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Abstract: This research’s goal is to explain the influence of compensation and job
characteristic on employee’s job satisfaction. This research was done on computer
business’s employee in Banjarmasin City. The population of this research are 76
computer business’s employee spred on 26 computer’s business, with 43
employees chosen as samples. The result shows that compensation and job
characteristic partially or simultaneously have a positive and significant influence
on computer business employee’s job satisfaction in Banjarmasin City.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kompensasi dan
karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerya karyawan. Penelitian dilakukan
pada karyawan usaha komputer yang ada di Kota Banjarmasin. Populasi dalam
peneltian ini adalah karyawan usaha komputer yang berada di kota Banjarmasin
yang berjumlah 26 usaha komputer dengan 76 orang karyawan, dengan sampel
sebanyak 43 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi dan
karakteristik pekerjaan secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh positif
yang signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada usaha komputer di Kota
Banjarmasin.
Kata Kunci : kompensasi, karakteristik pekerjaan, kepuasan kerja, usaha
komputer

Latar Belakang
Sumber daya manusia merupakan salah
satu unsur dalam organisasi yang memiliki
peranan sangat penting, dimana maju
mundurnya suatu organisasi tergantung pada
peran yang dijalankan oleh sumber daya
manusia yang di dalamnya. Agar mampu
mampu bersaing di era globalisasi dituntut
kemampuan sumber daya manusia yang
handal dan siap memberikan pelayanan yang
memuaskan pelanggan, mengembangkan
kemampuan baru, produkd yang inovatif,
memiliki komitmen, mampu mengelola
perusahaan melalui kerja sama kelompok dan
dituntut untuk berpikir global serta mengacu
pada visi yang jauh kedepan.
Seseorang didorong untuk bekerja /
beraktivitas karena dia berharap bahwa hal
tersebut akan membawa pada keadaan yang

lebih baik dan memuaskan dari pada keadaan
sekarang. Jadi bekerja selain sebagai media
untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia,
juga sebagai bentuk aktivitas yang bertujuan
mendapatkan kepuasan. Dengan demikian,
kepuasan kerja sangat penting artinya bagi
suatu organisasi, karena dalam organisasi
salah satu gejala dari kurang stabilnya
organisasi adalah rendahnya kepuasan kerja.
Dimana bentuk yang paling ekstrim adalah
terjadinya pemogokan kerja, pelambanan
kerja, mangkir dan tingkat keluarnya
karyawan yang tinggi. Gejala ini merupakan
bagian dari keluhan karyawan. Sebaliknya
kepuasan kerja yang tinggi merupakan tanda
organisasi dikelola dengan baik dan pada
dasarnya merupakan hasil dari manajemen
perilaku yang efektif (As’ad, 2003;47).

409

410 Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, Vol 2, No 3, November 2016, hal 409-419

Kepuasan kerja itu sendiri merupakan
hal yang bersipat individual, dimana setiap
individu akan memiliki tingkat kepuasan
yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai
yang berlaku pada dirinya, semakin banyak
aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan
keinginan individu, maka semakin tinggi
pula tingkat kepuasan yang dirasakan, dan
sebaliknya.
Pekerja organisasi yang diliputi rasa
ketidakpuasan atas kompensasi yang
diterima, dampaknya bagi organisasi akan
sangat bersipat negatif. Jika ketidakpuasan
tersebut tidak terselesaikan dengan baik
merupakan hal yang wajar apabila para
pekerja perusahaan menyatakan keinginan
untuk memperoleh imbalan yang bukan saja
jumlahnya lebih besar, akan tetapi juga lebih
adil (Siagian 2004;253). Umar (1996;16)
menegaskan salah satu cara manajemen
untuk meningkatkan prestasi, motivasi dan
kepuasan kerja karyawan adalah melalui
kompensasi, baik yang bersipat finansial dan
non finansial.
Selain
kompensasi,
karakteristik
pekerjaan juga sebagai faktor utama yang
ditemukan
secara
konsisten
dalam
pembentukan kepuasan kerja (Wexley dan
Yulk, 1992;146). Siagian (2004;295)
mengatakan berbagai penelitian telah
membuktikan
bahwa
apabila
dalam
pekerjaannya seseorang mempunyai otonomi
untuk
bertindak,
terdapat
variasi,
memberikan sumbangan penting dalam
keberhasilan organisasi dan karyawan
memperoleh umpan balik tentang hasil
pekerjaan
yang
dilakukannya,
yang
bersangkutan akan merasa puas. Jadi
karakteristik pekerjaan merupakan ciri yang
terkandung dalam suatu pekerjaan yang
terdiri dari berbagai dimensi inti dari suatu
pekerjaan.
Perusahaan komputer yang merupakan
suatu bentuk perusahaan perseorangan yang
bergerak dalam bidang penjualan berbagai
merk komputer dan perlengkapannya, dirasa
perlu melakukan pembenahan dalam bidang
sumber
daya
manusia
untuk
mempertahankan stabilitas perusahaan serta
meningkatkan
kemampuan
dalam
menghadapi kondisi persaingan dalam bisnis
perdagangan komputer yang semakin

