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ABSTRACT

This research aimed to analyze influence of commitment to the type and intensity of commitment. Those influences 
to process and leprosy program performance in Public Health Center. This is an analytic observatory research with cross 
sectional approach. The sum of sample was total population which consists of 36 leprosy program officers in Public 
Health Center of Bojonegoro Regency. Data was collected with questionnaire which then analyzed by cross tabulation.
The result showed that there were influence of tenure and work experience to affective commitment; education and 
socialization experience to normative commitment education, socialization experience, and organizational invesment 
to normative occupational commitment; work experience, socialization experience, and organizational invesment to 
organizational commitment intensity, work experience, work investment and socialization experience to occupational 
commitment intensity, organizational and occupational commitment types to leprosy process and program performance, 
occupational commitment intensity to process and leprosy program performance, leprosy process performance to leprosy 
program performance in Public Health Center. This research concluded that there was different factor antecedent of 
organizational commitment and occupational commitment, program officer who had a normative commitment had better 
performance than the neither affective nor continuans ones. Occupational commitment intensity was more influence to 
leprosy program performance than organizational commitment intensity. 
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PENDAHULUAN

Penyakit kusta merupakan salah satu penyakit 
menular yang menimbulkan masalah yang sangat 
kompleks. Masalah yang dimaksud bukan hanya dari segi 
medis akan tetapi meluas hingga masalah sosial, ekonomi, 
budaya, keamanan dan ketahanan nasional. Penyakit 
kusta pada umumnya terdapat di Negara yang sedang 
berkembang sebagai akibat keterbatasan kemampuan 
negara tersebut dalam memberikan pelayanan yang 
memadai dalam bidang kesehatan, pendidikan, 
kesejahteraan sosial ekonomi pada masyarakat (Depkes, 
2006). Penyakit kusta merupakan masalah kesehatan 
masyarakat di Jawa Timur karena ditemukan sebanyak 30-
35% penderita kusta di wilayah tersebut. Berbagai upaya 
telah dilaksanakan dan berhasil menurunkan prevalensi 
dari 6,2 pada tahun 1991 menjadi 1,48 per 10.000 
penduduk per 31 Desember 2010. Namun penemuan 
penderita baru masih belum menurun dan cenderung 
stabil dari tahun ke tahun. Hal ini akan berdampak pada 
sulitnya mencapai eliminasi, sehingga kusta akan tetap 
menjadi masalah kesehatan yang kompleks (Dinkesprov 
Jawa Timur, 2011).

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai 
organisasi pelayanan kesehatan dasar berperan penting 

dalam program pengendalian kusta dengan berupaya 
mencapai tujuan program yaitu menurunkan Prevalence 
Rate (PR) Kusta sampai di bawah 1 per 10.000 penduduk. 
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka diperlukan 
komitmen petugas Puskesmas dan manajemen program 
yang baik (Depkes, 2006). Berdasarkan Teori komitmen 
dari Meyer JP (2002) menjelaskan bahwa komitmen terdiri 
dari komitmen organisasi dan komitmen pekerjaan. Dua 
macam komitmen tersebut mempunyai tiga tipe yaitu 
komitmen afektif, komitmen kontinuans, dan komitmen 
normatif. Anteseden komitmen terdiri dari umur, jenis 
kelamin, masa kerja, pendidikan, pengalaman kerja, 
alternatif pekerjaan, investasi kerja, pengalaman sosialisasi 
dan investasi organisasi. Komitmen petugas berpengaruh 
terhadap kinerja organisasi. Petugas yang mempunyai 
komitmen tinggi akan bekerja keras untuk mencapai target 
yang telah ditentukan organisasi.

Menurut Terry GR (1977) menjelaskan bahwa 
manajemen merupakan proses yang khas yang terdiri 
fungsi manajemen yaitu planning, organizing, actuating 
dan controlling (POAC). Organisasi harus melaksanakan 
fungsi manajemen tersebut dengan baik agar dapat 
mencapai tujuan organisasi. Menurut Terry GR, Fungsi 
manajemen tepat apabila dilaksanakan di Puskesmas 
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karena sederhana, sistematis dan mudah dipahami. 
Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula 
yang memberikan pengertian performance sebagai hasil 
kerja atau prestasi kerja. Namun sebenarnya kinerja 
mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil 
kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan 
berlangsung (Wibowo, 2009).

