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Abstrak: Penelitian ini menganalisis efek simultan Learning Organization (LO), Kepuasan Kerja, Efektivitas Implementasi
ISO, Komitmen Organisasi pada Performanace Organisasi seperti yang dirasakan oleh staf dari unit pendukung administrasi.
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa tidak ada efek langsung dari LO pada Orgnizational Performace. Namun, ada
efek positif yang kuat dari LO terhadap Kinerja Organisasi melalui Kepuasan Kerja. LO tidak memiliki efek langsung pada
Komitmen Organisasi, bagaimanapun, efek positif yang kuat dari LO terhadap Kinerja Organisasi terbentuk melalui
Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa ada efek negatif Efektivitas Pelaksanaan
ISO pada Kepuasan Kerja, yang sekaligus melemahkan efek LO pada Kinerja Organisasi melalui Kepuasan Kerja.
Kata kunci: Learning Organization; Kepuasan Kerja; ISO; Komitmen; Kinerja.
Abstract: This research analyzes the simultaneous effects of Learning Organization (LO), Job Satisfaction, Effectiveness of
ISO Implementation, Organizational Commitment on Organizational Performanace as perceived by the staff of
administrative supporting units. The result of data processing shows that there is not any direct effect of LO on Orgnizational
Performace. However, there is a strong positive effect of LO toward Organizational Performance through Job Satisfaction.
LO does not have a direct effect on Organizational Commitment, however, the strong positive effect of LO toward
Organizational Performance is formed through Job Satisfaction and Organizational Commitment. This research also found
that there is a negative effect of Effectiveness of ISO Implementation on Job Satisfaction, which simultaneously weakens the
effect of LO on Organizational Performance through Job Satisfaction.
Keywords: Learning Organization; Job Satisfaction; ISO; Commitment; Performance.

2007), yang menyoroti perkembangan LO di berbagai
organisasi bisnis. Ketergantungan antara variabel LO,
komitmen pada organisasi, kepuasan kerja serta
dampaknya pada kinerja organisasi (Raja Suzana,
R.K. et al. 2008; Che Rose et al. 2009). Penelitian
Che Rose et al. (2009) mendapati bahwa terdapat
pengaruh positif LO terhadap komitmen pada organisasi dan kepuasan kerja; dan terdapat pengaruh positif
LO terhadap kinerja organisasi melalui komitmen
pada organisasi dan kepuasan kerja. Durairatnam.S.
(2011) menemukan implementasi ISO memiliki
hubungan positif terhadap hasil kerja seperti kepuasan
kerja, keterlibatan dalam bekerja, komitmen pada
organisasi serta kepuasan pelanggan. “…..the ISO
9000 was recognized very useful tool to improve
organization performance, as well as employees
satisfaction” (Che Azlan. B.T. 2009). Penelitian
Hoang et al. (2006) menemukan bahwa sertifikasi
ISO yang mencakup adanya kendali dan pemastian
kualitas, perbaikan yang terus menerus serta terjadinya total manajemen kualitas merupakan teknik
manajemen utama memperbaiki kinerja individu
menyelesaikan tugas (Othman, A.K., 2001), me-

PENDAHULUAN
Menjadi sebuah Learning Organization (LO)
adalah suatu keharusan menghadapi persaingan global yang berubah sangat cepat. Pembelajaran organisasi pendidikan lebih terfokus pada proses (learning
how to learn); dan merupakan bagian dari pekerjaan
(a part of everybody’s job description). Shiba and
Walden (2001) menjelaskan bahwa LO dimulai dari
pembelajaran individu yang kemudian teraplikasikan
pada semua tingkatan unit kerja dalam organisasi.
Sebuah organisasi akan berubah apabila individu
didalamnya menjadi lebih baik menjalankan perannya.
Aplikasi konsep LO pada organisasi bisnis
sudah dilakukan di negara-negara maju (Marsick and
Watkins, 2003), dan berbagai penelitian telah dilakukan untuk melihat keterkaitan dan dampak antara LO
terhadap berbagai aspek perilaku organisasi seperti
kepuasan kerja, komitmen kerja dan kinerja organisasi. Beberapa penelitian di Asia antara lain dilakukan
di Malaysia (Yusoff, M. 2005); di Taiwan (Lien et al.
2006); di Korea (Lim, T.J. 2003); China (Wang, et al.
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nemukan bahwa penerapan sistem ISO berdampak
pada perubahan gaya manajemen dan budaya kerja
yang berpengruh secara negatif pada tingkat komitmen pada organisasi maupun pada kepuasan kerja.
Penelitian yang dijelaskan di atas, telah dilakukan pada organisasi bisnis, dan masih sedikit yang
melakukannya pada organisasi pendidikan. Sehingga
dianggap perlu untuk diuji model tersebut pada
institusi pendidikan tinggi. Pengambilan objek penelitian Universitas Kristen Petra (UKP) Surabaya,
dengan pertimbangan bahwa institusi pendidikan
tinggi yang senantiasa berupaya untuk berkembang
meningkatkan kualiatas akademik. Hal ini terlihat dari
perolehan predikat akreditasi institusi A dari Badan
akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) di
Indonesia. Selain itu biro administrasi UKP konsisten
melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan
kompetensi staf administrasi, bahkan telah menerapkan sistem ISO 9000 sebagai sistem penjaminan mutu
layanan. Sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi
UKP mengelola dua bidang operasional, yaitu akademik dan non-akademik. UKP sebagai organisasi
yang berkembang secara berkesinambungan, dan
konsisten dalam meningkatkan kualitas produk.
Pembelajaran organisasi mencakup lima dimensi
yaitu adanya personal mastery, terbentuknya mental
model untuk belajar, adanya shared vision tentang
pembelajaran, terjadi team learning yang mengubahkan system thinking dari setiap individu yang terlibat
dalam proses operasional organisasi (Watkins and
Marsick, 1997; Argyris and Schon, 1996). Unsur
pembelajaran tersebut pada umumnya lebih berdampak pada bidang akademik dibanding dengan bidang
non-akademik. Sehingga penelitian ini berfokus pada
bidang non-akademik yang telah menerapkan system
ISO 9000.
KAJIAN PUSTAKA
Learning Organization
Learning Organization (LO) menggambarkan
bahwa learning (pembelajaran) adalah prasyarat atas
keberhasilan terjadinya sebuah perubahan dan kinerja
organisasi (Che Rose et al. 2009). Pembelajaran dapat
meningkatkan kapabilitas intelektual staf sehingga
organisasi menjadi lebih baik karena memiliki staf
yang senantiasa belajar, (Watkins and Marsick, 1997).
Organisasi pembelajar memiliki ketrampilan dalam
menciptakan, mendapatkan dan mentransformasikan
pengetahuan serta memodifikasi perilakunya sesuai
dengan pengetahuan dan gagasan baru, (Garvin, D.A,
2000). Argyris and Schon (1996) mengatakan bahwa
budaya belajar, dengan kondisi individu dalam