kompetitif dan bersipat global. Ditinjau dari
sudut pandang usaha yang dijalankan, selain
kualitas produk yang dijual juga lebih banyak
mengandalkan karyawan dalam memberikan
pelayana yang terbaik bagi konsumennya,
sehingga maju mundurnya usaha yang
dilakukan tergantung pada peran karyawan
dalam melaksanakan kerjanya. Oleh karena
itu karyawan merupakan sumber daya yang
sangat penting, sehingga perusahaan perlu
memperhatikan tingkat kepuasan kerja
karyawannya, karena adanya tingkat kepuaan
kerja yang tinggi akan membuat perusahaan
semakin stabil, sehingga akan mempermudah
dalam pencapaian tujuan.
Berdasarkan uraian latar belakang di
atas, permasalahan yang dirumuskan dan
akan diteliti dalam penelitian ini adalah :
1. Apakak kompensasi (finansial dan non
finansial) secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan kerja
karyawan usaha komputer di kota
Banjarmasin ?
2. Apakah karakteristik pekerjaan (variasi
keterampilan, identitas tugas, signifikansi
tugas, otonomi dan umpan balik
pekerjaan) secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan kerja
karyawan usaha komputer di kota
Banjarmasin ?
3. Apakah kompensasi (finansial dan non
finansial) secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan kerja
karyawan usaha komputer di kota
Banjarmasin ?
4. Apakah karakteristik pekerjaan (variasi
keterampilan, identitas tugas, signifikansi
tugas, otonomi dan umpan balik
pekerjaan) secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan kerja
karyawan usaha komputer di kota
Banjarmasin ?
5. Apakah kompensasi dan karakteristik
pekerjaan secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan kerja
karyawan usaha komputer di kota
Banjarmasin ?
Kajian Literatur
Pemberian kompensasi atau imbalan
mungkin merupakan fungsi manajemen
sumber daya manusia yang dianggap paling
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sulit. Oleh sebab itu perusahaan perlu
merencanakan dan mengadministrasikan
dengan baik. Jika imbalan diberikan secara
tepat, maka karyawan akan mengalami
kepuasan dan selanjutnya akan termotivasi
untuk mencapai sasaran perusahaan. Imbalan
dirasakan penting bagi karyawan selaku
individu
karena
besarnya
imbalan
mencerminkan ukuran nilai karya diantara
para karyawan (Handoko,1999;155). Secara
umum, ada
dua
komponen dalam
kompensasi, yaitu pembayaran keuangan
secara langsung dalam bentuk upah, gaji,
insentif, komisi dan bonus dan pembayaran
tidak langsung dalam bentuk tunjangan
keuangan, seperti asuransi, uang liburan yang
dibayarkan majikan (Dessler,1998).
Beberapa tujuan utama pemberian
kompensasi menurut Schuler dan Jackson
(1999;87) adalah :
1. Menarik pelamar kerja yang potensial
2. Mempertahankn karyawan dengan baik
3. Meraih keunggulan kompetitif
4. Meningkatkan produktivitas
5. Melakukan pembayaran sesuai aturan
hukum
6. Memudahkan dalam ssaran strategis
7. Memperkokoh dan menentukan struktur

Berkaitan dengan kompensasi Mathis
dan Jackson (2000) memberikan pengertian
kompensasi adalah sebagai suatu faktor
penting yang mempengaruhi bagaimana dan
mengapa seseorang memilih untuk kerja pada
suatu organisasi dari pada yang lain. Para
majikan harus memiliki alasan yang
kompetitif dengan beberapa jenis kompensasi
dalam rangka penggajian, menjaga dan
memberi penghargaan atas hasil kerja
individu dalam organisasi. Sedangkan
Nawawi (2001;316) mengartikan kompensasi
sebagai penghargaan / ganjaran pada para
pekerja yang telah memberikan kontribusi
dalam mewujudkan tujuannya melalui yang
disebut kerja.
Berkaitan
dengan
bentuk-bentuk
kompensasi yang diberikan kepada para
karyawan, Schuler dan Jackson (1999;86)
memberikan sistem imbalan jasa total
meliputi imbalan finansial dan non finansial.
Imbalan finansial terdiri atas
imbalan
langsung dan imbalan tidak langsung.
Kemudian imbalan non finansial terdiri atas
imbalan karir dan imbalan sosial. Bentuk
imbalan selengkapnya dapat dilihat pada
gambar 1.
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Gambar 1. Kompensasi sistem imbalan total
Sumber : Schuler dan Jackson, (1999:86)
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Setiap organisasi perlu memprhatikan
beberapa prinsip dalam memberikan
kompensasi pada karyawannya supaya
berjlan efektif, yaitu : Prinsif kewajaran,
Prinsip keadilan, Prinsip keamanan, Prinsip
kejelasan, Prinsip pengendalian biaya,
Prinsip keseimbangan, Prinsip perangsangan
dan Prinsip kesepakatan.
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas
maka kompensasi adalah segala sesuatu yang
diberikan pada karyawan oleh perusahaan
sebagai bentuk balas jasa untuk kerja mereka.
Bentuk kompenasi yang diterima karyawan
dapat berupa kompensasi finansial (gaji,
tunjangan, bonus, insentif) dan kompensasi
non finansial (promosi, pengakuan/pujian,
pengembangan diri).
Menurut Wall dan Martin dalam
Spector (1997), karakteristik pekerjaan pad
isi dan kondisi dari tugas-tugas itu sendiri.
Jadi karakteristik pekerjaan merupakan ciri
yang terkandung dalam suatu pekerjaan yang
terdiri dari berbagai dimensi inti dari suatu
pekerjaan. Dimensi karakteristik pekerjaan
tersebut meliputin :
1. Variasi
Keterampilan,
merupakan
sejumlah keterampilan yang berbeda yang
dibutuhkan untuk mengerjakan sebuah
pekerjaan.
2. Identifikasi tugas, apakah seorang
karyawan mengerjakan atau tidak
pekerjaan secara menyeluruh atau bagian
kecil pekerjaan.
3. Signifikansi tugas, merupakan dampak
pekerjaan yang dilakukan terhadap orang
lain.
4. Otonomi, merupakan kebebasan para
karyawan
untuk
mengerjakan
sebagaimana yang dikehendakinya.
5. Umpan balik pekerjaan, merupakan suatu
tingkatan yang menunjukkan pada
karyawan bahwa mereka mengerjakan
tugasnya secara benar.
Sejalan dengan pendapat di atas,
Woods (1998) menjelaskan inti karakteristik
pekerjaan sebagai berikut :
1. Variasi pekerjaan, merupakan suatu
tingkat dimana pekerjaan membutuhkan
variasi aktivitas-aktiitas yang berbeda
dalam menyelesaikan pekerjaan dan
melibatkan
penggunaan
sejumlah

