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ABSTRAK 
Popularitas konsep komitmen organisasional didasarkan pada keyakinan 
mengenai implikasinya terhadap sejumlah keluaran sikap dan perilaku 
individual dalam organisasi. Konsep komitmen organisasional didasarkan 
pada premis bahwa individual membentuk suatu keterikatan terhadap 
organisasi. Secara sistematis, aliran pemikiran mengenai komitmen 
organisasional dapat digolongkan pada dua pandangan utama. Aliran 
pertama adalah aliran perilaku yang melandaskan pemikiran pada teori 
side bets, aliran kedua adalah aliran atitudinal, dan aliran ketiga yang 
berbasis pada aliran kedua yang menyepakati bahwa komitmen 
organisasional bersifat multidensi. Paper ini merupakan serangkaian 
paper yang tersusun atas 3 tulisan terpisah. Pada kesempatan ini, tulisan 
pertama mengkaji mengenai komitmen organisasional berdasarkan 
pendekatan keperilakuan yang berbasis pada pemikiran Howard S. 
Becker (1967). Becker mengemukakan side bets theory sebagai landasan 
mengapa seseorang memiliki komitmen. Meskipun pemikiran Becker 
berada pada disiplin sosiologi, namun para peneliti manajemen dan 
psikologi memberikan respon positif dengan melakukan sejumlah studi. 
Karenanya, selain menguraikan pandangan Becker, paper bagian pertama 
ini menguraikan beberapa hasil studi yang sering menjadi rujukan para 
peneliti berikutnya. 
 
Kata kunci : komitmen, side bets theory, generalized cultural 
expectations, impersonal bureaucratic, individual adjustment, dan face-
to-face social interaction.  

 

 

I.  PENDAHULUAN 
 Istilah komitmen (commitment) memperoleh popularitas yang tinggi dalam 

berbagai disiplin keilmuan mulai dari sosiologi, perilaku organisasi, pemasaran sampai 

akuntansi. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, istilah komitmen sering dipergunakan 

baik dalam percakapan formal maupun informal.  

 Beragam makna komitmen yang digunakan. Apa sebenarnnya makna komitmen? 

Dalam konteks pekerjaan, sebagian besar jawabannya adalah loyalitas. Namun, loyalitas 
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pada apa? Tergantung. Tergantung pada konteks yang sedang didiskusikan. Loyalitas 

dapat mengacu pada serikat kerja (union union), komitmen pada profesi  (professional 

commitment), atau pada karir (career commitment). Jenis-jenis komitmen tersebut berakar 

pada konsep komitmen organisasional (organizational commitment) yang secara formal 

dikembangkan pertama kali oleh Howard S. Becker tahun 1960 dalam disiplin sosiologi, 

dan terkenal dengan the side bets theory. 

 Pemikiran Becker mengenai komitmen mengundang ketertarikan para ahli. Tahun 

1968 Rosabeth Moss Kanter mengkaji lebih jauh mengenai konsep ini. Studi terhadap 

komitmen organisasional mulai berkembang pesat sejak proyek tunggal oleh Lyman W. 

Porter dan koleganya (1974, 1976). Studi Porter dan koleganya, uniknya, tidak mengacu 

pada pandangan Becker yang berbasis perilaku (behavior) namun berbasis pada sikap 

(attitude). Studi Porter dan Smith mendorong munculnya ratusan studi dan menghasilkan 

berbagai pandangan teoritis yang berbeda.  

 Tahun 1982, Yoash Wiener mengembangkan konsep komitmen organisasional 

dengan melihatnya dari sisi kewajiban, atau dikenal dengan istilah normative 

commitment. Dengan demikian, dalam literatur manajemen terdapat tiga pendekatan 

untuk memahami komitmen organisasional. Aliran pertama memandang bahwa 

komitmen organisasional merupakan suatu perilaku (behavioral school) yang mengacu 

pada pemikiran Becker dengan teori "side bets". Aliran kedua dikenal dengan aliran 

atitudinal (attitudinal school) yang dipelopori oleh Porter dan koleganya, yang 

memandang komitmen organisasional sebagai suatu sikap, bukan perilaku. Aliran ketiga 

adalah normative commitment yang berasal dari pemikiran Weiner. 

