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Halaman Persembahan 

 
“ Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku “  
( Mazmur 23 : 1 ) 

 
“ Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan 

perkataan atau perbuatan lakukanlah semuanya itu dalam 
nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Allah, 
Bapa kita “ ( Kolose 3 : 17 ) 

 
Tuhan Yesus terima kasih atas segala berkat dan kasih karunia Mu yang 
Kau berikan padaku selama ini , terima kasih juga atas penyertaan Mu 
sehingga terwujudlah mimpiku dan mimipi kedua orang tuaku….terima 
kasih Tuhan Yesus….You are my everything… 
 

Dalam lelah ku berharap…datangnya sebuah 
keajaiban…walau berat kurasakan…namun kulakukan 
semua untuk cinta…. 

 
Dan bila ahkirnya …mimpi ini menjadi 

nyata…dunia berikan senyumnya… tenangkan 
langkahku…melewati segalanya…yang aku 
inginkan…saat bahagia itu datang…Kau ada 
…bersama nikmati…gemuruhnya rasa 
ini…sempurnalah mimpiku… 

 
Bila kini aku masih bertahan …bila kini 

aku bahagia…ini semua bukan untukku…ini semua 
kupersembahkan… Untukmu… Ya…Kau dan Untukmu… 

 

Tuhan Yesusku…., Bapakku Herry Sukamto, Ibuku Yeni, Adikku Sandhi 
Yudho Kristanto, dan semua teman – temanku….semua kulakuakan dengan 
penuh ketulusan hati dan tak berhenti untuk yang kuyakini….untukmu 
semua…..ini semua untukmu…kupersembahkan untukmu…  
 

--------------------TUHAN YESUS memberkati -------------



Abstraksi 

Komitmen organisasional terhadap sebuah pekerjaan yang sedang ditekuni, kepuasan 
kerja dan mtivasi merupakan faktor – faktor yang bisa menentukan kinerja dan 
keberhasilan seseorang dalam suatu pekerjaan. Komitme organisasional dalam sebuah 
organisasi biasanya menimbulkan suatu motivasi dan motivasi akan mewujudkan 
perilaku yang diarahkan untuk mencapai kepuasan kerja. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui apakah komitmen organisasional mempunyai pengaruh terhadap 
kepuasan kerja melalui motivasi sebagai variable intervening. Survei dilakukan 
terhadap manajer yang bekerja di PT. Kerta Gaya Pusaka, sebuah perusahaan jasa 
yang bergerak di bidang jasa. Sample penelitian diambil dengan menggunakan 
metode purposive sampling dengan jumlah sebesar 78 responden. Instrumen untuk 
memperoleh dataadalah kuesioner dengan menggunakan skala Likert. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasional dapat berpengaruh 
langsung terhadap kepuasa kerjadan juga dapat berpengaruh secara tidak langsung 
terhadap kepuasa kerja dengan motivasi sebagai variable intervening. Karena 
pengaruh komitmen organisasional terhadap kepuasan kerja secara langsung lebih 
besar dibandingkan pengaruh komitmen organisasional terhadap kepuasan kerja 
melalui motivasi maka motivasi sebagai variable intervening dapat diabaikan. 
 

Kata – kata kunci : komitmen organisasional, kepuasan kerja, motivasi.
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