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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam penelitian ini akan dilakukan pembahasan mengenai deskripsi 

tempat penelitian yaitu di Polres Ende, deskripsi responden penelitian 

yaitu polisi yang menjadi sampel dalam penelitian ini, hasil uji validitas 

dan reliabilitas alat ukur yang digunakan, hasil pengukuran variabel, dan 

uji statistik melalui teknik analisis regresi berganda serta diskusi hasil 

penelitian. 

 

4.1. DESKRIPSI TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Ende yang beralamat di jalan 

Polisi Nomor 01 Ende. Polres merupakan struktur komando Kepolisian 

Republik Indonesia yang berada di ibukota kabupaten/kota. Polres Ende 

berada di wilayah kabupaten Ende yang berada di Propinsi Nusa Tenggara 

Timur (NTT). Polres Ende berada dalam komando Kepolisian Daerah 

(Polda) NTT.  

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia tugas Polres Ende didasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 pada pasal 5 yaitu 

menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, meneggakkan hukum, serta memberikan 

perlindungan, pengayoman, dan pelayananan kepada masyarakat dan 

melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Polres 

menyelenggarakan funsi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 yaitu: 

1) Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk 

penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan, dan 
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pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi 

pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan 

pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 2) Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang 

keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini; 3) 

Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi, dan fungsi 

laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakkan hukum, serta 

pembinaan koordinasi dan pengawasan penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS); 4) Pembinaan masyarakat yang meliputi pemberdayaan 

masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan, dan 

pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka 

peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara 

Polri dengan masyarakat, koordinasi, dan pengawasan kepolisian khusus; 

5) Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, 

pengawalan, patroli (tujawali), serta pengamanan kegiatan masyarakat dan 

pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana (tipiring), pengamanan 

unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, 

pariwisata dan very important person (VIP); 6) Pelaksanaan fungsi lalu 

lintas, meliputi kegiatan tujawali lalu lintas, termasuk penindakan 

pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan 

identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan 

pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas; 

7) Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan meliputi kegiatan patroli 

perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian 

dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat 

perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan 
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di wilayah perairan, dan 8) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. (dalam Tupoksi Polres Ende). 

Berdasarkan tugas dan fungsi maka visi dari Polres Ende adalah 

terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Resort Ende 

yang mampu menjamin terciptanya situasi keamanan dan ketertiban 

masyarakat yang kondusif dan bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme 

dalam penegakkan hukum serta terwujudnya polri yang profesional, 

masyarakat yang patuh hukum dan akuntabel dalam pelayanan 

pencegahan kejahatan, sedangkan misi dari Polres Ende yaitu membantu 

melaksanakan kegiatan yang menjadi sasaran prioritas kebijakan dan 

strategi Kapolri dan Kapolda NTT, memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat di Kabupaten Ende, melindungi, mengayomi, dan melayani 

masyarakat serta menegakkan hukum di Kabupaten Ende yang 

tanggap/responsif dan tidak diskriminatif agar tercipta rasa aman dan 

bebas dari rasa takut di semua lapisan kehidupan masyarakat dengan 

menjunjung tinggi HAM. (dalam Visi dan Misi Polres Ende). 

 

4.2. DESKRIPSI RESPONDEN PENELITIAN 

Responden dalam penelitian ini adalah polisi yang bertugas di 

Wilayah Polres Ende. Terdapat beberapa karakteristik dari responden, 

yang digambarkan sebagai berikut: 

4.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 

Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

(%) 

1. Laki-laki 70 93,3% 

2. Perempuan 5 6,7% 

Total 75 100% 
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Polisi yang menjadi responden penelitian berjumlah 75 orang yang 

terdiri dari 65 laki-laki (93,3%) dan 10 perempuan (6,7%). Responden 

berjenis kelamin laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan dengan 

responden yang berjenis kelamin perempuan. 

 

4.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 4.2 

Persentase Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Responden (Tahun) Jumlah Persentase (%) 

1 24 – 28 34 45,3% 

2 29 – 32 38 50,7% 

3 33 – 36 2 2.7% 

4 37 – 40 1 1,3% 

Total 75 100% 

 

Tabel di atas menunjukkan gambaran responden berdasarkan usia, 

yang diklasifikasikan dalam 4 kelompok usia. Responden penelitian di 

dominasi oleh polisi dengan rentang usia 29 – 32 tahun (50,7%). Pada 

dasarnya polisi yang termasuk dalam kelompok usia ini cenderung sudah 

memiliki banyak pengalaman kerja. Kemudian diikuti oleh polisi dengan 

rentang usia 24 – 28 tahun sebanyak 45,3%, dan yang paling sedikit 

adalah polisi dengan rentang usia 33 – 36 tahun sebanyak 2,7% dan 37 – 

40 tahun sebanyak 1,3%. 

 

4.2.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Tabel 4.3 

Persentase Responden Berdasarkan Masa Kerja 

No Masa Kerja (Tahun) Jumlah Persentase (%) 

1 2 – 6 11 14,7% 

2 7 – 10   53 70,7% 

3 11 – 14  10 13,3% 

4 15 – 18 1 1,3% 

Total  75 100% 
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Tabel di atas menunjukkan gambaran responden berdasarkan masa 

kerja, yang diklasifikasikan dalam 4 kelompok. Responden dengan 

rentang masa kerja 7 – 10 tahun yang menempati jumlah terbesar yaitu 

70,7%, diikuti responden dengan rentang masa kerja 2 – 6 tahun sebanyak 

14,7%, responden dengan rentang masa kerja 11 – 14 tahun sebanyak 

13,3% dan yang paling sedikit adalah responden dengan rentang masa 

kerja 15 – 18 tahun yaitu 1,3%.  

 

4.2.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tabel 4.4 

Persentase Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

1 SMA/Sederajat 61 81,4% 

2 D2 1 1,3% 

3 D3 1 1,3% 

4 S1 12 16% 

Total  75 100% 

 

Tabel di atas menggambarkan bahwa yang menjadi responden 

penelitian yang paling banyak adalah berpendidikan SMA/sederajat 

sebanyak 81,4%, dan sisanya berpendidikan S1 sebanyak 16%, dan 

sisanya D2 dan D3 masing-masing sebanyak 1,3%. 