 Studi-studi Becker dan para pendukungnya, Kanter maupun Porter serta koleganya 

melihat komitmen organisasional sebagai konsep yang berdimensi tunggal. Tahun 1990-

an Meyer, Allen dan koleganya mengembangkan konsep komitmen organisasional 

berdasarkan pendekatan multidimensi dengan memadukan pemikiran Becker, Porter dan 

Smith, serta Weiner. Pendekatan multidimensi inilah yang sampai saat ini mendominasi 

konsep komitmen organisasional yang digunakan para peneliti. Namun demikian, 

pendekatan multidimensi juga tidak terlepas dari kritik.  

 Paper ini bermaksud menguraikan evolusi komitmen organisasional berdasarkan 

pendekatan perilaku. Konsep, yang awalnya hanya menggunakan istilah komitmen dalam 

disiplin sosiologi, berkembang sedemikian rupa menjadi konsep yang sangat populer 

dalam bidang manajemen dan psikologi industri. Bahkan,  keberadaan konsep ini sebagai 
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respon afektif di tempat kerja, secara perlahan telah menjadi kompetitor serius bagi jenis 

respon afektif lainnya seperti kepuasan kerja. 

 Meningkatnya popularitas konsep komitmen organisasional didasarkan pada 

keyakinan bahwa komitmen organisasional memiliki implikasi, bukan saja pada pegawai 

dan organisasi, namun juga pada masyarakat secara keseluruhan (Mathieu dan Zajac, 

1990). Komitmen pegawai terhadap organisasi menjadikan pegawai lebih memungkinkan 

untuk menerima ganjaran ekstrinsik seperti penghasilan dan psikologis yang berhubungan 

dengan keanggotaan.  

 Organisasi menilai komitmen pegawai karena mengasumsikan dapat mengurangi 

perilaku penarikan seperti peningkatan kinerja, ketidakhadiran, turnover (Tett dan Meyer, 

1993; Mathieu dan Zajac, 1990), dan lebih mungkin untuk melakukan perilaku “extra 

role” seperti kreativitas atau inovasi, yang sering dipandang dapat menjaga kemampuan 

bersaing organisasi. Dalam perspektif makro, masyarakat secara keseluruhan memperoleh 

manfaat dari komitmen organisasional, dalam arti, rendahnya tingkat perpindahan kerja 

dan kemungkinan lebih tingginya produktivitas nasional atau kualitas kerja atau bahkan 

keduanya (Mathieu dan Zajac, 1990).  

 Lebih jauh lagi, Batemen dan Strasser (1984) menyatakan bahwa alasan mengkaji 

komitmen organisasional berkenaan dengan (a) perilaku pegawai dan efektivitas kinerja, 

(b) konstruk sikap, afektif dan kognitif seperti kepuasan kerja, (c) karakteristik pekerjaan 

dan peran (d) karakteristik personal pegawai seperti usia dan masa kerja. 

 Meskipun popularitasnya sedemikian tinggi, sejauh pengamatan ada hanya sedikit 

buku teks yang secara spesifik mengupas komitmen organisasional (Meyer dan Allen, 

1997; Cohen, 2003), dan hanya sedikit penulis Indonesia yang mengupas masalah 

komitmen organisasional (misalnya: Dongoran, 2001). Karenanya, paper ini berpotensi 

sebagai salah satu referensi mengenai komitmen organisasional. 

 

II. KONTRIBUSI HOWARD S. BECKER  
 Secara formal, konsepsi awal mengenai komitmen organisasional berasal dari 

pemikiran Becker (1960). Meskipun komitmen merupakan konsep yang populer dan 

merupakan bahan percakapan yang lazim di antara sosiolog, tidak ada definisi yang jelas.  