organisasi bekerja secara bersama, memungkinkan
terjadinya LO dan pengembangan pengetahuan.
Konsep Argyris and Schon (1996) tentang LO
menitik beratkan pada pembelajaran secara kolektif
dan reflektif dan berkelanjutan dalam proses
organisasi agar tercapai kinerja yang bagus. Senge,
P.M. (1999) mengembangkan konsep di atas dan
melihat LO sebagai sebuah organisasi yang bekerja
secara menyeluruh dimana semua orang yang terlibat
bekerja bersama menciptakan solusi yang inovatif
atau dengan kata lain sebuah organisasi yang
senantianya mengembangkan diri untuk menciptakan
masa depan. Senge, P.M. (1999) mengusulkan lima
elemen dasar LO, yaitu personal mastery, mental
models, shared vision, team learning dan system
thinking.
Watkins and Marsick (2003), memandang LO
sebagai sebuah system integratif yang diterapkan di
tempat kerja dan lingkungan untuk mendukung
proses belajar. Ada tiga hal mendasar yang diusung
dalam memahami konsep LO Watkins and Marsick
(1997), yaitu: (1) proses belajar organisasi, (2) berpikir secara kolektif dalam kaitan dengan sekumpulan
orang dan kompetensi, dan (3) lingkungan yang
sistematis dimana setiap komponen dari organisasi
dapat terhubung sehingga memungkinkan terjadinya
pembelajaran secara terus menerus. Atmosfer belajar
dibangun oleh berbagai komponen, seperti kepemimpinan, proses belajar serta faktor-faktor sistematis
pendukung lainnya, yang secara keseluruhan dinyatakan dalam tujuh dimensi, yaitu: Continuous learning,
Inquiry and dialogue, Team learning, Embedded
system, Empowerment, System connection, Strategic
leadership (Watkins and Marsick, 2003). Gagasan ini
sejalan dengan pendapat Argyris and Schon (1996),
dan Senge, P.M. (1999).
Song, J.H. et al. (2009) mengelompokkan ketujuh dimensi learning organization tersebut ke
dalam dua tingkatan yaitu people’s collaborative
learning dan organizational structure. Hasil pengelompokan tersebut dapat digambarkan pada Gambar
1.
People Level

Structural Level

Create continuous learning opportunities
Promote inquiry and dialogue
Encourage collaboration & team
Empower people toward a
vision

learning

Connect the organization to its
environment
Provide strategic leadership for
learning
Establish systems to capture &
share learning

collective

Gambar 1. Pengelompokan Dimensi LO menurut Song,
J.H. et al. (2009).

