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ABSTRAK

Komitmen merupakan salah satu perilaku kerja (work attitudes) yang penting
dalam perusahaan. Semakin besar komitmen karyawan terhadap perusahaan,
semakin besar juga usahanya dalam menyelesaikan tugas/pekerjaannnya.
Perusahaan memiliki peranan penting dalam meningkatkan komitmen karyawan,
yaitu dengan memastikan para karyawan termotivasi dan puas dengan pekerjaannya.
Karyawan yang merasakan kepuasan kerja tampak dalam sikap positifnya terhadap
pekerjaan yang dihadapi dan lingkungannya. Sebaliknya, karyawan yang tidak puas
akan bersikap negatif terhadap pekerjaan. Apabila karyawan memperoleh tingkat
kepuasan kerja yang tinggi maka akan rela bekerja keras dan berkomitmen tinggi
kepada perusahaan atau organisasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah tentang komitmen organisasional
dan hal-hal yang mempengaruhinya yang terkait dengan faktor-faktor kepuasan
kerja. Penelitian dilakukan pada karyawan bagian produksi PT. Jaya Readymix
Beton yang berjumlah 47 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan
kuesioner secara langsung pada responden. Teknik analisis yang digunakan dalam
penelitian adalah analisis regresi berganda dengan variabel bebas, yang terdiri dari
kemampuan (ability utilization), kompensasi (compensation), hubungan dengan
rekan kerja (co-workers), kondisi kerja (working conditions), pengakuan
(recognition) dan kemajuan karir (advancement), dan variabel terikat adalah
komitmen organisasional.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh persamaan model regresi linear
berganda sebagai berikut:
Y = -1,012 + 0,184X1 + 0,581X2 + 0,080X3 + 0,118X4 + 0,136X5 + 0,165X6 + e
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor kepuasan kerja yaitu kemampuan
(ability utilization), kompensasi (compensation), hubungan dengan rekan kerja (co-
workers), kondisi kerja (working conditions), pengakuan (recognition) dan
kemajuan karir (advancement) secara bersama-sama berpengaruh signifikan
terhadap komitmen organisasional PT. Jaya Readymix dengan nilai koefisien
determinasi (R2) sebesar 0,967, dan faktor kepuasan atas kompensasi merupakan
variabel yang dominan mempengaruhi komitmen organisasional karyawan bagian
produksi PT. Jaya Readymix.
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