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BAB I 

PENGANTAR 

 

Di dalam dunia kerja pemahaman terhadap komitmen organisasi 

selalu menjadi isu penting, sebab komitmen individu terhadap organisasi 

akan sangat menentukan eksistensi organisasi dan mampu menciptakan 

lingkungan kerja yang kondusif sehingga organisasi dapat berjalan secara 

efektif dan efisien. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, komitmen 

organisasi menjadi hal yang menarik untuk dikaji guna mengetahui sejauh 

mana peran komitmen organisasi dalam menentukan eksistensi, efesiensi, 

dan efektivitas organisasi. Demi mencapai tujuan tersebut maka dalam bab 

ini, penulis akan menguraikan latar belakang pentingnya komitmen 

organisasi yang difokuskan pada komitmen organisasi polisi di kepolisian 

resor (Polres) Ende. 

 

1.1. LATAR BELAKANG  

Globalisasi membawa perubahan dalam berbagai bidang 

kehidupan manusia, salah satunya adalah dalam bidang organisasi. 

Organisasi memiliki karakteristik yang kompleks, di antaranya adalah 

pertama, setiap organisasi mempunyai tujuan tertentu. Tujuan tersebut 

biasanya diungkapkan dalam serangkaian sasaran yang ingin dicapai. 

Dalam situasi seperti ini semua anggota dituntut untuk aktif dalam upaya 

pencapaian tujuan organisasi yang telah disepakati bersama. Kedua, 

organisasi itu sendiri terdiri dari anggota yang akan menjalankan aktivitas 

organisasi, sehingga dibutuhkan peran aktif dari seluruh anggotanya. 

Ketiga, organisasi sebagai suatu struktur yang memungkinkan anggotanya 

untuk melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya (Muriman dkk, 

2008). Beberapa pernyataan tersebut merupakan tantangan yang sangat 
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besar bagi pembangunan bangsa Indonesia. Pembangunan yang diarahkan 

untuk mencapai perubahan dan pengembangan sumber daya manusia 

dalam segala aspek kehidupan baik secara individu maupun kelompok. 

Sementara itu, Darwito (2008) menjelaskan sumber daya manusia 

merupakan faktor yang sangat penting dan utama sebagai penggerak 

dalam sebuah organisasi baik organisasi dalam skala besar maupun 

organisasi dalam skala kecil. Dengan kata lain, sumber daya manusia 

dipandang sebagai unsur yang sangat menentukan keberhasilan suatu 

organisasi untuk mencapai tujuannya. Hal ini semakin dipertegas oleh 

Noermijati dan Risti (2010) bahwa keberhasilan suatu organisasi dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat dilepaskan dari peran 

sumber daya manusia karena sumber daya manusia bukan hanya semata-

mata menjadi objek pencapaian tujuan, tetapi sekaligus menjadi pelaku 

untuk mewujudkan tujuan organisasi. Dengan demikian, setiap organisasi 

termasuk organisasi kepolisian harus mengembangkan sumber daya 

manusia sehingga mampu membentuk komitmen terhadap organisasi yang 

mencerminkan tingkat kesungguhan anggota dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya. Komitmen terhadap organisasi sangat penting sehingga 

beberapa organisasi memasukkan unsur komitmen sebagai salah satu 

syarat untuk memegang suatu jabatan atau posisi yang ditawarkan dalam 

pekerjaan (Kuntjoro, 2002). Tetapi pada kenyataannya sebagian besar 

anggota organisasi belum memahami komitmen secara sungguh-sunguh. 

Padahal pemahaman terhadap komitmen tersebut sangat penting agar 

tercipta kondisi kerja yang kondusif, sehingga organisasi dapat berjalan 

secara efektif dan efisien serta mampu menghasilkan komitmen yang 

tinggi dari seluruh anggota organisasinya. 

Istilah komitmen organisasi yang dikemukakan oleh Allen dan 

Meyer (1990) terdiri dari tiga komponen organisasi yaitu komitmen afektif 
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(affective commitment), komitmen berkelanjutan (continuance 

commitment), dan komitmen normatif (normative commitment). Hal yang 

umum dari ketiga komponen komitmen ini adalah dilihatnya komitmen 

sebagai kondisi psikologis yang menggambarkan hubungan individu 

dengan organisasi dan mempunyai implikasi dalam keputusan untuk 

meneruskan atau tidak keanggotaannya dalam organisasi. Ketiga 

komponen komitmen yang dikemukakan Allen dan Meyer (1990) sangat 

berkaitan erat dengan komitmen organisasi di kepolisian. Alasannya, 

dalam organisasi kepolisian, polisi memegang peranan yang sangat 

penting dengan tugas pokok sebagai pelindung, pengayom, penegak 

hukum, dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). 