Penelitian tentang LO oleh Mansor and Luqman
(2012) menggunakan lima indikator pengukuran,
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yaitu: internal exchange, learning climate, informating, reward flexibility dan learning approach and
participative policy making. Terdapat kesamaan
dimensi LO yang dikemukakan oleh Mansor and
Luqman, (2012) dengan ketujuh dimensi LO menurut
Watkins and Marsick (1997). Konsep LO yang
digagas oleh Watkins and Marsick (1997) dinilai telah
mengakomodasi kelima fundamental konsep dari
Senge, P.M. (1999), pembelajaran kolaboratif Garvin
(1993) dan konsep double-loop learning dari Argyris
and Schon (1996).
LO dalam penelitian ini difokuskan pada faktor
“people” yang didefinisikan sebagai suatu kondisi
atau karakteristik organisasi yang memberi wadah
bagi terjadinya pembelajaran individu secara terus
menerus melalui inquiry and dialogue, shared knowledge, feedback, trial and error, dan team learning
dengan tujuan meningkatkan mutu dan kinerja
organisasi sehingga tetap dapat bersaing dan bertahan
di masa depan. LO akan diukur berdasarkan Dimension of Learning Organization Questionnaire
(DLOQ) Watkins and Marsick (1997) pada bagian
people collaborative learning.
Kepuasan Kerja
Spector, P.E. (1985) secara sederhana mendefinisikan kepuasan kerja sebagai perasaan seseorang tentang pekerjaan dan berbagai aspek yang
ditimbulkan. Sempane, et al. (2002) mendefenisikan
kepuasan kerja sebagai“a pleasurable or a positive
emotional state resulting from the appraisal of one’s
job or job experience” secara sederhana kepuasan
kerja adalah sikap seseorang atas pekerjaannya. Clark,
(1996) menuliskan bahwa “…job satisfaction
depends on the individual’s expectations, needs
(physical and psychological) and values (such
Maslow’s Need Hierarchy theory and Herzberg’s
Motivator-Hyginene theory which cover intrinsic and
extrinsic factors)” (Rengpian, R. 2007). Pendapat
tersebut sejalan dengan kajian European Foundation
for the Improvement of Living and Working Condition
yang menuliskan bahwa sebagai manusia, setiap
individu mempunyai kebutuhan dasar; apabila
kebutuhan dasar tersebut dapat terpenuhi maka
timbullah perasaan puas. Dalam kaitan dengan
pekerjaan, hubungan tersebut dapat dilihat apakah ada
keseimbangan antara work inputs seperti besarnya
upaya, jam kerja, proses kerja dan work outputs
seperti status, penghargaan dan keuntungan yang
didapat (Souza-Posa, 2000). Kepuasan kerja tercipta
jika harapan atas pekerjaan tersebut terpenuhi.
Penelitian empiris tentang kaitan motivasi dan
kepuasan berkembang pesat dalam domain psikologi,
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dan konsep pengukuran tentang kepuasan terus
berkembang, seperti the Minnesota Satisfaction
Questionnaire (Weiss et al. 1967), JobDescriptive
Index yang dikembangkan oleh Smith, et al. (1969),
the Job Satisfaction Survey (Spector, 1985). The Job
Description Index (JDI) yang mengukur sisi kognitif
dari kepuasan kerja dari lima aspek, yaitu gaji,
promosi, kesempatan berkembang, rekan sekerja dan
supervisi. The Minnesota Satisfaction Questionnaire
mengukur kepuasan kerja dengan berdasarkan asumsi
bahwa nyaman atau tidaknya suatu pekerjaan bagi
seseorang tergantung pada kesesuaian antara
kemampuan/ketrampilan individu dan ada tidaknya
reinforcement dalam lingkungan pekerjaan tersebut
(Martins and Proenca, 2012). Faktor-faktor yang
ditanyakan dalam MSQ mencakup aspek intrinsik
dan ekstrinsik dari kepuasan kerja (Moorman, 1993).
The job Satisfaction Survey (Spector, 1985) mencakup gaji, pekerjaan, sifat pekerjaan, promosi,
supervise, keuntungan, penghargaan, rekan kerja dan
komunikasi. Sedangkan Job Descriptive Index merupakan self-report yang mengukur kepuasan kerja
melalui aspek pekerjaan itu sendiri, imbalan, kesempatan promosi, suasana mitra kerja dan supervisi yang
kesemuanya menggambarkan elemen-elemen utama
dari pekerjaan yang dimiliki seseorang. Kelima
dimensi JDI adalah: pekerjaan, kesempatan promosi,
suasana dan mitra kerja, supervisi, dan imbalan,
(Quality of Life Blogspot, 2001). Job Descriptive
Index digunakan untuk mengukur kepuasan kerja
karena sudah mencakup indikator yang perlu diukur.
Komitmen pada Organisasi
Allen and Meyer (1997) mendefinisikan komitment sebagai dorongan dalam diri seseorang untuk
melakukan suatu tindakan relevan agar mencapai
target tertentu. Organizational commitment menurut
Colquitt, J.A. et al. (2013) adalah keinginan karyawan
untuk tetap menjadi bagian dari suatu organisasi.
Komitmen pada organisasi adalah keinginan karyawan untuk tetap menjadi bagian dari suatu organisasi
didasarkan pada 3 dimensi, yaitu: affective, continuance or cost based or calculative, and normative,
or moral based, (Allen and Meyer, (1997), Mowday,
et al. 1979; Colquitt, J.A. et al. 2013). Komitmen
afektif menurut Mowday, et al. (1979) ditandai
dengan: (a) adanya keyakinan serta penerimaan
terhadap goals dan values yang ditetapkan organisasi,
(b) kesediaan untuk berupaya lebih demi organisasi,
dan (c) adanya keinginan kuat untuk tetap menjadi
bagian dari organisasi. Secara alamiah, komitmen
afektif tercermin melalui sikap dan emosi individu
karyawan. Komitmen kalkulatif atau continuance
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organizational commitment ditandai dengan adanya
hubungan timbal balik antara karyawan dengan
organisasi. Karyawan berkomitmen karena membutuhkan pekerjaan serta keuntungan lainnya yang
diberikan oleh organisasi (Colquitt et al. 2013).
Komitmen normatif dijelaskan dalam Colquitt, J.A. et
al. (2013) bahwa karyawan yang berkomitmen
normatif menganggap tindakan untuk tetap bergabung pada organisasi itu benar secara moral dan
tidak mempedulikan ada-tidaknya kepuasan kerja
atau status yang diperoleh dari organisasi.
Efektivitas Penerapan ISO
Berbagai alat ukur dapat digunakan untuk
penjaminan mutu, seperti penerapan sistem TQM,
ISO, EFQM, Malcolm Baldrige, Balanced Scorecard
dan sebagainya. Universitas Kristen Petra telah menerapkan ISO 9000 di seluruh unit pendukung/nonakademik. ISO merupakan seperangkat pedoman atau
standard internasional tentang penjaminan mutu
membantu sebuah organisasi dalam mengembangkan, menerapkan, dan mempertahankan sebuah
sistem manajemen mutu yang tepat bagi suatu
organisasi. Fokus utama dari ISO 9000 adalah menciptakan konsistensi kualitas produk maupun jasa
sebagaimana diharapkan oleh pelanggan, (Che Azlan,
B.T. 2009).
Implementasi ISO 9000 pada institusi pendidikan terbukti menghasilkan perbaikan kinerja
organisasi melalui kinerja pegawai yang lebih baik,
standard keuangan, peningkatan kesadaran akan
berbagai hal, perbaikan kendali dan sistem penjaminan mutu, (Iwaro et al. 2012). Secara internal
ISO 9000 mengembangkan standar mutu manajemen,
sistem monitoring, sistem penghargaan, menjamin
prosedur kerja terstandar secara keseluruhan, sehingga mendorong tumbuhnya komitmen dan kebijakan akan kualitas.
Penerapan sistem ISO sebagai alat penjaminan
mutu sejalan dengan konsep perbaikan yang berkesinambungan dan berkaitan dengan LO sekaligus
kinerja karyawan. ISO yang diaplikasikan secara
benar, akan berfungsi sebagai alat peningkatan kualitas dan juga sebagai alat perubahan manajemen
strategis, (Iwaro et al. 2012). Penelitian untuk melihat
dampak dari penerapan ISO 9000 telah banyak
dilakukan, seperti penelitian Durairatnam (2011) yang
menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang
kuat antara penerapan ISO dengan work outcomes
yang mencakup aspek kepuasan kerja, komitmen,
keterlibatan kerja serta kepuasan konsumen. Penelitian yang dilakukan Praditteera (2001) di Thailand
mendapati empat belas keuntungan yang dihasilkan
dari implementasi ISO 9000. Empat keuntungan yang

terkait dengan karyawan adalah memperbaiki sikap
dan etos kerja staf, meningkatkan efektivitas kerja
dalam tim, adanya saling pengertian dan komunikasi
lebih baik antar staf maupun dengan pelanggan, serta
memperbaiki manajemen personalia. Keuntungan
penerapan ISO secara internal antara lain adalah:
terciptanya efisiensi manajemen, adanya perencanaan,
problem-solving, pengendalian, dan semakin baiknya
komunikasi, mengurangi adanya dupliksi atau pengulangan kerja karena kesalahan atau penyimpangan
dan mengurangi biaya, adanya produk dan layanan
yang semakin baik. Secara ekternal antara lain adalah:
meningkatkan kualitas pruduk dan layanan, meningkatkan kepuasan pelanggan, terjadinya pembelian
ulang, meningkatkan citra institusi, meningkatkan
nilai jual institusi, mengurangi komplein, dan klaim.
Kinerja Organisasi
Kinerja organisasi pada umumnya diasosiasikan
dengan kinerja keuangan sebuah organisasi. Analisis
keuangan saja akan membuat sebuah organisasi
terjebak pada informasi masa lampau tanpa informasi
mengenai gambaran masa depan. Sebuah organisasi
perlu menganalisa posisi saat ini hubungannya
dengan perjalanannya mencapai goal yang diharapkan dimasa mendatang.
Kaplan, N.S. and Norton, D.P. (1996) mengembangkan Balanced Scorecard sebagai sebuah sistem
untuk mengukur kinerja suatu organisasi. Balanced
Scorecard mengukur kinerja organisasi melalui empat
perspektif, yaitu keuangan, pelanggan (customer),
proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth). Hubungan keempat
perspektif itu akan tergambar pada diagram pada
Gambar 2. Kinerja bisnis internal mengacu pada KPIs
of Balanced Scorcards (Ponssa, Lisa. 2009), yang
memperhatikan aspek-aspek efficiency, speed, cost
and time, quality and effectiveness, throughputs,
productivity as well as standard and guidelines for
compliance.
- Operating income
- Expense
- Return on Capital
- Profit margin
- Cash flow
- Economic value added