Bahkan, Becker pun tidak memberikan definisi yang tegas. Para sosiolog menggunakan 

konsep komitmen untuk menganalisis perilaku individual maupun organisasi dengan 

menempatkannya sebagai faktor yang dapat menjelaskan perilaku individual dan 
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kelompok dalam berbagai fenomena seperti kekuasaan, agama, pekerjaan, perilaku 

pollitik dsb.   

 Becker mengemukakan bahwa istilah komitmen begitu banyak digunakan dalam 

berbagai diskusi sosiologi, dimana para sosiolog mendeskripsikan komitmen sebagai .. as 

an independent variable to account for certain kinds of people. Menurut Becker, konsep 

komitmen digunakan untuk menjelaskan perilaku yang konsisten, dimana fakta 

menunjukkan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang “konsisten dengan jalur 

aktivitas” (consistent line of activity). Sebagai contoh, consistent line of activity dapat 

digunakan untuk menjelaskan konsistensi karir kepegawaian. Seseorang yang telah 

menetapkan karir pada bidang tertentu dan tidak mengubah pekerjaan atau karirnya 

meskipun posisinya atau kondisi perekonomian memungkinkan untuk mengubah karir 

atau pekerjaannya. Orang tersebut selanjutnya meneguhkan (committed) terhadap 

pekerjaannya. Contoh lainnya berasal dari hasil studi Becker (1956) yang menemukan 

bahwa mahasiswa pascasarjana psikologi pada awalnya ingin menjadi dokter. Namun 

setelah mengembangkan komitmen terhadap psikologi mahasiswa tersebut tidak lagi 

tertarik dengan gelar medis yang sebenarnya pada awalnya sangat mereka inginkan. 

Namun demikian, secara teoritis bagaimana sebenarnya komitmen terbentuk? Secara 

historis Becker mengemukakan bahwa pendekatan yang tepat berasal dari pendekatan 

psikologi, meskipun Becker merupakan teoritisi sosiologi. 

 Perilaku konsisten merupakan konsistensi perilaku menuju stabilitas struktur dari 

kebutuhan personal. Individual memiliki kebutuhan stabil dan secara konsisten bertindak 

untuk memaksimalkan kepuasannya. Individual menginginkan suatu perilaku tertentu 

(made commitment) atau berada dalam situasi tertentu (being committed) yang akan 

diikutinya secara konsisten.  

 Teori Becker disebut dengan teori side bets. Komitmen dicapai karena individu 

membuat suatu pertaruhan (side bets). Keterlibatan individual dalam organisasi sosial 

menghasilkan side bets dan menghalangi aktivitas yang berbeda di masa mendatang. 

Becker menguraikan bahwa orang-orang tidak memiliki pilihan lain kecuali dia hendak 

mengorbankan sejumlah manfaat yang selama ini diperolehnya. Padahal, orang tersebut 

belum tentu memiliki kesempatan yang sama di tempat lain. Dengan kata lain, dalam 

konteks ekonomi, jika seseorang bertindak inkonsisten maka dia akan mengalami sunk 

cost. Becker menyebut teorinya ini sebagai side bets theory. Side bets menghalangi orang 

untuk bertindak inkonsisten dan dapat berbentuk salah satu atau campuran dari empat hal 
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yaitu adalah generalized cultural expectations, impersonal bureaucratic arrangement, 

individual adjustment to social position, dan face-to-face social interaction.  

 

a. Generalized Cultural Expectations  

 Seseorang memiliki kendala side bets karena adanya ekspektasi budaya umum 

(generalized cultural expectation) yang memberikan hukuman jika individual 

melanggarnya. Salah satu ekpektasi tersebut berada dalam area pekerjaan. Orang-orang 

memandang bahwa sebaiknya seseorang tidak sering berganti atau berpindah pekerjaan, 

karena, jika terlalu sering berpindah pekerjaan akan dipandang sebagai orang yang tidak 

teratur atau tidak dapat dapat dipercaya. Misalkan seseorang telah bekerja selama dua 

bulan dan ditawari kerja pada tempat lain dengan kondisi yang lebih menarik. Jika dia 

menerima pekerjaan tersebut, dia mempertaruhkan (side bets) pengalamannya selama dua 

bulan serta reputasinya karena dapat dianggap tidak bisa dipercaya atau dianggap tidak 

tahu aturan. Ekspektasi budaya dalam hal ini memaksa seseorang untuk tetap berada pada 

jalur aktivitasnya. 

