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b. Pada introduction, telah dideskripsikan mengapa studi ini perlu dilakukan, deskripsi
setting penelitian, dan tujuan. Organizational culture, organizational commitment dan
performance menjadi fokus studi ini.
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a. Kecukupan data dan informasi dalam studi sebagai basis temuan ditunjukan dengan

kelangkapan dimensi pengukuran, sekalipun artikel ini belum mencantumkan uji

validitas dan reliabilitas (CFA) sebagai basis bagi argumentasi penggunaan data dalam

analisis SEM.

b. Kemutakhiran data dan informasi dapat dicermati dari sumber referensi yang dalam

studi ini paling akhir adalah referensi hasil penelitian tahun 2010 dan sebagian besar

telah berasal dari buku dan jurnal.

c. Methodologi khususnya pengukuran telah menggunakan pendekatan multi dimensi.

Analisis telah menggunakan metode yang lazim digunakan dalam penelitian dengan

data primer dan model struktural yaitu analisis SEM.
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maupun luar negeri. Similirity index dengan turnitrin paper ini adalah 21 persen.
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