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ABSTRAK 
 

Iklim kerja yang beretika (EWC) dalam budaya kerja menjadi dasar 
terciptanya kebutuhan untuk memahami bagaimana etika iklim kerja itu 
mempengaruhi berbagai tingkat loyalitas karyawan yang pada gilirannya 
mempengaruhi perilaku OCB. Sikap loyalitas komitmen normatif karyawan terhadap 
perusahaan dimana kesetiaan, tugas atau kewajiban akan lebih kuat apabila iklim 
kerja karyawan mempunyai hubungan yang relatif harmonis. Komitmen normatif 
berkembang atas dasar kontrak psikologis antara karyawan dan perusahaan, yang 
merupakan kontrak relasional yang didasarkan atas prinsip-prinsip timbal balik sosial 
yang ada pada iklim kerja yang beretika. Komitmen normatif yang kuat ditunjukkan 
melalui keterikatan karyawan terhadap perusahaan melalui perasaan tanggung jawab 
dan tugas. Perasaan semacam itu akan memotivasi karyawan untuk berperilaku yang 
layak dan melakukan apa yang benar bagi perusahaan, sehingga menimbulkan 
perilaku OCB. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah pengaruh iklim kerja yang 
beretika yang terdiri dari iklim egoistik, iklim kebajikan dan iklim prinsip terhadap 
komitmen normatif, dan menelaah pengaruh komitmen normatif terhadap perilaku 
OCB karyawan, serta untuk mengetahui apakah komitmen normatif memediasi 
pengaruh iklim kerja beretika terhadap OCB. Penelitian dilakukan pada 63 orang 
karyawan bagian produksi PT. IGLAS Persero, Gresik. Teknik analisis yang 
digunakan dalam penelitian adalah analisis path, dengan variabel bebas iklim kerja 
yang beretika, yang terdiri dari iklim egoistik (X1), iklim kebajikan (X2), dan iklim 
prinsip (X3), variabel intervening (Z) adalah komitmen normatif, dan variabel terikat 
(Y) adalah OCB. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklim kerja yang beretika yang terdiri 
dari iklim egoistik, iklim kebajikan dan iklim prinsip berpengaruh signifikan terhadap 
komitmen normatif, dimana iklim egoistik berpengaruh signifikan negatif, iklim 
kebajikan berpengaruh signifikan positif, dan iklim prinsip berpengaruh signifikan 
positif terhadap komitmen normatif. Komitmen normatif juga terbukti berpengaruh 
signifikan positif terhadap OCB, dan komitmen normatif juga terbukti memediasi 
pengaruh iklim kerja beretika terhadap OCB. 
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