- Customer satisfaction
- Customer retention
- Customer acquisition
- Marketsahre in target Market
- valued services
- patient, physician,
Payer, community

- Employee satisfaction
- Employee retention
- Employee capabilities
- Skill sets
- Education & training
- Information technology

- Efficiency
- Cost
- Quality
- Throughput
- Effectiveness
- Infection rate
- Standard & guildeline
compliance

Sumber: Ponssa, Lisa (2009)
Gambar 2. Hubungan Empat Perspektif dalam BSC
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Hipotesis Penelitian
Berdasarkan kajian pustaka dan hasil penelitian
terdahulu, maka kerangka hipotesis untuk penelitian
ini seperti pada Gambar 3.
KEPUASAN KERJA

H-4

H-3

ORGANISASI
PEMBELAJAR

H-10

KOMITMEN PADA
ORGANISASI

H-2

H-5

H-7

H-6

H-8

KINERJA ORGANISASI
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karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
Sedangkan sample adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Dalam penelitian ini populasi adalah seluruh staf
administrasi UKP yang sudah menerapkan SOP-ISO.
Sampelnya adalah staf admnistrasi yang menjalankan
fungsi manajemen, bukan staf lapangan maupun
teknisi; dan sudah bekerja pada unit kerja tersebut
minimal satu (1) tahun.

H-9

Variabel Penelitian
EFFEKTIVITAS
PENERAPAN ISO

H-1

Gamber 3. Kerangka Hipotesis Penelitian

H1 : LO mempengaruhi Kinerja Organisasi
H2 : LO berpengaruh terhadap Komitmen pada
Organisasi
H3 : LO berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja
H4 : Kepuasan kerja berpengaruh terhadap Komitmen pada Organisasi
H5 : Komitmen pada organisasi berpengaruh terhadap Efektivitas Penerapan Sistem ISO
H6 : Komitmen pada Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi
H7 : LO berpengaruh pada Efektivitas Penerapan
Sistem ISO
H8 : Efektivitas PenerapanSistem ISO berpengaruh
pada Kepuasan Kerja
H9 : Efektivitas Penerapan Sistem ISO berpengaruh
pada Kinerja Organisasi
H10 : Kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja
organisasi
METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena
pengumpulan data, penarikan kesimpulan, dan data
yang dihasilkan merupakan data angka yang dikumpulkan melalui metode kuesioner dan diolah
menggunakan alat bantu statistik. Mengacu Sekaran
(1994) tentang jenis desain penelitian, penelitian ini
bersifat kausal karena peneliti mengadakan penelitian
untuk menemukan kaitan antara variabel yang ada
serta melakukan verifikasi data melalui kuesioner
untuk mendapatkan data yang menunjang dan
membuktikan hipotesa.
Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri
atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan

Organisasi pembelajar adalah perilaku setiap
anggota organisasi yang menyangkut tersedianya
kepemimpinan yang memfasilitasi kesempatan
belajar, terciptanya keingintahuan dan keinginan
untuk saling belajar, terciptanya kerjasama dan
teamwork, terciptanya atmosfer pemberdayaan staf
untuk meningkatkan diri, dan terciptanya hubungan
organisasi dengan lingkungannya.
Kepuasan kerja adalah keadaan yang berkaitan
dengan penilaian karyawan terhadap pekerjaanya
secara keseluruhan dalam hubungan dengan ada
tidaknya kesempatan untuk memenuhi harapan dan
kebutuhannya. Penilaian atas kepuasan kerja pada
penelitianini mengacu pada teori Job Descriptive
Index yang mencakup 5 dimensi yaitu pekerjaanitu
sendiri, kesempatan promosi, suasana & rekan
sekerja, supervise serta imbalan.
Efektivitas penerapan ISO, ISO adalah sekumpulan prosedur yang terdokumentasi sebagai
praktek standar untuk manajemen sistem dengan
tujuan menjamin kesesuian prosedur dan hasil yang
telah ditentukan. ISO memberikan pedoman bagi staf
untuk melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan
perbaikan yang berkesinambungan agar tercapai hasil
kerja yang lebih baik.
Komitmen pada Organisasi atau Organizational commitment (OC) menurut Colquitt, J.A.,
LePine, J.A., and Wessen, M.J. (2013) adalah
keinginan karyawan untuk tetap menjadi bagian dari
suatu organisasi. Mowday et al. (1982); Allen &
Meyer, (1990); Colquitt et al. (2013) menuliskan
bahwa keinginan karyawan untuk tetap menjadi
bagian dari suatu organisasi didasarkan pada 3
dimensi, yaitu: affective, continuance or cost based or
calculative, and normative, or moral based.
Kinerja Organisasi. Kinerja organisasi diukur
berdasarkan pendekatan Balanced Scorecard (Norton
& Kaplan, 1993). Keempat dimensi dari BSC, yaitu
perspektif financial, perspektif pelanggan, persepktif
pembelajaran dan pertumbuhan serta perspektif
proses bisnis internal, tidak akan dipakai semuanya.
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Penelitian ini akan fokus pada dimensi Internal
Business Process saja, karena keterbatasan akses
informasi.
Variable penelitian merupakan variable laten
yang diukur melalui indikator-indikator dengan skala
pengukuran mengikuti skala Likert. Skala Likert yang
digunakan adalah 1 = Sangat tidak setuju, 2 = Tidak
setuju, 3 = netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat setuju.
Variabel laten yang digunakan adalah Organisasi
Pembelajar (LO), Kepuasan kerja, Komitmen pada
Organisasi, Efektivitas penerapan ISO dan Kinerja
Organisasi. Mengingat untuk dapat menganalisis
model dengan menggunakan SEM, indikator masingmasing konstruk harus memiliki loading factor yang
signifikan terhadap konstruk yang diukur, maka
dalam penelitian ini pengukian validitas instrumen
yang digunakan adalag Confirmatory Factor Analysis
(SFA) dengan bantuan SPSS versi 13, dimana setiap
item pertanyaanharus mempunyai loading factor
yang lebih dari 0.40. Dalan CFA harus dilihat pula
output dari rotated component matrix yang harus
ekstrak secara sempurna. Jika masing-masing item
pertanyaan belum ekstrak secara sempurna, maka
proses pengujian validitas dengan factor analysis
harus diulang dengan cara menghitung item pertanyaan yang memiliki nilai ganda. Uji reliabilitas
untuk mengetahui apakah instrumen memiliki indeks
kepercayaan yang baik jika diujikan berulang.
Dengan kata lain uji reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan
oleh instrumen pengukuran. Analisis ini bertujuan
untuk mengukur konsistensi dari setiap item pertanyaan pada kuesioner. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan rumus Cornbach Alpha
dengan benatuan SPSS versi 13. Ukuran yang dipakai
untuk menunjukkan instrumen reliable adalah nilai
Cornbach Alpha > 0.6. Indikator pengukuran reliabilitas menurut Sekaran (2000, p. 312) yang membagi
tingkatan reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut:
jika alpha Cornbach 0.8–1.0 = reliabilitas baik; 0.6–
0.799 = reliabilitas diterima; kurang dari 0.6 = reliabilitas kurang baik.
PEMBAHASAN
Penelitian melibatkan seluruh staf non-akademik
yang menjalankan fungsi manajemen. Jumlah
keseluruhan staf administrasi yang sesuai dengan
kriteria adalah 153 orang, dan yang berpartisipasi
sebanyak 139 orang dengan perempuan sebanyak
52.6% dan pria sebanyak 47.4% dengan rata-rata
masa kerja 15.42 tahun.
Variabel LO direfleksikan oleh 12 indikator
dengan memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi

