh mana anggota berprilaku agresif serta 

bersaing dan tidak bersikap santai. 

g. Stabilitas 

  Sejauh mana dipertahankannya status quo yang 

dimiliki organisasi. 

 Berdasarkan penjelasan tersebut maka bisa 

disimpulkan bahwa terdapat tujuh dimensi budaya organisasi, 

yaitu inovasi dan pengambilan resiko, perhatian terhadap 

detail, orientasi hasil, orientasi pada orang, orientasi pada tim, 

agresivitas, dan stabilitas. Dari ketujuh dimensi tersebut 

peneliti akan menjadikannya sebagai landasan aspek 

penyusunan instrumen penelitian budaya organisasi. 

 

4. Fungsi Budaya Organisasi 

McKenna dan Beech (dalam Ikhsan, 2016) 

mengemukakan bahwa budaya organisasi mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 
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a. Penunjuk batas, artinya bahwa dapat menunjukkan 

perbedaan antara sebuah organisasi dengan organisasi 

lainnya. 

b. Dapat membangkitkan komitmen bersama atas sesuatu 

dari pada sekedar kepentingan pribadi seseorang. 

c. Budaya organisasi menyampaikan kesan atas identitas 

anggota organisasi. 

d. Budaya organisasi dapat meningkatkan stabilitas sistem 

sosial dan mempererat rasa kebersamaan dalam 

organisasi. 

e. Budaya organisasi memberikan standar dalam 

penerimaan, penilaian, promosi dan kesesuaian hubungan 

antara para anggota dengan organisasi. 

Adapun menurut Robbins (dalam Melvani, 2016) 

menyatakan bahwa budaya menjalankan sejumlah fungsi di 

dalam sebuah organisasi, yaitu : 

a. Budaya mempunyai peran menetapkan tapal batas, 

maksudnya adalah budaya menciptakan perbedaan yang 

jelas antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. 

b. Budaya memberikan rasa identitas terhadap anggota 

organisasi 

c. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu 

yang luas dari pada kepentingan diri pribadi seseorang. 

d. Budaya dapat meningkatkan kemantapan sistem sosial 

dan budaya juga merupakan perekat sosial yang 

membantu mempersatukan organisasi dengan 

memberikan standar-standar yang tepat mengenai apa 

yang harus dilakukan oleh anggota organisasi. 

e. Budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan 

kendali yang dapat memandu serta membentuk sikap dan 

perilaku para anggota organisasi. 

Berdasarkan pendapat yang telah diungkapkan para ahli 

tentang fungsi budaya organisasi di atas, dapat disimpulkan 

bahwa fungsi budaya organisasi adalah sebagai pembeda dari 

satu organisasi dengan organisasi lainnya, sebagai alat untuk 

merekatkan sistem sosial antara anggota organisasi dan 
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sebagai alat untuk menentukan sikap dan perilaku anggota 

organisasi. 

 

C. Motivasi Berorganisasi 

1. Pengertian Motivasi Berorganisasi 

Hasibuan (2005) menyatakan bahwa motivasi adalah 

pemberi daya penggerak yang menciptakan kegairahan 

bekerja, dan mau bekerja sama dengan efektif untuk mencapai 

suatu kepuasaan. Motivasi juga dapat dikatakan suatu 

perasaan pada diri seseorang yang dapat mempengaruhi 

kemauan untuk berperilaku dan bertindak (Siswanto, 2005). 

Robbins dan Judge (dalam Cendy, 2016) 

mengemukakan bahwa motivasi merupakan keinginan 

melakukan suatu hal dengan usaha kerja keras agar dapat 

mencapai suatu tujuan. Selain itu Rivai (2005) juga 

menyatakan bahwa motivasi adalah suatu sikap dan nilai-nilai 

yang mempengaruhi seseorang untuk dapat mencapai 

tujuannya. 

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Mathis dan 

Jackson (2001) bahwa motivasi adalah sebuah perasaan 

didalam diri seseorang yang membuat orang tersebut 

melakukan suatu tindakan. Greenberg dan Baron (dalam 

Sarinadi, 2014) juga mengungkapkan bahwa motivasi 

merupakan serangkaian proses yang membangkitkan, 

mengarahkan, dan menjaga perilaku manusia menuju pada 

pencapaian tujuan. 

Motivasi dalam penelitian ini dikhususkan mengenai 

motivasi berorganisasi. Pengertian organisasi sendiri menurut 

Robbins dan Judge (2015) adalah lembaga yang dikoordinasi 

oleh dua orang anggota atau lebih yang memiliki arah dan 

tindakan untuk mencapai tujuan bersama. Pada dasarnya 

organisasi sendiri merupakan kumpulan orang yang memiliki 

karakter berbeda namun mempunyai tujuan yang sama untuk 

mencapai tujuan dari organisasi. 