 

4.3. DESKRIPSI HASIL PENGUKURAN VARIABEL 

PENELITIAN 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data tentang variabel 

keterlibatan kerja, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi. Agar mudah 

dipahami, data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, dideskripsikan 

dalam bentuk tabulasi yaitu penyajian data yang sudah diklasifikasikan 

atau dikategorikan ke dalam bentuk tabel atau diagram, sehingga dapat 
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memberikan gambaran deskriptif tentang keterlibatan kerja, kepuasan 

kerja, dan komitmen organisasi polisi. 

 

4.3.1. Variabel Keterlibatan Kerja 

Skala keterlibatan kerja digunakan untuk mengukur keterlibatan 

keja polisi di Polres Ende yang menggambarkan seberapa besar 

keterlibatan polisi dalam bekerja di Institusi Polisi. Dalam hal ini 

responden di minta untuk memberikan penilaian atau memberikan 

tanggapan sejauh mana tingkat keterlibatan kerja dari responden. Skala 

keterlibatan kerja terdiri dari 30 item pernyataan yang valid dengan 

menggunakan 4 pilihan jawaban yaitu skor 4 untuk sangat sesui, skor 3 

untuk sesuai, skor 2 untuk tidak sesuai, dan skor 1 untuk sangat tidak 

sesuai. 4 pilihan jawaban ini berlaku untuk pernyataan yang bersifat 

positif, dan sebaliknya bila pernyataan bersifat negatif. Skor total teoritik 

data keterlibatan kerja menyebar dari skor terendah 30 sampai skor 

tertinggi 120. Semakin tinggi skor total menunjukkan keterlibatan kerja 

yang tinggi, sebaliknya semakin rendah skor total menunjukkan 

keterlibatam kerja yang semakin rendah. Skor total data keterlibatan kerja 

yang diperoleh masing-masing responden, diklasifikasikan dalam 4 

kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, rendah, dan sangat rendah. 

Cara membuat kategori: 

 Jumlah item yang digunakan untuk mengukur keterlibatan kerja 

adalah 28 item valid, maka secara teoritik skor minimum yang 

diperoleh adalah 28 dan skor maksimum yang diperoleh adalah 

112. 

 Menentukan panjang kelas interval (p) dengan cara: 

𝑖 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
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𝑖 =
120 − 30

4
 

𝑖 =
90

4
 

i = 22,5 

Dengan demikian, gambaran tinggi atau rendahnya keterlibatan 

kerja dikategorikan pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 

Deskripsi Pengukuran Variabel Keterlibatan Kerja 

Skor Kategori Frekuensi % Mean Stdev 

97,5≤ x ˂ 120 Sangat tinggi 30 40%  

95.89 

 

10.187 75 ≤ x ˂ 97,5 Tinggi 44 58,7% 

52,5 ≤ x ˂ 75 Rendah 1 1,3% 

30 ≤ x ˂ 52,5 Sangat rendah - - 

 

Tabel di atas menunjukkan hasil pengisian skala keterlibatan kerja 

yang dinilai berdasarkan keterlibatan responden dalam bekerja, di mana 

diperoleh skor rata-rata untuk keterlibatan kerja adalah 95,89 dan standar 

deviasi 10,187. Responden menyatakan keterlibatan kerja dengan rentang 

kategori sangat tinggi sebesar 40%, keterlibatan kerja berada pada kategori 

tinggi sebesar 58,7%, keterlibatan kerja berada pada kategori rendah 

sebesar 1,3%. Berdasarkan pilihan jawaban responden tersebut 

menunjukkan bahwa keterlibatan kerja sudah sepenuhnya berada pada 

tingkat yang diharapkan, karena pada dasarnya, polisi memiliki 

keterlibatan kerja yang sudah tergolong dalam kategori tinggi dan sangat 

tinggi sehingga polisi harus mempertahankan keterlibatannya dalam 

bekerja di Polres Ende. 
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4.3.2. Variabel Kepuasan Kerja 

Skala kepuasan kerja yang digunakan dalam penelitian 

menggambarkan kepuasan kerja polisi dalam bekerja di Polres Ende. 

Dalam hal ini responden diminta untuk memberikan penilaian atau 

tanggapan sejauh mana tingkat kepuasan kerja. Skala kepuasan kerja 

terdiri dari 20 item pernyataan dengan 4 pilihan jawaban yaitu skor 4 

untuk sangat sesuai, 3 untuk sesuai, 2 untuk tidak sesuai, dan 1 untuk 

sangat tidak sesuai. 4 pilihan jawaban ini berlaku untuk pernyataan yang 

bersifat positif, dan sebaliknya untuk pernyataan bersifat negatif. Skor 

total empiris yang diperoleh dalam penelitian ini menyebar dari skor 

terendah 20 sampai skor tertinggi 80. Semakin tinggi skor total 

menunjukkan kepuasan kerja yang semakin tinggi, sebaliknya semakin 

rendah skor total menunjukkan kepuasan kerja yang semakin rendah. Skor 

total data kepuasan kerja yang diperoleh masing-masing responden, 

diklasifikasikan dalam 4 kategori yakni sangat tinggi, tinggi, rendah, dan 

sangat rendah.  

Cara membuat kategori : 

 Jumlah item yang digunakan untuk mengukur kepuasan kerja 

adalah 20 item yang valid, maka secara teoritik skor minimum 

yang diperoleh adalah 20 dan skor maksimum yang diperoleh 

adalah 80. 

 Menentukan panjang kelas  interval (p) dengan cara :  

𝑖 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
 

i =
80 − 20

4
 

i =
60

4
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i = 15 

Dengan demikian, gambaran tinggi rendahnya kepuasan kerja 

dikategorikan pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6 

Deskripsi Pengukuran Variabel Kepuasan Kerja 

Skor Kategori Frekuensi % Mean Stdev 

65 ≤ x ˂ 80 Sangat tinggi 33 44%  

64.49 

 

6.775 50 ≤ x ˂ 65 Tinggi 41 54,7% 

35 ≤ x ˂ 50 Rendah 1 1,3% 

20 ≤ x ˂ 35 Sangat rendah - - 

 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata skor kepuasan kerja 

polisi di Polres Ende adalah sebesar 64,49 dengan standar deviasi 6,775. 