 

b.  Impersonal Bureaucratic Arrangement  

 Individu dapat berhadapan dengan aturan birokrasi yang bersifat impersonal. 

Seseorang yang akan keluar dari pekerjaannya berhadapan dengan aturan bahwa dia dapat 

kehilangan hak pensiun. Akibatnya, setiap keputusan untuk menerima pekerjaan baru 

melibatkan financial side bets dalam hal uang pensiun seperti yang ditetapkan oleh aturan 

organisasi.  

 

c.  Individual Adjustment to Social Position  

 Posisi pekerjaa menuntut seseorang untuk menyesuaikan aktivitasnya sehingga dia 

mampu mampu memenuhi persyaratan untuk dapat melaksanakan pekerjaannya dan 

mencapai kinerja yang diharuskan dengan cara yang lebih mudah. Perpindahan pekerjaan 

menuntut penyesuaian aktivitas dan memunculkan kemungkinan sulitnya pencapaian 

kinerja secara optimal. Studi Becker (1956) terhadap guru menunjukkan bahwa para guru 

memilih untuk bertahan mengajar pada kelas yang lebih rendah untuk periode yang cukup 

lama sebelum memutuskan untuk pindah mengajar pada kelas yang lebih tinggi. Namun, 

ketika kesempatan untuk pindah kelas tiba, para guru tidak lagi ingin pindah karena harus 

menyesuikan gaya mengajar. Dengan kata lain, kemudahan pencapaian kinerja 
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merupakan side bet yang dipertimbangkan dalam perpindahan kerja. Penyesuaian 

terhadap suatu posisi dapat mengakibatkan individual menjadi kurang sesuai dengan 

kondisi lainnya. 

 Becker menambahkan bahwa untuk dapat memahami komitmen secara menyeluruh 

perlu dipahami sistem nilai terhadap sesuatu yang bernilai. Beberapa sistem nilai 

merembes dalam kehidupan masyarakat. Penting untuk dipahami bahwa sesuatu yang 

bernilai hanya memiliki nilai pada sub-budaya kelompok tertentu dimana side bet 

menghasilkan komitmen. Sub-budaya komunitas regional, etnis, atau kelas sosial 

memiliki bahan dasar bagi side bet yang khas. Sebagai contoh, masalah virginity pada 

kelompok tertentu merupakan side bet bagi reputasi wanita, sehingga aktivitas wanita 

tersebut akan konsisten menjaga virginity. Namun bagi wanita dari kelompok lainnya, 

virginity bukan merupakan sesuatu yang bernilai dan karenanya tidak ada side bet yang 

ditetapkan. 

 

d.  Face-to-Face Social Interaction  

 Side bets dapat terjadi karena proses sosial. Dalam proses sosial, penyajian-diri 

(self-representation) muncul jika seseorang mencoba menunjukkan citra konsisten 

terhadap publik yang membutuhkan suatu perilaku tertentu. Kegagalan untuk 

menunjukkan konsistensi dapat mengubah citra. Merujuk pada pandangan Erving 

Goffman, Becker menyatakan bahwa seseorang tidak mudah untuk mengubah citra yang 

melekat pada dirinya. Bagaimanapun, seseorang akan dituntut untuk berperilaku dengan 

cara yang dapat diterima. Tentunya, dia tidak dapat membiarkan dirinya untuk terjebak 

dalam kebohongan untuk mekindungi dirinya. 

 Consistent line of activity sering didasarkan pada lebih dari satu side bets. 

