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ABSTRAK 
 

Komitmen profesi merupakan proses 
pada individu (pegawai) dalam 
mengidentifikasi dirinya dengan nilai-nilai, 
aturan-aturan dan tujuan profesinya. 
Komitmen profesi juga merupakan 
persepsi yang berintikan loyalitas, tekad 
dan harapan seseorang dengan dituntun 
oleh sistem nilai atau norma yang akan 
mengarahkan orang tersebut untuk 
bertindak atau bekerja sesuai prosedur-
prosedur tertentu dalam upaya 
menjalankan tugasnya dengan tingkat 
keberhasilan yang tinggi.  
 
Kata Kunci : Komitmen Profesi Afektif, 

Komitmen Profesi Nor-
matif, dan Komitmen Pro-
fesi Kontinuan 

 
PENDAHULUAN 

 
Komitmen profesi didasarkan pada 

identifikasi dari suatu keinginan untuk 
membantu pencapaian tujuan profesi. 
Konsep komitmen profesi didasarkan 
pada premis bahwa individu membentuk 
suatu kesetiaan (attachment) terhadap 
profesinya selama proses sosialisasi dan 
profesi tersebut telah menanamkan nilai-
nilai dan norma-norma profesi.  

Menurut Aranya dan Ferris (1984) 
komitmen profesi dapat didefinisikan 
sebagai kekuatan relatif dari identifikasi 
dan keterlibatan individu terhadap suatu 
profesi. Menurut mereka, komitmen se-
seorang terhadap profesinya diwujudkan 
dalam tiga karakteristik berikut : (1) suatu 
penerimaan atas tujuan-tujuan dan nilai-
nilai profesi, (2) suatu kemauan untuk 
melakukan suatu tugas sekuat tenaga 
demi kepentingan profesi, dan (3) suatu 
keinginan untuk memelihara dan mem-
pertahankan keanggotaan dalam profesi.  

Menurut Lee et al. (2000)  bahwa 
individu dengan komitmen profesi yang 
tinggi memiliki identifikasi yang lebih kuat, 
dan mengalami hal yang lebih positif 
tentang profesinya dibandingkan dengan 

individu dengan komitmen profesi yang 
rendah. Komitmen profesi dapat dikem-
bangkan melalui pengalaman profesional 
positif atau pengembangan keahlian 
profesional. Komitmen profesi dibangun 
selama proses sosialisasi ketika profesi 
tersebut memberikan penekanan terhadap 
pemahaman nilai-nilai dan norma-norma 
yang disyaratkan oleh suatu profesi. Oleh 
karena itu komitmen seseorang terhadap 
profesinya akan meningkat sesuai dengan 
proses sosialisasi dan pengalamannya 
tentang suatu profesi  (Jeffrey dan 
Weatherholt, 1996).  

Selanjutnya Lee et al. (2002) meng-
identifikasi ada empat alasan mengenai 
pentingnya memahami komitmen profesi, 
yaitu karena: 
(1).  Karir seseorang merupakan fokus 

utama dalam hidupnya,  
(2) Komitmen terhadap profesi mem-

pengaruhi retensi seseorang dalam 
organisasi, komitmen ini memiliki 
implikasi penting untuk manajemen 
sumber daya manusia,  

(3) Keahlian profesi dibangun dan ber-
kembang dari pengalaman kerja, 
kinerja tugas dapat memiliki hubu-
ngan dengan komitmen profesi, dan  

(4)  Studi-studi tentang komitmen profesi 
memberikan pemahaman bagaimana 
individu mengembangkan dan meng-
integrasikan dimensi-dimensi dari 
komitmen baik di dalam maupun di 
luar oragnisasi. 

 
DIMENSI DARI KOMITMEN PROFESI 

 
Menurut Hall et al. (2005), komitmen 

profesi bukanlah suatu konstruk yang 
bersifat unidimensional tetapi bersifat 
multi dimensional karena konsep ko-
mitmen profesi dikembangkan dari konsep 
yang lebih mapan yaitu konsep komitmen 
organisasi. Mereka mengajukan dimensi 
komitmen profesi sebagai berikut : 
1) Komitmen profesi afektif, merupakan 

keterikatan emosional terhadap pro-
fesi dimana individu mengindentifika-
sikan diri dengan profesi dan menik-
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mati keanggotaan dalam profesi. 
Komitmen afektif individu terhadap 
profesinya dibangun melalui pertu-
karan pengalaman positif dan negatif 
dari profesinya. 

