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ABSTRAK 

  

  

Sulaiman. 2021. Pengaruh  Iklim Organisasi, Kompensasi, Dan Motivasi  

Terhadap Kepuasan  Kerja  Karyawan  Pada P.T. Bank  Rakyat  Indonesia  

(Persero)  Tbk  Cabang  Sungguminasa Gowa, dibimbing oleh Ahmad Firman 

dan Haeranah Alwany.   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah: 1) Iklim Organisasi 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja, 2). Kompensasi berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja, 3) kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja, 4) 

Motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja Karyawan Pada P.T. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sungguminasa Gowa.   

Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Data diperoleh 

dengan membagikan kuesioner terkait Iklim  Organisasi, Kompensasi, Motivasi 

dan kepuasan kerja kepada 60 responden. Teknik analisis data dalam penelitian 

ini adalah regresi berganda  menggunakan aplikasi  SPSS.  

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1) Iklim Organisasi secara parsial 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja, 2) Kompensasi secara parsial 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja, 3) Motivasi secara parsial berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja, 4) Iklim organisasi, kompensasi dan motivasi secara 

simultan berpengaruh terhadap kepuasan kerja, dan 5) motivasi memiliki 

pengaruh dominan terhadap kepuasan kerja  Karyawan  Pada PT. Bank Rakyat  

Indonesia  (Persero) Tbk Cabang Sungguminasa Gowa .  

Kata Kunci: Iklim Organisasi,  Kompensasi, Motivasi, Kepuasan Kerja.  
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ABSTRACT 

  

  

Sulaiman. 2021. The effect of organizational climate, compensation, and 

motivation on employee job satisfaction at P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk Sungguminasa Gowa Branch, supervised by Ahmad Firman dan Haeranah  

Alwany.   

This study aims to determine whether: 1) Organizational climate affects 

job satisfaction, 2) Compensation has an effect on job satisfaction, 3) 

compensation has an effect on job satisfaction, 4) Motivation has an effect on 

employee job satisfaction at P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

Sungguminasa Gowa Branch.   

The sampling technique used was saturated sampling. Data were 

obtained by distributing questionnaires related to Organizational Climate, 

Compensation, Motivation and job satisfaction to 60 respondents. The data 

analysis technique in this research is multiple regression using the SPSS 

application.  

The results show that 1) Organizational climate partially affects job 

satisfaction, 2) Compensation partially affects job satisfaction, 3) Motivation 

partially affects job satisfaction, 4) Organizational climate, compensation and 

motivation simultaneously affect job satisfaction, and 5) motivation has a 

dominant influence on employee job satisfaction at PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk Sungguminasa Gowa Branch .  

Keywords: Organizational climate, compensation, motivation, employee job 

satisfaction.   
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Usaha yang dilakukan perusahaan agar dapat bertahan di era global saat ini 

yang sangat ketat persaingan, adalah dengan menciptakan suatu kelebihan 

kompetitif yang membedakannya dengan pesaing lainnya. Kemampuan sumber 

daya manusia merupakan faktor penentu yang signifikan pada performa dan 

keunggulan kompetitif jangka panjang pada perusahaan ini Menurut Khandekar, 

dan Sharma (2006). 

Iklim organisasi tidak akan lepas dengan karyawan di perusahaan. Hal 

tersebut merupakan suasana karyawan dalam bekerja, selain itu segala hal yang 

terjadi pada perusahaan. Rasa kekeluargaan sesama karyawan, nyaman, serta 

sarana dan prasarana yang lengkap, maka mampu untuk meningkatkan kinerja 

karyawan. Iklim organisasi pada penelitian ini dikaji dalam hubungannya dengan 

responsibilitas, fleksibilitas, standar, dan komitmen organisasi. Iklim organisasi 

yang terjadi pada penelitian ini di PT. Bank Rakyat Indonesia, dari struktur tugas 

yang jelas gunanya untuk melaksanakan tugas, batasan keputusan penting 

dipusatkan pada manajemen pimpinan, kenyamanan yang terbentuk pada 

lingkungan kerja, keamanan, kebersihan, serta ditetapkan sarana prasarana. 

Pada P.T Bank Rakyat Indonesia sebagai tempat penelitian, iklim organisasi 

dilihat secara fisik sudah memadai. Tetapi dalam non fisik masih perlu mendapat 

perhatian, karena masih terlihat hubungan kerja yang kurang harmonis di antara 

sesama pegawai. 
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Kondisi di P.T Bank Rakyat Indonesia bahwa pegawai kurang fleksibel 

dalam bekerja, kurangnya kreativitas dikarenakan aturan yang ditetapkan 

perusahaan. Dalam hal responsibilitas, menunjukkan bahwa kurangnya 

keterlibatan pegawai dalam pengambilan keputusan di P.T Bank Rakyat 

Indonesia, sehingga berpengaruh terhadap tanggung jawab dalam melaksanakan 

kerjanya. Dalam hal standar kerja, para pegawai P.T Bank Rakyat Indonesia 

banyak pegawai yang belum melakukan kerja sesuai dengan standar kerja, 

kuantitas, kualitas, serta dalam waktu penyelesaian. 

Kompensasi merupakan hal yang kompleks dan sulit, karena di dalamnya 

melibatkan dasar kelayakan, logika, rasional, dan dapat dipertanggung jawabkan 

serta mengangkut faktor emosional dari aspek tenaga kerja. Kompensasi diberikan 

dengan tujuan memberikan rangsangan dan motivasi kepada tenaga kerja untuk 

meningkatkan prestasi kerja, serta efesiensi dan efektivitas produksi. Kepuasan 

kerja karyawan terletak pada salah faktor, yaitu kompensasi yang merupakan 

segala sesuatu yang diterima tenaga kerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang 

telah dilakukan. Kompensasi bisa dirancang secara benar untuk mencapai 

keberhasilan bersama sehingga karyawan merasa puas dengan jerih payah 

karyawan dan termotivasi untuk mencapai tujuan dan sasaran bersama 

manajemen. Tingkat kompensasi akan menentukan skala kehidupan ekonomi 

karyawan, sedangkan kompensasi relatif menunjukkan status dan harga karyawan. 

Dengan demikian, apabila karyawan memandang bahwa bila kompensasi tidak 

memadai maka produktivitas, prestasi kerja, dan kepuasan kerja karyawan akan 

turun. Kompensasi adalah salah satu cara organisasi untuk meningkatkan prestasi 
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kerja, motivasi, dan kepuasan kerja pada karyawan sebagai balas jasa untuk kerja 

mereka (Rohmawati, 2008). 

Adanya perlakuan yang baik dan positif terhadap karyawan, diharapkan 

dapat meningkatkan kepuasan kerja yang tinggi dengan pemberian kompensasi 

yang layak dan adil. Dengan kompensasi yang diberikan kepada karyawan di 

harapkan dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan yang pada akhirnya akan 

meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan sehingga keuntungan 

perusahaan bisa meningkat pesat. Perusahaan yang telah menyadari pentingnya 

tingkat kepuasan kerja karyawan, akan selalu memperhatikan faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja karyawan salah satunya adalah 

memberi kompensasi yang adil dan layak. Kompensasi yang diterima bila 

dipersepsikan adil sesuai dengan harapan, tingkat penggajian, dan ketrampilan 

karyawan akan menimbulkan kepuasan kerja (Yuwono dan Khajar, 2005) 

Kompensasi merupakan motivasi dasar bagi kebanyakan orang menjadi 

pegawai pada suatu organisasi tertentu. Apabila di satu pihak seseorang 

menggunakan pengetahuan, keterampilan, tenaga, dan sebagian waktunya untuk 

berkarya pada suatu organisasi. Di lain pihak ia mengharapkan menerima imbalan 

tertentu (Siagian, 2002). Kompensasi yang wujudnya dapat bersifat finansial 

maupun nonfinancial pada dasarnya adalah suatu wujud penghargaan atas jasa 

seseorang pada organisasi yang bersangkutan. Pemberian suatu kompensasi dapat 

meningkatkan ataupun menurunkan prestasi kerja, kepuasan kerja, maupun 

motivasi karyawan. 
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Motivasi kerja merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan setiap individu 

untuk mencapai target atau hal yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Dimana 

motivasi kerja ini membuat setiap individu menjadi semangat atau mempunyai 

dorongan untuk mempengaruhi setiap individu dalam bekerja. sesuai dengan 

pendapat Hasibuan (2017) motivasi penting karena motivasi adalah hal yang 

menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau 

bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. 

Memotivasi kerja karyawan dalam suatu perusahaan bisa dianggap 

sederhana tetapi hal tersebut dapat menjadi masalah yang kompleks, karena pada 

dasarnya manusia mudah untuk memotivasi dengan memberikan apa yang 

dibutuhkan. Masalah motivasi kerja menjadi sulit dalam hal menentukan 

penghargaan, ini dianggap penting bagi karyawan, karena sesuatu yang penting 

bagi orang lain belum tentu penting bagi kita. Apabila karyawan termotivasi maka 

karyawan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan apa yang 

diinginkan. Serta perusahaan harus memberikan arahan agar menghasilkan 

produktivitas yang diharapkan oleh perusahaan. 

Suparyadi (2015) mengemukakan bahwa Kepuasan kerja memiliki makna 

yaitu sikap positif yang didasarkan pada evaluasi apa yang telah diharapkan serta 

diperoleh melalui upaya yang dilakukan oleh pekerja dan mendapatkan ganjaran 

yang diterima. Dalam diri pegawai terdapat kebutuhan dan keinginan hal inilah 

yang dinamakan motivasi kerja setiap individu. Pegawai yang termotivasi maka 

akan bekerja dengan tingkat usaha yang maksimal, walau tanpa pengawasan dari 

atasan sehingga perusahaan lebih mudah mencapai tujuannya. Motivasi sendiri 
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maknanya menimbulkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan tingkah laku, 

sebagai dorongan atau penyemangat dalam diri manusia (Darmawan, 2013). 

Pada penelitian sebelumnya ditemukan beberapa ketidakkonsistenan hasil 

penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan Mulyanto dan Widayati (2011), 

menyatakan hasil di mana motivasi kerja berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Sedangkan hasil yang berbeda ditemukan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Yohana, (2017) dan Dhermawan et.al 

(2012) ditemukan bahwa motivasi berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. 

Pada variabel kompensasi yang diteliti oleh Nurcahyani dan Adnyani (2016) 

dan Widyawati dan Verawati (2016) yang menemukan di mana variabel 

kompensasi positif terhadap kinerja karyawan. Namun pada penelitian (Supiyanto, 

2015) variabel kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Variabel iklim organisasi dalam penelitian Silendiho (2016) dan Wiyono 

(2017) ditemukan di mana variabel iklim organisasi berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan kerja. Namun hasil yang berbeda dikemukakan oleh Tadampali 

et.al (2016) yang menemukan hasil di mana iklim organisasi berpengaruh negatif 

terhadap kepuasan kerja. 

Berdasarkan Research gap di atas saya tertarik untuk meneliti penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Iklim Organisasi, Kompensasi, dan Motivasi Terhadap 

Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

Cabang Sungguminasa Gowa. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Apakah iklim organisasi berpengaruh positif secara parsial terhadap kepuasan 

kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sungguminasa 

Gowa? 

2. Apakah kompensasi berpengaruh positif secara parsial terhadap kepuasan 

kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Sungguminasa 

Gowa ? 

3. Apakah motivasi berpengaruh positif secara parsial terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 

Sungguminasa Gowa ? 

4. Apakah iklim organisasi, kompensasi, dan motivasi berpengaruh positif secara 

simultan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk Cabang Sungguminasa Gowa ? 

5. Variabel apakah yang dominan berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 

Sungguminasa Gowa ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian antara lain : 

1. Untuk menganalisis pengaruh positif iklim organisasi secara parsial terhadap 
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kompensasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 

Sungguminasa Gowa. 

2. Untuk menganalisis pengaruh positif kompensasi secara parsial terhadap 

kompensasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 

Sungguminasa Gowa. 

3. Untuk menganalisis pengaruh positif motivasi secara parsial terhadap 

kepuasan kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 

Sungguminasa Gowa. 

