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INTISARI

Penelitian ini membahas upaya peningkatan kinerja sumber daya manusia dalam
organisasi atau perusahaan melalui komitmen organisasional dan locus of control.
Komitmen organisasional merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas
karyawan terhadap organisasi. Locus of control merupakan persepsi individu
terhadap nasibnya menyangkut apakah ia dapat mengendalikan peristiwa-
peristiwa yang terjadi dalam hidupnya atau tidak. Sedangkan kinerja sumber daya
manusia merupakan hasil keterikatan antara kemampuan, usaha, dan persepsi
tugas

Sumber daya manusia yang benar-benar berkomitmen pada perusahaan atau
organisasi cenderung akan memiliki kemungkinan yang jauh lebih besar  dalam
menghasilkan kinerja yang memuaskan terhadap organisasi.  Selain itu, kinerja
sumber daya manusia akan sangat bergantung pada faktor perilaku . Dimana
dalam hal ini, locus of control merupakan variabel yang dapat menjelaskan faktor
perilaku sumber daya manusia dalam perusahaan atau organisasi.  Berdasarkan
kajian pustaka, maka pertanyaan pada penelitian ini adalah (a) Bagaimana
pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja sumber daya manusia dan (b)
Bagaimana pengaruh Locus of control terhadap kinerja sumber daya manusia.

Objek dalam penelitian ini adalah pegawai tetap pada Rumah Sakit Islam Sultan
Agung Semarang pada tahun 2017 diambil berdasarkan delapan bagian pekerjaan.
Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling yang berarti bahwa
pengambilan sampel dengan menentukan karakteristik populasi yakni pegawai
tetap pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung serta representasi dari delapan unit
kerja yang ada.  Kuesioner kemudian diberikan kepada 206 responden. Dan
kemudian data hasil analisis  dianalisis dengan bantuan SPSS 21.

Hasil analisis menunjukan bahwa komitmen organisasional dan  locus of control
berpengaruh signifikan terhadap kinerja sumber daya manusia. Hal ini berarti
bahwa  bila komitmen organisasional meningkat, maka kinerja sumber daya
manusia juga akan meningkat, serta apabila locus of control meningkat maka
kinerja sumber daya manusia juga akan meningkat. Hal ini juga menunjukan
bahwa kinerja  sumber daya manusia dibangun atas indikator-indikator komitmen
yatu komitmen afektif, berkelanjutan, dan normatif, serta indikator-indikator locus
of control yaitu internal locus of control dan eksternal locus of control
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