Adapun gambaran sebaran kepuasan kerja adalah sebesar 44% polisi 

berada pada kategori tingkat kepuasan kerja yang sangat tinggi, 54,7% 

berada pada kategori tingkat kepuasan kerja yang tinggi, 1,3% berada 

pada kategori rendah, sedangkan untuk tingkat kepuasan kerja yang 

berada pada kategori sangat rendah tidak ada. Berdasarkan pilihan 

jawaban responden tersebut menunjukkan bahwa kepuasan kerja sudah 

berada pada kategori yang tinggi, sehingga polisi di Polres Ende perlu 

mempertahankan kepuasan kerja agar tidak terjadi penurunan. 

 

4.3.3. Variabel Komitmen Organisasi 

Skala komitmen organisasi yang digunakan dalam penelitian 

menggambarkan komitmen organisasi polisi dalam bekerja di Polres Ende. 

Dalam hal ini responden diminta untuk memberikan penilaian atau 

tanggapan sejauh mana tingkat komitmen organisasi dari responden. Skala 

komitmen organisasi terdiri dari 24 item dengan menggunakan 4 pilihan 

jawaban yaitu skor 4 untuk sangat sesuai, 3 untuk sesuai, 2 untuk tidak 
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sesuai, dan 1 untuk sangat tidak sesuai. 4 pilihan jawaban ini berlaku 

untuk pernyataan yang bersifat positif, dan sebaliknya bila pernyataan 

bersifat negatif. Skor total empiris yang diperoleh dalam penelitian ini 

menyebar dari skor 24 sampai skor yang tertinggi 96. Semakin tinggi skor 

total menunjukkan komitmen organisasi yang semakin tinggi, sebaliknya 

semakin rendah skor total menunjukkan komitmen organisasi yang 

semakin rendah.  

Cara membuat kategori: 

 Jumlah item yang digunakan untuk mengkur komitmen organisasi 

polisi adalah 24 item valid, maka secara teoritik skor minimum 

yang diperoleh adalah 24 dan skor maksimum yang diperoleh 

adalah 96. 

 Menentukan panjang kelas interval (p) dengan cara: 

𝑖 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟max− 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛 

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
 

𝑖 =  
96 − 24 

4
 

𝑖 =  
72 

4
 

i =  18 

Dengan demikian gambaran tinggi rendahnya komitmen organisasi 

dikategorikan pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7 

Deskripsi Pengukuran Variabel Komitmen Organisasi Polisi 

Skor Kategori Frekuensi % Mean Stdev 

78 ≤ x ˂ 96 Sangat tinggi 17 22,7%  

74.12 

 

7.644 60 ≤ x ˂ 78 Tinggi 55 73,3% 

42 ≤ x ˂ 60 Rendah 3 4% 

24 ≤ x ˂ 42 Sangat rendah - - 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata skor komitmen 

organisasi polisi di Polres Ende adalah 74.12 dn standar deviasi 7.644. 

Adapun gambaran sebaran komitmen organisasi yang berada kategori 

sangat tinggi adalah sebesar 22,7%, kategori tinggi sebesar 73,3%, dan 

yang berada pada kategori rendah sebesar 4%. Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa komitmen organisasi polisi di Polres Ende, berada pada 

kategori yang dapat diharapkan yaitu tinggi, sehingga perlu dilakukan 

usaha untuk mempertahankan tingkat komitmen organisasi organisasi 

polisi Polres Ende. 

 

4.4. HASIL UJI PERSYARATAN ANALISIS (UJI ASUMSI) 

Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji 

linearitas. 

4.4.1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan analisa 

grafik histogram, grafik normal p-p plot of regression standardized 

residual, dan uji one somple kolmogorov smirnov. Pada analisa grafik, 

normalitas dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Adapun 

dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 

 Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

 Jika data menyebar jauh garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi 
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normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas 

(Ghozali, 2009). 

 

Gambar 4.1 Histogram 

Tampilan histogram pada gambar 4.1. di atas menunjukkan pola 

distribusi normal. Sebab memperlihatkan grafik mengikuti sebaran kurva 

normal, di mana  kurva berbentuk lonceng/bell shaped curve yang tidak 

melenceng ke kiri atau ke kanan. 

 

Gambar 4.2 Grafik P-Plot Test 
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Berdasarkan grafik normal p-p plot of regression standardized 

residual pada gambar 4.2. menunjukkan bahwa sebaran data (berupa titik-

titik) berada di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah 

garis diagonal tersebut, sehingga asumsi normalitas dapat dipenuhi. 

 Uji normalitas data dapat pula dilakukan secara statistik dengan 

menggunakan uji kolmogorov-smirnov. Data dikatakan terdistribusi secara 

normal, bila nilai signifikansi pada output kolmogorov-smirnov di atas 

nilai alpha (p>0,05). Adapun hasil uji normalitas data dengan 

menggunakan kolmogorov-smirnov ditunjukkan pada tabel 4.8. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji One Sample Kolmogorov Smirnow 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 75 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 6.10750196 

Most Extreme Differences Absolute .091 

Positive .091 

Negative -.055 

Kolmogorov-Smirnov Z .786 

Asymp. Sig. (2-tailed) .568 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Dari tabel di atas dapat diketahun bahwa berdasarkan uji one 

sample kolmogorov-smirnov, diketahui bahwa nilai signifikasi (Asymp.Sig 

2-tailed) sebesar 0,568. Karena signifikansi lebih dari 0,05 (0,568˃0,05), 

maka nilai residual tersebut telah berdistribusi normal. 
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Secara keseluruhan, dengan menggunakan metode grafik 

histogram, grafik normal p-p plot of regression standardized residual, dan 

one sample kolmogorov-smirnov dapat dinyatakan bahwa data penelitian 

ini memenuhi asumsi normalitas dan model regresi ini layak untuk 

digunakan. 