4. Untuk menganalisis pengaruh positif iklim organisasi, kompensasi, dan 

motivasi secara simultan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sungguminasa Gowa. 

5. Untuk menganalisis variabel yang berpengaruh dominan terhadap kepuasan 

kerja karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 

Sungguminasa Gowa. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan masukan bagi PT. Bank Rakyat Indonesia dalam rangka 

meningkatkan Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk Cabang Sungguminasa Gowa. 

2. Sebagai bahan masukan kepada pihak-pihak yang berkompeten, terutama 

kepada pengambilan kebijakan atau keputusan Pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sungguminasa Gowa. 

3. Sebagai bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya yang berminat 
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membahas dan menganalisis lebih lanjut tentang pengaruh iklim organisasi, 

kompensasi, dan motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan Pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sungguminasa Gowa . 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

1. Sunadji (2017), dalam penelitiannya yang berjudul ”Analisa Pengaruh 

Karakteristik Individu, Iklim Organisasi dan Komunikasi Terhadap Kepuasan 

Kerja. Hasil penelitian membuktikan bahwa pertama variable bebas 

karakteristik individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

kerja karyawan, variable bebas iklim organisasi dan komunikasi berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan karyawan, ketiga variable bebas, yaitu 

komunikasi berpengaruh paling signifikan terhadap prestasi kerja karyawan. 

2. Djati, S.P. dan Khusaini, M. (2018), dengan judul “Kajian terhadap Kepuasan 

Kompensasi, Komitmen Organisasi dan Prestasi Kerja”. Dari hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa kepuasan karyawan pada kompensasi material dan 

kompensasi sosial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesetiaan 

karyawan pada organisasi, kemauan bekerja keras dan kebanggaan karyawan 

pada organisasi. Hasil penelitian ini secara umum dapat dikatakan bahwa 

terdapat hubungan yang kuat antar kepuasan kompensasi karyawan, komitmen 

karyawan pada organisasi dan prestasi kerja. Berdasarkan uji regresi linier 

berganda, diketahui bahwa baik diuji bersama-sama maupun pervariabel 

menunjukkan kepuasan karyawan atas kompensasi material, sosial dan 

aktivitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesetiaan karyawan 

pada organisasi . 
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3. Kartika & Kaihatu (2017) dengan judul “Analisis Pengaruh Motivasi Kerja 

terhadap Kepuasan Kerja. Hasil penelitian tersebut terlihat dari nilai koefisien 

regresi sebesar 3,326 pada taraf signifikansi 0.001 dan diketahui kontribusi 

variabel motivasi kerja terhadap kepuasan kerja hanya sebesar 13.6%. 

4. Kurniawan, Hamid dan Utami (2018) dalam “Pengaruh Kompensasi Terhadap 

Kepuasan Kerja dan Kinerja .menunjukkan hasil variabel kompensasi 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, 

kompensasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan, kepuasan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

akan dilakukan adalah persamaan variabel kompensasi, kepuasan kerja dan 

kinerja. 

5. Putrayasa, Susilo dan Prasetya (2018) dalam “Pengaruh Kompensasi Terhadap 

Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan menunjukkan hasil kompensasi 

finansial berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja, artinya tinggi 

rendahnya motivasi kerja karyawan tergantung pada tinggi rendahnya 

kompensasi finansial, kompensasi non finansial berpengaruh signifikan 

terhadap motivasi kerja, artinya tinggi rendahnya motivasi kerja karyawan 

tergantung pada tinggi rendahnya kompensasi non finansial, kompensasi 

finansial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, artinya tinggi 

rendahnya kinerja karyawan tergantung pada tinggi rendahnya kompensasi 

finansial, kompensasi non finansial berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan, artinya tinggi rendahnya kinerja karyawan tergantung pada tinggi 
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rendahnya kompensasi non finansial, motivasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan, artinya tinggi rendahnya kinerja karyawan 

tergantung pada tinggi rendahnya motivasi kerja. 

2.2 Iklim Organisasi 

2.2.1. Pengertian iklim organisasi 

Iklim organisasi sebagai suatu sistem sosial dipengaruhi oleh lingkungan 

internal dan eksternal. Lingkungan internal meliputi desain pekerjaan, aplikasi 

teknologi, kultur organisasi, praktek-praktek manajerial, dan karakteristik 

organisasi. Sedangkan lingkungan eksternal meliputi lingkungan sosial, ekonomi, 

dimana organisasi berada. Panduan lingkungan internal dan eksternal 

mempengaruhi aktivitas norma, sikap, dan pelaksanaan peran yang pada akhirnya 

mempengaruhi produktivitas, kepuasan, pertumbuhan organisasi (Sujak, 1990). 

Menurut Wirawan (2009), menyatakan bahwa iklim organisasi adalah 

persepsi anggota organisasi (secara individual atau kelompok) dan mereka yang 

secara tetap berhubungan dengan organisasi mengenai apa yang ada atau terjadi 

dalam lingkungan internal organisasi secara rutin, yang mempengaruhi sikap dan 

perilaku organisasi dan kinerja anggota organisasi yang kemudian menentukan 

kinerja organisasi. Menurut Pasaribu dan Indrawati (2016), mengemukakan 

pendapat bahwa iklim organisasi merupakan kualitas lingkungan yang relatif dari 

organisasi yang dialami oleh anggotanya, dimana hal itu memiliki efek pada 

perilaku mereka dan bagaimana organisasi tersebut berfungsi baik. Iklim 

organisasi dibedakan menjadi dua yaitu kondisi lingkungan organisasi yang 
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menyangkut fisik don kondisi lingkungan organisasi yang menyangkut psikis atau 

non-fisik. 

Menurut Subawa dan Surya (2017), menyatakan bahwa iklim organisasi 

sebagai persepsi seseorang terkait aspek pekerjaan dan nilai-nilai organisasinya, 

dengan demikian dinyatakan bahwa iklim organisasi merupakan suatu persepsi 

masing-masing individu mengenai karakteristik dan kondisi organisasi yang 

mempengaruhi perilaku seseorang dalam menjalani pekerjaan. 

Dari definisi atau pengertian Iklim Organisasi menurut para ahli di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa Iklim Organisasi merupakan bagian dari berbagai 

kejadian-kejadian dan fenomena yang terjadi dalam lingkungan kerja para 

karyawan yang merupakan bagian dalam aktivitas manajemen keorganisasian 

yang menekankan pada unsur sumber daya manusia yang berada pada lingkungan 

tersebut agar dapat menyesuaikan diri dan mengendalikan Iklim Organisasi yang 

aman dan nyaman bagi seluruh karyawan dilingkungan kerja Tunas Daihatsu 

Lampung. Sudah menjadi tugas manajemen sumber daya manusia untuk 

mengelola unsur manusia yang berada dalam lingkungan kerja agar dapat bekerja 

dengan baik dan benar serta sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam 

menjalankan aktivitas organisasi sehingga terwujud kinerja yang optimal dalam 

proses pencapaian tujuan organisasi. 

2.2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Iklim Organisasi 

Empat prinsip faktor-faktor yang mempengaruhi iklim, yaitu : 

1. Manajer/Pimpinan Pada dasarnya setiap tindakan yang diambil oleh pimpinan 

atau manajer mempengaruhi iklim dalam beberapa hal, seperti aturan-aturan, 
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kebijakan-kebijakan, dan prosedur-prosedur organisasi terutama Masalah-

masalah yang berhubungan dengan masalah personalia, distribusi imbalan, 

gaya komunikasi, cara-cara yang digunakan untuk memotivasi, teknik-teknik 

dan tindakan pendisiplinan, interaksi antara manajemen dan kelompok, 

interaksi antar kelompok, perhatian pada permasalahan yang dimiliki 

karyawan dari waktu ke waktu, serta kebutuhan akan kepuasan dan 

kesejahteraan karyawan. 

2. Tingkah Laku Karyawan Tingkah laku karyawan mempengaruhi iklim melalui 

kepribadian mereka, terutama kebutuhan mereka dan tindakan- tindakan yang 

mereka lakukan untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Komunikasi karyawan 

memainkan bagian penting dalam membentuk iklim. Cara seseorang 

berkomunikasi menentukan tingkat sukses atau gagalnya hubungan antar 

manusia. 

3. Tingkah Laku Kelompok Kerja Terdapat kebutuhan tertentu pada kebanyakan 

orang dalam hal hubungan persahabatan, suatu kebutuhan yang seringkali 

dipuaskan oleh kelompok dalam organisasi. Kelompok-kelompok berkembang 

dalam organisasi dengan dua cara, yaitu secara formal, utamanya pada 

kelompok kerja; dan informal, sebagai kelompok persahabatan atau kesamaan 

minat. 

4. Faktor Eksternal Organisasi Sejumlah faktor eksternal organisasi 

mempengaruhi iklim pada organisasi tersebut. Keadaan ekonomi adalah faktor 

utama yang mempengaruhi iklim. Contohnya dalam perekonomian dengan 

inflasi yang tinggi, organisasi berada dalam tekanan untuk memberikan 
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peningkatan keuntungan sekurang-kurangnya sama dengan tingkat inflasi. 

Seandainya pemerintah telah menetapkan aturan tentang pemberian upah dan 

harga yang dapat membatasi peningkatan keuntungan, karyawan mungkin 

menjadi tidak senang dan bisa keluar untuk mendapatkan pekerjaan pada 

perusahaan lain. Di lain pihak, ledakan ekonomi dapat mendorong penjualan 

dan memungkinkan setiap orang mendapatkan pekerjaan dan peningkatan 

keuntungan yang besar, sehingga hasilnya iklim menjadi lebih positif. 

2.2.3. Indikator Iklim Organisasi 

Menurut Wirawan (2016) menjelaskan bahwa terdapat 5 indikator dalam 

Iklim Organisasi yaitu : 

1. Tanggung Jawab 

2. Konflik 

3. Kehangatan 

4. Dukungan 

Dalam pemaparan mengenai indikator diatas maka dapat digambarkan 

komponen-komponen tersebut seperti berikut : 

1. Tanggung Jawab 

Tanggung Jawab adalah perasaan menjadi pimpinan bagi diri sendiri, 

tidak selalu harus mengecek ulang semua keputusan yang diambil, ketika 

karyawan mendapat suatu pekerjaan, karyawan yang bersangkutan mengetahui 

bahwa itu adalah pekerjaannya. 

Tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk melaksanakan fungsi 

yang ditugaskan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pengarahan yang diterima 
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atau tingkatan sejauh mana anggota organisasi bertanggung jawab terhadap 

pekerjaan yang dibebankan. Tanggung jawab berhubungan dengan delegasi, 

menyatakan bahwa delegasi dapat didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang 

dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk menjalankan kegiatan 

tertentu. Delegasi wewenang adalah proses dimana para manajer mengalokasikan 

wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Empat 

kegiatan terjadi ketika delegasi dilakukan : 

a. Pendelegasian menetapkan tujuan dan tugas pada bawahan Pendelegasian 

melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau 

tugas.  

b. Penerimaan delegasi, baik implisit atau eksplisit, menimbulkan tanggung 

jawab. 

c. Pendelegasian menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil- hasil 

yang dicapai.  

2. Konflik 

Konflik merupakan situasi terjadi pertentangan atau perbedaan pendapat 

antara bawahan dengan pimpinan dan bawahan dengan bawahan. Ditekankan 

pada kondisi dimana manajer dan para pekerja mau mendengarkan pendapat yang 

berbeda. Kedua belah pihak bersedia menempatkan masalah secara terbuka dan 

mencari solusinya daripada menghindarinya. 

3. Kehangatan 

Kehangatan adalah perasaan terhadap suasana kerja yang bersahabat dan 

lebih ditekankan pada kondisi keramahan atau persahabatan dalam kelompok 

yang informal, serta hubungan yang baik antar rekan kerja, penekanan pada 
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pengaruh persahabatan dan kelompok sosial yang informal. 

4. Dukungan 

Dukungan adalah hal-hal yang terkait dengan dukungan dan hubungan antar 

sesama rekan kerja yaitu perasaan saling menolong antara manajer dan karyawan, 

lebih ditekankan pada dukungan yang saling membutuhkan antara atasan dan 

bawahan. 

