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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Unit Spinning II PT. Sinar Pantja Djaja Pan 
Asia Group Semarang, diketahui bahwa tingkat pelanggaran karyawan tergolong tinggi. Hal ini , 
mengindikasikan adanya ketidakpuasan dalam diri karyawan. Ketidakpuasan tersebut dapat 
dipengaruhi oleh kompensasi yang dirasa kurang adil oleh karyawan dan lingkungan kerja yang 
kurang kondusif. Namun, banyak karyawan yang tetap bertahan untuk bekerja di PT. Sinar 
Pantja Djaja Pan Asia Group Semarang. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah adakah 
pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja secara langsung dan tidak langsung terhadap 
komitmen organisasi karyawan Unit Spinning II PT. Sinar Pantja Djaja Pan Asia Group 
Semarang? Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Unit Spinning II PT. Sinar Pantja 
Djaja Pan Asia Group Semarang sebanyak 344 karyawan dengan sampel sejumlah 185 orang 
menggunakan rumus Slovin. Metode pengumpulan data dokumentasi dan kuesioner, metode 
analisis yaitu uji instrumen (uji validitas dan uji reliabilitas), analisis deskriptif persentase, uji 
asumsi klasik dan analisis jalur menggunakan SPSS 16.0 for Windows. Hasil penelitian diperoleh 
persamaan regresi Y1 = 0,086X1 + 0,127 X2 + 0,988 dan Y2 = 0,195X1 + 0,387X2 + 0,418X3 + 
0,942. Hasil koefisien determinasi (Adjusted R2) sebesar 0,012 pada variabel terikat kepuasan 
kerja, berarti persentase pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja 
sebesar 1,2%. Koefisien determinan sebesar 0,097 untuk variabel terikat komitmen organisasi 
karyawan, berarti persentase pengaruh kompensasi, lingkungan kerja dan kepuasan kerja 
terhadap komitmen organisasi karyawan sebesar 9,7%. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat 
diambil kesimpulan adalah komitmen organisasi karyawan akan muncul dengan meningkatkan 
kompensasi, lingkungan kerja dan kepuasan kerja karyawan. Saran kepada PT. Sinar Pantja 
Djaja Pan Asia Group Semarang adalah merencanakan kenaikan gaji karyawan, menentukan lay 
out ruang kerja, membagikan alat pelindung telinga, dan mengadakan wisata bersama karyawan 
untuk menumbuhkan hubungan antar pribadi karyawan. 