(crombach alpha = 0.883) serta tiap indikator
memiliki validitas yang sangat baik (nilai korelasi
terendah dengan skor total indikator sebesar 0.319).
Rataan terendah untuk variabel LO adalah indikator
“penghargaan pada staf yang belajar” yaitu 3.12
dengan standar deviasi 1.037 yang artinya terdapat
variasi jawaban yang relatif besar. Jika dilihat dari
persepsi terhadap indikator, nampak bahwa untuk
indikator „Penghargaan pada staf yg belajar‟ hanya
36% yang termasuk setuju dan sangat setuju,
sedangkan untuk indikator „Manajemen menghargai
inisiatif staf‟ hanya 48%. Kedua indikator terendah
tersebut berkaitan dengan masalah penghargaan yang
diberikan universitas kepada stafnya. Persepsi staf
administrasi mengenai universitas sebagai LO dinampakkan pada jawaban atas pernyataan “staf
bekerja tolong menolong” dengan rataan 4.18;
“tersedia cukup waktu untuk belajar hal baru”
dengan rataan 4.09: serta “staf bekerja dengan saling
percaya” nilai rataan 4.04. Ketiga indikator ini merupakan jawaban dengan rataan tiga tertinggi.
Variabel Kepuasan Kerja direfleksikan oleh 7
indikator dengan memiliki tingkat reliabilitas yang
tinggi (crombach alpha = 0.788) dan tiap indikator
yang digunakan dalam mengukur variabel ini memiliki validitas yang baik, hanya terdapat satu indikator yang memiliki nilai validitas rendah dengan
nilai korelasi sebesar 0.256, yaitu pernyataan tentang
“puas dengan struktur penggajian”, dengan nilai
rataan 3.39. Indikator “kepuasan pada struktur
penggajian” memiliki 50% yang menilai setuju dan
sangat setuju. Hal ini menunjukan bahwa banyak
pegawai yang merasa bahwa struktur gaji yang
berlaku belum dapat menggambarkan sumbangan
kerjanya pada organisasi. Jika dilihat dari loading
factor nampak bahwa variabel Kepuasan Kerja dapat
dijelaskan oleh “puas karena suasana kerja” dan “puas
dengan rekan kerja” keduanya telah menampakan
kinerja yang baik.
Variabel Efektivitas Penerapan ISO direfleksikan oleh 8 indikator, dengan memiliki tingkat
reliabilitas yang sangat baik (crombach alpha =
0.897) dan validitas yang sangat baik dengan angka
korelasi terendah sebesar 0.552, pada indikator
“memberi pedoman legal untuk bekerja”. Rataan
terendah untuk variabel Efektivitas Penerapan ISO
adalah indikator “mendorong penuntasan masalah”
yaitu 3.83 dengan standar deviasi 0.836. Hal ini
menunjukkan bahwa dalam pandangan staf administrasi penerapan ISO masih belum cukup membantu
menuntaskan masalah dalam pekerjaan, dan berdasarkan loading factor nampak bahwa indikator ini
manjelaskan variabel Efektivitas Penerapan ISO
dengan baik, selain indikstor “mutu pekerjaan ter-
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kendali” yang telah memiliki kinerja sangat baik
dengan nilai rataan sebesar 4.12.
Indikator yang digunakan untuk mengukur
variabel Komitmen pada Organisasi sebanyak 6
indikator dengan tingkat reliabilitas yang sangat baik
(crombach alpha = 0,856) dan validitas yang sangat
baik dengan angka korelasi terendah sebesar 0,499,
pada indikator “mengabdi karena value yang selaras”.
Indikator “merasa berhutang pada universitas”
dengan nilai rataan 3,00 dan standard deviasi 1,043,
merupakan rataan terendah, dan berdasarkan loading
factor sebesar 0,38 menunjukan bahwa indikator ini
tidak merefleksikan variabel Komitmen pada Organisasi. Indikator yang mampu menjelaskan variabel ini
dan telah memiliki kinerja yang sangat baik adalah
“senang menjadi bagian dari universitas” dan
“Universitas memiliki arti khusus bagi saya”.
Variabel Kinerja Organisasi diukur dengan 8
indikator, yang memiliki tingkat reliabilitas yang
sangat baik (crombach alpa = 0,895) dan tingkat
validitaas sangat baik dengan nilai korelasi terendah
sebesar 0,499, pada indikator “unit kerja jarang
mendapat komplein”, rataan dari indikator ini
termasuk rendah, yaitu 3,40 dengan standar deviasi
0,799, artinya unit kerja merasa belum sepenuhnya
mampu meminimalkan komplein pelanggan. Berdasarkan koefisien loading factor terlihat bahwa
kecuali indikator “unit kerja jarang mendapat
komplein”, ternyata indikator yang lain dapat
merefleksikan vaeiabel Kinerja Organisasi dengan
sangat baik.
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memenuhi Cut-off Value yang ditetapkan. Hal ini
menunjukan bahwa model struktural yang digunakan
dapat menggambarkan model populasi. Berdasarkan
ukuran kesesuain yang baik ini, maka interpretasi
hasil olahan sampel dapat dikatakan layak.
Tabel 2. Indikator Kesesuaian Model Struktural
Kriteria
Chi-Square
Probability
CMIN/DF
GFI
AGFI
RMSEA
CFI
RFI