2.2.4. Kompensasi 

Menurut (Hasibuan, 2010: 118), kompensasi adalah semua pendapatan yang 

berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan 

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi adalah 

segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja 

mereka. (Handoko, 2012: 155). 

Menurut Andrew E. Sikula dalam Mangkunegara (2009:83) mengemukakan 

bahwa proses administrasi upah atau gaji (kadang-kadang disebut kompensasi) 

melibatkan pertimbangan atau keseimbangan perhitungan. Kompensasi meliputi 

bentuk pembayaran tunai langsung, pembayaran tidak langsung dalam bentuk 

manfaat karyawan, dan insentif untuk memotivasi karyawan agar bekerja keras 

untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Cascio F. Wayne dalam buku 

(Mangkuprawira, 2011:203). 

Kompensasi merupakan suatu bentuk biaya yang harus dikeluarkan oleh 

perusahaan dengan harapan bahwa perusahaan akan memperoleh imbalan-imbalan 

dalam bentuk prestasi kerja dari karyawan (Sofyandi, 2008:157). Kompensasi 

adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja 
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atau pengabdian mereka (Soekidjo 2009: 142). Kompensasi merupakan sesuatu 

yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada 

perusahaan (Veithzal, 2009:741). 

1. Komponen-komponen Kompensasi  

a. Gaji 

Adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan 

sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan sebagai 

seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam 

mencapai tujuan perusahaan. 

b. Upah 

Merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada 

karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau 

banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang 

jumlahnya relative tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah tergantung 

pada keluaran yang dihasilkan. 

c. Insentif 

Merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan 

karena kinerjanya melebihi yang standar yang ditentukan. Insentif 

merupakan bentuk lain dari upah langsung diluar upah dan gaji yang 

merupakan kompensasi tetap, yang biasa disebut kompensasi berdasarkan 

kinerja. (Rivai, 2009:744). 

2. Tujuan Kompensasi 

Banyak kasus di mana sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas 
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keluar setelah diperoleh dengan susah payah akibat sistem kompensasi yang 

tidak menarik, sehingga kompensasi bertujuan bukan hanya untuk 

memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, tetapi juga untuk 

mempertahankan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut. 

Tujuan pemberian kompensasi (balas jasa) menurut (Hasibuan, 2010: 121) 

antara lain yaitu : 

a. Ikatan Kerja Sama 

Dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerja sama formal 

antara majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-

tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha/majikan wajib membayar 

kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 

b. Kepuasan Kerja 

Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan- 

kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh 

kepuasan kerja dari jabatannya. 

c. Pengadaan Efektif 

Program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan 

yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. 

d. Motivasi 

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah 

memotivasi bawahannya. 

e. Stabilitas Karyawan 

Dengan program kompensasi atau prinsip adil dan layak serta 
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eksternal konsistensi yang kompetitif maka stabilitas karyawan lebih 

terjamin karena turnover relatif kecil. 

f. Disiplin 

Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin maka 

karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari serta menaati peraturan- 

peraturan yang berlaku. 

g. Pengaruh Serikat Buruh 

Dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh 

dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. 

h. Pengaruh Pemerintah 

Jika program kompensasi sesuai dengan Undang-undang perburuan 

yang berlaku (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah 

dapat dihindarkan. 

Menurut (Hasibuan, 2010:127) faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya 

kompensasi, antara lain yaitu : 

a. Penawaran dan permintaan tenaga kerja, 

b. Kemampuan yang dan kesediaan perusahaan 

c. Serikat buruh atau organisasi karyawan 

d. Produktivitas kerja karyawan 

e. Pemerintah dengan Undang-undang dan keppresnya 

f. Biaya hidup atau cost of living 

g. Posisi jabatan karyawan 

h. Pendidikan dan pengalaman karyawan 
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i. Kondisi perekonomian nasional 

j. Jenis dan sifat pekerjaan. 

Tujuan pemberian kompensasi (Rachmawati 2008:144) : 

a. Mendapatkan karyawan yang berkualitas 

Organisasi saling bersaing dipasar tenaga kerja untuk 

mendapatkan karyawan yang berkualitas dan memenuhi standar yang 

diminta organisasi. 

b. Mempertahankan karyawan yang sudah ada. 

Dengan adanya kompensasi yang kompetitif, organisasi dapat 

mempertahankan karyawan yang potensial dan berkualitas untuk tetap 

bekerja. 

c. Adanya keadilan. 

Adanya administrasi kompensasi menjamin terpenuhinya rasa 

keadilan pada hubungan antara manajemen dan karyawan. 

d. Perubahan sikap dan perilaku. 

Adanya kompensasi yang layak dan adil bagi karyawan 

hendaknya dapat memperbaiki sikap dan perilaku yang tidak 

menguntungkan serta mempengaruhi produktivitas kerja. 

e. Efisiensi biaya 

Program kompensasi yang rasional membantu organisasi untuk 

mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat 

biaya yang layak. 
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f. Administrasi legalitas 

Dalam administrasi kompensasi juga terdapat batasan legalitas 

karena diatur dalam sebuah Undang-undang. 

Dari-uraian di atas dapat diketahui bahwa penawaran dan 

permintaan akan tenaga kerja mempengaruhi program kompensasi, di 

mana jika penawaran jumlah tenaga kerja langkah gaji cenderung tinggi, 

sebaliknya jika permintaan tenaga kerja yang berkurang/kesempatan kerja 

menjadi langkah, gaji cenderung rendah . 

3. Jenis-jenis Kompensasi 

Kompensasi merupakan cara perusahaan untuk meningkatkan kualitas 

karyawannya untuk pertumbuhan perusahaan. Setiap perusahaan memiliki 

suatu sistem kompensasi yang berbeda-beda sesuai dengan visi, misi, dan 

tujuannya. 

Menurut (Gugup Kismono, 2011:178), kompensasi dapat dibedakan 

dalam dua kategori, yaitu : 

a. Kompensasi Finansial. 

Kompensasi finansial terbagi menjadi dua bagian, yaitu : 

Kompensasi langsung berupa pembayaran upah (pembayaran atas dasar 

jam kerja), gaji (pembayaran secara tetap/bulanan), dan insentif atau 

bonus. Pemberian gaji tetap setiap bulannya umumnya didasarkan pada 

nilai pekerjaan yang diembannya. Semakin tinggi nilai pekerjaan atau 

jabatannya akan semakin tinggi pula gaji yang diterimanya tanpa 

mempertimbangkan kinerja yang dihasilkannya. Penentuan nilai sebuah 
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pekerjaan dilakukan melalui evaluasi pekerjaan. Sebaliknya, besar 

kecilnya gaji insentif atau bonus dikaitkan dengan kinerja seseorang atau 

kinerja organisasi. Jika seseorang menunjukkan kinerja 18 yang lebih 

tinggi dibandingkan rekan kerjanya, maka dia berhak mendapatkan 

insentif lebih besar walaupun mereka menduduki jabatan yang sama. 

Kompensasi tidak langsung berupa pemberian pelayanan dan fasilitas 

kepada karyawan seperti program beasiswa pendidikan, perumahan, 

program rekreasi, libur dan cuti, konseling finansial, dan lain-lain. 

b. Kompensasi Non Finansial. 

Kompensasi non finansial terbagi menjadi dua bagian, yaitu : 

Kepuasan dari pekerjaan itu sendiri berupa tugas-tugas yang menarik, 

tantangan, tanggung jawab, pengakuan, dan rasa pencapaian. Kepuasan 

yang diperoleh dari lingkungan kerja karyawan berupa kebijakan yang 

sehat, supervisi yang kompeten, kerabat kerja yang menyenangkan, dan 

lingkungan kerja yang nyaman. 

4. Proses dalam Kebijakan Kompensasi 

Menurut (Gugup Kismono, 2011:177) dalam melaksanakan kebijakan 

kompensasi, perlu dikaji adanya peraturan tentang kompensasi dengan maksud 

agar dapat memberikan balas jasa kepada karyawan secara adil dan terstruktur 

sehingga akan memperlancar administrasi penggajian dan untuk memotivasi 

karyawan supaya berprestasi. Berbagai peralatan, sistem dan kebijaksanaan 

dapat digunakan untuk mempermudah proses administrasi yang kompleks. 

Metode yang dapat digunakan adalah dengan : 
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a. Analisis pekerjaan 

b. Evaluasi pekerjaan 

c. Survei pengupahan dan penggajian 

d. Rencana-rencana kompensasi variabel 

e. Penilaian kinerja dan lain-lain 

5. Indikator Kompensasi 

Dalam pandangan Singodimedjo (Nim, 2021: 20) menjelaskan bahwa 

terdapat 4 indikator dalam kompensasi yaitu : 

a. Gaji 

Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan 

sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan sebagai 

seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan fikiran dalam 

mencapai tujuan perusahaan. 

b. Upah 

Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan 

kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan 

atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang 

jumlahnya relative tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah tergantung 

pada keluaran yang dihasilkan. 

c. Insentif 

Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada 

karyawan karena kinerjanya melebihi yang standar yang ditentukan. 
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Insentif merupakan bentuk lain dari upah langsung diluar upah dan gaji 

yang merupakan kompensasi tetap, yang biasa disebut kompensasi 

berdasarkan kinerja. 

d. Fasilitas 

Kompensasi berupa penyediaan fasilitas ini biasanya tidak berdiri 

sendiri, tetapi sekaligus sebagai tambahan dari bentuk kompensasi uang 

atau materi. Pada umumnya, jenis fasilitas yang sering disediakan oleh 

berbagai perusahaan, antara lain fasilitas lingkungan kerja, kesehatan, 

antar jemput, makan siang, dan fasilitas perumahan 

2.3 Motivasi Kerja 

2.3.1. Definisi Motivasi Kerja 

Motif atau motivasi berasal dari kata latin “movere” yang berarti dorongan 

dari dalam diri manusia untuk bertindak atau berperilaku. Pengertian motivasi 

tidak terlepas dari kata kebutuhan atau “needs” atau “want”. Kebutuhan adalah 

suatu potensi dalam diri manusia yang perlu ditanggapi atau direspons. Menurut 

Soekidjo Notoatmodjo (2009: 114), 13 tanggapan terhadap kebutuhan tersebut 

diwujudkan dalam bentuk tindakan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut dan 

hasilnya adalah orang yang bersangkutan merasa atau menjadi puas. Apabila 

kebutuhan belum direspons maka akan selalu berpotensi untuk muncul kembali 

sama dengan terpenuhinya kebutuhan yang dimaksud. 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2010:18), motivasi adalah kondisi 

(energy) yang menggerakkan dalam diri individu yang terarah untuk mencapai 
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tujuan organisasi. Motivasi muncul dari dua dorongan, yaitu dorongan dari dalam 

diri sendiri (internal motivation) dan dorongan dari luar diri/pihak lain (external 

motivation). Tingkatan motivasi tersebut rendah, sedang dan tinggi. Perbedaan 

tingkatan motivasi individu dalam suatu organisasi sangat mempengaruhi hasil 

kerja dan bahkan kinerjanya di dalam organisasi. Individu yang mempunyai 

motivasi tinggi cenderung memiliki prestasi tinggi dan sebaliknya mereka yang 

prestasi kerjanya rendah disebabkan karena motivasi kerja rendah. Oleh karena 

itu, pimpinan organisasi harus berusaha keras mempengaruhi motivasi seluruh 

individu organisasi agar mereka memiliki motivasi berprestasi tinggi. Dengan 

demikian, pencapaian kinerja organisasi dapat dicapai secara maksimal. 

Motivasi (Anwar Prabu Mangkunegara, 2011 : 93), bahwa “Motivation as 

an energizing condition of the organism that serves to direct that organism 

toward the goal of a certain class” (Motivasi sebagai suatu kondisi yang 

menggerakkan manusia ke arah suatu tujuan tertentu). 