2.

3.

4.

5.

keterampilan dan bakat yang dimiliki
karyawan.
Identitas tugas, merupakan suatu tingkatan
di
mana
pekerjaan
membutuhkan
penyelesaian secara menyeluruh dan
teridentifikasi perbagiannya, oleh karena
itu seseorang terlibat mengerjakan suatu
masalah dari awal sampai akhir dengan
outcome yang memungkinkan.
Signifikansi tugas, merupakan suatu
tingkatan dimana adalah penting dan
melibatkan kontribusi yang berarti
terhadap organisasi atau masyarakat
secara umum.
Otonomi, merupakan suatu tingkatan di
mana pekerjaan memberikan kebebasan
karyawan, kemerdekaan dan keleluasaan
dalam membuat skedul/daftar pekerjaan
dan menentukan prosedur-prosedur yang
digunakan
dalam
menyelesaikan
pekerjaan.
Umpan balik pekerjaan, merupakan suatu
tingkatan
dimana
hasil
aktivitas
penyelesaian
pekerjaan
diperoleh
langsung oleh karyawan dan informasi
yang jelas mengenai seberapa baik
pekerjaan telah dikerjakan.

Seseorang didorong untuk bekerja atau
beraktivitas karena dia berharap bahwa hal
tersebut akan membawa pada keadaan yang
lebih baik dan memuaskan dari pada keadaan
sekarang. Jadi bekerja adalah suatu bentuk
aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan
kepuasan kerja (Smith dan Wakely, dalam
As’ad, 2003;47).
Pembahasan mengenai kepuasan perlu
didahului penegasan bahwa masalah
kepuasan kerja bukanlah masalah sederhana
baik dalam arti konsep maupun dalam arti
analisisnya, karena kepuasan mempunyai
konotasi yang beraneka ragam. Meskipun
demikian tetap relevan untuk mengatakan
bahwa kepuasan kerja merupakan suatu cara
pandang seseorang, baik yang bersipat positif
maupun yang bersipat negatif tentang
pekerjaannya
(Siagian,
2004;295).
Sedangkan
Robbins
(1996;181-182),
menjelaskan bahwa ketidakpuasan karyawan
dapat dinyatakan dalam sejumlah cara,
misalnya berhenti kerja, mengeluh, tidak
patuh, mencuri miliki organisasi, mengelak
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sebagian dari tanggung jawab mereka.
Selanjutnya Locke dalam Luthans (1995)
mendefinisikan kepuasan kerja sebagai
pernyataan emosional yang positif atau
menyenangkan
yang
dihasilkan
dari
penilaian terhadap suatu pekerjaan atau
pengalaman kerja.
Mangkunegara (2000;119-120) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai suatu
perasaan yang menyokong atau tidak
menyokong diri pegawai yang berhubugan
dengan pekerjaannya maupun dengan kondisi
dirinya. Perasaan yang berhubungan dengan
pekerjaan tersebut melibatkan aspek-aspek
seperti upah atau gaji yang diterima,
kesempatan
mengembangkan
karir,
hubungan
dengan
pegawai
lainnya,
penempatan kerja, jenis pekerjaan, struktur
organisasi perusahaan, mutu pengawasan.
Sedangkan perasaan yang berhubungan
dengan dirinya antara lain umur, kondisi
kesehatan, kemampuan, pendidikan.
Mengacu pada model yang ditunjukkan
pada Gambar 2, maka hipotesis yang
dirumuskan dan akan diuji kebenarannya
melalui penelitian, sebagai berikut :
1. Diduga ada pengaruh yang signifikan
antara kompensasi (finansial dan non

2.