2) Komitmen profesi kontinuan, meru-
pakan keterikatan terhadap profesi 
yang dibangun individu dengan mem-
pertimbangkan biaya yang dirasakan 
jika meninggalkan profesi  

3) Komitmen profesi normatif merupakan 
suatu kesetiaan pada profesi karena 
merasakan suatu kewajiban (tang-
gung jawab) untuk tetap berada dalam 
profesi. 
Penelitian empirik tentang komitmen 

profesi ini kebanyakan dilakukan terhadap 
para akuntan. Salah satunya dilakukan 

oleh Shaub et al. (1993) yang menguji 
hubungan antara idealisme dan relati-
visme dari orientasi etis akuntan terhadap 
komitmen profesi. Shaub et al. (1993) 
berargumen bahwa individu yang idealis 
lebih berkeinginan untuk memelihara 
standar profesi, yang mungkin tercermin 
dalam level komitmen profesi yang tinggi. 
 

PENELITIAN-PENELITIAN TENTANG 
KOMITMEN PROFESI 

 
Berikut ini akan dirangkumkan pe-

rkembangan penelitian tentang komitmen 
profesi yang telah dilakukan oleh para 
peneliti sebelumnya. 

 

 
Rangkuman Beberapa Penelitian tentang Komitmen Profesi 

No. Peneliti/Tahun/ 
Judul/Alat Analisis Data 

Ukuran Komitmen 
Profesional yang 

digunakan  

Temuan terhadap Komitmen Profesi 

1. Smith and Hall/2008/An 
Empirical Examination of 
a Three Component 
Model Professional 
Commitment among 
Public Accountants/ 
AMOS 5. 

Komitmen 
professional diukur 
dengan 
menggunakan skala 
Meyer et al. 
(1993)yang terdiri 
dari 6 item untuk 
komponen komitmen 
professional afektif, 
kontinuan, dan 
normative 

1. Intensi turnover berhubungan negatif 
dengan komitmen professional yang 
afektif. 

2. Intensi turn over tidak berhubungan 
dengan komitmen professional yang 
normatif dan kontinuan. 

3. Tidak ada perbedaan yang signifikan 
antara komitmen professional yang 
afektif, kontinuan, dan normatif 
diantara para professional wanita dan 
pria.  

2. Dwyer, Welker, dan 
Friedberg/2000/A 
Reseach Note 
Concerning the 
Dimensionality of the 
Professional 
Commitment 
Scale/LISREL 8 

Komitmen profesi 
diukur dengan 
menggunakan skala 
yang diadaptasi oleh 
Aranya et al. (1981) 
dari Organizational 
Commitment 
Questionnaire (OCQ) 
Porter et al.(1974)  

Komitmen profesi harus terdiri dari tiga 
dimensi yaitu komitmen profesi afektif, 
komitmen profesi normatif, dan 
komitmen profesi kontinuan. 

3. Brierley/1996/The 
Measurement of 
Organizational 
Commitment and 
Professional 
Commitment/Analisis 
Korelasi 

Komitmen profesi 
diukur dengan 
menggunakan 9 item 
kuesioner komitmen 
organisasional yang 
dikemukakan oleh 
Porter et al. (1974). 

1. Korelasi antara komitmen 
organisasional dan komitmen profesi 
dengan turnover intention adalah 
negative signifikan. 

2. Korelasi yang signifikan antara 
komitmen organisasional dan komitmen 
profesi dengan keinginan berhenti dari 
profesi. 

3. Korelasi yang signifikan antara 
komitmen organisasional dan komitmen 
profesi dengan kepuasan kerja 

4. Bline, Duchon, and 
Meixner/1991/The 
Measurement of 
Organizational and 
Professional 
Commitment : An 

Komitmen profesi 
diukur dengan 
menggunakan 15 
item. 

1. Komitmen profesi memiliki korelasi yang 
positif yang kuat dengan kepuasan 
professional dan berkorelasi negatif 
dengan keinginan untuk beralih profesi. 

2. Ada perbedaan yang signifikan antara 
komitmen organisasional dan komitmen 
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Examination of the 
Psychometric Properties 
of Two Commonly Used 
Instruments/Analisis 
Korelasi 

profesi  dalam hubungannya dengan 
konstruk kepuasan kerja, keinginan 
berhenti dari organisasi, dan pekerjaan.  

5. Morrow and Wirth/1989/ 
Work Commitment 
among Salaried 
Professional/ 

Komitmen profesi 
diukur dengan 
menggunakan 15 
item kuesioner. 

Konsep komitmen profesi dapat 
dibedakan dari konsep komitmen 
organisasional. 

6. Aranya, and 
Amernic/1981/An 
Examination of 
Professional 
Commitment in Public 
Accounting/ANOVA 

Komitmen profesi 
diukur dengan 
mengadopsi 
instrument komitmen 
organisasi Porter et 
al. (1974) 

1. Ada perbedaan komitmen profesi 
diantara partner, supervisor, manajer 
senior, dan semi-senior. 

2. Ada hubungan yang signifikan 
antara komitmen profesi dengan 
komitmen organisasional, kepuasan 
terhadap kompensasi dan konflik 
professional-organisasional. 

Sumber : Dari berbagai penelitian, yang diolah kembali 
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