Berdasarkan pendapat dan penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa motivasi berorganisasi adalah dorongan 
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yang ada dalam diri individu untuk melakukan suatu tindakan 

secara sadar dalam melaksanakan kegiatan atau pun aktivitas 

di organisasi guna mencapai tujuan yang diharapkan oleh 

organisasi. 

 

2. Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Berorganisasi 

Adapun faktor yang mempengaruhi motivasi 

diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu faktor intrinsik 

dan faktor ekstrinsik (Djamarah dalam Sudarmono, dkk, 

2017). 

a. Intrinsik 

  Merupakan suatu motif yang aktif atau pun berfungsi 

tidak lagi perlu dirangsang dari luar karena sudah ada di 

dalam diri individu untuk melakukan sesuatu. Seperti 

kebutuhan, harapan, dan minat. 

b. Ekstrinsik 

  Merupakan suatu motif yang aktif atau pun berfungsi 

karena terdapat rangsangan atau pengaruh dari luar 

sehingga seseorang berbuat sesuatu. Seperti dorongan 

keluarga, lingkungan, media, dsb. 

 

3. Teori Motivasi Dua-Faktor 

Frederick Herzberg mengembangkan teori motivasi 

yang dikenal dengan teori dua faktor. Teori motivasi yang 

berdasar teori dua faktor tersebut yaitu faktor higiene dan 

motivator (Firmansyah, 2017). Teori dua faktor ini 

memiliki prinsip bahwa hubungan seseorang dengan 

kerjaannya merupakan hubungan dasar serta sikapnya 

terhadap kerjaannya akan menentukan berhasil atau 

tidaknya tugas tersebut (Robbins, 1996). Menurut teori ini 

yang dimaksud faktor higiene adalah bersumber dari luar 

diri yang turut menentukan perilaku seseorang dalam 

kehidupan seseorang. Yang termasuk dalam faktor higiene 

adalah, status didalam organisasi, hubungan antar pribadi, 

kebijakan dan administrasi organisasi, kondisi kerja, sistem 

imbalan yang berlaku.  
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Sedangkan untuk faktor motivator merupakan hal-hal 

yang mendorong berprestasi yang bersifat intrinsik, 

bersumber dari dalam diri seseorang. Faktor ini 

memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan, 

faktor yang termasuk di dalamnya adalah, kemajuan dalam 

karir, kesempatan untuk berkembang, tugas itu sendiri, 

prestasi atau keberhasilan yang diraih, dan pengakuan. 

Dari teori dua faktor yang di kemukakan oleh 

Hezberg, yaitu faktor higiene dan faktor motivator peneliti 

akan menjadikannya sebagai landasan aspek penyusunan 

instrumen penelitian motivasi berorganisasi. 

 

D. Hubungan Antara Budaya Organisasi Dan Motivasi 

Berorganisasi Dengan Komitmen Organisasi 

Menurut Robbins dan Judge (dalam Marwan, dkk, 2018) 

mendefinisikan komitmen organisasi sebagai suatu keadaan 

seseorang memihak dan mengikuti tujuan organisasi serta 

mempertahankan keanggotaannya didalam organisasi tersebut. 

Dapat dikatakan bahwa komitmen organisasi ini sebagai kondisi 

emosional dan keyakinan anggota terhadap organisasinya. 

Anggota organisasi merupakan faktor penting dalam 

keberlangsungan suatu organisasi. Jika suatu organisasi 

mempunyai sarana dan prasarana yang sangat lengkap, namun 

tidak didukung dengan anggota yang bermoral baik maka 

kelangsungan sebuah organisasi pasti akan berjalan dengan 

lambat. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Syafitri & Armida 

(2019) bahwasannya seorang anggota yang mempunyai sifat dan 

sikap yang baik serta berkualitas pada akhirnya akan sangat 

membantu dan berperan penting terhadap keberhasilan suatu 

organisasi, yaitu dengan berkomitmen tinggi pada organisasi. 

Didalam sebuah organisasi sangat memerlukan anggota-

anggota yang mempunyai komitmen terhadap organisasi, agar 

nantinya dapat memberikan kontribusi dalam kemajuan organisasi 

(Robbins dalam Firnanda & Budiani, 2019). Komitmen organisasi 

diartikan sebagai keinginan yang kuat untuk dapat  tetap menjadi 

anggota dalam sebuah organisasi, berusaha demi organisasi, 
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percaya terhadap organisasi, dan menerima nilai-nilai serta tujuan 

dari organisasi (Luthans dalam Wulandari & Prayitno, 2017) 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi komitmen 

organisasi, yaitu karakteristik individu yang meliputi gender, usia, 

status pernikahan, pendidikan, kebutuhan akan berprestasi dan 

kepribadiaan. Selanjutnya ada karakteristik organisasi yang 

meliputi struktur organisasi, kebijakan dalam organisasi, dan cara 

penyampaian kebijakannya. Dan ada juga faktor pengalaman 

selama berorganisasi yang meliputi kepuasaan, motivasi, peran 

anggota terhadap organisasi dan hubungan antara angota dengan 

pimpinan atau ketua (Meyer & Allen dalam Aisyah, 2015) 