2.3.2. Teori – Teori Motivasi 

1. Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow 

Teori hierarki kebutuhan A. Maslow terdiri dari lima jenjang kebutuhan 

dasar manusia (Danang Sunyoto dan Burhanuddin, 2011) yaitu : 

a. Kebutuhan fisiologis/physiological needs : meliputi rasa lapar, haus, 

seksual, berlindung, dan kebutuhan fisik lainnya. Kebutuhan fisik ini 

merupakan kebutuhan yang paling kuat diantara yang lain. Dalam hal 

ini seseorang sangat membutuhkan makan, pakaian, papan. Contoh 

seseorang pegawai yang setiap tahun dikejar – kejar mencari uang 
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tambahan untuk menyewa rumah karena kantornya, karena kantornya tidak 

mampu menyediakan perumahan baginya, maka kebutuhan papan atau 

rumah itu menempati rangking yang paling tinggi. Kebutuhan rasa 

aman/safety needs : meliputi rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan 

emosional. Sekarang kebutuhan yang menduduki tingkat tertinggi adalah 

keamanan. Mulailah ia membutuhkan anjing yang bias menggonggong 

sepanjang malam, rumahnya dikelilingi kawat berduri yang beraliran 

listrik, memasang telepon dan mencatat nomor polisi dan pemadam 

kebakaran dan kalau perlu menyewa tukang 15 pukul. Kesemuanya itu 

intinya supaya mendapat perlindungan keamanan dari harta kekayaannya 

yang takut dicuri orang lain. 

b. Kebutuhan social/social needs: mencakup rasa kasih sayang, kepemilikan, 

penerimaan dan persahabatan. Ketikan dua kebutuhan di atas telah 

terpenuhi, maka seseorang beralih kepada kebutuhan berikutnya yakni 

kebutuhan akan bergaul dalam masyarakat, kebutuhan berafiliasi dengan 

sesamanya, kebutuhan mencari hubungan yang bermakna. Dalam hal ini 

seseorang berusaha mencari teman bergaul yang sederajat dengan 

kedudukan sosialnya. 

c. Kebutuhan penghargaan/esteem needs: mencakup factor penghargaan 

internal seperti rasa hormat diri, otonomi dan pencapaian, serta factor 

penghargaan eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian. 

Kebutuhan akan penghargaan yakni suatu kebutuhan agar orang lain mau 

menghargai akan dirinya dan usaha – usaha yang dilakukannya. Pemuasan 
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kebutuhan akan penghargaan ini dapat menghasilkan perasaan – perasaan 

percaya akan dirinya, prestise, kekuasaan dan kontrol. 

d. Kebutuhan aktualisasi diri/self actualization needs : yaitu dorongan untuk 

menjadi seseorang sesuai kecakapannya, meliputi pertumbuhan, 

pencapaian potensi dan pemenuhan diri sendiri. Kebutuhan ini adalah suatu 

kebutuhan yang ingin memaksimalkan potensi diri, suatu keinginan untuk 

menjadi apa yang dirasakan oleh seseorang karena mempunyai potensi 

untuk mencapainya. Dalam memuaskan kebutuhan ini banyak cara yang 

dilakukan oleh seseorang, dan cara – cara tersebut berbeda antara satu 

orang dengan orang yang lain 

Menurut Maslow (dalam Thoha, 2009 : 227) bahwa hierarki kebutuhan 

ini merupakan suatu pola yang tipikal dan bisa dilaksanakan pada hampir 

setiap waktu. Pemenuhan kebutuhan yang satu akan menimbulkan keperluan 

kebutuhan yang lain, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda–beda. 

Adakalanya seseorang untuk mencapai kebutuhan aktualisasi diri harus 

melewati pemenuhan mulai dari fisik, terus merangkak ke aktualisasi diri. 

Sebaliknya ada orang lain yang tidak memerlukan waktu yang lama satu 

tingkat, tahu–tahu sudah berada pada tingkat kebutuhan aktualisasi diri. 

2. Teori motivasi dari Herzberg 

Teori dua faktor dari Frederick Herzberg didasarkan pada hasil 

wawancara dengan 2003 insinyur dan akuntan (Danang Sunyoto dan 

Burhanudin, 2011 : 29) Frederick Herzberg berusaha memperluas hasil karya 

Maslow dan mengembangkan suatu teori yang khusus bisa diterapkan ke 
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dalam motivasi kerja. Pada sekitar tahun 1950 dia melakukan studi mengenai 

motivasi ini dengan meneliti hampir 100 17 orang akuntan dan insinyur yang 

bekerja dalam perusahaan – perusahaan di sekitar Pittsburgh. Herzberg 

memberikan suatu pertanyaan kepada mereka mengenai apa yang dirasakan 

menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam tugas pekerjaannya. Jawaban 

mereka memberikan suatu pengaruh yang menarik yang pada akhirnya oleh 

Herzberg disimpulkan bahwa kepuasan pekerjaan itu selalu dihubungkan 

dengan isi jenis pekerjaan, dan ketidakpuasan bekerja selalu disebabkan karena 

hubungan pekerjaan tersebut dengan aspek – aspek di sekitar yang 

berhubungan dengan pekerjaan. Kepuasan – kepuasan dalam bekerja oleh 

Herzberg diberi nama motivator, adapun ketidakpuasan disebutnya faktor 

hygiene. 

Teori Herzberg ini sebenarnya mematahkan anggapan sementara 

pimpinan atau manajer bahwa persoalan – persoalan semangat kerja para 

karyawan itu dapat diatasi dengn pemberian upah dan gaji yang tinggi, insentif 

yang besar, dan memperbaiki kondisi tempat kerja. Pemecahan ini tidak 

banyak menguntungkan, karena hal – hal tersebut tidak memotivasi karyawan. 

Itulah sebabnya Herzberg menawarkan suatu pemecahan bahwa faktor – faktor 

higienis seperti misalnya upah dan gaji, honorarium, kondisi tempat kerja, 

teknik pengawasan antara bawahan dan pengawasnya, dan kebijaksanaan 

administrasi organisasi, tidak bisa membangkitkan semangat kerja karyawan. 

Kalau hanya memberikan konsentrasi pemecahan masalah – masalah semangat 

kerja para karyawan pada faktor– faktor tersebut, hal itu tidak banyak 
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menolong manajemen (Miftah Thoha, 2009 : 231). Adapun yang dapat 

membangkitkan semangat kerja seperti dikatakan di atas menurut Herzberg 

ialah motivator. Faktor ini terdiri dari faktor keberhasilan, penghargaan, faktor 

pekerjaannya sendiri, rasa tanggung jawab, dan faktor peningkatan. 

Menurut teori ini, ada dua faktor yang mempengaruhi seseorang dalam 

tugas atau pekerjaannya (Soekidjo Notoatmodjo, 2009 : 119), yakni : 

a. Faktor – faktor penyebab kepuasan (satisfierr) atau faktor motivasional. 

Faktor penyebab kepuasan ini menyangkut kebutuhan psikologis 

seseorang, yang meliputi serangkaian kondisi instrinsik. Apabila kepuasan 

kerja dicapai dalam pekerjaan, maka akan menggerakkan tingkat motivasi 

yang kuat bagi seorang pekerja, dan akhirnya dapat menghasilkan kinerja 

yang tinggi. Faktor motivasional (kepuasan) ini mencakup antara lain : 

1) Prestasi (achivement) 

2) Penghargaan (recognation) 

3) Tanggung jawab (responsibility) 

4) Kesempatan untuk maju (posibility of growth) 

5) Pekerjaan itu sendiri (the work it self) 

6) Faktor–faktor penyebab ketidakpuasan (dissatisfaction) atau faktor 

higiene. 

Faktor–faktor ini menyangkut kebutuhan akan pemeliharaan atau 

maintenance faktor yang merupakan hakikat manusia yang ingin 

memperoleh kesehatan badaniyah. Hilangnya faktor – faktor ini akan 

menimbulkan ketidakpuasan kerja ini antara lain: 
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1) Kondisi kerja fisik (physical condition) 

2) Hubungan interpersonal (interpersonal relationship) 

3) Kebijakan dan administrasi perusahaan (administration policy) 

4) Pengawasan (supervision) 

5) Gaji (wages) 

6) Keamanan kerja (job security) 

Dari teori Hezberg ini dapat ditarik kesimpulan bahwa (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2009 : 119) : 

1. Faktor–faktor yang dapat meningkatkan atau memotivasi karyawan 

dalam meningkatkan kinerjanya adalah kelompok faktor – faktor 

motivasional. 

2. Perbaikan gaji, kondisi kerja, kebijakan organisasi dan administrasi 

tidak akan menimbulkan kepuasan, melainkan menimbulkan 

ketidakpuasan. Sedangkan faktor yang menimbulkan kepuasan adalah 

hasil kerja itu sendiri. 

3. Perbaikan faktor higiene kurang dapat mempengaruhi terhadap sikap 

kerja yang positif. 

2.3.3. Indikator Motivasi 

Menurut Sadili (2018 : 281) menjelaskan bahwa terdapat 3 indikator dalam 

motivasi yaitu : 

1. Kebutuhan Untuk Aktualisasi Diri 

2. Kebutuhan Dihargai 

3. Kebutuhan Untuk Dicintai Dan Dihargai 
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Menurut Robbins (2006) dalam Novi (2018) indikator yang digunakan 

untuk mengukur motivasi kerja sebagai berikut: 

1. Penghargaan 

2. Hubungan sosial 

3. Kebutuhan Hidup 

4. Keberhasilan dalam bekerja 

2.4 Kepuasan Kerja 

2.4.1. Pengertian Kepuasan Kerja 

Setiap orang yang bekerja mengharapkan memperoleh kepuasan dari 

tempatnya bekerja. Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat 

individual karena setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda- 

beda sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam diri setiap individu. Semakin 

banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka 

semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan. 

Menurut Kreitner dan Kinicki (2001;271) kepuasan kerja adalah “suatu 

efektifitas atau respons emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan”. Davis dan 

Newstrom (1985;105) mendeskripsikan “kepuasan kerja adalah seperangkat 

perasaan pegawai tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka”. 

Menurut Robbins (2003;78) kepuasan kerja adalah “sikap umum terhadap 

pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan 

yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima”. 

Kepuasan kerja merupakan respon afektif atau emosional terhadap 

berbagai segi atau aspek pekerjaan seseorang sehingga kepuasan kerja bukan 
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merupakan konsep tunggal. Seseorang dapat relatif puas dengan 14 salah satu 

aspek pekerjaan dan tidak puas dengan satu atau lebih aspek lainnya. 

Kepuasan Kerja merupakan sikap (positif) tenaga kerja terhadap 

pekerjaannya, yang timbul berdasarkan penilaian terhadap situasi kerja. Penilaian 

tersebut dapat dilakukan terhadap salah satu pekerjaannya, penilaian dilakukan 

sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah satu nilai-nilai penting dalam 

pekerjaan. Karyawan yang puas lebih menyukai situasi kerjanya daripada tidak 

menyukainya. Perasaan-perasaan yang berhubungan dengan kepuasan dan 

ketidakpuasan kerja cenderung mencerminkan penaksiran dari tenaga kerja 

tentang pengalaman-pengalaman kerja pada waktu sekarang dan lampau daripada 

harapan- harapan untuk masa depan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

dua unsur penting dalam kepuasan kerja, yaitu nilai-nilai pekerjaan dan 

kebutuhan-kebutuhan dasar. 

Nilai-nilai pekerjaan merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam 

melakukan tugas pekerjaan. Yang ingin dicapai ialah nilai-nilai pekerjaan yang 

dianggap penting oleh individu. Dikatakan selanjutnya bahwa nilai-nilai pekerjaan 

harus sesuai atau membantu pemenuhan kebutuhan- kebutuhan dasar. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan hasil dari tenaga 

kerja yang berkaitan dengan motivasi kerja. 

Kepuasan kerja secara keseluruhan bagi seorang individu adalah jumlah 

dari kepuasan kerja (dari setiap aspek pekerjaan) dikalikan 15 dengan derajat 

pentingnya aspek pekerjaan bagi individu. Seorang individu akan merasa puas 

atau tidak puas terhadap pekerjaannya merupakan sesuatu yang bersifat pribadi, 
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yaitu tergantung bagaimana ia mempersepsikan adanya kesesuaian atau 

pertentangan antara keinginan-keinginannya dengan hasil keluarannya (yang 

didapatnya). Sehingga dapat disimpulkan pengertian kepuasan kerja adalah sikap 

yang positif dari tenaga kerja meliputi perasaan dan tingkah laku terhadap 

pekerjaannya melalui penilaian salah satu pekerjaan sebagai rasa menghargai 

dalam mencapai salah satu nilai-nilai penting pekerjaan. 

