
ABSTRAK 
 

Dimana perkembangan teknologi yang semakin pesat ini juga menuntut para 
perusahaan untuk dapat lebih berkompetitif dalam persaingan demi kelangsungan hidup 
organisasi mereka. Sehingga, sumber daya manusia yang mereka miliki juga harus dapat 
menyesuaikan diri dari kondisi tersebut, mengingat sumber daya manusia adalah subyek 
pelaksanaan dari manajemen. Saat ini banyak perusahaan yang harus melakukan efisiensi 
yang disebabkan oleh kondisi tersebut diatas, antara lain: mengurangi tenaga kerja, 
penghematan biaya operasional, dan kebijakan-kebijakan lain yang harus disesuaikan 
dengan keadaan keuangan masing-masing perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
perusahaan harus pintar dalam mengendalikan faktor internal dan faktor eksternal dalam 
upaya mengambil langkah strategis. Budaya organisasi memiliki peranan yang sangat 
penting dalam menentukan strategi yang akan dijalankan suatu organisasi. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh secara bersama-sama yang signifikan budaya organisasi yang terdiri dari: 
kelompok kerja (X1), gaya kepemimpinan manager/supervisor (X2), karakteristik 
organisasi (X3) dan proses administrasi (X4) terhadap komitmen organisasi pada PT. 
Harapan Agro Mandiri dan untuk mengetahui diantara faktor budaya organisasi yang 
memiliki pengaruh dominan terhadap komitmen organisasi pada PT. Harapan Agro 
Mandiri Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Harapan Agro Mandiri yang 
berjumlah 56 orang. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah sensus, yaitu 
keseluruhan anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Teknik analisis yang 
digunakan adalah regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut : 

 
   Y = a0 + b1X1 + b2X2+ b3X3 + b4X4 + e 

Hasil penelitian membuktikan secara bersama-sama variabel kelompok kerja, 
gaya kepemimpinan manager/supervisor, karakteristik organisasi dan proses administrasi 
memiliki pengaruh terhadap komitmen organisasi PT. Harapan Agro Mandiri, teruji. 
Nilai beta untuk variabel kelompok kerja sebesar 0,481, gaya kepemimpinan 
manager/supervisor sebesar 0,234, karakteristik organisasi sebesar 0,157 dan proses 
administrasi sebesar 0,185. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa variabel 
kelompok kerja memiliki pengaruh dominan terhadap komitmen organisasi PT. Harapan 
Agro Mandiri, teruji 
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