Dalam hal ini, polisi merupakan etalase (showcase) di dalam masyarakat, 

sehingga dituntut untuk melakukan perubahan, pembenahan, dan 

pendekatan kultural kepada masyarakat. Polisi juga menjadi pengawal, 

penegak peraturan, dan hukum yang berhadapan langsung dengan 

masyarakat, sehingga polisi harus berada pada pihak yang netral, tidak 

pilih kasih, dan profesional dalam menegakkan hukum (Raharjo, 2002). 

Secara jelas juga diketahui bahwa polisi berada di tengah dinamika 

masyarakat yang kompleks yang dihadapkan pada berbagai tantangan 

substansial yang tidak dapat dielakkan. Dari beberapa uraian dapat 

diketahui bahwa adanya tuntutan yang besar dalam organisasi kepolisian 

mengharuskan setiap polisi untuk memiliki ketiga komponen seperti yang 

dikemukakan oleh Allen dan Meyer (1990) yaitu komitmen afektif, 

komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif sehingga menghasilkan 

komitmen yang tinggi dalam berorganisasi. 

Komitmen yang tinggi terhadap organisasi kepolisian akan 

membuat polisi memiliki sikap yang profesional dan menjunjung tinggi 

nilai-nilai yang telah disepakati dalam organisasi kepolisian. Komitmen 
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yang tinggi terhadap organisasi diwujudkan dalam visi, misi, dan tujuan 

organisasi. Sementara itu, Wyatt (dalam Yuwono dkk, 2006) menyatakan 

kurangnya pemahaman terhadap komitmen organisasi menyebabkan 

indeks komitmen pegawai (commitment index) Indonesia secara umum 

menurun. Menurut perhitungan, Indonesia berada pada posisi terendah 

dengan persentase 57 % lebih rendah 7 poin dibandingkan Asia Pasifik. 

Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat loyalitas pegawai di Indonesia 

termasuk paling rendah. Permasalahan ini merupakan hal yang sangat 

krusial yang perlu ditanggapi secara serius oleh pihak yang mempunyai 

kompetensi secara formal dalam organisasi, sehingga dapat meningkatkan 

komitmen setiap anggota termasuk dalam institusi Kepolisian Republik 

Indonesia (Polri). Dengan komitmen yang tinggi akan membuat polisi 

terhindar dari perilaku-perilaku negatif yang melanggar aturan disiplin 

polisi seperti tindakan kekerasan, membolos, mangkir, meninggalkan jam 

kerja, dan sebagainya.  

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa anggota polisi di 

Polres Ende (07/01/2013) dapat diketahui bahwa secara positif, pada 

umumnya polisi sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepolisian 

sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat 

serta menjaga kamtibmas sebagaimana mestinya. Hal ini senada dengan 

pendapat Parera (Bokilia, 2011, 07/01) yang menyatakan bahwa  kerja 

jajaran Polres Ende selama ini sudah cukup baik sehingga diharapkan 

jajaran Polres Ende semakin meningkatkan profesionalisme dalam 

menjalankan tugas dan fungsi sebagai penjaga keamanan dan pengayom 

masyarakat. Sementara itu, Sunarko dalam peringatan HUT Polri yang ke 

65 di Ende menyatakan bahwa selama 65 tahun perjalanan Polri, berbagai 

cobaan dan tantangan sudah mewarnai perjalanan sejarah pengabdian 

kepada masyarakat. Namun demikian, kondisi tersebut tidak menyurutkan 



 

5 
 

langkah Polri, sebaliknya memperkaya dan memperkuat nilai-nilai 

kejuangan insane Bhayangkara sebagai prestasi yang tercatat dalam 

sejarah bangsa. Hal ini mengindikasikan bahwa pimpinan Polres Ende 

telah berupaya untuk memotivasi para anggotanya untuk memiliki 

komitmen organisasi yang tinggi, sehingga dapat memberikan pelayanan 

prima terhadap masyarakat. 

