
 
 

PENGARUH KOMPENSASI, KARAKTERISTIK 

KERJA DAN STRES KERJA TERHADAP 

KOMITMEN ORGANISASI 

(Studi pada PT Doohwan Design Indonesia Kecamatan Kalinyamatan 

Kabupaten Jepara) 

 

SKRIPSI 

Diajukan sebagai salah satu syarat  

untuk menyelesaikan program Sarjana (S1)  

pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Islam Nahdlatul Ulama’Jepara. 

 

Disusun oleh: 

PINGKI ADJI SAPUTRA 

NIM. 141110001363 

 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA  

JEPARA 

2019



 

ii 
 

 

  



 

iii 
 

  



 

iv 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

 

"Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya belajar walau sebentar, ia 

akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya.” (Imam As-

Syafi’i) 

“Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi 

kita selalu menyesali apa yang belum kita capai.” (Pingki Adji Saputa) 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

Allah SWT, yang telah membimbing, melindungi, memberi 

kelancaran dan kemudahan, Ayahandaku Bapak  Supadi dan Ibuku tercinta 

Ibu Heni Purwati yang selalu memberiku dukungan, semangat dan 

mendoakan yang terbaik untuk keberhasilanku dan yang mendorong serta 

memotivasi setiap langkah yang aku ambil, Adikku Nova Hedi Ramadhan 

serta teman teman kampus yang selalu mendambakan keberhasilanku, 

Prodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam 

Nahdlatul Ulama sebagai Almamaterku. 
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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan pengujian Pengaruh Kompensasi, Karakteristik 

Kerja Dan Stres Kerja Terhadap Komitmen Organisasi (Studi Pada PT. Doohwan 

Design Jepara). Variabel dependen penelitian ini yaitu komitmen organisasi (Y), 

sedangkan variabel independen meliputi kompensasi (X1), karakteristik kerja (X2), 

dan stres kerja (X3). Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Populasi untuk 

penelitian ini adalah semua karyawan PT. Doohwan Design Indonesia yang 

jumlahnya 723 karyawa. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode 

probability sampel yaitu menggunakan simple random sampling merupakan 

pengambilan sample secara acak tanpa memperhatikan stratanya yang ada 

didalam populasi dan didapatkan jumlah sampel sebanyak 88 responden. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda menggunakan 

program pengolah data SPSS 20. Hasil untuk penelitian ini bahwa variabel 

kompensasi, karakteristik kerja berpengaruh signifikan positif terhadap komitmen 

organisasi. Dan variabel stres kerja berpengaruh signifikan negatif terhadap 

komitmen organisasi Sedangkan secara simultan kompensasi, karakteristik kerja 

dan stres kerjaberpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi 

pada PT. Doohwan Design Indonesia. Nilai koefisien determinasi dalam 

penelitian ini sebesar 0,621. Hal ini berarti kemampuan variabel independen 

menjelaskan variabel dependen sebesar 0,621 atau 62% sedangkan sisanya 38% 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak disebutkan dalam 

penelitian. 

 

Kata kunci: kompensasi, karakteristik kerja, stres kerja, komitmen organisasi. 
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Assalamu’alaikum Wr Wb. 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “KOMPENSASI, KARAKTERISTIK KERJA DAN STRES 
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penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan 

ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak I. Dr. H. Sa’dullah Assaidi, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam 

Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara. 

2. Bapak H. Much. Imron, S.E., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis UNISNU Jepara. 

3. Bapak A. Khoirul Anam, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISNU Jepara. 

4. Bapak Eko Nur Fu’ad, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah 

berkenan memberikan bimbingan serta arahan selama penyusunan skripsi 

ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. 

5. Bapak dan Ibu Dosen atas semua ilmu yang telah diberikan selama penulis 

menjalani studi di UNISNU Jepara. 

6. Staff dan seluruh karyawan yang bertugas di UNISNU Jepara yang telah 

membantu dalam melancarkan terselesainya skripsi ini dengan baik. 

7. Bapakku Supadi dan Ibuku Heni Purwati, kedua orang tua yang telah 

memberikan dukungan fisik maupun spiritual dan doa restu serta kasih 

sayangnya.  



 

viii 
 

 



 

ix 
 

 

 

 



 

x 
 

 

 

 



 

xi 
 

  



 

xii 
 

 

 

 



 

xiii 
 

 



 
 

xiv 
 

 

 


