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ABSTRAKSI 


Tugas dan tanggung jawab yang diemban unit layanan call center dan 
hari ke han kian berat karena selain adanya tuntutan organisasi mereka juga 
dituntut untuk membenkan layanan yang terbaik untuk konsumen PT. TELKOM. 

Untuk dapat membenkan pelayanan yang baik dan memuaskan atas 
semua pengaduan dan permasalahan yang disampaikan kepada PT. Telkom, 
diperlukan adanya dukungan SDM yang mempunyai komitmen terhadap 
organisasi, karena dengan komitmen yand dimiliki diharapkan karyawan mampu 
mencurahkan segal a kemampuannya dan bersedia tidak meninggalkan organisasi 
selama tenaganya dibutuhkan. Untuk itu setiap organisasi diharapkan menciptakan 
suasana yang harmonis sehingga iklim organisasi yang mendukung dan sesuai 
akan membuat para karyawan menjadi bersemangat dalam bekeIja. Dengan 
demikian, komitmen terhadap organisasi tidak terlepas dan kemungkinan adanya 
pengaruh dari iklim organisasi tempatnya bekeIja. 

Penelitian ini akan meneliti apakah dimensi iklim organisasi yaitu 
struktur, tanggng jawab, imbalan, resiko, kehangatan, dukungan, standar, konflik, 
dan identitas secara bersama-sama mempuyai pengaruh yang bermakna terhadap 
komitmen karyawan dan dan semua van abel bebas mana yang mempunyai 
pengaruh dominan. 

Berdasarkan hasil pembuktian hipotesis menunjukkan bahwa secara 
bersama-sama van abel bebas yaitu struktur, tanggung jawab, imbalan, resiko, 
kehangatan, dukungan, standar, konflik, dan identitas berpengaruh terhadap 
komitmen karyawan. Hal ini terlihat dan nilai FhitWlg sebesar 78,793 dengan 
tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dan 0,05. 

Dimensi imbalan mempunyai pengaruh dominan terhadap komitmen 
karyawan inbound di cal' center PT. Telkom (UPPR-5) Surabaya yang terlihat 
dan niJai koefisien determinasi parsiaJ (r) sebesar 0,926 dan hal ini menunjukkan 
bahwa karyawan merasa organisasi merupakan lingkungan terdekat selain 
keluarga yang memberikan mereka tempat berkarya dan mencan nafkah sehingga 
perubahan pada organisasi akan berpengaruh besar terhadap komitmen karyawan. 

Perusahaan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan komitmen 
karyawan dengan meningkatkan ketegasan dalam menerapkan aturan-aturan di 
perusahaan, meningkatkan kejelasan prosedur keIja, mengadakan pendekatan 
pada karyawan secara langsung, mempertimbangkan ide-ide yang masuk. 
Manajemen juga diharapkan mempertahankan indikator komitmen yang sudah 
tinggi. 
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