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Abstrak 
 

Kepercayaan terhadap institusi publik merupakan hal penting dalam relasi kehidupan 
masyarakat dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan 
antara general trust  dengan kepercayaan terhadap institusi publik, dan  perbandingan 
kepercayaan mahasiswa terhadap institusi publik. Penelitian merupakan penelitian survey 
dengan jumlah partisipan 219 mahasiswa UIN Suska Riau. Hasil penelitian menunjukkan 
ada hubungan positif dan signifikan general trust dengan kepercayaan terhadap institusi 
publik, artinya individu yang memiliki tingkat general trust tinggi cenderung memiliki 
kepercayaan tinggi terhadap institusi publik. Sementara Institusi pendidikan (universitas) 
memiliki tingkat kepercayaan tertinggi dibandingan institusi publik lainnya, diikuti institusi 
ABRI dan Perusahaan Indonesia. Sementara tiga terbawah terdapat  pada Polisi, DPR dan 
partai politik. Implikasi penelitian pada relasi sosial dibahas dalam artikel ini. 
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Pendahuluan 

Kepercayaan memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa 

kepercayaan, kita tidak dapat memasuki lingkungan yang baru atau membentuk relasi 

dengan orang lain (Ishii, 2007). Kepercayaan merupakan dasar dalam membangun suatu 

hubungan antar individu, kelompok atau institusi. Dalam konteks kehidupan berdemoraksi, 

kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik menjadi sangat penting dan vital. Institusi 

yang mendapatkan kepercayaan masyarakat akan memiliki legitimasi dan kewibawaan 

untuk menjalankan tugas-tugasnya. Masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap 

institiusi publik lebih memiliki kemauan untuk terlibat dalam segala aktifitas kehidupan yang 

diselenggarakan institusi publik (Castillo,dkk.,2011). 

Namun  akhir-akhir ini begitu banyak permasalahan sosial yang dihadapi bangsa 

Indonesia, mulai dari konflik antar masyarakat dengan institusi swasta maupun institusi 

negeri (pemerintah). Beberapa kasus yang menjadi pemicu konflik adalah masalah 

penanganan kasus korupsi oleh lembaga hukum, pertanahan, perburuhan, perekonomian 

dan perilaku pemimpin atau pejabat pemerintah. Implikasi dari semua itu adalah hilangnya 

kewibawaan institusi yang akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terjadap 

institusi tersebut.  
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Kepercayaan terhadap institusi publik (pemerintah) adalah bagaimana 

mempersepsikan pemerintah membangun dengan masyarakat sistem biokratis yang 

efektif (Nixon, 2007). Menurut Grönlund dan Setälä (2012) kepercayaan terhadap 

institusi publik berdasarkan pada harapan masyarakat mengenai institusi tersebut. 

Harapan dapat berupan kinerja dan nilai-nilai normatif yang melekat pada institusi 

tersebut. Institusi yang dapat menunjukkan kinerja yang sesuai degan harapan 

masyarakat, maka institusi tersebut lebih dipercaya. Misalkan, harapan masyarakat 

ke KPK dapat memberantas kasus korupsi besar dan ketika KPK dapat memenuhi 

harapan tersebut, maka KPK akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat. 
Beberapa institusi yang menjadi sorotan masyarakat adalah lembaga penegak 

hukum, seperti polisi, KPK, MK, Jaksa dan MA. Hasil survei JSI (Jaringan Suara Indonesia) 

tahun 2011 menempatkan Polri memiliki tingkat kepercayaan yang paling tinggi, yakni 58,2 

persen, kurang percaya 35,4 persen, sedangkan yang tidak tahu 6,4 persen. Temuan ini 

mengalahkan empat lembaga penegakan hukum lainnya. KPK hanya mendapat tingkat 

kepercayaan 53,8 persen, kurang percaya 34,9 persen, tidak tahu 11,3 persen. Mahkamah 

Agung (MA) hanya 47,8 persen, tidak percaya 32,7 persen dan tidak tahu 19,4 persen. 

Untuk Mahkamah Konstitusi (MK) tingkat kepercayaannya 47,3 persen, tidak percaya 32,6 

persen dan tidak tahu 20,1 persen. Sementara lembaga penegakan hukum yang paling 

rendah dari penegakan hukum lainnya adalah Kejaksaan Agung yang  memperoleh tingkat 

kepercayaan 46,1 persen, tidak percaya 37,4 persen, dan tidak tahu 16,5 persen. 

Beberapa studi berkaitan dengan kepercayaan terhadap institusi publik telah banyak 

dilakukan, seperti, kepercayaan terhadap pemerintah di Norwegia (Christension & Laegreid, 

2003),autoritarian, dominasi sosial dan kepercayaan terhadap institusi publik Chili (Castillo, 

dkk.,2011), kepercayaan terhadap pemerintah di berbagai negara (Torney-Purta, dkk., 2004; 

Dalton,2005), kepercayaan terhadap institusi politik (Askvik, dkk 2011). Di Indonesia 

beberapa penelitian survai banyak dilakukan oleh lembaga survey mengenai kepercayaan 

masyarakat terhadap institusi publik, seperti Faturochman,dkk (2010), dan survai  

terhadap lembaga penegakan hukum dan kepercayaan terhadap pemilu (Zulganef, dkk, 

2009). 

