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ABSTRAKSl 

YUNUS GlU, 079012850. Studi Korelasi Antara 
Organisasi Dengan Komitmen Pekerjaan. Pada kepala Seksi 
Divisi Produksi PT. National Gobel Jakarta. 

Sumber daya manusia merupakan kunei keberhasilan 
tujuan suatu organisasi. Oleh karena itu tenaga kerja yang 
berkualitas mutlak diperlukan, tidak hanya peker ja yang 
mempunyai keahlian saja, tetapi juga yang mempunyai 
motivasi dan komitmen kerja pada pekerjaan dan organisasi. 
Komi tmen peker ja pada semua tingkat dalam organisas i 
merupakan kapasitas atau fungsi yang efektif. 

Semua orang punya kapasitas untuk berkomitmen 
terhadap sesuatu hal. Permasalahannya, apakah individu 
akan memilih untuk menanamkan sumber daya manusia yang 
mereka miliki. suatu permasalahan yang tidak bisa 
diabaikan, adalah bagaimana keberadaan pekerjaan tertentu 
atau "konteks pekerjaan" yang tidak mendukung atau 
merangsang investasi peker ja. Situasi peker jaan bukanlah 
satu-satunya eiri yang menentukan konteks. Hakekat 
struktur, kebijakan, tujuan dan nilai-nilai organisasi 
seeara keseluruhanlah yang dapat membuat perbedaan. 
Hakekat, struktur dan lain-lain merupakan penampakkan 
kondisi internal atau iklim organisasi yang berlaku dalam 
suatu organisasi; yang unik dan membedakannya dari 
organisasi lain; mempengaruhi perilaku· pekerja dan 
dipersepsikan oleh semua pekerja. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada 
hubungan positip antara iklim organisasi dengan komitmen 
pekerjaan. 

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu 
iklim organisasi sebagai variabel lndependen (X) dan 
komitmen pekerjaan sebagai variabel Dependen (Y). 

Populasi penelitian adalah seluruh kepala seksi 
divisi produksi. Dalam penelitian ini tidak dilakukan 
sampling, oleh karenanya tidak ada masalah sampling. Hal 
ini dikarenakan keterbatasan dilapangan dan jumlah 
populasi yang keeil. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
kuesioner sebagai alat ukur. Variabel iklim organisasi 
diungkap dengan kuesioner iklim organisasi yang baku dari 
Litwin dan Stringer (1976) dalam bentuk Form B, yang telah 
diadaptasi daan ditry-outkan sebanyak 2 kali oleh Daisy 
Edowati (1992), dengan rtt=O, 96. Sedangkan komi tmen 
pekerjaan diungkap dengan kuesioner komitmen pekerjaan 
dari Meyer dkk. (1993). 

Perhi tungan validi tas iklim organisasi dan komi tmen 
pekerjaan, menggunakan teknik konstruk validiti Yang hapya 
dieari pada validitas itemnya, dengan pendekatan internal 
konsistensi. Sedangkan pengukuran reliabilitasnya 
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menggunakan teknik analisa varians dari Hoyt. Hasilnya, 
untuk iklim organisasi rtt = 0,929 dengan p = 0,000, 
kuesioner komitmen pekerjaan rtt = 0,918 dengan p = 0,000. 

Teknik analisa data yang digunakan untuk menguji 
hipotesa nihil (Ho) yang berbunyi IItidak ada hubungan 
positip yang signifikan antara iklim organisasi dengan 
komi tmen peker jaan pada kepala seksi divisi 
produksi", adalah dengan korelasi product moment. Hasil 
perhitungan menunjukkan p = 0,14 (uji satu ekor) dengan 
rxy = 0.035. 

Dengan demikian, dari penelitian ini diperoleh 
kesimpulan ada hubungan posi tip yang cukup signifikan 
antara iklim organisasi dengan komitmen pekerjaan pada 
kepala seksi divisi produksi. 
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