Berdasarkan pencapaian PR program pengendalian 
kusta Puskesmas di Kabupaten Bojonegoro tahun 2008–2010 
menunjukkan bahwa terdapat 23 (63,9%) Puskesmas 
yang mempunyai tren PR naik dan PR tahun 2010 > 1 per 
10.000 penduduk dan 13 (36,1%) Puskesmas mempunyai 
tren PR turun dan PR tahun 2010 < 1 per 10.000 
penduduk (Laporan Situasi Kusta Kabupaten Bojonegoro 
2008-2010). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui 
bahwa terdapat masalah rendahnya kinerja program 
pengendalian kusta Puskesmas di Kabupaten Bojonegoro 
pada tahun 2008-2010 (63,9% Puskesmas mempunyai 
kinerja kurang baik pada program pengendalian kusta). 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh 
komitmen organisasi dan komitmen pekerjaan petugas 
terhadap kinerja program pengendalian kusta Puskesmas 
di Kabupaten Bojonegoro.

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian ini adalah penelitian analitik 
observasional dengan pendekatan cross sectional. Unit 
analisis penelitian ini adalah petugas program pengendalian 
kusta Puskesmas di Kabupaten Bojonegoro. Lokasi 
penelitian di Puskesmas Kabupaten Bojonegoro. Populasi 
penelitian ini adalah petugas program pengendalian kusta 
Puskesmas sebanyak 36 orang. Sampel diambil secara 
total dari populasi sebesar 36 orang.

Variabel penelitian ini adalah variabel anteseden 
yang meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman 
kerja, alternatif pekerjaan, investasi kerja, pengalaman 
sosialisasi dan investasi organisasi. Variabel independen 
meliputi tipe komitmen organisasi, intensitas komitmen 
organisasi, tipe komitmen pekerjaan dan intensitas 
komitmen pekerjaan. Variabel antara yang meliputi 
kinerja proses yang terdiri dari kinerja perencanaan, 
kinerja pengorganisasian, kinerja penggerakan, 
kinerja pengendalian. Variabel dependen yaitu kinerja 
program pengendalian kusta Puskesmas di Kabupaten 
Bojonegoro. Instrumen penelitian adalah kuesioner yang 
terdiri kuesioner komitmen dan kuesioner kinerja proses 
dan lembar pencatatan kinerja program pengendalian 
kusta Puskesmas. Data primer meliputi data anteseden 
komitmen, tipe komitmen, intensitas komitmen dan 
kinerja proses program pengendalian kusta Puskesmas. 
Data sekunder meliputi data Case Detection Rate (CDR), 
Cacat Tingkat II, PR) dan Release From Treatment Rate 
(RFT Rate). Analisis data menggunakan tabel silang. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komitmen Organisasi

Sebagian besar petugas program kusta (72,2%) 
berumur 40–50 tahun yang merupakan usia produktif. 
Sebagian besar petugas program kusta (86,1%) berjenis 
kelamin laki-laki. Sebagian besar petugas program kusta 
(55,6%) mempunyai masa sebagai petugas Puskesmas 
selama 21–30 tahun sehingga menunjukkan bahwa 
petugas telah mempunyai pengalaman yang cukup 
tentang pelaksanaan program Puskesmas. Sebagian 
besar petugas program kusta (80,6%) mempunyai 
pendidikan tinggi, hal ini menunjukkan bahwa petugas 
mempunyai motivasi untuk meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilannya. Sebagian besar petugas program 
kusta (55,6%) mempunyai pengalaman kerja yang berkaitan 
dengan situasi kerja Puskesmas baik. Hal ini menunjukkan 
bahwa petugas merasa mendapat tantangan bekerja, 
mendapat kejelasan uraian tugas, mendapat kejelasan 
tujuan program, merasakan kerja sama antar petugas 
dan merasa keberadaannya dibutuhkan di Puskesmas, 
meskipun masih terdapat petugas yang merasa kesulitan 
dalam mencapai target program Puskesmas. Sebagian 
besar petugas program kusta (69,4%) tidak mempunyai 
alternatif pekerjaan selain sebagai petugas Puskesmas. 
Sebagian besar petugas program kusta (52,8%) 
mempunyai investasi kerja untuk Puskesmas cukup. Hal 
ini menunjukkan bahwa petugas belum optimal dalam 
mencurahkan waktu dan usahanya untuk mencapai 
target Puskesmas. Sebagian besar petugas program 
kusta (47,2%) mempunyai pengalaman sosialisasi sebagai 
petugas Puskesmas cukup. Hal ini menunjukkan bahwa 
petugas mendapat dukungan dari keluarga untuk menjadi 
petugas Puskesmas, meskipun terdapat petugas yang 
tidak mendapat dorongan dari petugas Puskesmas 
untuk menjadi petugas Puskesmas. Sebagian besar 
Puskesmas (66,7%) mempunyai investasi organisasi 
untuk staf Puskesmas baik. Hal ini menunjukkan bahwa 
petugas mendapat manfaat orientasi tugas dan mendapat 
dukungan untuk meningkatkan kompetensinya.

