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Organisasi yang optimal yaitu apabila karyawannya dapat mencapai 
standar yang ditetapkan. Berdasarkan hasil observasi awal di Harian Suara 
Merdeka menunujukan bahwa masih belum optimal dalam pencapaian kinerja 
wartawan. Agar wartawan lebih terlibat dalam pekerjaan dan berkomitmen 
terhadap organisasi, Harian Suara Merdeka telah memberikan kompensasi baik 
gaji pokok dan juga tunjangan-tunjangan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui : (1) Tingkat keterlibatan kerja, komitmen organisasi, dan kinerja 
Wartawan Umum Harian Suara Merdeka, (2) pengaruh keterlibatan kerja terhadap 
kinerja Wartawan Umum Harian Suara Merdeka, (3) pengaruh komitmen 
organisasi terhadap kinerja wartawan umum Harian Suara Merdeka, (4) pengaruh 
keterlibatan kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja wartawan umum 
Harian Suara Merdeka. 

 Populasi penelitian ini adalah seluruh wartawan umum pada Harian Suara 
Merdeka sebanyak 149 wartawan. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan metode probability random sampling dengan derajat toleransi 10% 
berdasarkan rumus slovin dan diperoleh sampel sebanyak 60 wartawan. Ada tiga 
variabel yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: keterlibtan kerja, komitmen 
organisasi dan kinerja. Alat pengumpulan data menggunakan angket. Data yang 
dianalisis menggunakan analisis deskriptif presentase dan analisis regresi linier 
berganda, dan uji hipotesis partial (t) dan simultan (F). 

Berdasarkan analisis deskriptif presentase menunujukan bahwa 
keterlibatan kerja berada pada kriteria sangat tinggi, komitmen organisasi berada 
pada kriteria tinggi, dan kinerja berada pada kriteria tinggi. Hasil analisis regresi 
data menunjukkan persamaan sebagai berikut Y = 22.187+0.813 0.383 Uji  
hipotesis parsial (t) menunjukan bahwa keterlibatan kerja berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja dan komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja. Uji hipotesis simultan (F) menunujukan bahwa ada pengaruh yang 
signifikan keterlibatan kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja. 

Simpulan dalam penelitian ini ada pengaruh keterlibatan kerja dan 
komitmen organisasi terhadap kinerja. Disarankan bagi Harian Suara Merdeka 
meningkatkan bonus  atas tiap poin yang dihasilkan wartawan dalam 
menghasilkan berita. Saran bagi penelitian lebih lanjut dapat menambahkan 
variabel lain dengan objek yang lebih luas dan responden yang lebih banyak. 
 


