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ABSTRAK 
 
 

Perceived Organizational Support merupakan keyakinan global yang 
dikembangkan oleh karyawan mengenai sejauh mana komitmen organisasi pada 
karyawan dilihat dari penghargaan organisasi terhadap kontribusi karyawan 
(valuation of employee’s contribution) dan perhatian organisasi terhadap 
kehidupan karyawan (care about employee’s well being). Dukungan 
organisasional yang dipersepsikan level tinggi akan meningkatkan perilaku extra-
role karyawan, seperti membantu rekan kerja, mengambil tindakan-tindakan yang 
dapat melindungi organisasi dari resiko, menyumbang ide-ide yang membangun, 
serta berusaha menambah pengetahuan dan skill yang bermanfaat bagi organisasi.  

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh perceived organizational 
support (POS) terhadap komitmen karyawan di perusahaan PT. Multispunindo 
Jaya, Krian – Sidoarjo. perceived organizational support merupakan variabel 
bebas yang terdiri dari procedural justice (X1), distributive justice (X2), inclusion 
(X3), recognition (X4), organizational tenure (X5), sedangkan komitmen di 
perusahaan PT. Multispunindo Jaya, Krian – Sidoarjo merupakan variabel terikat 
(Y). Model analisis yang digunakan adalah: analisis korelasi melalui uji F dan uji t 
untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian ini 
dilaksanakan di PT. Multispunindo Jaya, Krian – Sidoarjo. Sampel yang diambil 
adalah karyawan tetap yang berjumlah 60 orang dari jumlah total populasi 
sebanyak 320 orang. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier 
berganda yang pengerjaannya dilakukan dengan program komputer SPSS 10.0 
dengan hasil persamaan: 

 
Y    =   0,506  +   0,472 X1   +   0,323  X2   +  0,362  X3  +  0,532  X4  +  0,499  X5 
 

Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa semua variabel bebas 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap komitmen karyawan di perusahaan 
PT. Multispunindo Jaya, Krian – Sidoarjo dengan nilai F hitung 11,587 yang lebih 
besar dibandingkan dengan nilai F tabel 2,3861 dengan tingkat signifikan 0,000. 
Besarnya koefisien determinasi berganda (R2) adalah 0,671 hal ini menunjukkan 
pengaruh variabel X terhadap Y sebesar 67%. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
variabel procedural justice merupakan variabel yang dominan dalam 
mempengaruhi terhadap komitmen karyawan di perusahaan PT. Multispunindo 
Jaya, Krian – Sidoarjo. Hal ini terlihat dari nilai determinasi 0,368. 
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