
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
Outsourcing merupakan sistem yang sedang populer di dunia kerja. Banyak 
keuntungan yang didapat dengan mempekerjakan karyawan outsourcing, namun 
terdapat pula kekurangannya. Kekurangan yang ditimbulkan ini bisa diminimalkan 
dengan menanamkan komitmen yang tinggi terhadap organisasi, sehingga kinerja dari 
para karyawan outsourcing tersebut bisa optimal seperti yang diharapkan oleh 
perusahaan yang mempekerjakan para tenaga outsource tersebut. PT. INDOSAT, Tbk 
Surabaya telah mempekerjakan para tenaga outsourcing sejak tahun 2004, pada bagian 
call center hampir seluruh karyawannya adalah karyawan outsourcing. Penelitian 
dilakukan untuk mengetahui pengaruh komitmen yang dimiliki oleh para karyawan call 
center outsourcing terhadap kinerja mereka dalam menjalankan setiap pekerjaan yang 
diberikan. 
Variaber bebas dari penelitian ini adalah variabel bebas (X) Komitmen 
Organisasi yang terdiri dari Komitmen Afektif (X1), Komitmen Kontinuen (X2), dan 
Komitmen Normatif (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan dan 
diantara ketiga komitmen tersebut manakah yang paling dominan dalam mempengaruhi 
kinerja karyawan (Y). Populasi penelitian ini adalah karyawan call center 
outsourcing PT. INDOSAT Tbk. Surabaya. Data diperoleh dari data primer yaitu 
kuisioner dengan menggunakan teknik sampling sensus dengan jumlah sempel 
sebanyak 50 karyawan. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan 
persamaan sebagai berikut : 
Y = - 0.104 + 0.432X1 + 0.349X2 + 0.251X3 
Berdasarkan hasil pembuktian hipotesis menunjukkan bahwa secara bersamasama 
variabel bebas yang terdiri dari Komitmen Afektif, Komitmen Kontinuan, dan 
Komitmen Normatif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Hal ini dapat terlihat dari nilai hitung Fhitung sebesar 108,505 dengan tingkat signifikansi 
sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05. 
Variabel Komitmen Afektif mempunyai pengaruh yang dominan terhadap 
kinerja karyawan yang dapat dilihat dari nilai standardized beta yang paling besar yaitu 
0.382 dibandingkan dengan variabel bebas lainnya. Koefisien determinasi berganda 
Rsquare 
= 0.876 berarti sebesar 87.60% perubahan dari variabel kinerja karyawan dapat 
dijelaskan oleh variabel Komitmen Afektif (X1), Komitmen Kontinuen (X2), dan 
Komitmen Normatif (X3), sedangkan sisanya sebesar 12.40% dijelaskan oleh variabel 
lain.n 