2.4.2. Teori Kepuasan Kerja Teori kepuasan kerja 

Mencoba mengungkapkan apa yang membuat sebagian orang lebih puas 

terhadap suatu pekerjaan daripada beberapa lainnya. Teori ini juga mencari 

landasan tentang proses perasaan orang terhadap kepuasan kerja. 

Ada beberapa teori tentang kepuasan kerja yaitu :  

1. Two Factor Theory 

Teori ini menganjurkan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan 

merupakan bagian dari kelompok variabel yang berbeda yaitu motivators dan 

hygiene factors. Ketidakpuasan dihubungkan dengan kondisi disekitar 

pekerjaan (seperti kondisi kerja, upah, keamanan, kualitas pengawasan dan 

hubungan dengan orang lain) dan bukan dengan pekerjaan itu sendiri. Karena 

faktor mencegah 16 reaksi negatif dinamakan sebagai hygiene atau 

maintenance factors. Sebaliknya kepuasan ditarik dari faktor yang terkait 

dengan pekerjaan itu sendiri atau hasil langsung daripadanya seperti sifat 

pekerjaan, prestasi dalam pekerjaan, peluang promosi dan kesempatan untuk 

pengembangan diri dan pengakuan. Karena faktor ini berkaitan dengan 

tingkat kepuasan kerja tinggi dinamakan motivators. 
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2. Value Theory 

Menurut teori ini kepuasan kerja terjadi pada tingkatan dimana hasil 

pekerjaan diterima individu seperti diharapkan. Semakin banyak orang 

menerima hasil, akan semakin puas dan sebaliknya. Kunci menuju kepuasan 

pada teori ini adalah perbedaan antara aspek pekerjaan yang dimiliki dengan 

yang diinginkan seseorang. Semakin besar perbedaan, semakin rendah 

kepuasan orang. 

2.4.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

Ada lima faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja menurut 

Kreitner dan Kinicki (2001; 225) yaitu sebagai berikut : 

1) Pemenuhan kebutuhan (Need fulfillment) 

Kepuasan ditentukan oleh tingkatan karakteristik pekerjaan memberikan 

kesempatan pada individu untuk memenuhi kebutuhannya. 

2) Discrepancies 

Kepuasan merupakan suatu hasil memenuhi harapan. Pemenuhan harapan 

mencerminkan perbedaan antara apa yang diharapkan dan apa yang diperoleh 

individu dari pekerjaannya. Bila harapan lebih besar dari apa yang diterima, 

orang akan tidak puas. 

3) Pencapaian nilai (Value attainment) 

Kepuasan merupakan hasil dari persepsi pekerjaan memberikan pemenuhan 

nilai kerja individual yang penting. 

4) Keadilan (Equity) 

Kepuasan merupakan fungsi dari seberapa adil individu diperlakukan 
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di tempat kerja. 

5) Komponen genetik (Genetic components) 

Kepuasan kerja merupakan fungsi sifat pribadi dan faktor genetik. Hal ini 

menyiratkan perbedaan sifat individu mempunyai arti penting untuk menjelaskan 

kepuasan kerja disamping karakteristik lingkungan pekerjaan. Selain penyebab 

kepuasan kerja, ada juga faktor penentu kepuasan kerja. Diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

1) Pekerjaan itu sendiri (work it self) 

Setiap pekerjaan memerlukan suatu keterampilan tertentu sesuai 

dengan bidangnya masing-masing. Sukar tidaknya suatu pekerjaan serta 

perasaan seseorang bahwa keahliannya dibutuhkan dalam 18 melakukan 

pekerjaan tersebut, akan meningkatkan atau mengurangi kepuasan. 

2) Hubungan dengan atasan (supervision) 

Kepemimpinan yang konsisten berkaitan dengan kepuasan kerja adalah 

tenggang rasa (consideration). Hubungan fungsional mencerminkan 

sejauhmana atasan membantu tenaga kerja untuk memuaskan nilai-nilai 

pekerjaan yang penting bagi tenaga kerja. Hubungan keseluruhan didasarkan 

pada ketertarikan antar pribadi yang mencerminkan sikap dasar dan nilai-nilai 

yang serupa, misalnya keduanya mempunyai pandangan hidup yang sama. 

Tingkat kepuasan kerja yang paling besar dengan atasan adalah jika kedua 

jenis hubungan adalah positif. Atasan yang memiliki ciri pemimpin yang 

transformasional, maka tenaga kerja akan meningkat motivasinya dan 

sekaligus dapat merasa puas dengan pekerjaannya. 
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3) Teman sekerja (workers) 

Teman kerja merupakan faktor yang berhubungan dengan hubungan 

antara pegawai dengan atasannya dan dengan pegawai lain, baik yang sama 

maupun yang berbeda jenis pekerjaannya. 

4) Promosi (promotion) 

Promosi merupakan faktor yang berhubungan dengan ada tidaknya 

kesempatan untuk memperoleh peningkatan karier selama bekerja. 

5) Gaji atau upah (pay) 

Merupakan faktor pemenuhan kebutuhan hidup pegawai yang 

dianggap layak atau tidak. 

2.4.4. Korelasi Kepuasan Kerja 

Hubungan antara kepuasan kerja dengan variabel lain dapat bersifat positif 

atau negatif. Kekuatan hubungan mempunyai rentang dari lemah sampai kuat. 

Menurut Kreitner dan Kinicki (2001;226) Hubungan yang kuat menunjukkan 

bahwa atasan dapat mempengaruhi dengan signifikan variabel lainnya dengan 

meningkatkan kepuasan kerja. Beberapa korelasi kepuasan kerja sebagai berikut : 

1. Motivasi 

Antara motivasi dan kepuasan kerja terdapat hubungan yang positif 

dan signifikan Karena kepuasan dengan pengawasan/supervisi juga 

mempunyai korelasi signifikan dengan motivasi, atasan/manajer disarankan 

mempertimbangkan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi kepuasan 

pekerja sehingga mereka secara potensial dapat meningkatkan motivasi 

pekerja melalui berbagai usaha untuk meningkatkan kepuasan kerja. Pelibatan 
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Kerja Hal ini menunjukkan kenyataan dimana individu secara pribadi 

dilibatkan dengan peran kerjanya Karena pelibatan kerja mempunyai 

hubungan dengan kepuasan kerja, dan peran atasan/manajer perlu didorong 

memperkuat lingkungan kerja yang memuaskan untuk meningkatkan 

keterlibatan kerja pekerja. 

2. Organizational citizenship behavior (OCB) 

Merupakan perilaku pekerja di luar dari apa yang menjadi tugasnya. 

a. Organizational commitment 

Mencerminkan tingkatan dimana individu mengidentifikasi dengan 

organisasi dan mempunyai komitmen terhadap tujuannya. Antara 

komitmen organisasi dengan kepuasan terdapat hubungan yang signifikan 

dan kuat, karena meningkatnya kepuasan kerja akan menimbulkan tingkat 

komitmen yang lebih tinggi. Selanjutnya komitmen yang lebih tinggi dapat 

meningkatkan produktivitas kerja. 

b. Ketidakhadiran (Absenteeism) 

Antara ketidakhadiran dan kepuasan terdapat korelasi negatif yang 

kuat. Dengan kata lain apabila kepuasan meningkat, ketidakhadiran akan 

turun. 

c. Perputaran (Turnover) 

Hubungan antara perputaran dengan kepuasan adalah negatif. 

Dimana perputaran dapat mengganggu kontinuitas organisasi dan mahal 

sehingga diharapkan atasan/manajer dapat meningkatkan kepuasan kerja 

dengan mengurangi perputaran. 
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d. Perasaan 

Stres dengan kepuasan kerja menunjukkan hubungan negatif 

dimana dengan meningkatnya kepuasan kerja akan mengurangi dampak 

negatif stres. 

e. Prestasi Kerja/kinerja 

Terdapat hubungan positif rendah antara kepuasan dan prestasi 

kerja. Dikatakan kepuasan kerja menyebabkan peningkatan kinerja sehingga 

pekerja yang puas akan lebih produktif. Di sisi lain terjadi kepuasan kerja 

disebabkan oleh adanya kinerja atau prestasi kerja sehingga pekerja yang 

lebih produktif akan mendapatkan kepuasan. 

2.4.5. Indikator Kepuasan Kerja 

Adapun indikator-indikator yang menentukan kepuasan kerja yaitu 

(Robbins, 2015: 181-182): 

1. Pekerjaan yang secara mental menantang 

Karyawan cenderung lebih menyukai pekerjaan yang memberi mereka 

kesempatan untuk menggunakan ketrampilan dan kemampuan mereka dan 

menawarkan beragam tugas, kebebasan, dan umpan balik. Pekerjaan yang 

terlalu kurang menantang akan menciptakan kebosanan, tetapi pekerjaan yang 

terlalu banyak menantang akan menciptakan frustasi dan perasaan gagal. Pada 

kondisi tantangan yang sedang, kebanyakan karyawan akan mengalami 

kesenangan dan kepuasan. 
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2. Kondisi kerja yang mendukung 

Karyawan peduli akan lingkungan yang baik untuk kenyamanan 

pribadi maupun untuk mempermudah mengerjakan tugas yang baik. Studi–

studi membuktikan bahwa karyawan lebih menyukai keadaan sekitar yang 

man, tidak berbahaya dan tidak merepotkan. Di samping itu, kebanyakan 

karyawan lebih menyukai bekerja dekat dengan rumah, dalam fasilitas yang 

bersih dan relatif modern, dan dengan alat-alat yang memadai. 

3. Gaji atau upah yang pantas 

Para karyawan menginginkan sistem upah dan kebijakan promosi yang 

mereka persepsikan sebagai adil dan segaris dengan pengharapan mereka. Bila 

upah dilihat sebagai adil yang didasarkan pada tuntutan pekerjaan, tingkat 

ketrampilan individu, dan standar pengupahan komunitas, kemungkinan besar 

akan dihasilkan kepuasan. Promosi memberikan kesempatan untuk 

pertumbuhan pribadi, tanggung jawab yang lebih banyak, dan status sosial 

yang ditingkatkan. Oleh karena itu, individu-individu yang mempersepsikan 

bahwa keputusan promosi dibuat secara adil, kemungkinan besar karyawan 

akan mengalami kepuasan dalam pekerjaannya. 

4. Kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan 

Orang–orang dengan tipe kepribadian yang sama dengan pekerjaannya 

memiliki kemungkinan yang besar untuk berhasil dalam pekerjaannya, 

sehingga mereka juga akan mendapatkan kepuasan yang tinggi. 

5. Rekan sekerja yang mendukung 

Bagi kebanyakan karyawan, bekerja juga mengisi kebutuhan akan 
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interaksi sosial. Oleh karena itu, tidaklah mengejutkan apabila mempunyai 

rekan sekerja yang ramah dan mendukung akan mengarah ke kepuasan kerja 

yang meningkat. Perilaku atasan juga merupakan determinan utama dari 

kepuasan. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

3.1 Kerangka Konseptual 

Sebagai upaya alam memberikan penjelasan mengenai landasan berpikir 

dalam penelitian ini , maka penulis mencoba mengemukakan dalam suatu bentuk 

kerangka alur berpikir sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana 

konsep hubungan antara variable-variabel independen dengan variabel dependen 

sekaligus memberikan solusi sebagai jalan keluar dalam memecahkan masalah 

pokok menjadi inti sentral dalam penelitian ini . 

Iklim Organisasi, Kompensasi, dan Motivasi, merupakan faktor-faktor 

mengindikasikan adanya pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja yang 

disadari sebagai hal yang substansial perlu dicermati dan dibuktikan 

kebenarannya, sehingga berbagai unsur-unsur indikator dari variabel tersebut akan 

memberikan suatu gambaran bagaimana untuk meningkatkan kepuasan kerja . 