 

4.4.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari suatu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas bertentangan 

dengan salah satu asumsi dasar regresi linear, yaitu bahwa variasi residual 

sama untuk semua pengamatan atau disebut homokedastisitas (Gujarati, 

1995). Model regresi yang baik yaitu homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Santoso, 2000). Pengujian asumsi ini dilakukan 

dengan analisis grafik scatterplot dengan komitmen organisasi sebagai 

variabel dependennya. Dasar pengambilan keputusan adalah jika titik-titik 

pada output  tersebut membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka 

terjadi heterokedastisitas. Bentuk grafik scatterplot yang dihasilkan dapat 

dilihat sebagai berikut: 

 

Gambar 4.3 Scatterplot 
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Gambar 4.3. Scatterplot di atas menunjukkan bahwa titik-titik 

menyebar secara acak dan tidak membentuk pola-pola tertentu yang jelas, 

serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model 

regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel komitmen organisasi 

polisi berdasarkan keterlibatan kerja dan kepuasan kerja. 

 

4.4.3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji ada tidaknya 

hubungan linear secara sempurna atau mendekati sempurna antara  

variabel bebas (independen) dalam model regressi. Asumsi klasik yang 

digunakan pada model regresi berganda adalah bahwa tidak adanya 

masalah multikolinearitas dalam hal ini tidak terjadi korelasi antar variabel 

independen. Pedoman yang digunakan dalam pengujian ini adalah nilai 

tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Multikolinearitas terjadi 

apabila nilai tolerance ≤ 0.10 dan VIF ≥10 (Ghozali, 2009). 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 22.118 8.174  2.706 .009   

keterlibatankerja .263 .077 .350 3.406 .001 .840 1.191 

Kepuasankerja .416 .116 .369 3.587 .001 .840 1.191 

a. Dependent Variable: komitmenorganisasi 

Tabel 4.9. menunjukkan bahwa kedua variabel bebas yang 

digunakan memiliki nilai tolerance sebesar 0.840 lebih besar dari 0.10 dan 
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nilai VIF sebesar 1.191 lebih kecil dari 10. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada variabel 

yang digunakan.  

Selain melihat  nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF), 

matriks korelasi antar variabel independen (zero order correlation matrix) 

juga dapat digunakan untuk melihat ada tidaknya multikolinearitas dalam 

model regresi, jika antar variabel bebas (independen) ada korelasi yang 

tinggi (umumnya di atas 0,90) maka hal ini merupakan indikasi adanya 

multikolinearitas (Ghozali, 2009). Hasil uji zero order correlation matrix 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Zero Order Correlation Matrix 

Coefficient Correlations
a
 

Model kepuasankerja keterlibatankerja 

1 Correlations Kepuasankerja 1.000 -.400 

Keterlibatankerja -.400 1.000 

Covariances Kepuasankerja .013 -.004 

Keterlibatankerja -.004 .006 

a. Dependent Variable: komitmenorganisasi 

 

Tabel 4.10 di atas menunjukan bahwa besaran koefisien korelasi 

antar variabel keterlibatan kerja dan kepuasan kerja berada dibawah 0,90 

yaitu, -0,400. Berpijak dari kedua model uji multikolinearitas di atas, 

dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas 

dari masalah multikolinearitas. 
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4.4.4. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui linearitas hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat dan untuk mengetahui 

signifikansi penyimpangan dari linearitas hubungan tersebut. Suatu data 

dikatakan adanya hubungan linear apabila nilai ρ pada deviation linearity 

> 0.05. Hasil uji linearitas terhadap variabel keterlibatan kerja, kepuasan 

kerja, dan komitmen organisasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Linearitas  

Keterlibatan Kerja dengan Komitmen Organisasi 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Komitmen 

organisasi * 

keterlibatan 

kerja 

Between 

Groups 

(Combined) 2242.741 30 74.758 1.581 .082 

Linearity 1070.361 1 1070.361 22.629 .000 

Deviation 

from 

Linearity 

1172.380 29 40.427 .855 .668 

Within Groups 2081.179 44 47.300   

Total 4323.920 74    

 

Hasil uji linearitas variabel keterlibatan kerja dengan komitmen 

organisasi dapat diketahui pada tabel 4.11, yaitu nilai ρ sebesar 0,000 

(ρ˂0,05) dengan nilai F sebesar 22.629 sehingga dapat disimpulkan 

terdapat linearitas antara keterlibatan kerja dengan komitmen organisasi. 
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Linearitas  

Kepuasan Kerja dengan Komitmen Organisasi 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Komitmen 

organisasi * 

kepuasan 

kerja 

Between 

Groups 

(Combined) 2425.503 26 93.289 2.359 .005 

Linearity 1118.948 1 1118.948 28.292 .000 

Deviation from 

Linearity 

1306.555 25 52.262 1.321 .200 

Within Groups 1898.417 48 39.550   

Total 4323.920 74    

 

Pada tabel 4.12 menunjukkan hasil uji linearitas terhadap variabel 

kepuasan kerja dengan komitmen organisasi di mana hasil uji linearitas 

dengan nilai ρ sebesar 0,00 (ρ˂0,05) dengan nilai F sebesar 28,292 yang 

berarti kepuasan kerja dengan komitmen organisasi terdapat hubungan 

yang linear. 

Secara keseluruhan hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa 

model regresi dapat digunakan untuk menguji hipotesis penelitian karena 

memenuhi beberapa persyaratan analisis yaitu data terdistribusi secara 

normal, tidak terjadi heteroskedastisitas, seluruh variabel independen tidak 

terdapat problem multikolinearitas, dan adanya hubungan linear antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

 

4.5. UJI HIPOTESIS 

Pengujian terhadap hipotesis yang telah dilakukan dengan 

menggunakan analisis regresi berganda baik secara simultan maupun 
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parsial yang melibatkan 2 variabel independen yaitu keterlibatan kerja dan 

kepuasan kerja serta 1 variabel dependen yaitu komitmen organisasi. 