Anteseden Komitmen Pekerjaan 

Sebagian besar petugas program kusta (66,7%) 
mempunyai pengalaman kerja yang berkaitan dengan 
situasi kerja program kusta baik. Hal ini menunjukkan 
bahwa petugas merasa mendapat tantangan bekerja, 
mendapat kejelasan uraian tugas, mendapat kejelasan 
tujuan program, merasakan kerja sama antar petugas 
dan merasa keberadaannya dibutuhkan di Puskesmas, 
meskipun masih terdapat petugas yang merasa kesulitan 
dalam mencapai target program kusta. Sebagian besar 
petugas program kusta Puskesmas (72,2%) mempunyai 
alternatif pekerjaan di Puskesmas selain bekerja sebagai 
petugas program kusta. Hal ini menunjukkan bahwa 
petugas mempunyai tugas pada program selain program 
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kusta. Sebagian besar petugas program kusta Puskesmas 
(61,1%) mempunyai investasi kerja untuk program kusta 
cukup. Hal ini menunjukkan bahwa petugas belum optimal 
dalam mencurahkan waktu dan usahanya untuk mencapai 
target program kusta. Sebagian besar petugas program 
kusta (55,6%) mempunyai pengalaman sosialisasi sebagai 
petugas program kusta baik. Hal ini menunjukkan bahwa 
petugas mendapat dukungan dari keluarga untuk menjadi 
petugas program kusta, meskipun terdapat petugas 
yang tidak mendapat dorongan dari petugas Puskesmas 
untuk menjadi petugas program kusta. Sebagian besar 
Puskesmas (66,7%) mempunyai investasi organisasi untuk 
staf baik. Hal ini menunjukkan bahwa petugas mendapat 
manfaat orientasi tugas dan mendapat dukungan untuk 
meningkatkan kompetensinya.

Tipe dan Intensitas Komitmen Organisasi dan 
Komitmen Pekerjaan

Sebagian besar petugas program kusta Puskesmas 
(52,8%) mempunyai tipe komitmen normatif hal ini 
menunjukkan bahwa petugas program kusta dalam 
melaksanakan tugas program Puskesmas cenderung 
berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan Puskesmas. 
Sebagian besar petugas program kusta Puskesmas 
(69,4%) mempunyai intensitas komitmen organisasi 
yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa petugas merasa 
tertarik dengan program Puskesmas, merasa senang 
bekerja di Puskesmas, merasa dilibatkan pada kegiatan 
Puskesmas, bersedia bekerja sama dengan petugas 
program lain, bersedia melaksanakan tugas mendadak, 
lebih mementingkan tugas dibanding kepentingan 
pribadi dan berusaha berkoordinasi dengan petugas 
program lain, meskipun terdapat petugas yang kurang 
disiplin masuk kerja. Sebagian besar petugas program 
kusta Puskesmas (55,6%) mempunyai tipe komitmen 
kerja normatif. Hal ini menunjukkan bahwa petugas 
program kusta dalam melaksanakan tugas program 
kusta cenderung berdasarkan pedoman program kusta. 
Sebagian besar petugas program kusta Puskesmas 
(50,0%) mempunyai intensitas komitmen pekerjaan yang 
tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa petugas merasa 
tertarik pada program kusta, merasa menyesal apabila 
target program kusta tidak tercapai, senang bekerja sama 

dengan rekan kerja program kusta, lebih mementingkan 
kepentingan tugas program kusta dibanding dengan 
kepentingan pribadi, bersungguh-sungguh menemukan 
penderita kusta dan berusaha meningkatkan pengetahuan 
masyarakat tentang kusta, meskipun terdapat petugas 
yang kurang bersedia bekerja sama dengan rekan kerja 
program kusta. 