Seseorang yang enggan pindah kerja dapat disebabkan oleh beragam side bets seperti 

kehilangan hak pensiun yang berbaur dengan hilangnya senioritas dan pertemanan di 

kantor yang dapat dianggap sebagai jalur promosi kenaikan jabatan, hilangnya 

kemudahan pencapaian kinerja, hilangnya kemudahan dalam kehidupan sehari-hari 

karena harus berpindah lokasi, dsb. Efek dari side bets adalah meningkatnya biaya untuk 

bertahan dalam aktivitasnya. Dalam kasus komitmen, tindakan tersebut adalah tetap 

berada dalam organisasi. 
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III.  PENAFSIRAN TEORI SIDE BETS  
 Meskipun Becker menguraikan landasan pengembangan teori side bets, dia tidak 

menyarankan petunjuk lebih rinci mengenai pengukuran teori ini, khususnya yang 

berkaitan dengan organisasi. Para penafsir teori side bets memandang komitmen 

organisasional sebagai suatu perilaku. Komitmen organisasional merupakan fenomena 

yang terjadi karena ditentukan oleh perilaku komitmen yang telah dibentuk sebelumnya. 

Komitmen terutama berhubungan dengan suatu proses dimana individual mengaitkan 

dirinya terhadap organisasi dan memfokuskan keterikatan individual terhadap 

tindakannya bukan pada keterikatannya terhadap organisasi.   

 Beberapa penafsir mengemuakan bahwa teori side bets konsisten dengan teori 

pertukaran-komitmen yang menyatakan bahwa komitmen berkembang sebagai hasil dari 

kepuasan pegawai dengan ganjaran yang harus dikorbankan jika pegawai meninggalkan 

organisasinya. Becker menyatakan bahwa seseorang menginvestasikan sesuatu dalam 

organisasi atau pekerjaannya (menempatkan side bets) dengan mempertaruhkan sesuatu 

yang dianggapnya bernilai. Semakin besar side bets dipertaruhkan, semakin besar 

komitmen terhadap organisasi atau pekerjaan. Thus, komitmen adalah masalah 

penambahan investasi. Investasi merupakan fungsi dari pilihan personal, dan penambahan 

investasi merupakan hasil dari perjalanan individu dalam organisasi dan struktur karir. 

Ide ini secara implisit menyatakan bahwa penambahan investasi atau side bets sepanjang 

waktu menurunkan daya tarik organisasi atau pekerjaan lain.  

 Hrebeniak dan Alutto (1972) memfokuskan definisi kepada pertukaran, 

mendefinisikan komitmen sebagai: Suatu fenomena struktural yang terjadi sebagai hasil 

dari transaksi individual-organisasi dan penambahan side bets atau investasi sepanjang 

waktu.  

 Meskipun Becker mengemukakan bahwa side bets dapat berupa fenomena 

struktural seperti pensiun atau senioritas, persoalan yang dihadapi para penafsir adalah 

menetapkan indikator terbaik yang menjadi proksi bagi side bets atau investasi. Beberapa 

peneliti menetapkan usia sebagai proksi terpenting, namun peneliti lainnya menetapkan 

faktor lain. Beberapa hasi studi yang berkaitan dengan penentuan faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap akumulasi investasi dan sekaligus merupakan pengujian terhadap 

teori side bets diuraikan berikut.  
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IV.  STUDI-STUDI TEORI SIDE BETS 
 Para peneliti awal mengenai komitmen mencoba mengkaji validitas teori side bets. 

Tidak seluruh studi dapat dikemukakan. Bagian ini mengurai beberapa studi secara 

ringkas. 

 

a.  Studi Ritzer dan Trice 

 Kedua peneliti ini merupakan yang pertama kali melakukan pengujian teori side 

bets secara empiris. Subjek pada studi ini adalah manajer personalia. Variabel dependen 

adalah skor komitmen yang diperoleh dari serangkaian pertanyaan, dan variabel 

independen adalah usia, pendidikan, perkawinan, tanggungan keluarga, tingkat mobilitas, 

dan gaji. Ritzer dan Trice menghipotesiskan adanya hubungan langsung antara variabel-

variabel independen dengan komitmen. Teknik analisis yang digunakan adalah korelasi. 