Beberapa hasil penelitian menujukkan bahwa faktor penyebab kepercayaan 

terhadap institusi publik adalah psikososial, politik dan demografi. Menurut Cook,dkk (2011) 

faktor politik lebih mempengaruhi kepercayaan terhadap institusi publik daripada faktor 

psikososial dan demografi. Namun demikian faktor psikososial juga memiliki peran penting 

dalam mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap institusi publik, misalkan hasil penelitian 
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menujukkan .bahwa ada hubungan signifikan antara autoritarian dan orentasi dominasi 

sosial dengan kepercayaan institusi publik (Castillo,dkk., 2011). Orang yang memiliki 

pengalaman positif berkaitan pelayanan yang diberikan institusi publik akan memiliki 

kepercayaan tinggi terhadap institusi publik tersebut (Christension & Laegreid, 2003). 

Penelitian Grönlund dan Setala (2012) menunjukkan bahawa general social trust 

berhubungan positif dengan kepercayaan terhadap institusi. Menurut Uslaner (dalam 

Grönlund dan Setala 2012) orang yang memiliki general trust tinggi cenderung memiliki 

kepercayaan terhadap institusi publik. 

Pada penelitian akan fokus pada  faktor psikososial, seperti general trust, dengan  

kepercayaan terhadap institusi ada mahasiswa dan juga melihat bagaimana perbandingan 

tingkat kepercayaan terhadap institusi pablik yang satu dengan yang lain. 

 
Metode 

 
Partisipan 
 
Partisipan penelitian adalah mahasisiswa UIN Suska Riau. Jumlah subjek adalah 219 

mahasiswa (pria dan wanita). Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik non probability 

sampling, yaitu pengambil sampel dilakukan secara tidak acak atau  purposif sesuai dengan 

tujuan penelitian. 

 
Pengukuran  
 
Pada penelitian ini menggunakan alat pengukuran yang telah diterjemahkan oleh tim ICCP 

Fakultas Psikologi UGM, yaitu: 

General trust menggunakan alat ukur yang dikembangkan oleh Yamagishi (1994), yang 

telah diterjemahkan oleh tim ICCP Fakultas Psikologi UGM. Alat ukur ini mengukur tentang 

tingkat kepercaan secara umum, yang terdiri dari 6 aitem dengan model skala likert, 

misalkan” sebagaian besar orang itu pada dasarnya jujur”, (Sangat setuju =5, setuju=4, 

cukup setuju=3, kurang setuju=2, tidak setuju=1), 

Kepercayaan terhadap institusi mengukur kepercayaan terhadap suatu institusi publik (DPR, 

pemerintah, pengadilan, partai politik, kepolisian, ABRI, media massa, dan universitas), 

contoh atem, “Seberapa besar Anda mempercayai lembaga-lembaga tersebut” (sangat 

percaya=5;percaya=4; cukup percaya= 3; kurang percaya=2; tidak percaya=1) 

 

Analisis Data 
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Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan korelasional. Analisis data dibantu 

dengan program SPSS 18. 

 
Hasil 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap institusi publik yang 

tertinggi adalah universitas, ABRI dan perusahaan Indonesia. Sementara tiga terbawah 

terdapat  pada Polisi, DPR dan partai politik (lihat Tabel 1). Berdasarkan uji friedmant tes t 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan kepercayaan terhadap institusi publik 

(Chi square (10)=742, p= .000 (p<0,05). 

 
Tabel 1 

Tingkat Kepercayaan terhadap Instititusi Publik 
 

 
Institusi Mean SD 

Universitas 3,59 0,75 
ABRI 3,08 0,89 
Perusahaan Indonesia 3,02 0,78 
Media Massa 2,94 0,81 
Perusahaan Asing 2,70 0,91 
Pemerintah 2,48 0,77 
KADIN 2,45 0,79 
Lembaga Hukum 2,43 0,9 
Polisi 2,35 0,91 
DPR 2,24 0,75 
Partai Politik 2,05 0,71 

 

 Hasil tabel 2 menunjukan bahwa sebgaian besar (74%) general trust mahasiswa 

pada kategori sedang, sementara pada kategori rendah sebesar 13 % dan general trust 

pada kategori tinggi sebesar 14 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masih 

memiliki kepercayaan terhadap orang secara umum. 

 
Tabel 2 

Persentasi General Trust pada mahasiswa 
 

Kategori Frekuensi Persentasi (%) 
Rendah 29 13 
Sedang 159 74 
Tinggi  31 14 
Total  210 100 
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Hasil interkorelasi menunjukkan bahwa general trust berhubungan signifikan dengan 

kepercayaan terhadap institusi publik (lihat Tabel 3). Hal ini menunjukkan semakin tinggi 

general trust individu, maka semakin tinggi pula kepercayaan terhadap instutusi publik. 