Berdasarkan tabel 1 dapat diperoleh informasi 
bahwa sebagian besar petugas program kusta (52,8%) 
mempunyai tipe komitmen normatif. Hal ini menunjukkan 
bahwa petugas program kusta dalam melaksanakan tugas 
program Puskesmas cenderung berdasarkan pedoman 
yang telah ditetapkan Puskesmas.

Berdasarkan tabel 2 dapat diperoleh informasi 
bahwa sebagian besar petugas program kusta (69,4%) 
mempunyai intensitas komitmen organisasi yang 
tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa petugas merasa 
tertarik dengan program Puskesmas, merasa senang 
bekerja di Puskesmas, merasa dilibatkan pada kegiatan 
Puskesmas, bersedia bekerja sama dengan petugas 
program lain, bersedia melaksanakan tugas mendadak, 
lebih mementingkan tugas dibanding kepentingan pribadi, 
dan berusaha berkoordinasi dengan petugas program 
lain, meskipun terdapat petugas yang kurang disiplin 
masuk kerja.

Berdasarkan tabel 3 dapat diperoleh informasi bahwa 
sebagian besar petugas program kusta (55,6%) mempunyai 
tipe komitmen kerja normatif. Hal ini menunjukkan bahwa 
petugas program kusta dalam melaksanakan tugas 
program kusta cenderung berdasarkan pedoman program 
kusta.

Tabel 1.

Gambaran Tipe Komitmen Organisasi Petugas Program 
Kusta Puskesmas di Kabupaten Bojonegoro

No Tipe komitmen organisasi Frekuensi %
1 Komitmen Afektif 14 38,9
2 Komitmen Kontinuans 3 8,3
3 Komitmen Normatif 19 52,8

Total 36 100

Tabel 2.

Gambaran Intensitas Komitmen Organisasi Petugas 
Program Kusta Puskesmas di Kabupaten Bojonegoro

No
Intensitas komitmen 

organisasi
Frekuensi %

1 Rendah 3 8,3

2 Sedang 8 22,2

3 Tinggi 25 69,4

Total 36 100

Tabel 3.

Gambaran Tipe Komitmen Pekerjaan Petugas Program 
Kusta Puskesmas di Kabupaten Bojonegoro 

No Tipe komitmen pekerjaan Frekuensi %

1 Komitmen Kerja Afektif 13 36,1

2 Komitmen Kerja 
Kontinuans

3 8,3

3 Komitmen Kerja Normatif 20 55,6

Total 36 100
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Berdasarkan tabel 4 dapat diperoleh informasi 
bahwa sebagian besar petugas program kusta (50,0%) 
mempunyai intensitas komitmen pekerjaan yang tinggi. 
Hal ini menunjukkan bahwa petugas merasa tertarik 
pada program kusta, merasa menyesal apabila target 
program kusta tidak tercapai, senang bekerja sama 
dengan rekan kerja program kusta, lebih mementingkan 
kepentingan tugas program kusta dibanding dengan 
kepentingan pribadi, bersungguh-sungguh menemukan 
penderita kusta, dan berusaha meningkatkan pengetahuan 
masyarakat tentang kusta, meskipun terdapat petugas 
yang kurang bersedia bekerja sama dengan rekan kerja 
program kusta.

Kinerja Proses dan Kinerja Program Pengendalian 
Kusta 

Sebagian besar  petugas program kusta 
Puskesmas (77,8%) mempunyai kinerja proses baik. 
Hal ini menunjukkan bahwa petugas telah cukup 
optimal dalam pelaksanaan fungsi pengorganisasian 
tetapi masih belum optimal dalam pelaksanaan fungsi 
perencanaan, penggerakan, dan pengendalian. Sebagian 
besar Puskesmas (69,4%) mempunyai kinerja program 
pengendalian kusta baik. Hal ini menunjukkan bahwa 
Puskesmas lebih mengandalkan penemuan penderita 
kusta secara pasif. Variabel anteseden yang berpengaruh 
terhadap tipe komitmen afektif adalah masa kerja dan 
pengalaman kerja yang berkaitan dengan situasi kerja. Hal 
ini dapat disebabkan karena petugas program kusta yang 
mempunyai masa kerja yang lebih lama dan merasakan 
situasi kerja yang baik, secara emosi akan merasa nyaman 
bekerja di Puskesmas sehingga membentuk tipe komitmen 
afektif. Temuan ini berbeda bila dibandingkan dengan teori 
komitmen Meyer JP (2002) yang menyatakan bahwa 
komitmen afektif dipengaruhi juga oleh umur, jenis kelamin 
dan pendidikan. Variabel anteseden yang berpengaruh 
terhadap tipe komitmen normatif adalah pendidikan dan 
pengalaman sosialisasi. Hal ini dapat disebabkan karena 
petugas program kusta yang mempunyai pendidikan yang 
lebih tinggi akan lebih memahami peraturan organisasi 
dan petugas yang mempunyai pengalaman sosialisasi 
yang baik akan mendapat dukungan dari keluarga 
dan staf lainnya untuk mematuhi peraturan Puskesmas 