Namun di sisi lain, Polri juga masih diwarnai oleh hal-hal yang 

bersifat negatif. Salah satu contoh yaitu maraknya aksi kekerasan yang 

melibatkan oknum polisi, di mana sepanjang tahun 2010–Juni 2011 

tercatat 85 kali peristiwa kekerasan dengan jumlah korban sebanyak 373 

orang. Bahkan secara jujur harus diakui bahwa masih ada berbagai macam 

kasus kekerasan yang dilakukan anggota polisi yang tidak dipublikasikan. 

Berikut ini akan disajikan salah satu contoh negatif dalam bentuk data 

tabel kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri pada tahun 2010-Juni 

2011 adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Kekerasan Yang Dilakukan Anggota POLRI 

Tahun 2010-Juni 2011 

Tindakan 

Kekerasan 

Tahun 2010 Tahun 2011 Total 

Korban Peristiwa Korban Peristiwa Jumlah 

Korban 

Jumlah 

Peristiwa 

Penyiksaan 27 18 4 3 31 21 

Penganiayaan 76 11 40 5 116 16 

Penembakan 84 16 28 8 112 24 

Pelecehan seksual 0 0 2 2 2 2 

Intimidasi 1 1 10 2 11 3 

Penangkapan 

sewenang-wenang 

70 15 31 4 101 19 

Total 258 61 115 24 373 85 

Sumber: http://www.kontras.org 

Dari berbagai aksi kekerasan yang telah disajikan di atas, 

memperlihatkan kegagalan polisi dalam mengimplementasikan nilai-nilai 

http://www.kontras.org/
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Tri Brata dan Catur Prasetya yang telah dinyatakan dalam komitmen 

bersama yaitu “dengan penuh kesadaran melaksanakan tugas kepolisian 

yang anti KKN dan anti kekerasan dengan menjujung tinggi hak asasi 

manusia”. Selain itu aksi kekerasan di atas menghambat institusi Polri 

untuk meningkatkan keunggulan kompetitif melalui pelayanan prima 

polisi terhadap masyarakat.  

Polres Ende juga masih diwarnai hal-hal yang bersifat negatif yang 

melanggar moral dan etika yang berlaku dalam organisasi Polri seperti 

berita yang dimuat dalam harian Flores Pos (Anggal, 2011, Mei 11) bahwa 

salah seorang warga melaporkan kasus pencemaran nama baik karena 

dituduh masuk rumah tetangga, bukannya mendapat pelayanan dari polisi 

yang melaksanakan piket, tetapi warga tersebut dipaksa mengakui 

perbuatannya, ditampar dan dipukuli. Selain itu, Jejak News menuliskan 

adanya anggota polisi Polres Ende yang diberhentikan tidak dengan 

hormat (PTDH) karena tidak masuk kantor selama 6 bulan tanpa alasan 

yang jelas (Mangkir, 2012). Aksi kekerasan dan mangkirnya polisi dalam 

menjalankan tugas memberikan gambaran bahwa sebagian anggota polisi 

secara psikologis tidak memiliki rasa keterikatan terhadap pekerjaan yang 

berujung pada tidak adanya keinginan untuk mempertahankan 

keanggotaannya dalam organisasi tersebut. 

Fenomena-fenomena yang telah dikemukakan di atas menunjukkan 

bahwa komitmen organisasi merupakan isu penting yang perlu dikaji lebih 

lanjut. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang 

komitmen organisasi dalam institusi Polri khususnya institusi Polri yang 

ada di Polres Ende. Selain itu ada berbagai pertimbangan lain yang 

melandasi mengapa penulis memilih Polres Ende sebagai objek penelitian, 

di antaranya adalah 1) Polisi sebagai pelindung, pengayom, dan 

pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2) Polisi dituntut untuk 
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memiliki loyalitas yang tinggi untuk melakukan perubahan, pembenahan 

dan pendekatan kultural kepada masyarakat; 3) Setiap polisi perlu 

memiliki komitmen organisasi yang tinggi, sehingga terhindar dari 

perilaku negatif yang melibatkan polisi; 4) Polisi sebagai etalase bagi 

perubahan masyarakat untuk itu diharapkan dalam menghadapi 

kompleksitas permasalahan, kesulitan, dan tantangan hidup yang dijalani 

saat ini dan ke depan masyarakat menaruh harapan besar kepada polisi 

untuk menjadi inspirator terbaik dalam mengubah tantangan menjadi 

sebuah kesempatan untuk menghilangkan perilaku negatif, sehingga perlu 

meningkatkan komitmennya terhadap organisasi. 