Hipotesis : Pengaruh yang signifikan keterlibatan kerja dan kepuasan kerja 

terhadap komitmen organisasi polisi di Kepolisian Resor (Polres) Ende. 

Untuk membuktikan hipotesis digunakan uji signifikansi simultan 

(uji F) dengan tujuan untuk mengetahui keberartian koefisien regresi 

secara bersama-sama dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik 

t) untuk mengetahui keberartian koefisien secara parsial serta analisis 

regresi linear berganda. 

 

4.5.1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Hasil uji statistik secara simultan untuk variabel independen X1 

(keterlibatan kerja) dan X2 (kepuasan kerja) terhadap variabel dependen Y 

(komitmen organisasi) diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Regresi Berganda  

Signifikansi Nilai F 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1563.603 2 781.802 20.392 .000
a
 

Residual 2760.317 72 38.338   

Total 4323.920 74    

a. Predictors: (Constant), kepuasankerja, keterlibatankerja 

b. Dependent Variable: komitmenorganisasi 

 

Melalui tabel anova di atas, diketahui nilai Fhitung sebesar 20.392 

dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 (ρ<0.05), maka dapat dikatakan 

bahwa secara simultan keterlibatan kerja dan kepuasan kerja mempunyai 
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pengaruh yang signifikan terhadap komitmen organisasi. Dari hasil ini 

maka hipotesis dalam penelitian diterima.  

4.5.2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial 

antara keterlibatan kerja dan kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasi. Hasil uji statistik secara parsial untuk variabel keterlibatan 

kerja dan variabel kepuasan kerja terhadap variabel komitmen organisasi 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Regresi Berganda  

Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 22.118 8.174  2.706 .009 

keterlibatankerja .263 .077 .350 3.406 .001 

kepuasankerja .416 .116 .369 3.587 .001 

a. Dependent Variable: komitmenorganisasi 

 

Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh persamaan regresi linear sebagai 

berikut: 

Y = 22,118 + 0,263 X1 + 0,416X2 

Keterangan: 

1. Konstanta sebesar 22,118 menyatakan bahwa jika tidak ada 

keterlibatan kerja dan kepuasan kerja maka komitmen organisasi 

sebesar 22,118. Hal ini berarti komitmen organisasi berada pada 

kategori yang sangat rendah, tetapi setelah ditambahkan variabel 
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independen (keterlibatan kerja dan kepuasan kerja) maka hasilnya 

akan menjadi signifikan. 

2. Koefisien regresi keterlibatan kerja bernilai positif yaitu sebesar 

0,263, yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif keterlibatan 

kerja terhadap komitmen organisasi. Dalam hal ini setiap 

penambahan satu satuan atau satu tingkatan keterlibatan kerja akan 

berdampak pada meningkatnya komitmen organisasi polisi sebesar 

0,263, dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dari 

model regresi adalah tetap. 

3. Koefisien regresi kepuasan kerja bernilai positif yaitu 0,416, yang 

berarti bahwa terdapat pengaruh positif kepuasan kerja terhadap 

komitmen organisasi. Dalam hal ini setiap penambahan satu satuan 

atau tingkat kepuasan kerja akan berdampak pada meningkatnya 

komitmen organisasi sebesar 0,416, dengan asumsi bahwa variabel 

independen yang lain dari model regresi adalah tetap. 

Melalui analisa uji t (tabel 4.18) dapat diketahui pengaruh variabel 

keterlibatan kerja dan kepuasan kerja secara parsial terhadap komitmen 

organisasi. Untuk variabel keterlibatan kerja mempunyai nilai thitung 

sebesar 3,406 dengan signifikansi 0,001 (p<0,05), yang berarti keterlibatan 

kerja berpengaruh secara signifikan terhadap komitmen organisasi. 

Variabel kepuasan kerja mempunyai nilai thitung sebesar 3,587 dengan 

signifikansi 0,001 (p<0,05), yang berarti kepuasan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap komitmen organisasi. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa secara parsial baik keterlibatan kerja maupun kepuasan 

kerja juga memengaruhi komitmen organisasi polisi. 
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4.5.3. Koefisien Deterinasi (R
2
) 

Analisis koefisien determinasi (R
2
) dilakukan untuk mengetahui 

sejauh mana signifikansi pengaruh keterlibatan kerja dan kepuasan kerja 

secara simultan terhadap komitmen organisasi. Berdasarkan hasil 

pengolahan data diperoleh tabel model summary untuk menunjukan 

koefiesien determinasi sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .601
a
 .362 .344 6.192 

a. Predictors: (Constant), kepuasankerja, keterlibatankerja 

 

Dari tampilan output pada tabel 4.15. diketahui nilai r (koefisien 

korelasi) sebesar 0,601 menggambarkan bahwa terdapat korelasi secara 

simultan antara keterlibatan kerja dan kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasi. Koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,362, menggambarkan 

bahwa sumbangan pengaruh keterlibatan kerja dan kepuasan kerja 

terhadap komitmen organisasi sebesar 36,2% sedangkan sisanya 63,8% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dari 

hasil analisis data diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

keterlibatan kerja dan kepuasan kerja secara simultan terhadap komitmen 

organisasi polisi di Polres Ende. 

4.5.4. Sumbangan Efektif 

Sumbangan efektif digunakan untuk mengetahui berapa besar 

sumbangan efektif masing-masing variabel bebas. Sumbangan efektif 

semua variabel bebas sama dengan koefisen determinasi (Budiono, 2004). 



104 
 

Untuk mengetahui sumbangan efektif dari tiap variabel independen 

terhadap variabel dependen dapat digunakan rumus sebagai berikut: 

SE X1 = Nilai β x koefisien Korelasi X1Y x 100% 

SE X2 = Nilai β x koefisien korelasi X2Y x 100% 

Nilai β yang digunakan dalam perhitungan adalah nilai yang sudah 

distandarisasi, untuk dapat membandingkan besarnya pengaruh dari 

variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.  