sehingga membentuk tipe komitmen normatif. Temuan ini 
berbeda bila dibandingkan dengan Teori komitmen Meyer 
JP (2002) yang menyatakan bahwa komitmen normatif 
dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, masa kerja dan 
investasi organisasi. Tidak ada variabel anteseden yang 
berpengaruh terhadap tipe komitmen kontinuans. Temuan 
ini berbeda bila dibandingkan dengan teori komitmen 
Meyer JP (2002) yang menyatakan bahwa komitmen 
kontinuans dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, masa 
kerja, pendidikan, alternatif pekerjaan dan investasi kerja. 
Hal ini dapat disebabkan ada variabel lain yang dapat 
memengaruhi misalnya variabel gaji yang diterima. 

Variabel anteseden yang berpengaruh terhadap 
komitmen kerja normatif adalah pendidikan, pengalaman 
sosialisasi dan investasi organisasi. Hal ini dapat 
disebabkan karena petugas program kusta yang 
mempunyai pendidikan lebih tinggi akan lebih mudah 
memahami pedoman program kusta, petugas yang 
mempunyai pengalaman sosialisasi yang baik akan 
mendapat dukungan keluarga dan bantuan staf lain untuk 
melaksanakan program kusta sesuai pedoman, petugas 
yang mendapat investasi organisasi yaitu pengarahan 
dan on the job training akan lebih mudah menguasai 
program kusta sesuai pedoman sehingga membentuk 
tipe komitmen kerja normatif. Temuan ini berbeda bila 
dibandingkan dengan teori komitmen Meyer JP (2002) yang 
menyatakan bahwa komitmen kerja normatif dipengaruhi 
juga oleh umur, jenis kelamin dan masa kerja. Tidak ada 
variabel yang berpengaruh terhadap tipe komitmen kerja 
afektif. Temuan ini berbeda bila dibandingkan dengan 
teori komitmen Meyer JP (2002) yang menyatakan bahwa 
komitmen kerja afektif dipengaruhi oleh umur, jenis 
kelamin, masa kerja, pendidikan dan pengalaman kerja.

Tidak ada variabel anteseden yang berpengaruh 
terhadap tipe komitmen kerja kontinuans. Temuan ini 
berbeda bila dibandingkan dengan teori komitmen Meyer 
JP. Hal ini dapat disebabkan ada variabel lain yang dapat 
memengaruhi misalnya variabel insentif yang diterima. 
Variabel anteseden yang berpengaruh terhadap intensitas 
komitmen organisasi adalah pengalaman kerja yang 
berkaitan dengan situasi kerja, pengalaman sosialisasi, 
dan investasi organisasi. Hal ini dapat disebabkan 
karena petugas program kusta yang merasakan situasi 
kerja yang baik akan merasakan adanya dukungan kerja 
sama dari rekan kerja, petugas yang mendapat orientasi 
pekerjaan dan dukungan melanjutkan pendidikan dari 
Puskesmas akan mendapat kejelasan uraian tugas 
dan dukungan untuk meningkatkan karir sehingga 
meningkatkan intensitas komitmen organisasi. Temuan 
penelitian ini berbeda dengan penelitian Angle HL, 
Perry JL (1981) karena pada penelitian tersebut terdapat 
pengaruh umur, jenis kelamin, dan pendidikan terhadap 
intensitas komitmen organisasi. 

Variabel yang berpengaruh terhadap intensitas 
komitmen pekerjaan adalah pengalaman kerja yang 
berkaitan dengan situasi kerja, dan investasi kerja, dan 
pengalaman sosialisasi. Hal ini dapat disebabkan petugas 

Tabel 4.