Pada prinsipnya, polisi di Polres Ende memiliki potensi yang 

cukup baik dalam bekerja guna meningkatkan komitmen organisasi. 

Namun potensi untuk bekerja dengan maksimal dan sebaik mungkin  tidak 

bisa berjalan dengan wajar dan lancar disebabkan adanya pengaruh dari 

berbagai faktor yang sangat kompleks, baik yang bersifat internal yang 

melekat dalam diri individu maupun yang bersifat eksternal dari 

lingkungan atau situasi tertentu. Dalam kaitannya dengan ini, maka perlu 

untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi komitmen organisasi. 

Menurut Steers (1988) faktor-faktor yang memengaruhi komitmen 

organisasi yaitu identifikasi dengan organisasi, keterlibatan, dan loyalitas. 

Kartiningsih (2007) menyatakan faktor budaya organisasi dan keterlibatan 

kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Ahmed & Aemari 

(2000), Aktami (2008), Indriyani (2012), Muhadi (2007) menyatakan 

kepuasan kerja memengaruhi komitmen organisasi. Mathieu dan Zajac 

(1990), Brooke dkk (1988), dan Mathieu dan Farr (1991) menunjukan 

bahwa keterlibatan kerja dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap 

komitmen organisasi.  
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Komitmen organisasi polisi di Polres Ende diduga dipengaruhi 

oleh faktor keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja merupakan salah satu 

faktor internal yang perlu ditingkatkan untuk kemajuan organisasi dalam 

rangka meningkatkan komitmen terhadap organisasi sehingga bisa 

menghasilkan kerja yang maksimal. Pernyataan di atas didukung oleh 

Robbins (1996) yang menyatakan bahwa keterlibatan kerja sebagai proses 

partisipatif yang menggunakan seluruh kapasitas pekerja dan dirancang 

untuk mendorong peningkatan komitmen bagi suksesnya suatu organisasi. 

Di sisi lain, DeCarufel & Schaan (dalam Lambert, 2008) menyatakan 

bahwa individu dengan tingkat keterlibatan kerja tinggi akan 

menempatkan kepentingan pekerjaan di pusat hidupnya. Selanjutnya, 

Brown (1996) berpendapat bahwa peningkatan keterlibatan kerja dapat 

meningkatkan efektivitas organisasi dan produktivitas dengan melibatkan 

lebih banyak pekerja secara sungguh-sungguh dalam bekerja sehingga 

pekerja mendapatkan pengalaman pekerjaan yang lebih bermakna dan 

memuaskan. Keterlibatan kerja akan meningkat apabila anggota dalam 

organisasi menghadapi suatu situasi yang penting untuk didiskusikan 

bersama. Salah satu situasi yang perlu didiskusikan bersama misalnya 

adalah kebutuhan serta kepentingan pribadi yang ingin dicapai oleh 

anggota. Apabila kebutuhan tersebut dapat terpenuhi maka akan membuat 

anggota tersebut lebih berkomitmen terhadap organisasi. Anggota tersebut 

akan menyadari pentingnya untuk berusaha dan memberikan kontribusi 

bagi kepentingan organisasi (Sumarto, 2009).  

Keterlibatan kerja merupakan bentuk partisipasi dalam diri 

individu untuk berusaha semaksimal mungkin guna mencapai komitmen 

yang tinggi terhadap organisasi. Hal ini semakin diperjelas dengan hasil-

hasil penelitian sebelumnya. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh 

Kartiningsih (2007) menunjukkan bahwa ada pengaruh yang searah antara 
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keterlibatan kerja dengan komitmen. Senada dengan itu McNeese-Smith 

(1996) menemukan bahwa keterlibatan kerja berpengaruh signifikan 

positif terhadap komitmen organisasi. Selanjutnya Dwi Putra (2012) dalam 

penelitiannya menemukan bahwa keterlibatan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap komitmen organisasi. Karim (2010) dalam 

penelitiannya menunjukkan bahwa keterlibatan kerja memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi artinya bahwa 

dengan peningkatan keterlibatan kerja akan meningkatkan komitmen 

organisasi. Penelitian Uygur dan Kilic (2009) menemukan bahwa ada 

pengaruh dan korelasi yang positif antara komitmen organisasi dan 

keterlibatan kerja. Penelitian Blau dan Boal (1987) menjelaskan bahwa 

keterlibatan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi di mana 

keterlibatan kerja yang tinggi akan meningkatkan komitmen organisasi. 