3.

4.

5.

finansial) secara parsial terhadap kepuasan
kerja karyawan usaha komputer di kota
Banjarmasin.
Diduga ada pengaruh yang signifikan
antara karakteristik pekerjaan (variasi
keterampilan, Identitas tugas, signifikansi
tugas, otonomi dan umpan balik
pekerjaan) secara parsial terhadap
kepuasan kerja karyawan usaha komputer
di kota Banjarmasin.
Diduga ada pengaruh yang signifikan
antara kompensasi (finansial dan non
finansial) secara simultan terhadap
kepuasan kerja karyawan usaha komputer
di kota Banjarmasin.
Diduga ada pengaruh yang signifikan
antara karakteristik pekerjaan (variasi
keterampilan, identitas tugas, signifikasi
tugas, otonomi dan umpan balik
pekerjaan) secara simultan terhadap
kepuasan kerja karyawan usaha komputer
di kota Banjarmasin.
Diduga ada pengaruh yang signifikan
antara kompensasi dan karakteristik
pekerjaan secara simultan terhadap
kepuasan kerja karyawan usaha komputer
di kota Banjarmasin.

Kompensasi
Finansial (X1)
Non Finansial (X2)

Kepuasan kerja (Y)
Karakteristik Pekerjaan
Variasi keterampilan (X3)
identitas tugas (X4)
Signifikansi tugas (X5)
Otonomi (X6)
Umpan Balik (X7)

Gambar 2. Kerangka Konseptual
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Metode Penelitian
Metode
yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode survey, yaitu
penelitian yang mengambil sampel dari suatu
populasi dan menggunakan kuesioner
sebagai alat pengumpul data utama. Adanya
Hipotesis yang akan diuji kebenarannya
melalui penelitian ini, maka penelitian yang
digunakan adalah tingkat eksplanasi, yaitu
penelitian yang bermaksud menjelaskan
kedudukan variabel-variabel yang diteliti
serta hubungan kausal antara variabel dengan
variabel lainnya (Sugiyono, 2013;11).
Populasi dalam peneltian ini adalah
karyawan usaha komputer yang berada di
kota Banjarmasin yang berjumlah 26 usaha
komputer dengan 76 orang karyawan.
Sampel yang yang diambil sebanyak 43
orang
dengan
menggunakan
teknik
penentuan sampel rumus Slovin. Kemudian
dari 43 orang karyawan yang dijadikan
responden diambil secara keseluruhan dari 26
usaha komputer berdasarkan teknik stratified
random sampling.
Secara konseptual Kompensasi adalah
segala sesuatu yang diberikan kepada
karyawan oleh perusahaan sebagai bentuk
balas jasa kerja mereka yang terdiri atas : 1.
Kompensasi finansial dengan indikator gaji,
tunjangan, bonus. 2. Kompensasi non
finansial
dengan
indikator
promosi,
pujian/pengakuan.
Karakteristik
pekerjaan
secara
konseptual adalah ciri yang terkandung
dalam suatu pekerjaan, yang terdiri atas : 1.
Variasi keterampilan dengan indikator
tingkat keterampilan, variasi tugas. 2.
Identitas tugas dengan indikator pembuatan
rencana
kerja,
kesanggupan
dalam
melaksanakan
pekerjaan,
pemahaman
terhadap prosedur kerja yang ada. 3.
Signifikansi dengan indikator tingkat
kemanfaatan pekerjaan, intensitas hubungan
dalam menyelesaikan pekerjaan. 4. Otonomi
dengan indikator kebebasan dalam membuat
skedul kerja, kebebasan dalam menentukan
prosedur
kerja,
kebebasan
dalam
memberikan usulan pada atasan mengenai
pelaksanaan pekerjaan. 5. Umpan balik
pekerjaan dengan indikator penerimaan
informasi tentang keberhasilan yang telah
dicapai dalam periode waktu tertentu,