 Gambaran Intensitas Komitmen Pekerjaan Petugas 
Program Kusta Puskesmas di Kabupaten Bojonegoro 

No
Intensitas komitmen 

pekerjaan
Frekuensi %

1 Rendah 2 5,6

2 Sedang 16 44,4

3 Tinggi 18 50,0

Total 36 100
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yang merasakan situasi kerja program kusta yang baik 
merasa mendapat bantuan dalam melaksanakan tugas, 
petugas yang mempunyai investasi kerja yang baik 
akan bekerja keras untuk mencapai target program 
sehingga meningkatkan intensitas komitmen pekerjaan. 
Temuan ini berbeda bila dibandingkan dengan teori 
komitmen Meyer JP. Variabel yang berpengaruh terhadap 
kinerja proses program pengendalian kusta adalah tipe 
komitmen organisasi (komitmen normatif), tipe komitmen 
pekerjaan (komitmen kerja normatif), dan intensitas 
pekerjaan. Petugas yang mempunyai tipe komitmen 
normatif mempunyai kinerja proses yang paling baik bila 
dibandingkan tipe komitmen afektif dan tipe komitmen 
kontinuans. Hal ini dapat disebabkan karena petugas yang 
mempunyai tipe komitmen normatif atau tipe komitmen 
kerja normatif menguasai pedoman pelaksanaan kegiatan 
sehingga lebih mudah dalam melaksanakan fungsi 
manajemen. Di samping itu dapat disebabkan pula adanya 
supervisi yang baik dari Dinas Kesehatan sehingga dapat 
memantau pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan 
pedoman program pengendalian kusta. Temuan ini sesuai 
dengan hasil penelitian Snape E, Wing-hung Lo, Redman 
T (2008) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
komitmen normatif terhadap aktivitas profesional (proses 
manajemen). Temuan ini juga sesuai dengan penelitian 
Angle HL, Perry JL (1981) yang menyatakan bahwa 
terdapat pengaruh komitmen normatif terhadap partisipasi 
proses produksi. 

Variabel yang berpengaruh terhadap kinerja program 
pengendalian kusta adalah tipe komitmen organisasi 
(komitmen normatif), tipe komitmen pekerjaan (komitmen 
kerja normatif), intensitas komitmen pekerjaan, dan kinerja 
proses (perencanaan, pengorganisasian, penggerakan 
dan pengendalian). Petugas yang mempunyai tipe 
komitmen normatif mempunyai kinerja yang paling baik 
bila dibandingkan tipe komitmen afektif dan tipe komitmen 
kontinuans. Hal ini dapat disebabkan karena petugas yang 
mempunyai tipe komitmen normatif atau komitmen kerja 
normatif menguasai pedoman pengendalian program kusta 
sehingga lebih mudah mencapai target kinerja program 
pengendalian kusta tetapi bila pedoman pelaksanaan 
kegiatan kurang baik dapat berakibat kinerja program 
tidak optimal, petugas yang mempunyai intensitas 
komitmen pekerjaan yang tinggi akan bekerja keras dan 
tidak merasa terbebani untuk mencapai target kinerja 
program kusta, petugas yang mempunyai kinerja proses 
(perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 
pengendalian) yang tinggi dapat melaksanakan kegiatan 
program pengendalian kusta secara sistematis dan terukur 
sehingga akan lebih mudah mencapai target program 
pengendalian kusta. Di samping itu dapat disebabkan 
pula adanya supervisi yang baik dari Dinas Kesehatan 
sehingga dapat memantau pelaksanaan kegiatan agar 
sesuai dengan pedoman program pengendalian kusta. 
Temuan penelitian ini sesuai dengan penelitian Kartiningsih 
(2007) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
intensitas komitmen organisasi dengan kinerja karyawan. 

Temuan penelitian juga ini sesuai dengan penelitian 
Irmawati (2008) yang menyatakan bahwa ada pengaruh 
fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 
pengendalian dengan kinerja program. Temuan penelitian 
ini sesuai dengan penelitian Khan MR et al (2010) 
yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh komitmen 
normatif terhadap kinerja. Temuan ini sesuai dengan teori 
manajemen Terry GR (1977) yang menyatakan bahwa 
untuk mencapai tujuan organisasi, suatu organisasi 
harus melaksanakan fungsi manajemen dengan baik. 
Temuan ini dengan teori komitmen Meyer JP (2002) yang 
menyatakan bahwa komitmen normatif berpengaruh 
terhadap kinerja.