Hasil penelitian yang kontras misalnya penelitian yang dilakukan oleh 

Nystrom (1993) pada 13 perusahaan pelayanan kesehatan di Amerika 

Serikat  hasilnya menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan 

antara keterlibatan kerja terhadap komitmen organisasi. Oleh sebab itu 

secara fundamental konsep keterlibatan kerja tidak memenuhi syarat 

ketika diterapkan pada komitmen organisasi, sehingga diperlukan 

penelitian selanjutnya untuk melihat sejauh mana pengaruh keterlibatan 

kerja terhadap komitmen organisasi. 

Selain keterlibatan kerja, kepuasan kerja juga turut memberikan 

kontribusi besar kepada organisasi karena bagi anggota yang memiliki 

kepuasan kerja yang tinggi akan menunjukkan hasil kerja yang maksimal. 

Lebih lanjut, Handoko (1998) menyatakan kepuasan kerja adalah keadaan 

emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana 

individu memandang pekerjaannya. Senada dengan itu Werther dan Keith 

(1996) menyatakan kepuasan kerja sebagai cara pandang individu 
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terhadap pekerjaannya sebagai sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu 

yang tidak menyenangkan. Sementara Brown dan Charles (dalam McNabb 

dan Sepic, 1995), menyatakan kepuasan kerja sebagai keadaan emosi yang 

menyenangkan sebagai hasil persepsi seseorang terhadap pekerjaannya, 

apakah pekerjaan tersebut dapat memenuhi atau memfasilitasi tercapainya 

pemenuhan nilai pekerjaan yang penting bagi orang tersebut. Hal ini 

berarti kepuasan kerja akan bermuara pada produktivitas, kualitas yang 

tinggi, dan komitmen yang tinggi dalam organisasi. Artinya semakin  

individu merasa puas akan pekerjaannya sebagai refleksi dari tempat 

kerjanya, maka individu tersebut akan semakin berkomitmen dengan 

pekerjaannya, akan lebih termotivasi untuk hadir dalam organisasi, dan 

berusaha bekerja sebaik mungkin, loyal, lebih stabil, dan produktif 

sehingga lebih menguntungkan organisasi (Mowday dkk, 1982). 

Secara empirik beberapa pendapat di atas, di dukung oleh hasil-

hasil penelitian sebelumnya di antaranya adalah penelitian Ahmed dan 

Aemari (2000) menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan 

kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi yang artinya semakin tinggi 

kepuasan kerja semakin tinggi komitmen organisasi. Penelitian Aktami 

(2008) menemukan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap 

komitmen organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Muhadi (2007) 

menemukan bahwa kepuasan kerja berpengaruh secara positif signifikan 

terhadap komitmen organisasi dimana semakin tinggi kepuasan kerja 

semakin tinggi komitmen organisasi. Penelitian Indriyani (2012) 

menunjukkan adanya pengaruh positif kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasi. Penelitian Witasari (2009) menunjukan bahwa semakin tinggi 

kepuasan kerja, maka semakin tinggi komitmen organisasional. Namun 

hasil penelitian yang berbeda misalnya penelitian Majorsy (2007) 

menemukan bahwa kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang tidak 
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terlalu kuat atau rendah terhadap komitmen organisasi. Sementara 

penelitian Curry, Wakerfield, Price, dan Mueller (dalam Malik dkk, 2010) 

menemukan tidak ada hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja 

dengan komitmen organisasi. Penelitian Juliandi (2004) juga menemukan 

bahwa dari ke empat aspek kepuasan kerja yakni kondisi kerja, supervisi, 

rekan kerja, dan imbalan, dua di antaranya yakni kondisi kerja dan 

supervisi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komitmen 

organisasi. Selanjutnya penelitian Ahmad dkk (2010) menemukan bahwa 

tidak ada pengaruh yang signifikan kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasi. Hal ini berarti semakin rendah tingkat kepuasan kerja maka 

akan semakin menurun tingkat komitmen organisasi. 