Berdasarkan uraian di atas , maka kerangka konseptual dalam penelitian 

ini dapat digambarkan sebagai berikut : 
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IKLIM ORGANISASI (X1) 
 

Tanggung Jawab 

Konflik 

Kehangatan 
Dukungan 

 

Sumber : Wirawan (2016 :45) 

KOMPENSASI ( X2 ) 
 

Gaji 

Upah 

Insentif 

Fasilitas 

Sumber : Singodimedjo (Nim, 

2021: 20) 

MOTIVASI ( X3 ) 
 

Penghargaan 

Hubungan Sosial 

Kebutuhan Hidup 

Keberhasilan dalam bekerja 

 

Sumber : Robbins dalam Novi 

(2018 : 30) 

KEPUASAN KERJA ( Y ) 
 

Pekerjaan yang secara mental 

menantang 

Kondisi Yang mendukung 

Gaji ataua upah yang sesuai 

Kesesuai kepribadian dengan 

pekerjaan 

Rekan kerja yang mendukung 

Sumber : Robbins (2015: 181-182) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konsep 
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3.2 Hipotesis 

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

1. Iklim organisasi berpengaruh positif secara parsial terhadap 

kompensasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 

Sungguminasa Gowa. 

2. Kompensasi berpengaruh positif secara parsial terhadap motivasi pada 

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Sungguminasa 

Gowa. 

3. Motivasi berpengaruh positif secara parsial terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 

Sungguminasa Gowa. 

4. Iklim organisasi, kompensasi, dan motivasi berpengaruh positif secara 

simultan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sungguminasa Gowa. 

5. Variabel kompensasi memiliki yang dominan terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 

Sungguminasa Gowa. 

3.3 Definisi Operasional 

1. Iklim organisasi adalah serangkaian lingkungan kerja disekitar tempat 

kerja atau kualitas lingkungan internal organisasi yang secara relatif. 

2. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai 
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balas jasa untuk kerja atau pengabdian mereka. 

3. Motivasi adalah suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat. 

4. Kepuasan kerja adalah sikap (positif) tenaga kerja terhadap pekerjaannya, 

yang timbul berdasarkan penilaian terhadap situasi kerja. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif untuk menguji hipotesis tentang adanya hubungan antar variabel- 

variabel (hubungan sebab akibat). Menurut (Sugiyono, 2017) mengemukakan 

bahwa : 

“Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan”. 

Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang dapat dicapai atau 

diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi 

atau pengukuran. Penelitian ini mengkaji mengenai pengaruh iklim organisasi , 

kompensasi, motivasi terhadap kepuasan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk Cabang Sungguminasa Gowa yang datanya dikumpulkan dengan 

instrumen penelitian berupa angka-angka skor pada kuesioner . 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 

Sungguminasa Gowa. Waktu penelitian berlangsung selama 1 (satu) bulan. 
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4.3 Populasi dan Sampel 

Menurut (Sugiyono, 2017) bahwa: “populasi merupakan wilayah 

generelisasi yang terdiri dari subjek ataupun objek yang memiliki kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk diamati dan dipelajari, 

sehingga peneliti dapat memperoleh kesimpulan”. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua pegawai P.T. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sungguminasa Gowa, yang 

berjumlah 60 orang pegawai. 

Menurut Morissan (2012:109) mengemukakan bahwa “sampel adalah 

bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan anggota populasi yang bersifat 

represntatif”. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ditetapkan dan terdiri 

dari jumlah dan karakteristik tertentu. Karena jumlah populasi relatif kecil maka 

seluruh jumlah pegawai sebanyak 60 orang dijadikan sampel dalam penelitian ini 

atau yang biasa juga disebut metode sampling jenuh (sensus). 

4.4 Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Adalah data yang diperoleh melalui hasil penelitian langsung terhadap 

objek yang diteliti. Data tersebut diperoleh, metode observasi, wawancara, dan 

hasil kuesioner dari responden. 

2. Data Sekunder 

Adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain dari 

dokumentasi/tulisan (buku-buku, laporan-laporan, karya ilmiah dan hasil 
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penelitian) dana dari informasi pihak-pihak yang berkaitan dengan kajian yang 

dideteksi (uraian, tugas, struktur organisasi, tata kerja, referensi dan lain lain). 

4.5 Uji Instrumen Penelitian 

Dalam melakukan pengujian terhadap instrumen penelitian pada 

kuesioner, maka peneliti menggunakan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Uji 

validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner untuk 

mengukur sesuatu yang akan diukur dalam penelitian. Pertanyaan atau pernyataan 

yang ada dikuesioner dapat dikatakan sah jika mampu menjelaskan variabel yang 

akan diukur dalam penelitian (Arikunto, 2010). Instrumen yang dikatakan valid 

apabila nilai pearson correlationnya pada masing-masing item pernyataan dalam 

kuesioner nilainya melebihi 0,3 tiap instrumen. Sedangkan uji Reliabilitas sendiri 

berguna untuk mengetahui kehandalan suatu variabel yang ada dalam penelitian. 

Uji reliabilitas menggunakan cronbach’s alpa, jika nilai dari cronbach’s alpha > 

0.6 maka variabel tersebut dapat dikatakan reliabel (Sekaran dan Bougie, 2010). 

4.6 Analisis Data 

Untuk menganalisis data , digunakan metode sebagai berikut : 

1. Analisis secara deskriptif mengenai iklim organisasi, kompensasi dan 

motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan (studi pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sungguminasa Gowa. 

2. Untuk membuktikan hipotesis. metode analisis yang digunakan adalah rumus 

regresi linier berganda sebagai berikut : 

Y = a + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + ei 
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Dimana : 

Y  : Kepuasan Kerja  

X1  : Iklim Organisasi  

X2  : Kompensasi 

X3  : Motivasi  

a  : Konstanta 

ei  : Tingkat kesalahan 

Selanjutnya untuk menentukan pengaruh dan tingkat signifikasi dapat 

diuji dengan menggunakan Uji-F dan Uji-T melalui program SPSS. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1. Sejarah Berdirinya P.T. Bank Rakyat Indonesia. Tbk Sungguminasa 

Gowa 

Kegiatan perbankan dirintis sejak tahun 1894 oleh Patih Banyumas,Raden 

Bei Aria Wirjaatmadja yaitu dengan mendirikan “De Poerwokertosche Hulp en 

Spaarbank der Inlandsche Hoofden”, yang pada awalnya hanya untuk 

menampung pemasukan angsuran dari para peminjam kas masjid. Pada tanggal 16 

Desember 1895, pendirian bank tersebut diresmikan yang kemudian dikenal 

sebagai “Bank Perkreditan Rakyat” yang pertama di Indonesia. Sebutan lain yang 

dikenal adalah “Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren” yang 

terdiri atas: Hulp en Spaarbank berarti bank bantuan dan simpanan, der 

merupakan gabungan dari kata-kata van dan de yang berarti kepunyaan atau milik 

dari, Inlandsche Bestuurs Ambtenaren berarti pegawai pangreh - praja 

berkebangsaan (Indonesia) .pribumi yang menduduki fungsi-fungsi kepala. Jadi 

secara keseluruhan berarti “Bank bantuan dan simpanan milik dari pegawai 

pangreh–praja berkebangsaan Indonesia pribumi”. Di kalangan masyarakat 

disebut dengan Bank “ Prijaji”. 

Pada saat pimpinan bank Prijaji dipegang oleh W.P.D. de Wolf van 

Westerrode (1897), bank tersebut diproyeksikan menjadi sentral dari bankbank 

koperasi di pedesaan seperti bank-bank petani di Jerman. De Wolf mulai  

membentuk lembaga-lembaga perkreditan di pedesaan. Bank-Bank Desa dan 

Lumbung-lumbung desa itulah yang merupakan asal-usul “BADAN KREDIT 
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DESA (BKD)” yang ada saat ini. 

Pada perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 1898, Hulp en 

Spaarbank der Indlansche Bestuurs Ambtenaren dikenal di kalangan masyarakat 

sebagai “Volksbank” (Bank Rakyat). Lebih dikenal sebagai Volksbank karena 

jangkauan operasinya tidak terbatas hanya pada priyayi, tapi juga meliputi rakyat 

banyak pada umumnya. 

Pada masa Jepang, namanya berubah lagi menjadi “Syomin Ginko”.Dan 

menerapkan sistem pencabangan baru. Baru akhirnya setelah kemerdekaan RI, 

diganti kembali menjadi Bank Rakjat Indonesia (BRI). Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank 

Pemerintah pertama di Republik Indonesia. 

Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, 

kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali 

setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank 

Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 

dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan 

dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). 

Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN 

diintergrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan 

Koperasi Tani dan Nelayan. 

Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No. 17 tahun 1965 

tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam 

ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks 
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BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, 

sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor 

(Exim). 

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang 

Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang 

Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank 

Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor 

dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan 

Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 

tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum. 

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 

dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan 

Pemerintah. 

PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan 

pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus 

pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain 

tercermin pada perkembangan penyaluran KUK pada tahun 1994 sebesar Rp. 

6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan 

pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 milyar. 

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka 

sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 

4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor 
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Inspeksi /SPI, 170 Kantor Cabang (Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 

1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 

Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 

P.POINT, 3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa. 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sungguminasa 

didirikan pada tanggal 1 Agustus 1975 dan di pimpin oleh Sumaryono. Seiring 

dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan 

sektor keuangan, maka BRI Cabang Sungguminasa menambah unit kerjanya. 

Sekarang BRI Cabang Sungguminasa telah memiliki 11 unit dan ditambah 2 

kantor cabang pembantu (KCP). Unit-unit BRI Cabang Sungguminasa yaitu Unit 

Katangka, Unit Sungguminasa, Unit Samata, Unit Pallangga, Unit Barombong, 

Unit Bontosunggu, Unit Kalebajeng, Unit Bontonompo, Unit Borongloe, Unit 

Malino, dan Unit Lanna. Adapun KCP yang di bawah naungan BRI Cabang 

Sungguminasa yaitu KCP Sultan Alauddin dan KCP Pallangga Mas. 

1. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

BRI sebagai salah satu bank terkemuka dijajaran perbankan Indonesia, 

memiliki visi dan misi sebagai penggerak seluruh stakeholder menuju tujuan 

perusahaan. 

1. Visi BRI : Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan 

kepuasan nasabah. 

2. Misi BRI 

BRI mempunyai beberapa misi, diantaranya: 

a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan 

pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang 
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peningkatan ekonomi masyarakat. 

b. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang 

tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional 

dengan melaksanakan praktek good corporate governance. 

c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan. 

2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Cabang Sungguminasa dapat dilihat pada bagan berikut : 
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Gambar. 5.1 Struktur Organisasi 
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BRI Cabang Sungguminasa merupakan perusahaan yang berstruktur 

organisasi garis berbentuk lini dan staf. Pelaksanaannya dipimpin oleh seorang 

Pimpinan Cabang yang membawahi beberapa departemen dengan tugas dan 

tanggung jawab yang berbeda dan dapat dilihat pada uraian singkat berikut ini: 

1. Pimpinan Cabang (PINCA) 

1) Menetapkan tujuan-tujuan, anggaran, dan kegiatan kantor cabang. 

2) Menjamin tercapainya sasaran laba yang diinginkan dan keberhasilan 

keuangan lainnya di kantor cabang dan BRI unit yang dipimpinnya. 

3) Menjamin bahwa seluruh transaksi yang disetujui telah sah, sesuai dengan 

kewenangannya, dan keakuratan seluruh pembukuan di kantor cabang dan 

uni-unit yang dipimpinnya. 

2. Asisten Manager Operasional (AMO) 

1) Membantu dan mendukung manager operasional dalam membina dan 

mengkoordinasi unit-unit kerja dibawahnya, terutama yang terkait dengan 

bidang operasional khususnya pelayanan kas, dana jas dan devisa. 

2) Mengkoordinasi bawahannya dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan strategi yang telah ditetapkan kantor cabang guna mewujudkan 

pelayanan yang sebaik-baiknya bagi nasabah. 

3. Asisten Manager Bisnis Mikro (AMBM) 

1) Membantu dan mendukung pimpinan cabang dalam membina dan 

mengkoordinasi unit-unit kerja dibawahnya untuk mencapai target yang 

telah ditetapkan, terutama yang terkait dengan bidang operasional dan 

pelayanan ditingkat BRI Unit. 
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2) Mengkoordinasi bawahannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 

strategi yang telah ditetapkan kantor cabang terhadap jajaran mikro guna 

mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi nasabah. 

