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ABSTRAK 

 

EKA SARIANDRIYANI, Hubungan Antara Motivasi Kerja Dengan Komitmen 

Organisasi Pada Karyawan PT. Citra Van Titipan Kilat di Jakarta.Skripsi, Jakarta. 

Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juni 2016. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data empiris dan fakta-fakta yang tepat 

(sahih, benar dan valid) serta dapat dipercaya dan diandalkan tentang hubungan 

antara motivasi kerja dengan komitmen organisasi.Penelitian ini dilaksanakan di 

PT. Citra Van Titipan Kilat di Jakarta, selama 4 bulan terhitung sejak Februari 

sampai dengan Mei 2016.Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei 

dengan pendekatan korelasional.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

karyawan PT. Citra Van Titipan Kilat di Jakarta.Populasi terjangkaunya adalah 

Pegawai bagian Pengepakan Barang dan Pengiriman Barang yang berjumlah 55 

orang.Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini diambil secara 

proporsional menggunakan teknik acak sederhana (simple random sampling) 

dengan jumlah sampel sebanyak 48 orang. 

Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ  =  42,49 + 0,68X. Uji persyaratan 

analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors 

menghasilkan Lhitung= 0,0610, sedangkan Ltabel untuk n = 48 pada taraf signifikasi 

0,05 adalah = 0,1278. Karena Lhitung<Ltabel maka galat taksiran Y atas X 

berdistribusi normal. Uji linearitas regresi menghasilkan Fhitung< Ftabel, yaitu 0,64< 

2,00, sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linear. Dari uji 

keberartian regresi menghasilkan Fhitung< Ftabel, yaitu 22,56> 4,05, artinya 

persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien korelasi Product Moment dari 

Pearson menghasilkan rxy = 0,574, selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien 

korelasi dengan menggunakan uji t dan dihasilkan thitung = 4,750 dan ttabel 1,68. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi rxy= 0,574 adalah 

positif dan signifikan. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 32,91% yang 

menunjukkan bahwa 32,91% varians komitmen organisasi ditentukan oleh 

motivasi kerja. 

 

 

Kata Kunci : Komitmen Organisasi, Motivasi Kerja 
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ABSTRACT 

 

EKA SARIANDRIYANI, The Correlation Between Work Motivation With 

Organizational Commitment Of The Employees At PT. Citra Van Titipan Kilat in 

Jakarta. Study Program of Commerce Education, Faculty Economic, State 

University of Jakarta, June 2016. 

The purpose of the research is to gain the right data (authentic, true and valid) 

and trustworthy (reliable) from relationship between work motivation with 

organizational commitment. The research was conducted at PT. Citra Van Titipan 

Kilat in Jakarta, for four months from February 2016 until May 2016. The 

research method used is survey method with the correlational approach. The 

population in this research is all employees of PT. Citra Van Titipan Kilat in 

Jakarta, where as the possible populations who employees are packaging of 

goods and shipping of goods as many as 55 people. The sampling technique used 

was simple random sampling technique as many as 48 people. 

The resulting regression equation is Ŷ  =  42,49 + 0,68X. Test requirements 

analysis of the normaly test error of estimated regression of Y on X to produce 

Lcountliliefors test = 0,0610, while the Ltable for n = 48 at 0,05 significant level is = 

0,1278. Because the Lcount< Ltable than an error estimate of Y on X is normally 

distributed. Testing linearity of regression produces Fcount< Ftable is 0,64< 2,00, so 

it was concluded that the linear equation regression. From test Significance 

regression products Fcount< Ftable, which is 22,56> 4,05, meaning that the 

regression equation is significant. Correlation coefficient of Pearson Product 

Moment generating rxy = 0,574, then performed the test significance correlation 

coefficient using the t test and the resulting tcount = 4,750 and ttable 1,68. It can be 

concluded that the correlation coefficient rxy = 0,574 is positive and significant. 

The coefficient of determination obtain for 32,91%, which shows that 32,91% of 

the variation of organizational commitment is determined by the work motivation. 

 

 

Keywords: Organizational Commitment, Work Motivation.  
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Jika kamu memiliki sebuah mimpi yang sangat indah, maka ingatlah bahwa Allah memberikanmu kekuatan untuk 

membuatnya menjadi nyata. 