Berdasarkan uraian di atas, keterlibatan kerja dan kepuasan kerja 

masih menjadi isu penting dalam suatu organisasi yang di kaitkan dengan 

perilaku polisi yang menyangkut komitmen organisasi. Keterlibatan kerja 

dan kepuasan kerja mempunyai peran penting dalam menentukan 

kesuksesan polisi membangun hubungan dan menyikapi perubahan secara 

terbuka, kritis, arif, dan bijaksana sehingga kepentingan organisasi 

terlaksana dan polisi bisa mencapai cita-citanya serta tidak menyimpang 

dari tujuan organisasi. Dengan meningkatkan keterlibatan kerja dan 

kepuasan keja, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan komitmen 

organisasi sehingga setiap polisi mewujudkan komitmen yang tinggi 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Akhirnya mereka mampu 

menciptakan masyarakat yang aman, kondusif, dan terkendali di dalam 

arus persaingan globalisasi yang semakin pesat. Selain itu, dalam konteks 

Indonesia keterlibatan kerja dan kepuasan kerja merupakan variabel yang 

masih jarang diteliti dalam kaitannya dengan komitmen organisasi polisi 

khususnya polisi di Polres Ende.  
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Hasil-hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa secara 

empirik telah dilakukan penelitian secara parsial antara variabel 

keterlibatan kerja dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi, 

namun demikian masih terdapat inkonsistensi pengaruh di antara ketiga 

variabel atau tepatnya pengaruh keterlibatan kerja terhadap komitmen 

organisasi dan pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi 

tersebut, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Penulis berasumsi 

bahwa apabila individu terlibat secara sungguh-sungguh terhadap 

pekerjaannya dan merasa puas terhadap pekerjaannya, maka individu 

tersebut memiliki komitmen organisasi yang tinggi. Begitupun sebaliknya 

bila individu tidak terlibat dengan organisasi secara sungguh-sungguh dan 

tidak puas dengan pekerjaannya maka individu tersebut memiliki 

komitmen organisasi rendah yang ditunjukkan dengan perilaku-perilaku 

negatif seperti yang telah disebutkan dan dijelaskan di atas. Meskipun 

variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini memiliki sejumlah 

kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi yang 

membedakannya adalah subjek penelitian yang diteliti dalam penelitian ini 

adalah polisi. Hal inilah yang membuat penelitian ini berbeda dengan 

penelitian sebelumnya di mana subjek dalam penelitian-penelitian 

sebelumnya pada umumnya adalah karyawan di perusahaan-perusahaan 

dan di rumah sakit. Dengan demikian penelitian ini akan berusaha untuk 

mengungkap seberapa besar pengaruh secara simultan keterlibatan kerja 

dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi polisi di Kepolisian 

Resor (Polres) Ende. 
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1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah apakah secara simultan keterlibatan 

kerja dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap komitmen 

organisasi polisi di Polres Ende?. 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui 

signifikansi pengaruh secara simultan keterlibatan kerja dan kepuasan 

kerja terhadap komitmen organisasi polisi di Polres Ende. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut: 

 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan 

ilmu psikologi organisasi khususnya pengembangan sumber daya manusia 

dalam bidang organisasi. Dalam penelitian ini yang diperhatikan adalah 

kemungkinan-kemungkinan munculnya pengembangan konsep-konsep 

interpendensi keterlibatan kerja dan kepuasan kerja yang memberikan 

pengaruh pada peningkatan komitmen organisasi polisi yang akhirnya 

mengarah kepada tercapainya kinerja dan produktivitas kerja serta kualitas 

organisasi yang diharapkan. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

Secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Sebagai kontribusi positif bagi lembaga kepolisian dimanapun, 

secara khusus lembaga Polres Ende dalam meningkatkan 

komitmen terhadap organisasi. 

b. Sebagai masukan untuk polisi di Polres Ende mengenai pentingnya 

keterlibatan kerja dan kepuasan kerja terhadap kepentingan 

organisasinya. 

c. Polisi sebagai etalase yang memberikan perubahan dalam 

masyarakat sehingga setiap polisi harus memiliki komitmen yang 

tinggi terhadap organisasinya. 

d. Selain itu kiranya penelitian ini dapat menjadi acuan bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya dalam mengkaji masalah yang 

sama di masa yang akan datang. 


