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ABSTRAK 

 

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang (finansial), 
barang maupun yang tidak langsung (nonfinansial) yang diterima karyawan sebagai 
imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Pemenuhan terhadap gaji atau 
upah dan imbalan merupakan paket kompensasi paling minimal yang harus dipenuhi 
perusahaan kepada karyawannya. 

Salah satu paket kompensasi yang saat ini mulai banyak diberikan perusahaan 
adalah ESOP (Employee Stock Ownership Plan). ESOP didasarkan pada agency 
theory yang bertujuan agar tercipta sinergi antara keinginan pemilik perusahaan 
dengan perangkat pelaksananya. ESOP dapat membuat karyawan lebih berkomitmen 
dan termotivasi untuk bekerja di perusahaan apabila karyawan merasa puas dengan 
ESOP tersebut. Kepuasan terhadap ESOP yang diukur melalui nilai finansial dari 
ESOP dan komitmen perusahaan atas ESOP diharapkan dapat memberikan rasa puas 
atas pekerjaan saat ini. Kepuasan yang dirasakan karyawan terhadap pekerjaan 
memungkinkan karyawan tersebut untuk dapat memihak secara psikologis pada 
pekerjaannya, berpartisipasi aktif di dalamnya, dan menganggap kerjanya sebagai hal 
yang penting untuk harga dirinya atau yang sering disebut dengan keterlibatan kerja 
(job involvement). Karyawan yang puas terhadap ESOP yang dimilikinya diharapkan 
meningkat keterlibatannya dalam pekerjaan. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dijabarkan dalam tiga 
variabel yaitu variabel bebas kepuasan atas ESOP yang terdiri dari nilai finansial dari 
ESOP (X1) dan komitmen perusahaan atas ESOP (X2), serta variabel terikat 
keterlibatan kerja (Y). Berdasarkan landasan teori yang digunakan dan rumusan 
masalah yang diajukan terdapat dua hipotesis yang akan diuji. Penelitian dilakukan 
dengan sample karyawan PT. Pembangunan Perumahan Divisi Operasional III 
Surabaya yang berkedudukan di Juanda Business Center jalan Raya Juanda Surabaya 
yang memiliki saham perusahaan dengan jumlah 33 responden. Teknik analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan hasil: 

 

 Berdasarkan hasil analisis dihasilkan kesimpulan bahwa : (1) Kepuasan atas 
ESOP yang terdiri dari nilai finansial dari ESOP dan komitmen perusahaan atas 
ESOP secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keterlibatan kerja (Job 
involvement), (2) Nilai finansial dari ESOP merupakan variabel yang dominan 
berpengaruh terhadap keterlibatan kerja (job involvement). 
  
Kata kunci : kepuasan atas ESOP, nilai finansial dari ESOP, komitmen perusahaan 

atas ESOP, keterlibatan kerja. 