penerimaan informasi tentang kesesuaian
pelaksanaan kerja dengan keinginan atasan.
Secara konseptual Kepuasan kerja
adalah pernyataan mengenai puas atau
tidaknya seseorang terhadap pekerjaan,
dengan
indikator
kepuasan
terhadap
kompensasi yang diterima, kepuasan
terhadap karakteristik pekerjaan.
Sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini berupa data primer yang
diperoleh dari responden melalui kuesioner
yang diberikan dan data sekunder yang
diperoleh dalam bentuk dokumen sebagai
data pendukung. Instrumen penelitian yang
digunakan untuk pengumpulan data dalam
penelitian ini adalah kuesioner yang diuji
dengan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
untuk mengetahui apakah item-item yang
tersaji dalam kuesioner benar-benar mampu
mengungkapkan dengan pasti apa yang akan
diteliti.
Teknik
analisa
data
dengan
menggunakan statistik deskriptif, yaitu untuk
memberikan deskripsi mengenai variabel
bebas melalui penggunaan tabel frekueansi
dan prosentase. Selain teknik analisa data
secara deskriptif juga menggunakan secara
statistik inferensial, yaitu untuk mengetahui
pengaruh variabel bebas terhadap variabel
terikat, baik secara parsial maupun secara
simultan serta untuk menguji hipotesis yang
telah dirumuskan dalam penelitian ini dengan
menggunakan analisa regresi dengan model
regresi sebagai berikut :
Y = B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + B5
X5 + B6 X6 +B7X7 + e
Peneitian ini dilaksanakan selama 2
(dua) bulan, yaitu dari bulan September dan
Oktober 2016 dengan lokasi penelitian di
kota Banjarmasin.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Jumlah karyawan usaha komputer yang
dijadikan responden dalam penelitian ini
berjumlah 76 orang dan yang dijadikan
sampel sebanyak 43 orang, yang diambil dari
26 usaha komputer yang ada di kota
Banjarmasin pada saat penelitian ini
dilaksanakan. Dari 43 reponden tersebut
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dapat dikelompokkan dalam beberapa
bagian, ditunjukkan pada Tabel 1 sd 5.
Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan
Jenis Kelamin
No
Jenis
Jumlah
Prosentase
Kelamin (orang)
1
Laki-laki
27
62,8
2
Wanita
16
37,2
43
100
Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan
Tingkat Pendidikan
No
Tingkat
Jumlah Prosentase
Pendidikan (orang)
1
SMU
29
67,4
2
Diploma
7
16,3
3
Sarjana
7
16,3
43
100
Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan
Masa Kerja
No
Masa
Jumlah Prosentase
Kerja
(orang)
1
Dibawah 1
12
27,9
tahun
2
1 s.d. 5
27
62,8
tahun
3
6 s.d. 10
3
7,0
tahun
4
11 s.d. 15
1
2,3
tahun
43
100
Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan
Usia
No
Usia
Jumlah
Prosentase
(tahun)
(orang)
1
20 s.d. 25
26
60,5
2
26 s.d. 30
11
25,6
3
31 s.d. 35
4
9,3
4
36 s.d. 40
2
4,6
43
100
Tabel 5. Hasil Uji validitas dan reliabilitas
Kompensasi Finansial
Pertanyaan Korelasi
Alpha
r
(r)
Cronbach (ra)
tabel
Butir 1
0,764
0,863
0,301
Butir 2
0,678
Butir 3
0,724
Butir 4
0,827
Butir 5
0,801
Butir 6
0,647
Butir 7
0,754

Selanjutnya dilakukan uji validitas dan
reliabilitas. Dalam uji validitas syarat
minimum yang dianggap memenuhi syarat
atau dikatakan valid adalah kalau r = 0,3, jadi

kalau korelasi antara butir-butir skor total
kurang dari 0,3 dinyatakan tidak valid.
Sedangkan uji reliabilitas membandingkan
antara nilai alpha cronbach (ra) dengan r
tabel, dimana nilai alpha cronbach (ra) lebih
besar dari nilai r tabel. Hasil uji vaiditas dan
reliabilitas ditunjukkan pada Tabel 5.
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa
nilai korelasi (r) butir 1 s.d 7 lebih besar dari
0,3, sehingga ketujuh butir pertanyaan
dinyatakan valid, demikian juga dengan nilai
Cronbach Aplha (ra) (0,863) lebih besar dari
r tabel (0,301), sehingga kuesioner
dinyatakan reliabel.
Tabel 6. Hasil Uji validitas dan reliabilitas
Kompensasi Non Finansial
Pertanyaan Korelasi
Alpha
r
(r)
Cronbach (ra)
tabel
Butir 8
0,837
0,896
0,301
Butir 9
0,893
Butir 10
0,873
Butir 11
0,660
Butir 12
0,816
Butir 13
0,780

Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai
korelasi (r) butir 8 s.d 13 lebih besar dari 0,3,
sehingga
keenam
butir
pertanyaan
dinyatakan valid, demikian juga dengan nilai
Cronbach Aplha (ra) (0,896) lebih besar dari
r tabel (0,301), sehingga kuesioner
dinyatakan reliabel.
Tabel 7. Hasil uji validitas dan reliabilitas Variasi
Keterampilan
Pertanyaan Korelasi
Alpha
r
(r)
Cronbach (ra ) tabel
Butir 14
0,772
0,524
0,301
Butir 15
0,444
Butir 16
0,493
Butir 17
0,800
Tabel 8. Hasil uji validitas dan reliabilitas
Identitas Tugas
Pertanyaan Korelasi
Alpha
r
(r)
Cronbach (ra)
tabel
Butir 18
0,662
0,644
0,301
Butir 19
0,715
Butir 20
0,570
Butir 21
0,638
Butir 22
0,560
Butir 23
0,443