Tabel 4.16 

Sumbangan Efektif Variabel Independen  

Terhadap Variabel Dependen 

Variabel β 

(Standardized 

coefficients) 

Koefisien 

korelasi 

X dan Y 

Sumbangan 

Efektif 

X1 (Keterlibatan Kerja) 0.350 0,498 17,4% 

X2 (Kepuasan Kerja) 0.369 0,509 18,8% 

Total 36% 

 

Tabel 4.16 memaparkan besarnya sumbangan efektif yang 

diberikan oleh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen, dimana keterlibatan kerja memberikan pengaruh yang 

signifikan sebesar 17,4% (β= 0,350 dan koefisien korelasi 0,498) dan 

kepuasan kerja memberikan pengaruh yang signifikan sebesar 18,8% 

(β=0,369 dan koefisien korelasi 0,509). Dari hasil ini juga menunjukkan 

bahwa kepuasan kerja berpengaruh lebih besar terhadap komitmen 

organisasi dibandingkan keterlibatan kerja. 

 

4.6. DISKUSI 

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini membuktikan 

bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan pengaruh yang signifikan 

keterlibatan kerja dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi polisi 
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di Kepolisian Resor Ende dapat di terima. Besarnya pengaruh keterlibatan 

kerja dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi polisi tercermin 

dalam hasil penelitian dengan uji F (uji signifikansi simultan) dengan nilai 

Fhitung sebesar 20,392 pada taraf signifikansi 0,000 (ρ˂0,005). Temuan ini 

juga didukung dengan pembuktian nilai R square (R
2
) sebesar 0,362 yang 

menjelaskan bahwa 36,2% dari total varians komitmen organisasi dapat 

dijelaskan secara simultan oleh keterlibatan kerja dan kepuasan kerja 

sisanya sebesar 63,8% dipengaruhi oleh variabel lain. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan 

antara keterlibatan kerja dan kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasi. Istilah komitmen organisasi yang dikemukakan oleh Allen dan 

Meyer (1990) meliputi tiga komponen organisasi yaitu komitmen afektif 

(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. Hubungan yang 

aktif ini dibangun melalui nilai-nilai, aturan-aturan, dan tujuan organisasi 

yang mendorong setiap individu untuk berkeinginan memelihara 

keanggotaannya dalam organisasi, sehingga individu yang memiliki 

komitmen terhadap organisasi akan nampak melalui sejauh mana individu 

merasa terlibat secara emosional dengan pekerjaannya dan sejauh mana 

individu merasa pentingnya nilai pekerjaan bagi dirinya. Hal ini akan 

membuat individu lebih termotivasi, lebih produktif, lebih terpuaskan, dan 

lebih berkomitmen terhadap pekerjaannya. 

Dalam penelitian ini, keterlibatan kerja dan kepuasan kerja 

merupakan faktor yang memengaruhi komitmen organisasi. Hal ini 
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dikarenakan secara psikologis keterlibatan kerja dan kepuasan kerja saling 

berinteraksi dan saling melengkapi dalam meningkatkan komitmen 

organisasi. Kanungo (1982) dalam teorinya mengemukakan setiap anggota 

organisasi harus aktif berpartispasi dan mempunyai prinsip bahwa 

pekerjaan sebagai bagian paling penting dan signifikan dalam kehidupan 

dan mengenali kinerja sebagai fitur utama dari dirinya. Anggota organisasi 

memiliki keterlibatan kerja tinggi yang akan berdampak pada komitmen 

organisasinya dan kinerja kerjanya. Sedangkan teori kepuasan kerja 

berdasarkan konsep Herzberg (dalam Thoha, 2009) disebut teori dua 

faktor (Two Factor Theory). Pada prinsipnya teori ini menjelaskan bahwa 

kepuasan kerja selalu dihubungkan dengan isi jenis pekerjaan (job content) 

dan ketidakpuasan kerja selalu disebabkan karena hubungan pekerjaan 

tersebut dengan aspek-aspek disekitar yang berhubungan dengan konteks 

pekerjaan (job context).  

Kedua variabel tersebut yang memengaruhi komitmen organisasi 

sebagaimana yang dimaksudkan dalam penelitian ini. Keterlibatan kerja 

membuat individu mengeluarkan kemampuan terbaiknya dalam 

melakukan pekerjaan karena individu tersebut terlibat dengan 

pekerjaannya (Kartiningsih, 2007). Dengan demikian dapat diketahui 

bahwa, keterlibatan kerja polisi di Polres Ende sudah cukup baik yang 

ditunjukkan dengan aktif berpartisipasi dalam pekerjaan, mengutamakan 

pekerjaan, dan menganggap pekerjaan penting bagi harga dirinya sehingga 

muncul tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik. 

Selanjutnya Robbins (2003) mengemukakan bahwa kepuasan kerja 

merupakan sikap umum individu terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja 

merupakan harapan-harapan yang terpenuhi yang mengarah pada 

komitmen individu terhadap organisasinya. Individu merasa puas karena 

semua kebutuhannya terpenuhi. Individu yang merasa puas biasanya 
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menunjukkan sikap yang lebih produktif dan lebih berkomitmen terhadap 

pekerjaannya. Pada dasarnya keterlibatan kerja dan kepuasan kerja 

merupakan faktor yang memengaruhi komitmen organisasi. Dalam hal ini 

adanya keterlibatan kerja yang tinggi dan kepuasan kerja yang tinggi maka 

akan semakin tinggi pula komitmen organisasi polisi. Hasil penelitian ini 

juga didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Knoop (1995); Mccook (2002), Brooke dkk (1988); Mathieu dan Farr 

(1991) yang menunjukkann bahwa ada pengaruh yang positif dan 

signifikan keterlibatan kerja dan kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasi. 

