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ABSTRAKSI 

Salah satu sumber daya organisasi yang memegang pemnan penting dalam 
pencapaian tujuan organisasi adaIah sumber daya manusia. Penekanan pada 
pendekatan sumber daya manusia adalah pada keikutsertaan dan keterlibatan individu 
dalam organisasi. Keterlibatan karyawan diterapkan dalam berbagai pemecahan 
masalah dalam dunia kelja atau bahkan berpartisipasi dalam memncang kerja 
seseomng, dan hal tersebut akan menimbulkan kepuasan kerja (Werther, 1993: 534). 

Permasalahan dalam penelitian iui diuraikan dalam pernyataan-pemyataan 
guna mengetahui pengaruh keterlibatan karyawan dengan variabel dukungan dari 
kelompok kerja, partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan dan 
ketergantungan tugas terhadap kesediaan karyawaan untuk bekelja sarna dan 
keinginan karyawan untuk keluar melalui kepuasan keIja karyawan Bidang 
Kebersihan, Ketertihan, dan Keamanan pada Dinas Pasar Kabupaten Jombang. 
Berdasarkan landasan teon yang digunakan dan rumusan masalah yang ada, terdapat 
lima hipotesis yang akan diuji dengan menggunakan analisis jalur (path a1U1lysis). 
Penelitian im mengambil sarnpel l84karyawan. 

Berdasarkan uji analisis jalur, didapatkan basil penelitian yang menunjukkan 
pengarub yang signifikan antara dukungan dan kelompok keIja terhadap kepuasan 
kelja karyawan sebesar 0,443; partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan 
terbadap kepuasan kerja karyawan sebesar 0,395; dan ketergantungan tugas terhadap 
kepuasan kelja karyawan sebesar 0,353; sedangkan pengaruh kepuasan kelja terhadap 
kesediaan karyawan untuk bekeIja sarna sebesar 0.404; dan kepuasan kerja terhadap 
keinginan karyawan untuk keluar sebesar -0,147. Kausalitas model terhadap kepuasan 
keIja karyawan yang terbesar berasal dati dukungan dan kelompok kelja dengan 
critical raYio sebesar 8,277; partisipasi karyawan dalam pengambilan kepurusan 
dengan critlcal ravio sebesar 7,377; dan ketergantungan tugas deogan critical rasio 
sebesar 6,610. Sedangkan kausalitas model kepuasan kelja karyawan terhadap 
kesediaan untuk bekelja sarna sebesar 5,974 dan terhadap keinginan karyawan untuk 
keluar sebesar -2,009. Semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan signifikan 
!carena mempunyai nilai Critical Ratio (CR) ?: ltabel pada a = 5% sebesar ±1,96 
dengan demikian hipotesis-bipotesis penelitian dapat dibuktikan kebenarannya. 
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