Komitmen organisasi memiliki keterkaitan dengan budaya 

organisasi, dimana upaya organisasi untuk dapat meningkatkan 

komitmen anggotanya tidak lepas dari budaya organisasi yang 

diterapkan. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai, pedoman 

atau asumsi dasar yang diterapkan oleh anggota dalam berprilaku 

di organisasi. Menurut Djokosantoso (dalam Ikhsan, 2016) 

mendefinisikan budaya organisasi sebagai sistem nilai-nilai yang 

diyakini, dipelajari, diterapkan dan dikembangkan oleh anggota 

organisasi sebagai acuan dalam berperilaku di dalam organisasi. 

Hubungan antara budaya organisasi dengan komitmen 

organisasi bisa kita ketahui dari penelitian sebelumnya. Seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2015) yang melakukan 

penelitian tentang budaya organisasi dengan komitmen organisasi 

dengan judul penelitian “Hubungan Budaya Organisasi dengan 

Komitmen Organisasi Pada Pt. Bank Tabungan Negara (Persero), 

Tbk Kantor Cabang Pekanbaru” Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki hubungan yang 

signifikan dengan komitmen organisasi. Ada juga penelitian 

dilakukan oleh Rahayu (2012) dengan judul penelitian “Hubungan 

Antara Budaya Organisasi Dengan Komitmen Organisasi Pada 

Perawat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Syaiful Anwar Malang”. 

Hasil dari penelitian ini adalah adanya hubungan yang signifikan 

antara budaya organisasi dengan komitmen organisasi. 

Selain itu, komitmen pada organisasi juga tidak lepas dari 

motivasi yang ada dalam diri seorang anggota tersebut. Seperti 
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yang diungkapkan oleh Hasibuan (dalam Sumanto dan 

Herminingsih, 2016) bahwa motivasi adalah pemberi daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan bekerja, dan mau bekerja 

sama dengan efektif untuk mencapai suatu kepuasaan. Motivasi 

juga dapat dikatakan suatu perasaan pada diri seseorang yang 

dapat mempengaruhi kemauan untuk berperilaku dan bertindak 

(Siswanto dalam Rajagukguk, 2016). 

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi komitmen 

organisasi, motivasi termasuk didalam salah satunya. Seperti yang 

di ungkapkan oleh Allen dan Meyer (dalam Aisyah, 2015) bahwa 

faktor pengalaman selama berorganisasi meliputi kepuasaan, 

peran anggota terhadap organisasi, hubungan antara angota 

dengan pimpinan atau ketua dan motivasi merupakan faktor yang 

mempengaruhi komitmen organisasi. 

Terdapat beberapa penelitian tentang motivasi berorganisasi 

dengan komitmen organisasi seperti penelitian yang dilakukan 

oleh Syafitri & Armida (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh 

Motivasi Berorganisasi dan Kohesivitas Kelompok Terhadap 

Komitmen Berorganisasi (Studi Mahasiswa Aktivis Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Padang)”. Hasil dari penelitian ini 

adalah bahwa motivasi berorganisasi dan kohesivitas kelompok 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. 

Kemudian ada juga penelitian yang dilakukan oleh Putri 

(2014) dengan judul penelitian “Hubungan Motivasi Dengan 

Komitmen Organisasi (Kasus Pada Karyawan Pada PT. Sucofindo 

Cabang Dumai)”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa motivasi 

mempunyai hubungan yang signifikan dengan komitmen 

organisasi. Hal ini menandakan bahwa motivasi merupakan salah 

saatu faktor yang dapat menujang tercapainya komitmen 

organisasi. 

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa budaya 

organisasi dan motivasi berorganisasi merupakan faktor yang 

dapat mempengaruhi komitmen organisasi pada anggota 

organisasi. 
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E. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori serta penjelasan di atas dan 

beberapa penelitian terdahulu, dapat disusun kerangka berpikir 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 1. 

Hubungan Antara Budaya Organisasi Dan Motivasi Berorganisasi Dengan 

Komitmen Organisasi Pada Aktivis Mahasiswa 

 

F. Hipotesis 

1. Ada hubungan antara budaya organisasi dan motivasi 

berorganisasi dengan komitmen organisasi pada aktivis 

mahasiswa 

2. Ada hubungan antara budaya organisasi dengan komitmen 

organisasi pada aktivis mahasiswa 

3. Ada hubungan antara motivasi berorganisasi dengan 

komitmen organisasi pada aktivis mahasiswa 

  

Budaya Organisasi 

Motivasi 

Berorganisasi 

Komitmen Organisasi 
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