Dari tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai
korelasi (r) butir 14 s.d 17 lebih besar dari
0,3, sehingga keempat butir pertanyaan
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dinyatakan valid, demikian juga dengan nilai
Cronbach Aplha (ra) (0,524) lebih besar dari
r tabel (0,301), sehingga kuesioner
dinyatakan reliabel.
Dari tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai
korelasi (r) butir 18 s.d 23 lebih besar dari
0,3, sehingga keenam butir pertanyaan
dinyatakan valid, demikian juga dengan nilai
Cronbach Aplha (ra) (0,644) lebih besar dari
r tabel (0,301), sehingga kuesioner
dinyatakan reliabel.
Tabel 9. Hasil uji validitas dan reliabilitas
Signifikansi Tugas
Pertanyaan
Korelasi
Alpha
(r)
Cronbach (ra)
Butir 24
0,893
0,695
Butir 25
0,859

r
tabel
0,301

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa
nilai korelasi (r) butir 24 s.d 25 lebih besar
dari 0,3, sehingga kedua butir pertanyaan
dinyatakan valid, demikian juga dengan nilai
Cronbach Aplha (ra) (0,695) lebih besar dari
r tabel (0,301), sehingga kuesioner
dinyatakan reliabel.
Tabel 10. Hasil uji validitas dan reliabilitas
Otonomi
Pertanyaan
Korelasi
Alpha
r
(r)
Cronbach (ra)
tabel
Butir 26
0,889
0,733
0,301
Butir 27
0,823
Butir 28
0,688

Dari tabel 10 dapat dilihat bahwa nilai
korelasi (r) butir 26 s.d 28 lebih besar dari
0,3, sehingga ketiga butir pertanyaan
dinyatakan valid, demikian juga dengan nilai
Cronbach Aplha (ra) (0,733) lebih besar dari
r tabel (0,301), sehingga kuesioner
dinyatakan reliabel.
Tabel 11. Hasil uji validitas dan reliabilitas Umpan
Balik Pekerjaan
Pertanyaan Korelasi
Alpha
r
(r)
Cronbach (ra)
tabel
Butir 29
0,893
0,694
0,301
Butir 30
0,858

Dari tabel 11 dapat dilihat bahwa nilai
korelasi (r) butir 29 s.d 30 lebih besar dari
0,3, sehingga kedua butir pertanyaan
dinyatakan valid, demikian juga dengan nilai
Cronbach Aplha (ra) (0,694) lebih besar dari

r tabel (0,301),
dinyatakan reliabel.

sehingga

kuesioner

Tabel 12. Hasil uji validitas dan reliabilitas
Kepuasan Kerja
Pertanyaan Korelasi
Alpha
r
(r)
Cronbach (ra)
tabel
Butir 31
0,675
0,902
0,301
Butir 32
0,889
Butir 33
0,762
Butir 34
0,819
Butir 35
0,612
Butir 36
0,642
Butir 37
0,758
Butir 38
0,591
Butir 39
0,741
Butir 40
0,802

Dari tabel 12 dapat dilihat bahwa nilai
korelasi (r) butir 31 s.d 40 lebih besar dari
0,3, sehingga kesepuluh butir pertanyaan
dinyatakan valid, demikian juga dengan nilai
Cronbach Aplha (ra) (0,902) lebih besar dari
r tabel (0,301), sehingga kuesioner
dinyatakan reliabel.
Berdasarkan hasil Uji Autokorelasi
nilai dL = 1,32 dan dU = 1,72. Dari
perhitungan nilai DW = 1,716 berda diantara
dl = 1,32 dan dU = 1,72, sehingga dapat
diktakan tidak terjadi Autokorelasi. Untuk
Uji Multikolinearitas menunjukkan bahwa
niai koefisien korelasi ( r ) semuanya lebih
kecil dari nilai koefisien determinasi (R2)
sebesar 0,851, sehingga tidak terjadi
multikolonieritas.
Analisa
deskriftif
Kompensasi
Finansial menunjukkan angka 17,84 dari
nilai total skor maksimum sebesar 28. Ini
berarti sebesar 63,70% dari total responden
merasa sesuai terhadap kompensasi finansial
yang
diberikan.
Sedangkan
untuk
Kompensasi Non Finansial menunjukkan
angka 16,30 dari nilai total skor maksimum
sebesar 24. Ini berarti sebesar 68,12% dari
total reponden merasa sesuai terhadap
kompensasi non finansial.
Analisa
deskriftif
Karakteristik
Pekerjaan, yang terdiri atas
Variasi
Keterampilan menunjukkan angka 13,16 dari
nilai total skor maksimum sebesar 16. Ini
berarti sebesar 82,27% dari total responden
merasa sangat sesuai atau sangat bervariasi
terhadap variasi ketermpilan yang diterapkan
perusahaan. Identitas Tugas menunjukkan
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angka 19,58 dari nilai total skor maksimum
sebesar 24, ini berarti sebesar 81,59% dari
total responden merasa selalu membuat
rencana kerja, keterlibatan dan pemahaman
prosedur kerja yang diterapkan perusahaan.
Signifikansi Tugas menujukkan angka 6,05
dari nilai total skor maksimum sebesar 8, ini
berarti sebesar 75,58% dari total responden
merasa sangat besar dampak pekerjaannya
terhadap kelancaran kerja karyawan lainnya
baik dalam satu bidang pekerjaan atau bidang
pekerjaan lainnya. Otonomi menunjukkan
angka 8,09 dari nilai total skor maksimum
sebesar 12, ini berarti 67,44% dari total
responden merasa leluasa dalam melakukan
pekerjaannya. Umpan Balik Pekerjaan
menunjukkan angka 5,86 dari nilai total skor
maksimum sebesar 8, ini berarti sebesar
73,26% dari total responden merasa
pimpinan selalu memberikan informasi
keberhasilan kerja karyawannya.
Analisa deskriftif Kepuasan Kerja
menunjukkan angka 18,68 dari nilai total
skor maksimum sebesar 28, ini berarti
sebesar 66,71% dari total responden merasa
puas dengan Kompensasi dan Karakteristik
Pekerjaan yang diberlakukan perusahaan.
Tabel 13. Analisis Regresi X1 dan X2
Variabel Koefisien Standar
t
bebas
regresi
error
hitung
X1
0,664
0,140
4,742
X2
0,723
0,152
4,740