-Hitam Putih 

 

Waktu adalah lingkaran nasip tanpa henti.Siang-malam, pagi-petang, sepanjang 

tahun tak pernah rehat.Dalam setiap kesempatan putaran nasibnya selalu terjadi 

tiga kemungkinan.Paralel, bergerak, serentak. 

Hidup ini adalah perjalanan panjang dan tidak selalu mulus. Pada hari keberapa 

dan pada jam keberapa, kita tidak akan pernah tau, rasa sakit apa yang harus 

kita lalui. Kita tidak tau, kapan hidup akan membanting kita dalam sekali, 

membuat terduduk, untuk kemudian memaksa kita mengambil keputusan. 

Jangan berhenti, lanjutkan perjalanan! 

-Tere Liye 

 

Alhamdulillah! 

Untuk tiap tawa yang tak ternilai 

Untuk tiap tangis yang terhapus 

Untuk tiap jatuh dan bangunnya 

Untuk tiap peluang ditengah putus asa 

Untuk tiap doa dan dukungan 

 

Skripsi ini ku persembahkan untuk semua orang yang telah mendoakan dan mendukung ku dalam 

suka maupun duka terutama untuk Ibu Darsinah dan Bapak Ahmad Wahyudin atas doa tulus dan tak 

pernah berhenti. Motivasi, kesabaran, ketabahan yang terlalu mustahil untuk dinilai, pengorbanan 

yang membuat ku paham bukti mu lah yang harus selalu diutamakan.Kalianlah sebaik-baik panutan 

meski tak selalu sempurna. Teruntuk adikku Malika dan Raffi terimakasih atas doa dan dukungannya. 

 

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk sebuah pengaharapan, agar hidup jauh 

lebih bermakna. Teruslah belajar, berusaha, dan berdoa untuk menggapainya. 
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Jatuh berdiri lagi.Kalah coba lagi.Gagal bangkit lagi. Sampai Allah SWT berkata “waktunya pulang”. 

 

A journey of a thousand miles begins with a single step –Lao Tzu 

Bismillah! 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat-Nya, tidak lupa shalawat dan salam atas junjungan nabi 

besar Muhammad SAW sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan 

baik. 

Skripsi ini disusun sebagai bagian dalam persyaratan untuk mendapatkan gelar 

sarjana pendidikan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Peneliti 

menyadari tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, penulisan skripsi ini 

tidak akan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak 

membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada: 

1. Nurdin Hidayat, MM, M.Si. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Tata 

Niaga dan selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan-masukannya 

kepada peneliti dalam penulisan skripsi. 

2. Ryna Parlyna, MBA. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan 

waktunya, memberikan banyak masukan dan dukungan dalam penyusunan 

dan penulisan skripsi. 

3. Dr. Dedi Purwana ES, M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. 



vii 
 

vii 
 

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 

khususnya dosen-dosen Pendidikan Tata Niaga. 

5. Bapak Ahmas M.I.N selaku HRD Officer yang dengan sabar membantu 

peneliti dalam melakukan penelitian di PT. Citra Van Titipan Kilat Jakarta. 

6. Karyawan PT. Citra Van Titipan Kilat di Jakarta yang telah menyediakan 

waktu dan kesempatan untuk menjadi objek penelitian. 

7. Orang tua dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungannya 

baik secara moril maupun materil sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. 

8. Para sahabat yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk 

menyelesaikan skripsi ini Lishia Rachmawati, Danny Septianie, Fika 

Hadiningrum, Chintya Febiyanti, Ika Widia dan Lia Puspita. 

9. Seluruh teman-teman Pendidikan Tata Niaga Non Reguler 2012 terutama Riza 

Noviyarni, Nindira Martha, Bambang Purnomo, Rifal Baihaqi, Hadi Nugroho, 

Dedi Irawanto, Asrilia, Riza Pratiwi, Fitri Ariamurti, Widya Pramesti, Lia 

Masitoh dan Kurnia Dewi.  

10. Teman-teman satu bimbingan Erna, Theo, Dini, Virga, Didi, Septi, Puspa, 

Erma, Mita, Talitha, Andika, Riri, Tengku Tiara dan Wanda. 

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, 

untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik membangun, saran dan masukan 

dari pembaca sekalian demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang. 

Akhir kata semoga penulisan skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya 

dan bagi pembaca pada umumnya. 


