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ABSTRAK 

PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. MULIA RAYA PRIMA 

Oleh 

Fajri Zuhri Edja Sya’bana 

1138020080 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komitmen organisasi dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Hipotesis pertama meguji apakah 

komitmen afektif berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hipotesis kedua menguji 

apakah komitmen berkelanjutan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hipotesis 

ketiga menguji apakah komitmen normatif berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Hipotesis keempat menguji apakah komitmen kepuasan kerja berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. Hipotesis kelima menguji apakah komitmen afektif, komitmen 

berkelanjutan, komitmen normatif, dan kepuasan kerja secara simultan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan.  

Penelitian menggunakan metode kuantitatif. Dalam metode ini peneliti 

menggunakan pendekatan deskriptif verifikatif. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh karyawan pada PT. Mulia Raya Prima Bandung. Sampel dalam 

penelitian berjumlah 40 responden, penelitian dipilih dengan menggunakan teknik 

simple random sampling.  

Data penelitian dikumpulkan dari hasil responden dan dianalisis dengan uji 

instrumen (uji validitas dan reliabilitas), regresi linier berganda, uji T, uji F, dan 

koefisien determinasi. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa komitmen afektif, 

komitmen berkelanjutan, komitmen normatif, dan kepuasan kerja berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan secara parsial dan secara simultan. 

Dari hasil penelitian yang didapat dari pengujian variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Hasil dari pengujian variabel-variabel bebas terhadap variabel 

terikat dengan uji parsial (Uji T) menunjukan hasil bepengaruh dan signifikan, 

komitmen afektif menunjukan pengaruh positif signifikan yang ditunjukan dengan 

hasil uji T sebesar 2,166 yang lebih besar dari Ttabel sebesar 2,030 dengan taraf 

signifikansi sebesar 0,037 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Komitmen 

Berkelanjutan dengan hasil uji T 2,939 > 2,030 dengan taraf signifikansi 0,006 < 

0,05. Komitmen normatif dengan hasil 2,142 > 2,030 dengan taraf signifikansi 

0,039 < 0,05. Kepuasan kerja dengan hasil uji T 2,348 > 2,030 dengan taraf 

signifikansi 0,025 < 0,05. Pengujian secara simultan (Uji F) dengan nilai fhitung > 

ftabel, yaitu 23,179 > 2,63 dengan taraf signifikansinya adalah sebesar 0,000 yang 

lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05. Dan nilai R square sebesar 0,726 atau 

72,6%. 

Kata kunci: komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, komitmen normatif, 

kepuasan kerja, dan kinerja karyawan.  
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