t
tabel
1,305

Pada tabel di atas tampak bahwa
kompensasi finansial (X1) dilihat dari nilai t
hitung = 4,742 lebih besar dari t tabel =
1,305, maka kesimpulannya adalah Ho
ditolak, dengan demikian ada pengaruh yang
signifikan antara kompensasi finansial
dengan kepuasan kerja. Semakin tinggi
tingkat kompensasi finansial yang diberikan
oleh perusahaan semakin tinggi pula tingkat

Tabel 15. Koefisien Determinasi X1 dan X2
Model
Total Kuadrat
Derajat Bebas
Kesalahan
Regresi
588,150
2
Residu
169,012
40
Total
757,163
42

kepuasan kerja karyawan. Sedangkan
kompensasi non finansial (X2) dilihat dari
nilai t hitung = 4,740 lebih besar dari t tabel
= 1,305, maka kesimpulannya adalah Ho
ditolak, dengan demikian ada pengaruh yang
signifikan antara kompensasi non finansial
dengan kepuasan keja. Semakin tinggi
tingkat kompensasi non finansial yang
diberikan perusahaan semakin tinggi pula
tingkat kepuasan kerja karyawan.
Tabel 14. Analisis Regresi X3 sd X7
Variabel Koefisien Standar
t
bebas
regresi
error
hitung
X3
0,991
0,200
4,961
X4
0,441
0,130
3,391
X5
0,439
0,226
1,946
X6
0,434
0,191
2,268
X7
0,467
0,251
1,864

t
tabel
1,305

Dilihat pada tabel di atas tampak
bahwa Variasi Keterampilan (X3) dilihat dari
nilai t hitung = 4,961 lebih besar dari t tabel
= 1,305 dengan demikian ada pengaruh yang
signifikan antara variasi keterampiln dengan
kepuasan kerja. Identitas Tugas (X4) dilihat
dari nilai t hitung = 3,391 lebih besar dari t
tabel = 1,305 dengan demikian ada pengaruh
yang signifikan antara identitas tugas dengan
kepuasan kerja. Signifikansi Tugas (X5)
dilihat dari nilat t hitung = 1,946 lebih besar
dari nilai t tabel = 1,305 dengan demikian
ada pengaruh yang signifikan antara
signifikansi tugas dengan kepuasan kerja.
Otonomi (X6) dilihat dari nilai t hitung =
2,268 lebih besar dari nilai t tabel = 1,305
dengan demikian ada pengaruh yang
signifikan antara otonomi dengan kepuasan
kerja. Demikian juga dengan Umpan Balik
Pekerjaan (X7) berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan kerja karena nilai t
hitungnya = 1,846 lebih besar dari nilai t
tabel = 1,305.

Rata-rata Kuadrat
Kesalahan
294,075
4,255

F hitung

R2

69,598

0,777

418 Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, Vol 2, No 3, November 2016, hal 409-419

Tabel 16. Koefisien Determinasi X3 dan X7
Model
Total Kuadrat
Derajat
Kesalahan
Bebas
Regresi
666,541
5
Residu
90,622
37
Total
757,163
42