Cut-off Value Hasil Model Evaluasi Model
≤ 65.28
64.45
Baik
≥ 0,05
0,156
Baik
≤ 2.00
1.194
Baik
≥ 0,90
0,94
Baik
≥0,90
0,88
Marginal
≤0,08
0,038
Baik
≥0,95
0,99
Baik
≥0,95
0,90
Marginal

Analisis Hubungan Struktural
Berdasarkan hasil olahan SEM dengan program
Lisrel versi 8.5 dapat diperoleh, empat persamaan
struktural sebagai berikut: Persamaan yang menggambarkan hubungan struktural antara tersebut di atas
dapat digambarkan pada Gambar 4.
Kepuasan

-0,35

0.99

ISO
0.30
0.80

LO

0.56

-0.18
0.04

0.53

Pengujian Hipotesis

Komitmen/OC
0,22
0.20

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka
pengujian hipotesis penelitian dapat disajikankan dan
disimpulkan seperti pada Tabel 1.
Ukuran kesesuaian (GOF), dari model yang
digunakan seperti pada Tabel 2, dan nampak bahwa
koefisien kesesuaian model sebagian besar telah

Kinerja/
KO

Chi-Square = 64.45; df = 54; P-value = 0.15612; RMSEA=
0,038
Gambar 4. Jalur Hubungan Struktural LO, ISO, OC,
Kepuasan Kerja, dan KO

Tabel 1. Koefisien Jalur, Nilai t-Statistik dan Pengujian Hipotesis
Koefisien Jalur Pengaruh Langsung (direct effect)
Variabel Endogen
Koefisien Jalur Nilai t Statistik
Pembelajaran Organisasi Kepuasan Kerja
0,99
5.72
Efektifitas ISO
0,30
2.68
Komitmen Organisasi
-0,18
-0,66
Kinerja Organisasi
0,04
0,26
Penerapan ISO
Kepuasan Kerja
-0,35
-1.97
Kinerja Organisasi
0,20
2.04
Kepuasan Kerja
Komitmen kepada Organisasi
0,80
2.50
Kinerja Organisasi
0,53
3.43
Komitmen Kepada Org. Efektifitas Penerapan ISO
0,56
3.21
Kinerja Organisasi
0,22
2.50
Variabel Eksogen

Sig
0,000
0,004
0,255
0,398
0,025
0,022
0,007
0,000
0,001
0,007

Keterangan
H3 diterima
H7 diterima
H2 ditolak
H1 ditolak
H8 diterima
H9 diterima
H4 diterima
H10 diterima
H5 diterima
H6 diterima
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Analisis SEM (Structural Equation Modelling)
di atas menunjukkan adanya koefisien jalur yang
paling kuat (0.99) antara LO dan Kepuasan Kerja. Hal
ini bahwa LO memiliki pengaruh positif signifikan
terhadap Kepuasan Kerja. Temuan ini konsisten
dengan hasil penelitian sebelumnya yang mengukur
pengaruh dari Learning Organization terhadap Job
Satisfaction. Penelitian Che Rose et al. (2009) di
Malaysia juga mendapati bahwa pembelajaran
organisasi berdampak positif terhadap kepuasan kerja,
komitmen pada organisasi dan kinerja. Dilihat dari
indikator dengan loading factor tinggi dapat
dikatakan bahwa di UKP terjadi continous learning,
inqiry and dialogue serta team learning (Watkins and
Marsick, 2003). Temuan ini mengkonfirmasi tulisan
Chen (2006) dalam thesisnya bahwa” Teams, groups
and networks dapat menjadi media terjadi pembelajaran organisasi. Memperhatikan indikator utama
yang membentuk kepuasan kerja di UKP adalah
“Puas dengan suasana kerja” (loading factor 0,93)
dan “Puas dengan rekan sekerja” (loading factor
0,84), maka jelas bahwa kondisi pembelajaran secara
kolaboratif yang terjadi di UKP mendorong
timbulnya rasa puas dalam bekerja. Hasil penelitian
ini juga mendukung temuan Keller, Julian and Kedia
(1996), bahwa suasana kerja mempunyai dampak
positif yang signifikan terhadap kepuasan kerja.
LO berpengaruh positif signifikan terhadap
Efektivitas Penerapan Sistem ISO, hal ini berarti pola
pembelajaran organisasi yang cenderung pada team
learning, inquiry and dialogue yang mendorong
terjadinya continuous learning, memfasilitasi terbentuknya lingkungan kerja yang memungkinkan
adanya penerapan sistem ISO. Mengingat bahwa LO
memiliki ciri adanya keterlibatan karyawan secara
total dan kolaboratif dalam proses operasional
organisasi (Watkins and Marsick, 1997). Penelitian
yang dilakukan oleh Sunuhadi and Nasir (2013)
tentang hubungan antara LO, Quality Managemen
Practices and Kinerja Organisasi di Indonesia dan
Malaysia mendapati bahwa “organizational learning
mediates the relationship between QM practices and
organizational performance.” Sedangkan Peter Senge
(1990) menyatakan keterlibatan dan kerjasama
individu dalam sebuah sistem yang dinamis, akan
melakukan perbaikan dan penyesuaian secara berkelanjutan sangat berpengaruh pada efektivitas penerapan quality managemen practices pada organisasi
tersebut.
Kepuasan Kerja berpengaruh positif signifikan
terhadap Komitmen pada Organisasi, dan hasil
penelitian ini mendukung teori Colquitt, J.A. (2013)
yang mengatakan bahwa “Job satisfaction has a
strong positive effect on Organizational Commitment.