Intensitas komitmen organisasi tidak memengaruhi 
kinerja proses dan kinerja program pengendalian kusta. 
Hal ini dapat disebabkan karena intensitas komitmen 
organisasi lebih memengaruhi turnover petugas dibanding 
memengaruhi kinerja program. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat diketahui bahwa penyebab rendahnya 
kinerja program pengendalian kusta Puskesmas adalah 
rendahnya penemuan kasus kusta CDR. Rendahnya 
penemuan kasus tersebut disebabkan karena kurang 
optimalnya perencanaan program pengendalian kusta 
Puskesmas, kurangnya kerja sama dengan tokoh 
masyarakat, kurangnya penghargaan (reward) bagi 
petugas dan kurangnya kegiatan kunjungan rumah 
penderita kusta.

SIMPULAN

Terdapat perbedaan variabel anteseden yang 
berpengaruh terhadap tipe komitmen organisasi dan tipe 
komitmen pekerjaan. Tipe komitmen organisasi dipengaruhi 
oleh masa kerja, pendidikan, pengalaman kerja yang 
berkaitan dengan situasi kerja dan pengalaman sosialisasi; 
sedangkan tipe komitmen pekerjaan dipengaruhi oleh 
pendidikan, pengalaman sosialisasi, dan investasi 
organisasi. Terdapat perbedaan variabel anteseden yang 
berpengaruh terhadap intensitas komitmen organisasi 
dan intensitas komitmen pekerjaan. Intensitas komitmen 
organisasi dipengaruhi oleh pengalaman kerja yang 
berkaitan dengan situasi kerja, pengalaman sosialisasi 
dan investasi organisasi; sedangkan intensitas komitmen 
pekerjaan dipengaruhi oleh pengalaman kerja yang 
berkaitan dengan situasi kerja, investasi kerja dan 
pengalaman sosialisasi.

Petugas yang mempunyai tipe komitmen normatif 
mempunyai kinerja yang paling baik bila dibandingkan 
dengan tipe komitmen afektif dan tipe komitmen kontinuans. 
Intensitas komitmen pekerjaan lebih memengaruhi 
kinerja program pengendalian kusta dibanding intensitas 
komitmen organisasi. Penyebab rendahnya kinerja 
program pengendalian kusta adalah kurang optimalnya 
kinerja process yaitu kurang optimalnya perencanaan 
program pengendalian kusta Puskesmas, kurangnya kerja 
sama dengan tokoh masyarakat, kurangnya penghargaan 
(reward) bagi petugas dan kurangnya kegiatan kunjungan 
rumah penderita kusta.
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SARAN

Saran untuk Puskesmas di Kabupaten Bojonegoro 
adalah meningkatkan intensitas komitmen pekerjaan 
petugas program kusta melalui peningkatan situasi 
kerja Puskesmas yaitu peningkatan kerja sama antar 
petugas. Meningkatkan kinerja program pengendalian 
program kusta melalui peningkatan penyusunan rencana 
program kusta, kerja sama dengan tokoh masyarakat, 
memberi penghargaan (reward) bagi petugas dan 
meningkatkan kunjungan rumah penderita kusta untuk 
melaksanakan pemeriksaan kontak kusta dan memantau 
keteraturan minum obat penderita kusta. Menyusun 
Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan program 
pengendalian kusta untuk meningkatkan kinerja program 
pengendalian kusta Puskesmas karena sebagian besar 
petugas mempunyai tipe komitmen kerja normatif.

Saran untuk Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bojonegoro adalah memfasilitasi penyediaan anggaran 
untuk peningkatan penemuan penderita kusta baru. 
Meningkatkan supervisi program pengendalian kusta ke 
Puskesmas secara berkesinambungan untuk memantau 
pelaksanaan program pengendalian kusta agar sesuai 
dengan pedoman program pengendalian kusta. Saran 
untuk peneliti selanjutnya, diperlukan penelitian lanjutan 
tentang variabel anteseden komitmen kontinuans karena 
pada hasil penelitian ini tidak ada variabel anteseden yang 
memengaruhi tipe komitmen kontinuans. Hal ini dapat 
disebabkan karena ada variabel lain yang memengaruhi 
tipe komitmen kontinuans misalnya variabel gaji yang 
diterima. 
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