Dari hasil penelitian juga diperoleh sumbangan efektif dari masing-

masing variabel keterlibatan kerja dan kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasi polisi, dimana keterlibatan kerja memberikan sumbangan 

sebesar 17,4%, dan kepuasan kerja memberikan sumbangan sebesar 

18,8%. Hal ini mengindikasikan bahwa kepuasan kerja memberikan 

pengaruh yang lebih besar terhadap komitmen organisasi dibandingkan 

keterlibatan kerja. Hal ini mungkin disebabkan karena polisi di Polres 

Ende akan lebih berkomitmen jika merasa puas akan pekerjaannya dan 

jika polisi merasa puas akan pekerjaannya, maka polisi tersebut mampu 

mengatasi setiap masalah yang menghambat komitmen organisasinya. Jika 

terjadi ketidakpuasan pada anggota organisasi dalam pekerjaannya akan 

membawa akibat yang kurang menguntungkan baik bagi suatu organisasi 

maupun bagi diri anggota organisasi itu sendiri. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Wijono (2010) bahwa ketidakpuasan kerja akan menyebabkan 

masalah terhadap anggota organisasi yaitu kecenderungan berhenti 

bekerja, seringkali absen (bolos), bahkan bisa menyebabkan stres pada 

pekerja. Dengan demikian individu yang memiliki kepuasan kerja tinggi 

akan lebih berkomitmen terhadap organisasinya. Hal ini sejalan dengan 
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hasil penelitian Clugston (dalam Aktami, 2008) yang menyimpulkan 

bahwa kepuasan kerja yang tinggi akan memengaruhi terjadinya 

komitmen individu yang efektif. 

Keterlibatan kerja merupakan salah satu variabel yang berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi polisi di Polres Ende. 

Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai β sebesar 0,343, thitung sebesar 3,374 

dengan signifikansi 0,001 (ρ˂0,005) yang memberi pemahaman bahwa 

setiap penambahan satu satuan atau satu tingkatan keterlibatan kerja akan 

berdampak pada meningkatnya komitmen organisasi sebesar 0,343 satuan. 

Dalam hal ini keterlibatan kerja yang tinggi menyebabkan individu lebih 

berkomitmen terhadap organisasinya, sebaliknya keterlibatan kerja yang 

rendah akan menjadikan individu kurang berkomitmen terhadap 

organisasinya. Hal ini dikarenakan keterlibatan kerja merupakan variabel 

yang penting dalam kehidupan banyak orang (Blau dan Bloal, 1987). 

Semakin dipertegas oleh Sashkin (dalam Kartiningsih, 2007) bahwa 

keterlibatan kerja merupakan proses partisipasi yang menggunakan 

seluruh kapasitas anggota dalam suatu organisasi yang dirancang untuk 

meningkatkan komitmen bagi kesuksesan organisasi tersebut. Hal ini 

berarti dengan keterlibatan kerja yang tinggi, individu akan mewujudkan 

tujuan organisasi yaitu menjalankan visi, misi, dan tujuan organisasi yang 

diwujudkan dalam komitmen organisasi. Selain itu keterlibatan kerja yang 

tinggi berperan dalam membentuk performance kerja, kualitas, dan 

kuantitas hasil kerja yang lebih besar serta efisiensi kerja yang tinggi 

(Uygur dan Killic, 2009). Keterlibatan kerja juga sebagai dasar 

pengambilan keputusan untuk meningkatkan otonomi dan kendali dalam 

pekerjaan sehingga membuat individu lebih termotivasi, lebih setia pada 

organisasi, lebih loyal, dan lebih produktif dengan pekerjaannya. 

Sebagaimana Steers (1991) mengemukakan bahwa keterlibatan kerja 



109 
 

menunjukkan seberapa besar keterikatan individu terhadap pekerjaannya. 

Hal ini tidak hanya menggambarkan individu bahagia/puas dengan 

pekerjaannya tetapi menggambarkan tanggung jawab yang dimiliki 

individu tersebut terhadap pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 

Diperkuat dengan hasil penelitian  Kartiningsih (2007), Khan dkk (2011), 

Mathieu dan Zajac (1990), McNesse-Smith (1996), Dwi Putra (2012), 

Uygur dan Killic (2009), dan Blau dan Bloal (1987) yang menyimpulkan 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan keterlibatan kerja terhadap 

komitmen organisasi di mana keterlibatan kerja yang tinggi akan 

meningkatkan komitmen organisasi.  

Hasil penelitian keterlibatan kerja membuktikan bahwa keterlibatan 

kerja merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan dalam suatu institusi 

atau organisasi baik organisasi dalam skala yang besar maupun organisasi 

dalam skala kecil, karena dengan keterlibatan kerja yang tinggi menurut 

pandangan setiap anggota organisasi maka individu akan berusaha untuk 

mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi yang di maksud dalam 

penelitian ini adalah komitmen organisasi. Sementara itu, hasil penelitian 

ini semakin memperkuat peranan keterlibatan kerja sebagai salah satu 

faktor yang berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Apabila 

keterlibatan kerja dinilai positif dan bermanfaat bagi individu (misalnya 

aktif berpartispasi dalam pekerjaan), maka dapat tercipta suasana yang 

kondusif dan nyaman dalam bekerja, di mana akan memengaruhi 

komitmen individu terhadap organisasinya yang pada akhirnya dapat 

mewujudkan kualitas dan kinerja kerja. Sebaliknya apabila keterlibatan 

kerja dinilai negatif dalam hal ini bertentangan dengan visi, misi, tujuan, 

dan sasaran organisasi dapat menyebabkan rasa bosan dalam bekerja, 

menurunnya gairah atau keinginan dalam bekerja, maka hal ini akan 

memengaruhi komitmen individu terhadap organisasinya. Menurut Blau 
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dan Bloal (1987) keterlibatan kerja dikatakan positif apabila memberikan 

kontribusi pada komitmen organisasi dan peningkatan kinerja yang efektif.  

Dalam konteks institusi Polri, termasuk polisi di Polres Ende, 

keterlibatan kerja yang tinggi dalam hal ini berkaitan dengan aktif 

berpartisipasi dalam pekerjaan, mengutamakan pekerjaan, dan pekerjaan 

penting bagi harga diri nampaknya sangat penting bagi setiap polisi dalam 

meningkatkan komitmennya. Dengan aktif berpartisipasi menunjukkan 

setiap polisi terlibat dengan pekerjaannya, memperhatikan pekerjaannya, 

dan menguasai bidang pekerjaannya. Mengutamakan pekerjaan 

menunjukkan bahwa setiap polisi akan berusaha yang terbaik untuk 

pekerjaannya. Selain itu, pekerjaan penting bagi harga diri menunjukkan 

bawa setiap polisi akan menghargai dan melakukan pekerjaannya dengan 

sebaik mungkin sehingga dapat mencapai keterlibatan kerja yang tinggi. 