People who experience higher levels of job
satisfaction tend to feel higher levels of Affective
Commitment and Normative Commitment”. Pada
penelitian ini jawaban tertinggi adalah: mengabdi
kepada UKP karena merasa senang (afektif) dan
memiliki value yang selaras (normative). Pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa indikator
dengan loading factor tinggi yang membentuk
variabel Komitmen pada Organisasi adalah adanya
rasa senang, bangga menjadi bagian dari sebuah
organisasi. Angka top two-boxes yaitu proporsi
persepsi pada kategori „4‟ dan „5‟ dari skala 1-5, pada
hasil analisa deskriptif tampak bahwa 90% responden
staf administrasi UKP berkomitmen untuk bekerja di
UKP karena merasa senang dan UKP memiliki arti
khusus bagi pribadinya, sehingga tipe komitmen yang
terjadi di UKP adalah afektif, jadi kepuasan kerja
membentuk ikatan emosi yang menumbuhkan
komitmen pada UKP.
Penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat
pengaruh LO terhadap komitmen pada organisasi.
Temuan ini bertolak belakang dengan kebanyakan
hasil penelitian serupa yang dilakukan pada bidang
bisnis, seperti diungkapkan dalam penelitian Che
Rose et al. (2009) di Malaysia, “Organizational
learning was found positively related to organizational commitment, job satisfaction, and work
performance. Tidak adanya pengaruh langsung LO
terhadap KO di UKP menunjukan bahwa dalam
organisasi pendidikan sebuah organisasi pembelajar
harus dapat memberi kepuasan kerja sebelum dapat
membangun komitmen pekerja kepada organisasi.
Hasil temuan menunjukan bahwa Komitmen pada
Organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap
Kinerja Organisasi. Hasil ini sejalan dengan hasil
penelitian Che Rose et al. (2009) yang mengatakan
bahwa “Organizational commitment and job satisfaction are also positively related with work performance” Lebih lanjut Porter et al. (1974) menjelaskan
bahwa keseluruhan sikap berpengaruh terhadap
organisasi, salah satunya komitmen pada organisasi.
Memperhatikan hasil statistik deskriptif, tampaknya
dimensi afektif dan normatif yang dominan membentuk Komitmen pada Organisasi mendorong staf
adninistrasi untuk terlibat dalam proses operasional
pada unitnya dengan lebih baik.
Hasil penelitian menunjukan bahwa LO tidak
berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi. Temuan ini
tidak sejalan dengan penelitan sebelumnya dalam
bidang bisnis, seperti penelitian Chen, T. (2006)
dalam thesisnya menuliskan bahwa “LO is seen as a
powerful tool to gather all levels of knowledge and
continuously transform them into organisational
performance.“, maupun Che Rose et al. (2009) yang
menyatakan bahwa “organizational learning, job
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satisfaction and organizational commitment are also
equally important in explaining work performance
among the public service managers”.
Kepuasan Kerja memiliki pengaruh positif
signifikan terhadap Kinerja Organisasi. Hasil ini
mengkonfirmasi temuan Maghrabi (1999) yang
mengatakan” In reality, the organization realized that
employee satisfaction at work influences many
aspects of organization performane such as efficiency,
productivity, absenteeism, turnovers rates, and
intention to quit”. Kinerja Organisasi terbentuk melalui Kepuasan Kerja serta melalui Komitmen pada
Organisasi. Apabila staf merasa puas, maka kinerja
organisasi akan meningkat. Pada bagian sebelumnya
dijelaskan bahwa tipe LO yang terjadi di UKP lebih
pada process-oriented learning, yaitu belajar secara
kolektif, kolaboratif diantara sesama karyawan.
Kondisi pembelajaran tersebut menciptakan Kepuasan Kerja yang dibentuk dari adanya rasa puas
terhadap suasana kerja dan rekan sekerja; Dengan
kata lain pola pembelajaran yang terjadi di UKP
bersifat kolegial dan emosional. Apabila staf merasa
puas, mereka merasa menjadi bagian dari universitas
sehingga apa yang menjadi masalah maupun harapan
UKP dalam kaitan dengan pekerjaan mereka, merupakan masalah staf juga. Dengan demikian mereka
bersemangat untuk selalu memberi layanan yang
baik, tanggap terhadap masalah yang dihadapi di unit
kerjanya, menjadi lebih paham akan keunggulan serta
peran unit kerjanya dalam mencapai sasaran universitas. Kinerja mereka menjadi semakin baik. Oleh
sebab itu LO tidak dapat secara langsung berpengaruh
terhadap Kinerja Organisasi yang diukur melalui
perspektif internal business process.
Komitmen afektif yang terbentuk itu akan berpengaruh langsung secara positif dan signifikan
terhadap Efektivitas Penerapan Sistem ISO. Artinya
LO yang terjadi di UKP menimbulkan rasa puas serta
membuat staf administrasi merasa menjadi bagian
dari UKP sehingga permasalahan yang dihadapi UKP
harus ditanggung bersama. Oleh sebab itu staf
berkomitmen untuk menerapkan sistem ISO.
Efektivitas Penerapan Sistem ISO berpengaruh
positif terhadap Kepuasan Kerja. Namun demikian
hubungan tersebut memiliki koefisien jalur negatif
(-0,35) yang berarti Efektivitas Penerapan Sistem ISO
tidak meningkatkan Kepuasan Kerja. Hasil ini tidak
sejalan dengan kebanyakan penelitian sebelumnya
yang dilakukan pada bidang bisnis, yang menunjukkan adanya hubungan positif antara penerapan
ISO terhadap work outcomes seperti kepuasan kerja,
dan komitmen pada organisasi (Durairatnam, 2011).
Perbedaan ini dimungkinkan mengingat aktivitas
utama sebuah institusi pendidikan tinggi adalah
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aktivitas akademik yang dinamis inovatif, spontan
dan mentolerir adanya fleksibilitas sehingga pekerjaan
tidak bersifat mekanistik seperti pada usaha pabrikkan. Unit administrasi sebagai unit pendukung
kegiatan akademik harus mampu mengiring dan
menyesuaikan dengan dinamika kerja bidang
akademik. Oleh sebab itu efektivitas penerapan ISO
membatasi fleksibilitas yang diharapkan dalam
menuntaskan pekerjaan. Standard Operation Procedure (SOP) dalam sistem ISO dapat dirasakan sebagai
beban tambahan dan memperpanjang jalur penuntasan pekerjaan dan mengurangi kepuasan terhadap
kondisi kerja yang diharapan. Selain itu, kebanyakan
staf administrasi UKP cukup senior dengan masa
kerja rata-rata 15,42 tahun. Pada umumnya staf senior
melakukan pekerjaan rutin secara mekanistik sehingga adanya perubahan sistem manajemen dirasakan
menjadi beban tambahan. Analisis yang dilakukan
menunjukkan bahwa Penerapan sistem ISO berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi. Hasil ini mendukung hasil penelitian terdahulu seperti antara lain
penelitian Hoang et al., (2006) dan Iwaro & Mwasha
(2012) yang menyatakan bahwa karyawan dari
organisasi yang telah mendapat sertifikasi ISO
menunjukkan kinerja yang lebih baik dan senantiasa
melakukan perbaikan dibandingkan dengan organisasi yang belum memiliki sertifikasi ISO (Iwaro &
Mwasha, 2012). Lebih lanjut Iwaro & Mwasha
(2012) menegaskan bahwa perusahaan yang telah
mendapat sertifikasi ISO menunjukan nilai rata-rata
yang lebih tinggi pada kecenderungan HRD terhadap
kualitas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas
Penerapan Sistem ISO pada kondisi UKP secara
positif mempengaruhi kinerja internal business
process
Komitmen pada Organisasi berpengaruh positif
signifikan terhadap Efektivitas Penerapan Sistem
ISO. Pada kondisi UKP komitmen pada organisasi
bersifat afektif dan normatif. Responden merasa
senang menjadi bagian dari UKP, merasa bahwa
masalah yang dihadapi oleh universitas juga merupakan masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan
bersama oleh karyawan. Karyawan juga merasa
memiliki value pribadi yang selaras dengan nilai-nilai
universitas ini. Secara umum kondisi demikian
membuat staf administrasi menjadi kooperatif dalam
penerapan ISO.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan
Penelitian ini dapat memberikan kesimpulan
berikut:
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1. Pola pembelajaran organisasi yang terjadi pada
Universitas Kristen Petra mencerminkan adanya
continous learning, inqiry and dialogue serta team
learning (Watkins and Marsick, 1993). Dengan
kata lain Teams, groups and networks dapat menjadi media terjadi pembelajaran organisasi. Dalam
persepsi staf administrasi UKP, aspek empower-1.
ment belum tampak cukup kuat.
2. Kepuasan kerja staf administrasi terbentuk karena
suasana kerja, rekan sekerja dan pekerjaan itu
sendiri.Artinya, staf administrasi merasa senang
mengerjakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya apabila suasana kerja dan hubungan dengan
rekan sekerja sesuai yang mereka harapkan.
3. Dalam persepsi staf administrasi UKP, Efektivitas
Penerapan Sistem ISO dinyatakan dengan adanya
mutu pekerjaan yang terkendali, bekerja dengan
konsisten serta kemudahan melakukan internal
audit serta mendorong penuntasan masalah.
4. Dalam pandangan staf administrasi UKP Komitmen pada Organisasi dinyatakan dalam bentuk
komitmen afektif dan normatif, yaitu dibentuk
karena adanya ikatan emosional antara staf yang
bersangkutan dengan institusinya; adanya keselarasan nilai (value) pribadi dengan nilai dari
institusinya.
5. Kinerja organisasi (internal business process)
dipersepsikan terjadi melalui adanya semangat
untuk selalu memberikan mutu layanan yang baik,
lebih tanggap terhadap masalah yang timbul
dalam pekerjaannya, pemahaman yang lebih baik
terhadap keunggulan dan peran unit kerjanya
dalam mencapai sasaran universitas, serta kesadaran bahwa unit kerjanya dapat diandalkan.
6. Pengaruh positif LO terhadap Kepuasan Kerja
menunjukan bahwa kondisi UKP, atmosfer pembelajaran organisasi yang bersifat kolaboratif dan
terbuka, tidak kaku, yang memungkinkan terjadinya saling-dukung (reinforcement) dalam pembelajaran, dirasakan sesuai dengan yang diharapkan sehingga menimbulkan rasa senang dan puas.
7. Pengaruh positif antara Kepuasan Kerja terhadap
Komitmen pada Organisasi menunjukkan bahwa
di UKP bila karyawan merasa puas dengan
pekerjaannya, maka akan merasa menjadi bagian
dari universitas dan wajib mendukung universitas.
8. Pengaruh positif antara variabel Kepuasan Kerja
terhadap Kinerja Organisasi menunjukkan bahwa
di UKP, internal business process menjadi lebih
baik apabila ada kepuasan kerja.
9. Tipe komitmen afektif dan normatif mendorong
staf untuk bersikap positif dan kooperatif. Hal ini
dibuktikan dengan adanya hubungan pengaruh
langsung positif cukup kuat dan signifikan antara