 Ritzer dan Trice menyusun item-item pertanyaan yang mencakup lima aspek yaitu 

gaji (pay), kebebasan (freedom), status, tanggung jawab (responsibility) dan kesempatan 

untuk maju. Skor komitmen diperoleh dari serangkaian pertanyaan terhadap manajer 

personalia yang mencakup tiga hal apakah mereka: 

1. pasti akan berpindah perusahaan (atau pekerjaan)  

2. tidak bisa memutuskan, 

3. pasti tidak akan berpindah perusahaan (atau pekerjaan) 

 Uji coba terhadap kuesioner dilakukan melalui 100 kali interview. Berdasarkan 

pengujiannya, kedua peneliti ini menghasilkan temuan-temuan berikut :  

1. Usia, pendidikan, perkawinan, tanggungan keluarga. Hal ini bertentangan dengan 

pandangan Becker yang menganggap bahwa faktor-faktor tersebut memiliki hubungan 

signifikan dengan komitmen. 

2. Tingkat mobilitas. Tiga tingkat mobilitas yaitu tingkat perubahan dalam organisasi, 

perubahan pekerjaan dan perpindahan geografis dihipotesiskan berkorelasi negatif 

dengan komitmen. Argumen mengenai hubungan tersebut didasarkan pada anggapan 

bahwa diperlukan waktu yang mencukupi untuk membangun side bets dalam 

organisasi/unit organisasi saat ini sehingga individual tidak menyukai mobilitas. Di 

antara ketiga jenis mobilitas tersebut, hanya hubungan antara perubahan/perpindahan 

dalam perusahaan yang memiliki korelasi signifikan dengan komitmen, sedangkan 

sisanya tidak signifikan.  
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3. Gaji. Analisis mengindikasikan bahwa gaji merupakan indikator terbaik bagi 

komitmen terhadap organisasi. 

 Secara keseluruhan, Ritzer dan Trice menyimpulkan bahwa teori side bets dapat 

ditolak. Meskipun mobilitas dan gaji yang tinggi memiliki korelasi signifikan dengan 

komitmen organisasional, sebagian besar variabel independen tidak signifikan.   

 

b.  Studi Sheldon 

 Sheldon memandang bahwa studi komitmen bagi organisasi utilitarian adalah 

penting dalam masyarakat modern. Organisasi utilitarian lebih menekankan sisi material, 

ketimbang psikologikal atau simbolik, sebagai sumber kontrol dan motivasi. Komitmen 

para profesional dalam organisasi utilitarian sulit terwujud mengingat para profesional 

telah memiliki komitmen sebelumnya terhadap profesi.   

 Becker (1956) menemukan bahwa identifikasi terhadap profesi (komitmen profesi) 

berhubungan dengan tiga jenis pengalaman yaitu (1) investasi, khususnya waktu yang 

digunakan untuk menyelesaikan pendidikan, (2) keterlibatan dengan sesama peserta didik 

dan guru, yang mana hal tersebut memperkuat nilai-nilai profesi, dan (3) pengembangan 

kepentingan dan keterampilan teknis. 

 Studi dilaksanakan pada laboratorium penelitian yang terlibat dengan proyek 

pemerintah. Sampel 102 ilmuwan dan engineer dengan derajat pendidikan Doktor. 

Pemilihan sampel Doktor didasarkan pada asumsi bahwa derajat Doktor memiliki 

sosialisasi yang tinggi terhadap profesi dan tidak mengharapkan ganjaran organisasi. 

Teknik analisis yang digunakan Shledon adalah uji beda. 

