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ABSTRAKSI 

Keputusan pemilihan pekerjaan individu dipengaruhi oleh 
sejumlah faktor. Salah satu faktor yang diprediksikan dapat 
mempengaruhi keputusan pemilihan pekerjaan adalah nilai 
kerja individu 'yang bersangkutan, karena nilai kerja indivi
du diketahui mempengaruhi persepsi individu tentang menarik 
tidaknya suatu pekerjaan baginya. Kesamaan nilai individu 
dan organisasi akan dipersepsi oleh individu secara positif 
dan karenanya dapat mempengaruhi kecenderungan individu 
untuk memutuskan menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh 
organisasi tersebut dibanding tawaran pekerjaan dari orga
nisasi dengan orientasi nilai kerja yang ber.beda. 

Penelitian ~n~ mencoba menguji seberapa jauh pengaruh 
kesamaan orientasi nilai kerja individu dan organisasi 
terhadap keputusan pemilihan pekerjaan individu. Pada 
penelitian ini yang menjadi populasi adalah mahasiswa psi
kologi Angkatan 1991 Universitas Airlangga Surabaya, dengan 
sampel diambil secararando1l1 sa1l1pling. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesion
er. Data yang diperoleh, setelah dihitung validitas dan 
reliabilitasnya, kemudian dianalisa dengan menggunakan 
teknik analisa regresi umum. Perhitungannya dibantu dengan 
perangkat lunak program statistik dari Sutrisno Hadi dan 
Seno Pamardiyanto. \ 

Dari hasil perhitungan analisis regresi umum didapati 
bahwa harga F-reg dari pilihan pekerjaan berdasar kesamaan 
orientasi nilai kerja Achievement. dan Fairness antara 
individu dan organisasi adalah berturut-turut sebesar 
10.800, dan 26.169 dengan nilai p = 0.001 dan 0.000 (pada p 
= 1 ekor). Berdasarkan KUHP alternatif nilai p tersebut 
menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dan sangat 
signifikan dari kesamaan orientasi nilai-nilai kerja indivi
du dan organisasi terhadap keputusan penilihan pekerjaan 
individu. 

Sedangkan pada kesamaan orientasi nilai kerja concern 
for others dan honesty antara individu dan organisasi dida
pati harga F-reg sebesar 4.446 dan 0.001 dengan nilai p = 
0.019 dan 0.484 (pada p = 1 ekor). Berdasarkan KUHP alter
natif, nilai p tersebut menunjukkan pengaruh yang kurang 
signifikan dan tidak signifikan dari kesamaan orientasi 
nilai kerja concern for others dan honesty terhadap keputu
san pemilihan pekerjaan individu. 

Penelitian ini nenyimpulkan bahwa kesamaan orientasi 
nilai kerja individu dan organisasi pada aspek nilai kerja 
achievement, dan fairness, berpengaruh secara signifikan 
atas keputusan yang diambil individu untuk nemilih pekerjaan 
yang ditawarkan organisasi tersebut. Sedangkan pada kesamaan 
orientasi nilai kerja individu dan organisasi pada aspek 
nilai kerja concern for others dan honest.Y berpengaruh 
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secara kurang signifikan dan tidak signifikan atas keputusan 
yang diambil individu untuk memilih pekerjaan yang ditawar
kan organisasi tersebut. 

Dengan demikian) semakin tinggi tingkat kesamaan orien
tasi nilai kerja individu dan organisasi pada aspek nilai 
kerj a achievelI1en t dan fail'ness, semakin besar pengaruh yang 
ditimbulkan atas keputusan pemilihan pekerjaan individu. 
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