variabel Komitmen pada Organisasi dengan
variabel Efektivitas Penerapan Sistem ISO dan
yang selanjutnya berpengaruh terhadap Kinerja
Organisasi.
Rekomendasi
1. Menimbang pola hubungan pengaruh LO terhadap Kinerja Internal Business Process, bila
UKP ingin melakukan continuous improvement
secara khusus di bidang administrasi, Pimpinan
UKP perlu memikirkan program pembelajaran
organisasi yang kondusif terhadap pola pembelajaran yang diharapkan oleh staf administrasi.
Program seperti Training for Trainer, sistem team
coaching yang memungkinkan staf saling belajar
dalam tim di bawah bimbingan seorang team
leader yang ditunjuk, tampaknya akan cocok
diterapkan di UKP. Pembelajaran antar rekan
sekerja dan dilakukan sambil bekerja akan
membentuk pembelajaran yang terus menerus.
Pelatihan karyawan dalam jumlah besar akan
kurang efektif, bila tidak dibentuk pembelajaran
dalam kelompok kecil.
2. Aktivitas bidang akademik yang dinamis seringkali memaksa unit administrasi pendukung harus
meresponinya dengan tanggap dan cepat; namun
seringkali terjadi benturan dengan SOP yang
sudah ditetapkan dan menimbulkan tekanan kerja
pada staf administrasi. Untuk itu, perlu dipikirkan
sebuah kebijakan yang dapat mewadahi ketidakpuasan karyawan administrasi terhadap implementasi sistem ISO tersebut, terutama kebijakan
tentang fleksibilitas prosedur yang dijalankan oleh
unit administrasi sebagai pendukung kegiatan
bidang akademik.
3. Untuk dapat menuntaskan masalah yang timbul
akibat benturan kekakuan prosedur (SOP) dengan
tuntutan adanya respon yang cepat, perlu pendelegasian wewenang yang jelas bagi pengambil
kebijakan di tingkat unit kerja administrasi.
4. Responden hanya mengevaluasi LO secara sektoral saja yaitu, pada unit administrasi. Staf administrasi cenderung tidak terbuka dalam menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut penghargaan yang diberikan universitas, bahkan dalam
persepsi mereka peran universitas dalam mendukung peningkatan prestasi kerja belum tampak.
Untuk itu disarankan agar disusun sebuah kebijakan dan program yang dapat memberikan
apresiasi bagi karyawan yang berprestasi dalam
pekerjaannya secara lebih konkrit, misalnya adanya Best Employee Awards. Penghargaan semacam itu dapat memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya.

Uniati: Learning Organization, Komitmen pada Organisasi
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