 Temuan-temuan yang dapat dikemukakan Sheldon : 

1. Usia dan posisi bukan merupakan indikator penting bagi komitmen. 

2. Masa kerja. Lama kerja merupakan indikator yang baik bagi komitmen organisasional. 

3. Keterlibatan Sosial memiliki hubungan moderat dengan komitmen organisasional. 

 

c.  Studi Alutto et al. 

 Alutto et al., memodifikasi kuesioner yang dikembangkan oleh Ritzer dan Trice. 

Kuesioner modifikasi inilah yang oleh para peneliti dipandang sebagai kusioner paling 

populer.  Kuesioner Alutto et al., dirancang untuk mengukur komitmen perawat dan guru. 

Para peneliti lain mengadaptasi kuesioner ini dengan mengganti profesi pekerjaan 

perawat atau guru dengan profesi lain yang diteliti.  
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 Berdasarkan studinya, Alutto et all., menyimpulkan: 

1. Usia, lama kerja, jenis kelamin (wanita), dan kepuasan kerja memiliki hubungan 

positif dengan komitmen organisasional.  

2. Pendidikan memiliki hubungan terbalik dengan komitmen organisasional. 

 Secara keseluruhan, studi ini memberikan dukungan terhadap teori side bets dari 

Becker.   

 

d.  Studi  Shoemaker et al. 

 Studi ini mengkaji berbagai faktor sosial dan demografis yang berkaitan dengan 

teori side bets. Subjek adalah 120 pegawai kehutanan dari instansi pemerintah negara 

bagian dan pemerintah pusat. Instrumen pengukuran mengadaptasi dari Alutto et al. 

(1973). Variabel struktural yang dikaji adalah usia, pendidikan, masa kerja, persentase 

pendapatan selain dari gaji pokok, usia pada saat menjadi pegawai, lama pelatihan, dan 

jumlah lokasi penugasan selama menjadi pegawai kehutanan. Dua variabel tambahan 

adalah kepuasan kerja dan rasa solidaritas. Teknik analisis menggunakan korelasi. 

 Berdasarkan studinya, Shoemaker et al., menemukan bahwa terdapat korelasi 

positif signifikan antara usia, masa kerja, pendidikan, jumlah penugasan, dan kepuasan 

kerja. Secara umum, temuan ini memberikan dukungan sebagian terhadap teori side bets. 

Model alternatif komitmen yang ditawarkan Ritzer dan Trice yang memfokuskan 

identifikasi melalui atitudinal atau psikologi sosial memperoleh dukungan sepenuhnya. 

 

V.  PENUTUP 
 Teori side bets yang dikemukakan oleh Becker secara intuitif memberikan 

penjelasan yang menarik mengapa seseorang bertahan dalam suatu organisasi. Namun 

demikian, studi-stu yang dilakukan menghasilkan kontroversi. Studi Ritzer dan Trice 

menolak keberadaan teori side-bets, sedangkan studi lainnya seperti Alutto et al., 

memberikan dukungan, dan studi lainnya memberikan dukungan parsial.  

 Ritzer dan Trice memberikan alternatif teori sebagai penjelasan tentatif. Menurut 

kedua peneliti ini, komitmen organisasional pada dasarnya bukan hanya merupakan 

fenomena struktural namun cenderung merupakan fenomena psikologi dimana individual 

sebenarnya tidak memiliki komitmen terhadap organisasi namun individual memiliki 

komitmen terhadap sesuatu yang bernilai. Jika organisasi merupakan sesuatu yang 
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bernilai bagi individu, maka komitmen akan menguat. Side bets bukan merupakan 

pembentuk komitmen tetapi sebagai sarana peningkatan komitmen.  

 Jauh sebelumnya, Becker mengakui bahwa konsep komitmen yang 

dikemukakannya memilik sejumlah kelemahan baik secara empiris maupun teoritis. 

Orang-orang sering mengadapi komitmen yang bertentangan, sehingga konsep komitmen 

yang diajukan tidak bisa memberikan jawaban. Konsep ini memiliki cakupan area yang 

terbatas. Banyak perilaku yang konsisten tidak bisa dijelaskan oleh konsep komitmen.  
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