 
Tabel 3 

Interkorelasi general trust dan kepercayaan terhadap institusi publik 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
General trust -            
DPR 238** -           
Partai Politik .203** .594** -          
KADIN .275** .507** .370** -         
Media 
Massa 

.254** .283** .229** .336** -        

Lembaga 
Hukum 

.244** .449** .409** .276** .347** -       

Pemerintah .283** .538** .436** 414** .342** .545** -      
Polisi .218** .498** .531** .352** .230** .472** .618** -     
ABRI .275** .334** .269** .335** .343** .241** .353** .410** -    
Universitas .380** .330** .268** .370** .311** .338** .383** .408** .461** -   
Perusahaan  
indonesia 

.362** .305** .296** .426** .394** .372** .429** .377** .464** .532** -  

Perusahaan 
Asing 

.281** .203** .184** .232** .297** .311** .331** .291** .260** .293** ,621** - 

Catatan: **p < 0,01   *p < 0,05     
 
 
 
Pembahasan 
 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kepercayaan mahasiswa terhadap 

institusi publik dan melihat hubungan antara general trust dengan kepercayaan institusi 

publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap institusi publik 

yang tertinggi adalah universitas, ABRI dan perusahaan Indonesia. Sementara tiga 

terbawah terdapat  pada Polisi, DPR dan partai politik. Hasil penelitian ini sama dengan 

beberapa penelitian, seperti Faturochman,dkk (2010), yang menempatkan institusi 

pendidikan memiliki tingkat kepercayaan tertinggi dibandingkan institusi publik lainnya. 

Tingkat kepercayaan terhadap institusi publik tergantung pada karakteristk trustor, 

karakteristik institusi dan situasional. Menurut Nixon (2007) kepercayaan memiliki makna, 

implikasi dan outcome berbeda tergantung pada kondisi, seting institusi, aktor yang terlibat 

dan level analisis yang menilai. Pada penelitian ini menunjukkan bawa universitas 

merupakan institusi paling dipercaya mahasiswa dibandingkan institusi publik lainnya. 

Menurut  Hamrick (dalam Nixon, 2007) yang melakukan peneltian tentang trustworthiness 

pada institusi pendidikan menemukan empat faktor yang mempengaruhi trustworthines, 

yaitu keterlibatan komunitas, pemberitaan media, status kepercayaan internal dan akses 

institusi. Selama ini institusi universitas cenderung diberitakan positif oleh media dan 

merupakan institusi yang lebih dipercaya karena merupakan tempat kaum intelektual. 
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Sementara tiga institusi yang memiliki tingkat kepercayaan rendah adalah partai 

politik, DPR dan Polisi. Ada beberapa faktor yang meyebabkan kepercayaan pada tiga 

institusi tersebut rendah. Pertama, politik, Menurut Cook,dkk (2011) faktor politik lebih 

mempengaruhi kepercayaan terhadap institusi publik daripada faktor psikososial dan 

demografi. Kedua, kinerja institusi. Institusi yang memiliki capaian kinerja yang bagus, 

sesuai harapan masyarakat cenderung dipercayai dibandingkan institusi yang memiliki 

kinerja buruk.Ketiga, keterbukaan dan keadilan. Menurut Newton; Rothstein, (dalam Castillo 

dkk., 2011) kepercayaan terhadap institusi publik (parlemen, pemerintah dan angkatan 

bersenjata) berkaitan dengan prinsip demokrasi dan prinsip keadilan. Keempat, pengalaman 

positif. Orang yang memiliki pengalaman positif berkaitan pelayanan yang diberikan institusi 

publik akan memiliki kepercayaan tinggi terhadap institusi publik tersebut demikian pula 

sebaliknya(Christension & Laegreid, 2003). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa general trust berhubungan signifikan dengan 

kepercayaan terhadap institusi publik, artinya semakin seseorang memiliki general trust, 

maka semakin tinggi kepercayaan terhadap institusi publik. Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian Grönlund dan Setala (2012) yang menunjukkan bahwa general social trust 

berhubungan positif dengan kepercayaan terhadap institusi. Menurut Uslaner (dalam 

Grönlund dan Setala 2012) orang yang memiliki general trust tinggi cenderung memiliki 

kepercayaan terhadap institusi publik. 

Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Pertama, karakteristik subjek yang 

tidak mewakili lapisan masyarakat. Kedua, jumlah subjek yang masih kurang dibandingkan 

populasi penelitian. Ketiga, karakteristik subjek (pria dan wanita) yang tidak seimbang, 

sehingga berpotensi mempengaruhi hasil penelitian. 

 
Penutup 
 

Kepercayaan terhadap institusi publik dapat diperdiksi oleh general trust. Artinya 

ketika individu memiliki general trust, maka akan cenderung percaya terhadap institusi 

publik. Hasil penunjukkan bahwa kepercayaan terhadap institusi sangat dipengaruhi oleh 

reputasi institusi tersebut.. kita lihat bahwa lembaga yang memiliki reputasi yang kurang baik 

seperti partai politik, polisi dan DPR cenderung kurang dipercayai mahasiswa. Reputasi 

institusi disebabkan oleh kinerja institusi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan 

kurangnya akuntabilitas dan keadilan dalam menjalankan tugas. 
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