Apabila semua hal-hal itu diterapkan oleh setiap polisi maka akan 

meningkatkan komitmen organisasinya. Dengan kata lain, dengan 

keterlibatan kerja yang tinggi cenderung berkaitan dengan pencapaian visi 

dan misi organisasi yang mengarah pada tercapainya tujuan dari 

organisasi, dan keinginan dari setiap anggota untuk memelihara 

keanggotaannya dalam organisasi. Sebaliknya keterlibatan kerja yang 

rendah dapat menyebabkan setiap polisi hanya menjalankan pekerjaannya 

sebagai rutinitas belaka tanpa menunjukkan adanya komitmen. Hal ini 

sejalan dengan pendapat DeCarufel dan Schaan (dalam Lambert, 2008) 

yang menyatakan bahwa individu dengan tingkat keterlibatan kerja tinggi 

akan menempatkan kepentingan pekerjaan di pusat hidupnya sedangkan 

individu dengan keterlibatan kerja rendah tidak akan menempatkan 

pekerjaannya sebagai bagian yang penting dalam kehidupannya. 

Keterlibatan kerja dapat memberikan kontribusi yang cukup besar 

terhadap tinggi rendahnya komitmen polisi sehingga persoalan 
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keterlibatan kerja perlu mendapat perhatian oleh institusi Polri khususnya 

dalam upaya untuk meningkatkan komitmen organisasi. 

Selain keterlibatan kerja, variabel lainnya yaitu kepuasan kerja. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi polisi di Polres 

Ende. Hal ini dibuktikan dengan nilai β sebesar 0,381, thitung sebesar 3,749 

dengan signifikansi 0,000 (ρ˂0,05). Hasil ini mengindikasikan bahwa 

polisi yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi menunjukkan komitmen 

organisasi yang tinggi pula, sebaliknya polisi yang memiliki kepuasan 

kerja yang rendah juga menunjukkan komitmen organisasi yang rendah. 

Hal ini dikarenakan dalam kepuasan kerja terdapat kesesuaian antara 

harapan seseorang dengan imbalan yang ia peroleh. Harapan-harapan yang 

terpenuhi tersebut dapat mengarah kepada komitmen anggota terhadap 

organisasinya. Hal ini sejalan dengan pendapat Robbins (2002) bahwa 

kepuasan kerja merupakan sikap individu terhadap pekerjaannya sebagai 

gambaran positif yang diterima dengan jumlah yang seharusnya diterima. 

Temuan dalam penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Majorsy (2007), Cury, Wakerfield, Price, dan Mueller 

(dalam Malik dkk, 2010), dan Juliandi (2004) yang menyatakan bahwa 

tidak ada pengaruh yang signifikan dari kepuasan kerja terhadap 

komitmen organisasi. Akan tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Clugston (dalam Aktami, 2008), Ahmed 

dan Aemari (2000), Aktami (2008), Indriyani (2012), Muhadi (2007), 

Heriyanto (2007), Witasari (2009), Andini (2006), Cahyono dan Gozali 

(2002), dan Eslami dan Gharakhani (2010) menyimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasi yang artinya semakin tinggi kepuasan kerja maka akan semakin 

tinggi komitmen organisasi. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa 
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komitmen organisasi polisi tercipta karena perasaan senang, bahagia atau 

puas karena sudah terpenuhi hasrat atau keinginan dan merasa gembira 

atau bahagia terhadap pekerjaannya atau mendapat kepuasan dari 

pekerjaannya sehingga individu tersebut dapat mengaktualisasikan diri 

yang nampak dalam komitmen individu terhadap organisasinya. Hal ini 

sejalan dengan asumsi yang dikemukakan oleh Strauss dan Sayless (dalam 

Handoko, 1998) mengatakan bahwa kepuasan kerja merupakan sebuah 

cara untuk mengaktualisasikan diri, jika kepuasan tidak tercapai, maka 

dapat terjadi kemungkinan individu akan frustasi dan dampaknya pada 

kualitas kerja yang rendah. 

Dengan demikian berdasarkan keseluruhan hasil penelitian ini dapat 

dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif signifikan keterlibatan 

kerja dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi polisi di Polres 

Ende. Keterlibatan kerja dan kepuasan kerja dalam suatu organisasi 

termasuk organisasi kepolisian sama-sama mengarah pada satu tujuan 

yaitu demi peningkatan komitmen organisasi berupa pelaksanaan visi dan 

misi organisasi. Dalam keterlibatan kerja tujuan tersebut dapat tercapai 

dengan cara setiap anggota polisi harus aktif berpartisipasi dalam 

pekerjaannya, mengutamakan pekerjaannya, dan merasa pekerjaan pentig 

bagi harga diri dengan cara menghargai pekerjaannya. Sedangkan dalam 

kepuasan kerja, tujuan organisasi dapat tercapai apabila setiap polisi 

memperoleh kepuasan terhadap gaji, kepuasan terhadap promosi, 

kepuasan terhadap rekan kerja, kepuasan terhadap supervisi/atasan, dan 

kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri. Keterlibatan kerja merupakan 

faktor internal dan kepuasan kerja merupakan faktor internal dan eksternal 

yang perlu ditumbuhkan dalam diri setiap polisi. Kedua faktor internal dan 

eksternal ini dapat digunakan untuk meningkatkan komitmen polisi 

terhadap organisasi. Sebagaimana Kuntjoro (2002) mengatakan komitmen 
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terhadap organisasi sangat penting sebagai salah satu syarat untuk 

memegang suatu jabatan yang ditawarkan dalam pekerjaan. Dengan 

komitmen organisasi yang tinggi akan sangat menguntungkan untuk 

keberhasilan suatu organisasi. Dalam konteks ini, adanya keterlibatan 

kerja dan kepuasan kerja yang tinggi maka akan meningkatkan komitmen 

organisasi polisi yang tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 