4. Penilik 

1) Meneliti secara sampling apakah pemberian kredit telah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

2) Meneliti apakah semua temuan audit sudah ditindaklanjuti dengan baik 

oleh pejabat ini guna mengurangi resiko kerugian bank. 

5. Supervisor Administrasi Kredit 

1) Mengelola proses administrasi kredit di kantor cabang yang telah 

dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku guna mengamankan 

kepentingan bank. 

2) Memastikan bahwa ketaatan terhadap Kebijakan Umum Perkreditan 

(KUP) BRI untuk setiap permohonan kredit telah dilaksanakan dengan 

memberikan pendapat bahwa pemberian kredit telah sesuai dengan KUP 

BRI dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) serta kriteria yang 

ditetapkan telah terpenuhi untuk menjamin keamanan bank. 

6. Supervisor Pelayanan Intern 

1) Membina dan mengkoordinasi unit kerja dibawahnya agar melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang 

berlaku. 

2) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan dalam 

rangka kepentingan bisnis dan operasional. 
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7. Supervisor Pelayanan Kas dan Supervisor Pelayanan Dana Jasa 

1) Memastikan kelancaran pelayanan teller kepada nasabah. 

2) Meneliti keabsahan bukti kas dan dokumen-dokumen lainnya yang 

diterima guna memastikan kebenaran dan keamanan transaksi. 

8. Account Officer (AO) Komersial 

1) Memberikan pelayanan sebaik mungkin dan Cross-selling kepada 

nasabah untuk mencapai kepuasan nasabah dengan tetap memperhatikan 

kepentingan bank. 

2) Melakukan pembinaan dan penagihan serta pengawasan kredit yang 

menjadi tanggung jawabnya mulai dari kredit direalisasikan sampai kredit 

dilunasi. 

9. Account Officer (AO) Konsumer 

1) Mengembangkan rencana pemasaran melalui instansi/perusahaan untuk 

mendapatkan nasabah potensial guna mencapai portofolio kredit yang 

berkembang, sehat dan menguntungkan. 

2) Melakukan analisis identitas terhadap debitur potensial. 

10. Funding Officer 

1) Mengidentifikasi sumber dana potensial baik perorangan maupun instansi 

2) Memasarkan produk-produk dana dan jasa. 

11. Sekretariat/SDM 

1) Mengelola kegiatan operasional bank dalam hal pembayaran gaji 

pegawai, tunjangan pegawai, dan pensiunan. 

2) Menginput data karyawan. 

3) Melakukan kegiatan surat-menyurat. 
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12. Teller Tunai/OB 

1) Melayani transaksi tunai nasabah dan meneliti keabsahan bukti kas yang 

diterima. 

2) Melakukan administrasi dibidang overbooking. 

13. Customer Services 

1) Mengisi CIF pada sistem guna menunjang kelancaran operasional. 

2) Memberikan informasi kepada nasabah mengenai produk BRI. 

3) Melayani dan menangani keluhan nasabah. 

14. Petugas Logistik 

1) Memenuhi kebutuhan setiap divisi pada kantor cabang. 

2) Menyiapkan segala sesuatu guna kelancaran kerja para pegawai dan 

kelancaran transaksi nasabah. 

15. Payment Point 

1) Melakukan pelayanan pembayaran-pembayaran nasabah, baik telepon, 

PBB, dan biaya administrasi lainnya. 

2) Menerima, meneliti dan mengesahkan sesuai dengan batas 

kewenangannya. 

5.1.2. Hasil Analisis Data 

Analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pengaruh iklim 

organisasi, kompensasi dan motivasi terhadap kepuasan kerja pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia Cabang Sungguminasa Gowa, serta membandingkan pengaruh 

dari iklim organisasi tersebut yang lebih dominan. Dalam penelitian ini, data yang 

dianalisis diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 60 responden 

yang telah ditentukan. 
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1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah suatu analisa yang didasarkan pada kegiatan 

mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan hasil jawaban yang 

diperoleh dari para responden dengan membuat daftar tabel deskriptif 

mengenai karakteristik responden yaitu sebagai berikut: 

a. Jenis Kelamin 

Tabel 5.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jenis Kelamin 

Responden 

Jumlah Responden 

(perorang) 

Persentase 

(%) 

Wanita 37 61,67 

Pria 23 38,33 

Total 60 100 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021 

Dari tabel 5.1 dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini yang 

menjadi subyek atau responden terdiri dari perempuan sebanyak 37 orang 

dan laki-laki sebanyak 23 orang. Sehingga ditarik kesimpulan kebanyakan 

responden berjenis kelamin perempuan. Hal Ini bermakna bahwa dalam 

penelitian ini, peran perempuan sebagai karyawan di PT. Bank Rakyat 

Indonesia Tbk Cabang Sungguminasa Gowa dapat beradaptasi dengan 

mudah di tempat kerja serta bekerja berdasarkan jabatan yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

b. Usia 

Usia seseorang mempengaruhi sifat dan tindakan seorang karyawan di 

Bank. Pada tabel 5.2 dapat dilihat hasil penelitian berdasarkan usia 
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responden. 

Tabel 5.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Usia 

 

Usia responden 

( tahun ) 

Jumlah responden 

( orang ) 

persentase 

( % ) 

< 25 7 11,7 

25 - 30 11 18,3 

31 - 35 11 18,3 

36 - 40 22 36,7 

> 40 9 15,0 

Total 60 100 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021 

Dari tabel 5.2 dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini yang 

menjadi subyek atau responden terdiri dari usia kurang dari 25 tahun 

sebanyak 7 orang atau secara persentase sebesar 11,7%, usia 25 - 30 tahun 

sebanyak 11 orang (18,3%), usia 31 - 35 tahun sebanyak 11 orang 

(18,3%), karyawan yang berusia antara 36 - 40 tahun sebanyak 22 orang 

(36,7%), dan Karyawan yang berusia diatas 40 tahun sebanyak 9 orang 

(15,0%). Sehingga dapat ditarik kesimpulan kebanyakan responden berusia 

usia 36 - 40 tahun sebanyak 22 orang atau sebesar 36,7%. Hal ini bermakna 

bahwa dalam penelitian karyawan selaku responden yang berusia antara 36 

tahun sampai dengan 40 tahun di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang 

Sungguminasa Gowa dalam membentuk sikap dan tindakan dalam 

pengambilan keputusan dalam pekerjaannya. 
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c. Tingkat Pendidikan 

Tabel 5.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Pendidikan Terakhir Jumlah Responden Persentase 

Responden (orang) (%) 

DIPLOMA 21 35,0 

S1 24 40,0 

S2 12 12,0 

S3 3 5,0 

Total 60 100 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021 

Dari tabel 5.3 dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini yang 

menjadi subyek atau responden berpendidikan yaitu Diploma sebanyak 21 

orang (35,0%), S1 (Strata satu) sebanyak 24 orang atau 40,0%, S1 sebanyak 

24 orang, S2 (Strata Dua/Pasca sarjana) sebanyak 12 orang dengan 

persentase sebesar 12,0%, S3 (Strata Tiga/Pascasarjana) sebanyak orang 3 

(5,0%). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 60 responden, 

mayoritas didominasi karyawan yang memiliki tingkat pendidikan S1. Hal 

ini bermakna bahwa dalam penelitian ini karyawan yang memiliki jenjang 

pendidikan S1 cenderung memiliki semangat kerja yang tinggi sehingga 

memiliki implikasi terhadap tingkat kepuasan kerja yang tinggi. 
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2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk mengukur akurasi data 

dan ketepatan instrument pengukur melalui butir-butir pertanyaan yang 

diajukan dalam penelitian. 

a. Uji Validitas 

Validitas didefinisikan sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan 

suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji Validitas digunakan 

untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan 

dalam mendefinisikan suatu variabel. Uji validitas ini diolah dengan 

bantuan SPSS. 

Pertanyaan dikatakan valid jika korelasi (r) melebihi 0,3 (Sekaran dan 

Bougie, 2010). Adapun hasil perhitungan terlihat pada tabel 5.4 berikut ini: 

Tabel 5.4 

Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Variabel Item R hitung Cut Off point Keterangan 

 

Iklim Organisasi 

(X1) 

X1.1 0,852  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

Valid 

X1.2 0,886 Valid 

X1.3 0,860 Valid 

X1.4 0,690 Valid 

 

Kompensasi 

(X2) 

X2.1 0,673 Valid 

X2.2 0,808 Valid 

X2.3 0,867 Valid 
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Variabel Item R hitung Cut Off point Keterangan 

X2.4 0,829 Valid 

 

Motivasi (X3) 

X3.1 0,552 Valid 

X3.2 0,748 Valid 

X3.3 0,728 Valid 

X3.4 0,741 Valid 

 

Kepuasan Kerja 

(Y) 

Y.1 0,566 Valid 

Y.2 0,800 Valid 

Y.3 0,871 Valid 

Y.4 0,675  

Y.5 0,708  

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021 

Dari tabel 5.4 menunjukkan bahwa nilai rhitung > Cut off point dengan 

rentan nilai r hitung 0,552 – 0,886 sehingga dapat dikatakan keseluruhan butir 

penyataan pada angket yang disebarkan kan pada 60 responden yang 

meliputi variabel iklim organisasi, kompensasi dan motivasi terhadap 

kepuasan kerja adalah valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk menguji ketepatan di antara butir-

butir pertanyaan dalam instrumen penelitian. 

Adapun hasil perhitungan yang didapat dengan menggunakan 
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program SPSS terlihat pada tabel 5.5 berikut: 

Tabel 5.5 Reliability Statistics 

Variabel Cronbach's Alpha N of Items 

Iklim organisasi (X1) 0.842 4 

Kompensasi (X2) 0,802 4 

Motivasi (X3) 0,634 4 

Kepuasan Kerja (Y) 0,780 5 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021 

Dari hasil yang didapat pada tabel 5.5 di atas maka dapat dikatakan 

bahwa data yang digunakan reliabel. Hasil uji reliabilitas memperoleh nilai 

koefisien reliabilitas Cronbach’s Alpha > Cut of point atau ambang batas 

(Sekaran dan Bougie, 2010) yaitu 0,823 > 0,60. 

Sehingga dari pengujian validitas dan reliabilitas disimpulkan 

kesemua data valid dan reliabel sehingga keleruhan data dapat digunakan 

untuk penelitian lebih lanjut. 

3. Deskripsi Variabel Penelitian 

Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran angket terhadap 60 

karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 

Sungguminasa Kabupaten Gowa, yang kemudian dianalisis dengan statistik 

deskriptif menggunakan program SPSS. Adapun dasar interprestasi nilai rata-

rata yang digunakan dalam penelitian ini, merujuk pada interprestasi skor yang 

digunakan oleh Schafer, Jr, (2004) sebagaimana digambarkan pada tabel 

berikut ini : 
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Tabel 5.6. 

Dasar Interprestasi Skor Item Dalam Variabel Penelitian 

No. Nilai Skor Interprestasi 

1. 0 – 1,80 Jelek/tidak penting 

2. 1,81 – 2,60 Kurang 

3. 2,61 – 3,40 Cukup 

4. 3,41 – 4,20 Baik/penting 

5. 4,21 – 5,00 Sangat baik/Sangat penting 

Sumber : Modifikasi dari Schafer, Jr (2004) 

Dengan demikian, maka dapat disajikan hasil analisis deskriptif 

masing- masing variabel yang diteliti dalam uraian berikut ini :  

a. Iklim Organisasi (X1) 

Dalam penelitian yang dimaksud dengan iklim organisasi adalah 

serangkaian lingkungan kerja disekitar tempat kerja atau kualitas 

lingkungan internal organisasi yang secara relatif. 

