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ABSTRAKSI 
 
 
 
 Untuk dapat memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan atas 
semua pengaduan dan permasalahan yang disampaikan  kepada Perusahaan 
Daerah Air Minum, diperlukan adanya dukungan SDM yang mempunyai 
komitmen terhadap organisasi, karena adanya komitmen yang dimiliki diharapkan 
karyawan mampu mencurahkan segala kemampuannya pada perusahaan. Tidak 
hanya komitmen karyawan saja tetapi juga diperlukan dukungan organisasi. 
 Penelitian ini akan meneliti apakah komitmen karyawan dan persepsi 
dukungan organisasi secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna 
terhadap kinerja karyawan  sekaligus untuk mencari variabel bebas manakah yang 
mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kinerja karyawan pada Bagian 
Langganan Wilayah Barat Perusahaan Daerah Air Minum Surabaya. 
 Analisis digunakan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda 
yang pengerjaannya dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS dengan 
hasil persamaan regresi sebagai berikut : Y = 0,071 + 0,461 X1 + 0,497 X2
 Berdasarkan hasil pembuktian hipotesis menunjukkan bahwa secara 
bersama-sama variabel bebas yaitu komitmen karyawan dan persepsi dukungan 
organisasi mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap kinerja karyawan. Hal 
ini dapat terlihat dari Fhitung sebesar 93,784 dengan tingkat signifikansi sebesar 
0,000 yang lebih kecil dari  0,05. 
 Koefisien determinasi berganda (R – Square) = 0,709 berarti sebesar 
70,9% perubahan dari variabel kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel-
variabel komitmen  (X1), dan persepsi dukungan organisasi (X2) di dalam model, 
sedangkan sisanya sebesar 29,1% adalah dijelaskan diluar model  tersebut. Nilai 
korelasi parsial (r) dan nilai thitung komitmen paling besar dibandingkan dengan 
nilai korelasi parsial dan nilai thitung variabel persepsi dukungan organisasi. Jadi 
dapat disimpulkan bahwa hasil uji ini komitmen berpengaruh dominan terhadap 
kinerja karyawan bagian langganan wilayah barat perusahaan daerah Air Minum 
Surabaya. 
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