Rata-rata Kuadrat
Kesalahan
133,308
2,449

F hitung

R2

54,429

0,88

Tabel 17. Pengaruh secara simultan kompensasi dan karakteristik pekerjaan terhadap
kepuasan kerja
Model
Total Kuadrat
Derajat
Rata-rata Kuadrat F Hitung
R2
Kesalahan
Bebas
Kesalahan
Regresi
693,964
7
99,138
54,903
0,917
Residu
63,199
35
1,806
Total
757,163
42
Dilihat pada tabel 15 secara simultan
kompensasi finansial dan non finansial
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
kerja, karena nilai F hitung = 69,598 lebih
besar dari F tabel = 2,44. Pengaruh
kompensasi finansial dan non finansial
dilihat dari koefisien determinasi (R2) =
0,777, hal ini berarti variabel bebas
kompensasi finansial dan non finansial
mampu menjelaskan
variabel
terikat
kepuasan kerja sebesar 77,7% dan sebesar
22,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar
model tersebut.
Dilihat pada tabel 16 secara simultan
karakteristik pekerjaan (variasi keterampilan,
identitas tugas, identifikasi tugas, otonomi
dan umpan balik pekerjaan) berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan kerja, karena
nilai F hitung = 54,429 lebih besar dari F
tabel = 2,035. Pengaruh karakteristik
pekerjaan dilihat dari koefisien determinasi
(R2) = 0,88, hal ini berarti variabel bebas
karakteristik pekerjaan mampu menjelaskan
variabel terikat kepuasan kerja sebesar
88,0% dan sebesar 12,0% dijelaskan oleh
variabel lain diluar model tersebut.
Dilihat pada tabel 17 secara simultan
kompensasi dan karakteristik pekerjaan
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
kerja, karena nilai F hitung = 54,903 lebih
besar dari F tabel = 1,90. Pengaruh
karakteristik pekerjaan dilihat dari koefisien
determinasi (R2) = 0,917, hal ini berarti
variabel bebas kompensasi dan karakteristik
pekerjaan mampu menjelaskan variabel
terikat kepuasan kerja sebesar 91,7% dan

sebesar 8,3% dijelaskan oleh variabel lain
diluar model tersebut.
Berdasarkan hasil analisis regresi
berganda menunjukkan bahwa variabel
Kompensasi (finansial dan non finansial) dan
Karakteristik
Pekerjaan
(variasi
keterampilan, identitas tugas, identifikasi
tugas, otonomi dan umpan balik pekerjaan)
baik secara parsial maupun simultan
mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap kepuasan kerja karyawan.
Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa kompensasi yang diberikan oleh pihak
manajemen usaha komputer di kota
Banjarmasin khususnya karyawan di bagian
administrasi dan teknisi sangat berpengaruh
secara nyata terhadap kepuasan kerja
karyawannya. Hal ini disebabkan pemberian
kompensasi yang baik dan adil merupakan
harapan setiap karyawan.
Selain kompensasi, dari hasil penelitian
juga menunjukkan bahwa karakteristik
pekerjaan pada usaha komputer di kota
Banjarmasin khususnya karyawan di bagian
adminstrasi dan teknisi juga berpengaruh
terhadap kepuasan kerja karyawannya.
Karakteristik pekerjaan disini memiliki lima
dimensi ( variasi keterampilan, identitas
tugas, identifikasi tugas, otonomi dan umpan
balik pekerjaan). Implementasi kelima
dimensi
karakteristik
pekerjaan
itu
merupakan keaneka ragaman keterampilan
untuk menyelesaikan pekerjaan, keterlibatan
dalam penyelesaian pekerjaan, bekerja sesuai
dengan prosedur yang ada, dampak pekerjaan
yang dilakukan karyawan terhadap pekerjaan
lain, keleluasaan dalam melaksanakan tugas
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serta informasi-informasi yang diperlukan
karyawan dari pihak pimpinan atas hasil
kerja yang telah dilakukannya.
Kesimpulan
Berdasarkan serangkaian informasi
yang telah dikemukakan pada pembahasan,
maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan
dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Terdapat pengaruh yang signifikan secara
parsial antara kompensasi finansial dan
non finansial terhadap kepuasan kerja
karyawan usaha komputer di kota
Banjarmasin.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan secara
parsial antara karakteristik pekerjaan
(variasi keterampilan, identitas tugas,
identifikasi tugas, otonomi dan umpan
balik pekerjaan) terhadap kepuasan kerja
karyawan usaha komputer di kota
Banjarmasin.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan secara
simultan antara kompensasi finansial dan
non finansial terhadap kepuasan kerja
karyawan usaha komputer di kota
Banjarmasin.
4. Terdapat pengaruh yang signifikan secara
simultan antara karakteristik pekerjaan
(variasi keterampilan, identitas tugas,
identifikasi tugas, otonomi dan umpan
balik pekerjaan) terhadap kepuasan kerja
karyawan usaha komputer di kota
Banjarmasin.
5. Terdapat pengaruh yang signifikan secara
simultan
antara
kompensasi
dan
karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan
kerja karyawan usaha komputer di kota
Banjarmasin.
Berdasarkan pada hasil penelitian ini,
dapat dikemukakan beberapa saran seperti:
1. Manajemen usaha komputer hendaknya
selalu memperhatikan masalah gaji
karyawan dan diupayakan minimal sesuai
dengan standar upah minimum, secara
berkala diberikan kenaikan gaji yang
besarnya disesuaikan dengan kondii

perusahaan agar tingkat kepuasan
terhadap kompensasi yang diterimanya
akan tetap terpelihara.
2. Selain kompensasi, pihak perusahaan juga
memperhatikan
kepada
masalah
pengawasan, ketenteraman kerja, kondisi
kerja dan kesempatan karyawan untuk
maju.
Kemudian
juga
masalah
penghargaan
terhadap
kecakapan,
hubungan sosial dalam pekerjaan,
ketepatan dalam menyelesaikan konflik
antar lingkungan, perasaan diperlakukan
adil baik yang menyangkut pribadi
maupun tugas, sehingga kepuasan
karyawan yang telah dirasakan senantiasa
dapat dipertahankan.
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