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ABSTRAKSI 

 

 Saat ini era persaingan bebas yang semakin kompetitif telah mendunia. 

Banyak sekali perusahaan yang harus mencapai keunggulan bersaingnya dengan 

efektif supaya tidak ketinggalan dengan perusahaan yang lainnya dan tetap eksis di 

bidangnya. Oleh sebab itu prestasi kerja adalah hasil dari usaha seseorang yang 

dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu. Salah satu 

faktor yang mempengaruhi prestasi kerja adalah komitmen organisasional. Komitmen 

organisasional yang tinggi akan meningkatkan prestasi kerja karyawan, sebaliknya 

komitmen organisasional yang rendah akan menurunkan prestasi kerja karyawan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap 63 orang 

karyawan PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang, salah satu faktor yang sangat 

mempengaruhi prestasi kerja mereka selama ini adalah komitmen organisasional yang 

ada. Dan menurut pihak manajer PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang juga prestasi 

kerja. Berdasarkan pada uraian di atas maka penelitian ini berjudul: “PENGARUH 

KOMITMEN ORGANISASIONAL TERHADAP PRESTASI KERJA 

KARYAWAN PT. BPR SETIA KARIB ABADI SEMARANG”. 

 Perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Bagaimanakah pengaruh komitmen organisasional terhadap prestasi kerja 

karyawan PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang? 

(2) Bagaimanakah pengaruh komitmen afektif (affective commitment) terhadap 

prestasi kerja karyawan PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang? 



(3) Bagaimanakah pengaruh komitmen kelanjutan (continuance commitment) 

terhadap prestasi kerja karyawan PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang? 

(4) Bagaimanakah pengaruh komitmen normatif (normative commitment) terhadap 

prestasi kerja karyawan PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang? 

 Sedangkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh komitmen organisasional terhadap prestasi kerja 

karyawan PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang. (2) Untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh komitmen afektif (affective commitment) terhadap prestasi kerja karyawan 

PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang. (3) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

komitmen kelanjutan (continuance commitment) terhadap prestasi kerja karyawan PT. 

BPR Setia Karib Abadi Semarang. (4) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

komitmen normatif (normative commitment) terhadap prestasi kerja karyawan PT. 

BPR Setia Karib Abadi Semarang. 

 Maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Pengaruh komitmen organisasional terhadap prestasi kerja karyawan PT. BPR 

Setia Karib Abadi Semarang positif dan signifikan. 

(2) Pengaruh komitmen afektif (affective commitment) terhadap prestasi kerja 

karyawan PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang positif dan signifikan. 

(3) Pengaruh komitmen normatif (normative commitment) terhadap prestasi kerja 

karyawan PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang positif dan signifikan. 

(4) Pengaruh komitmen berkelanjutan (continuance commitment) terhadap prestasi 

kerja karyawan PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang positif dan signifikan. 



 Obyek pada penelitian ini adalah PT. BPR Setia Karib Abadi, yang 

berlokasi di jalan Menteri Supeno No. 1, Semarang. Alasan dipilihnya PT. BPR Setia 

Karib Abadi ini adalah karena pada perusahaan ini belum pernah dilakukan penelitian 

dengan topik serupa dan adanya akses untuk memperoleh kemudahan data. 

 Yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah semua karyawan tetap 

yang bekerja pada PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang, yang berjumlah 63 orang. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik 

sensus, dimana semua populasi menjadi sampel pada penelitian ini. Maka sampel 

pada penelitian ini adalah 63 orang responden yang merupakan karyawan tetap pada 

PT. BPR Setia Karib Abadi, Semarang. 

 Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Skala 

pengukuran pada penelitian ini menggunakan skala Likert. Data dalam penelitian ini 

dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan 

pada penelitian ini menggunakan 2 teknik yaitu analisis deskriptif dan analisis 

inferensial. 

 Dari hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: (1) Komitmen organisasional pada PT. BPR Setia Karib 

Abadi termasuk dalam kategori tinggi. (2) Prestasi kerja karyawan PT. BPR Setia 

Karib Abadi selama ini termasuk dalam kategori tinggi. (3) Pengaruh komitmen 

organisasional terhadap prestasi kerja karyawan PT. BPR Setia Karib Abadi 

Semarang positif dan signifikan. (4) Pengaruh komitmen afektif (affective 

commitment) terhadap prestasi kerja karyawan PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang 



positif dan signifikan. (5) Pengaruh komitmen normatif (normative commitment) 

terhadap prestasi kerja karyawan PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang positif dan 

signifikan. (6) Pengaruh komitmen berkelanjutan (continuance commitment) terhadap 

prestasi kerja karyawan PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang positif dan signifikan. 

 Sedangkan saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara lain 

adalah sebagai berikut: (1) Karena berdasarkan pada persepsi responden terhadap 

komitmen organisasional nilai terendahnya adalah pada dimensi komitmen normatif/ 

normative commitment dengan pernyataan tentang “Saya tidak percaya bahwa 

seseorang harus selalu loyal terhadap perusahaannya”, maka sebaiknya pihak 

manajemen PT. BPR Setia Karib Abadi memberikan pelatihan, subsidi kuliah atau 

sosialisasi pengalaman yang menekankan nilai loyalitas. (2) Nilai terendah pada 

variabel prestasi kerja adalah pada pernyataan “Ketepatan karyawan ini dalam 

melaksanakan pekerjaan bagus”, artinya selama ini penilaian kinerja karyawan dilihat 

dari segi ketelitian karyawan di PT. BPR Setia Karib Abadi adalah kurang baik. 

Maka sebaiknya pihak manajemen PT. BPR Setia Karib Abadi menentukan kebijakan 

sumber daya manusia tentang apa yang terbaik untuk diberikan kepada para karyawan 

dalam organisasi dan menyediakan informasi untuk membantu, membuat dan 

melaksanakan keputusan mengenai beberapa subyek seperti promosi, kenaikan gaji, 

pemberhentian serta pemindahan. (3) Menurut responden, komitmen organisasional 

pada PT. BPR Setia Karib Abadi adalah termasuk tinggi, maka sebaiknya pihak PT. 

BPR Setia Karib Abadi dapat mempertahankan persepsi akan komitmen 

organisasional yang memang telah tinggi selama ini misalnya perusahaan lebih 



menanamkan lagi ke dalam diri setiap karyawan dengan pemahaman budaya 

perusahaan yaitu menghadirkan rasa memiliki terhadap perusahaan, rasa 

kebersamaan, senasib sepenanggungan, dan rasa tanggung jawab terhadap 

perusahaan. (4) Secara umum prestasi kerja karyawan tinggi, maka sebaiknya pihak 

PT. BPR Setia Karib Abadi dapat mempertahankan hal ini, misalnya dengan 

mempertahankan besarnya gaji yang memadai, dan sistem promosi yang baik. (5) 

Pada penelitian berikutnya dengan topik yang sama maka sebaiknya dapat 

ditambahkan variabel lain yang mempengaruhi prestasi kerja, seperti kepuasan kerja, 

motivasi, keterlibatan kerja, dan sebagainya.                 
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