
ABSTRAKSI

Karyawan merupakan aset terpenting yang dimiliki oleh setiap
perusahaan, maka perhatian dan pemeliharaan yang serius dari manajemen
terhadap karyawan adalah merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk
meningkatkan Affective Organizational Commitment (AOC). Job satisfaction
atau kepuasan kerja dari karyawan dipengaruhi oleh take home take home pay
atau komisi yang diterima (X1), kepuasan kerja hubungan dengan pelanggan (X2),
adanya kesempatan untuk promosi bagi karyawan (X3), hubungan dengan
pegawai lainnya dalam perusahaan (X4), pekerjaan itu sendiri (X5), kebijakan
organisasi perusahaan (X6) dan mutu pengawas (X7). Gender (Z) dari karyawan
menggambarkan perbedaan referensi psikologi dan perilaku pada masing-masing
salesperson yang pada akhirnya akan mempengaruhi affective organizational
commitment (Y) atau komitmen organisasional dari karyawan terhadap
perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan
variabel kepuasan kerja terhadap variabel affective organizational commitment,
selain itu untuk menganalisis apakah gender salesperson yang dijadikan sebagai
moderator dapat mempengaruhi dan memperkuat hubungan antara variabel
kepuasan kerja dengan variabel affective organizational commitment pada Duta
Raya Makmur Group. Dari hasil analisis PLS disimpulkan bahwa variabel-
variabel kepuasan kerja salesperson yang signifikan dengan AOC adalah co-
worker, customer job, take home pay, policy, supervisor. Analisis ke dua adalah
untuk membandingkan t statistik berdasarkan gender, gender laki-laki yang secara
signifikan dan lebih dominan mempengaruhi AOC adalah customer, job, company
policy, dan promotion. Sementara itu variabel-variabel kepuasan kerja dari gender
perempuan yang secara signifikan dan lebih dominan mempengaruhi AOC adalah
co-worker, take home pay, dan supervisor. Dengan membandingkan tingkat
signifikansi t statistik pada model hubungan oleh gender laki-laki dan perempuan,
dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan kerja berdasarkan hubungan dengan
pelanggan, pekerjaan itu sendiri, gaji yang diterima dan adanya kebijaksanaan
perusahaan berpengaruh signifikan pada gender laki-laki, sedangkan 3 variabel
kepuasan kerja yang lain yaitu kepuasan kerja berdasarkan hubungan dengan
rekan kerja, kesempatan promosi dan mutu pengawas berpengaruh signifikan pada
gender perempuan.
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