Tanggapan responden pada masing-masing indikator dalam hal 

iklim organisasi (X1), dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 5.7 

Jawaban Responden mengenai Variabel Iklim Organisasi (X1) 

Indikator 

Pilihan Jawaban 
Rata- 

rata STS 

(%) 

TS 

(%) 
RR (%) S (%) 

SS 

(%) 

Tanggung Jawab 

(X1.1) 

0 1 (1,7) 10 (16,7 16 

(26,7) 

33 

(55,0) 

4,35 

Konflik (X1.2) 1 (1,7) 0 8 (13,3) 22 

(36,7) 

29 

(48,3) 

4,30 

Kehangatan (X1.3) 0 1 (1,7) 14 

(23,3) 

18 

(30,0) 

27 

(45,0) 

4,17 

Dukungan (X1.4) 0 1 (1,7) 10 

(16,7) 

28 

(43,3) 

23 

(38,8) 

4,18 

Sumber: Data primer diolah, 2021 
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Berdasarkan tabel 5.7, Untuk indikator “tanggung jawab (X1.1)”, 

responden yang menyatakan sangat tidak setuju (TS) sebanyak 1 orang 

(1,7%), yang menyatakan ragu-ragu (RR) sebanyak 10 orang (16,7%), 

responden yang menyatakan setuju (S) sebanyak 16 orang (26,7%) dan 

yang menyatakan sangat setuju (SS) sebesar 33 orang atau sebesar 55,0% 

dengan rata-rata skor pada indikator X1.1 sebesar 4,35. 

Pada indikator “Konflik (X1.2)”, responden yang menyatakan 

sangat tidak setuju (STS) sebanyak 1 orang (1,7%), yang menyatakan ragu-

ragu (RR) sebanyak 8 orang (13,3%), dan pernyataan setuju (S) sebanyak 

22 orang (36,7%), dengan rata-rata skor pada indikator X1.2 sebesar 4,30 

sehingga dapat diartikan bahwa aspek konflik dinilai oleh responden sangat 

baik. 

Pada indikator “kehangatan (X1.3)”, responden yang menyatakan 

sangat tidak setuju (STS) sebanyak 1 orang (1,7%), yang menyatakan ragu-

ragu (RR) sebanyak 14 orang (23,3%), untuk pernyataan setuju (S) 

sebanyak 18 orang (30,0%) sedangkan responden yang menyatakan sangat 

setuju (SS) 27 orang (45,0%), dengan rata-rata skor pada indikator X1.3 

sebesar 4,17 sehingga dapat diartikan bahwa aspek kehangatan dinilai oleh 

responden baik. 

Pada indikator “dukungan (X1.4)”, responden yang menyatakan 

tidak setuju (TS) sebanyak 1 orang (1,7%), yang menyatakan ragu-ragu 

(RR) sebanyak 10 orang (16,7%), pernyataan setuju (S) sebanyak 26 orang 

(43,3%), serta responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 23 orang 

(38,3%) dengan rata-rata skor pada indikator X1.4 sebesar 4,18 sehingga 
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dapat diartikan bahwa aspek dukungan dinilai oleh responden baik. 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang di 

nilai Paling tinggi oleh responden adalah tanggung jawab. Implikasi 

terhadap penelitian ini bermakna bahwa tanggung jawab merupakan salah 

satu bentuk kewajiban seseorang untuk melaksanakan fungsi yang 

ditugaskan dengan sebaik- baiknya sesuai dengan pengarahan yang diterima 

atau tingkatan sejauh mana anggota organisasi bertanggung jawab terhadap 

pekerjaan yang dibebankan. Semakin besar tanggung jawab yang diemban 

oleh masing-masing karyawan maka akan semakin tinggi tingkat kepuasan 

dalam bekerja. 

b. Kompensasi (X2) 

Kompensasi Pada penelitian yang dimaksud dengan adalah segala 

sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja atau 

pengabdian mereka. 

Tanggapan responden pada masing-masing indikator dalam hal 

kompensasi (X2), dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 5.8 

Jawaban Responden mengenai Variabel Kompensasi (X2) 

Indikator 

Pilihan Jawaban 
Rata- 

rata STS 

(%) 

TS 

(%) 

RR 

(%) 

S 

(%) 

SS 

(%) 

Gaji (X2.1) 0 0 12 

(20,0) 

25 

(41,7) 

23 

(38,3) 

4,18 

Tunjangan (X2.2) 1 (1,7) 0 10 

(16,7) 

29 

(48,3) 

20 

(33,3) 

4,12 

Insentif (X2.3) 0 1 

(1,7) 

8 (13,3) 29 

(48,3) 

22 

(36,7) 

4,20 

Fasilitas (X2.4) 0 0 7 

(11,7) 

26 

(43,3) 

27 

(45,0) 

4,33 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 5.8, Untuk indikator “Gaji (X2.1)”, responden 

yang menyatakan ragu-ragu (RR) sebanyak 12 orang (20,0%), yang 

menyatakan setuju (S) sebanyak 29 orang (48,3%), dan responden yang 

menyatakan sangat setuju (SS) sebanyak 20 orang (33,2%) dengan rata-rata 

skor pada indikator X2.1 sebesar 4,18. Hal ini berarti gaji dinilai baik. 

Adapun implikasi dari hasil deskriptif responden ini yaitu dengan sistem 

Pada indikator “tunjangan (X1.2)”, responden yang menyatakan 

sangat tidak setuju (STS) sebanyak 1 orang (1,7%), yang menyatakan ragu-

ragu (RR) sebanyak 10 orang (16,7%), pernyataan setuju (S) sebanyak 29 

orang (48,3%), dan responden dengan rata-rata pada indikator X2.2 sebesar 

4,12 sehingga dapat diartikan bahwa aspek tunjangan dinilai oleh responden 

baik. 

Pada indikator “insentif (X2.3)”, responden yang menyatakan tidak 

setuju (TS) sebanyak 1 orang (1,7%), yang menyatakan ragu-ragu (RR) 

sebanyak 8 orang (13,3%), untuk pernyataan setuju (S) sebanyak 29 orang 
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(48,3%) sedangkan responden yang menyatakan sangat setuju (SS) sebesar 

22 orang (36,7%), dengan rata-rata skor pada indikator X2.3 sebesar 4,20 

sehingga dapat diartikan bahwa aspek insentif dinilai oleh responden baik. 

Pada indikator “fasilitas (X2.4)”, responden yang menyatakan ragu-

ragu (RR) sebanyak 7 orang (11,7%), yang menyatakan setuju (S) sebanyak 

26 orang (43,3%), serta responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 

27 orang (45,0%) dengan rata-rata skor pada indikator X2.4 sebesar 4,33 

sehingga dapat diartikan bahwa aspek fasilitas dinilai oleh responden cukup 

baik. 

Berdasarkan dari tabel diatas menunjukkan bahwa indikator yang 

dinilai paling tinggi oleh responden adalah fasilitas. Hal Ini bermakna 

bahwa fasilitas memiliki implikasi terhadap meningkatkanya kepuasan 

kerja masing-masing individu karyawan. Karyawan yang memiliki tingkat 

kepuasan yang tinggi mendorong karyawan bekerja maksimal dalam suatu 

perusahaan. Untuk memaksimalkan hasil karyawan diperlukan kepuasan 

kerja, rasa senang, ketenangan, kenyamanan, dan perlindungan dalam 

bekerja serta di dukung dengan fasilitas yang memadai. 

c. Motivasi (X3) 

Dalam penelitian yang dimaksud dengan motivasi adalah suatu 

gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat. 

Tanggapan responden pada masing-masing indikator dalam hal 

motivasi (X3), dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

 



70 
 

Tabel 5.9 

Jawaban Responden mengenai Variabel Motivasi (X3) 

 

Indikator 

Pilihan Jawaban 
Rata- 

rata STS 

(%) 
TS (%) RR (%) S (%) SS (%) 

Penghargaan (X3.1) 0 0 5 

(8,3) 

25 

(41,7) 

30 

(50,0) 

4,42 

Hubungan Sosial 

(X3.2) 

0 1 

(1,7) 

7 

(11,7) 

31 

(36,7) 

21 

(35,0) 

4,20 

Kebutuhan Hidup 

(X3.3) 

0 1 (1,7) 3 

(5,0) 

26 

(45,3) 

30 

(45,0) 

4,42 

Keberhasilan dalam 

bekerja (X3.4) 

0 0 3 

(5,0) 

36 

(60,0) 

21 

(35,0) 

4,30 

Sumber: Data primer diolah, 2021. 

Berdasarkan tabel 5.9, untuk indikator “Penghargaan (X3.1)”, 

responden yang menyatakan ragu-ragu (RR) sebanyak 12 orang (20,0%), 

yang menyatakan setuju (S) sebanyak 29 orang (48,3%), dan responden 

yang menyatakan sangat setuju (SS) sebanyak 20 orang (33,2%) dengan 

rata-rata skor pada indikator X3.1 sebesar 4,42. Hal ini berarti penghargaan 

dinilai sangat baik. 

Pada indikator “hubungan sosial (X3.2)”, responden yang 

menyatakan tidak setuju (TS) sebanyak 1 orang (1,7%), yang menyatakan 

ragu-ragu (RR) sebanyak 7 orang (11,7%), yang menyatakan setuju (S) 

sebanyak 31 orang (51,7%), dan responden yang menyatakan sangat setuju 

(SS) sebanyak 21 orang (35,0%) dengan rata-rata pada indikator X3.2 

sebesar 4,20 sehingga dapat diartikan bahwa aspek hubungan sosial dinilai 

oleh responden baik. 
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Pada indikator “kebutuhan hidup (X3.3)”, responden yang 

menyatakan tidak setuju (TS) sebanyak 1 orang (1,7%), yang menyatakan 

ragu-ragu (RR) sebanyak 3 orang (5,0%), untuk pernyataan setuju (S) 

sebanyak 26 orang (43,3%) sedangkan responden yang menyatakan sangat 

setuju (SS) sebesar 30 orang (50,0%), dengan rata-rata skor pada indikator 

X3.3 sebesar 4,42 sehingga dapat diartikan bahwa aspek kebutuhan hidup 

dinilai oleh responden baik. 

Pada indikator “keberhasilan dalam bekerja (X3.4)”, responden 

yang menyatakan ragu-ragu (RR) sebanyak 3 orang (5,0%), yang 

menyatakan setuju (S) sebanyak 36 orang (60,0%), serta responden yang 

menyatakan sangat setuju sebesar 21 orang (35,0%) dengan rata-rata skor 

pada indikator X3.4 sebesar 4,30 sehingga dapat diartikan bahwa aspek 

keberhasilan dalam bekerja dinilai oleh responden sangat baik. 

Berdasarkan dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

penghargaan dan kebutuhan hidup memiliki nilai yang paling tinggi jika 

dibandingkan dengan 2 indikator yang lainnya. Implikasi dari penelitian ini 

terhadap kepuasan kerja bermakna bahwa pemberian penghargaan yang 

tepat kepada individu-individu yang berprestasi akan memberikan dampak 

yang cukup baik terhadap motivasi dari karyawan. Jika seorang karyawan 

memperoleh kepuasan dalam melakukan pekerjaan, maka dia akan lebih 

giat dalam melakukan pekerjaannya, sehingga berdampak langsung pada 

kinerja dari karyawan. 
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d. Kepuasan kerja (Y) 

Kepuasan kerja dalam penelitian ini adalah sikap (positif) karyawan 

terhadap pekerjaannya, yang timbul berdasarkan penilaian terhadap situasi 

kerja. 

Tanggapan responden pada masing-masing indikator dalam hal 

kepuasan kerja (Y), dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 5.10 

Jawaban Responden mengenai Variabel Kepuasan Kerja (Y) 

 
Indikator 

Pilihan Jawaban Rata- 
rata 

STS (%) TS (%) RR (%) S (%) SS (%) 

Pekerjaan yang secara 

mental menantang 

(Y.1) 

0 1 

(1,7) 

4 

(6,7) 

31 

(51,7) 

24 

(40,0) 

4,30 

Kondisi kerja yang 

mendukung (Y.2) 

1 

(1,7) 

0 7 

(11,7) 

28 

(46,7) 

24 

(40,0) 

4,23 

Gaji atau upah yang 

sesuai (Y.3) 

1 

(1,7) 

0 13 

(21,7) 

29 

(48,3) 

17 

(28,3) 

4,02 

Kesesuain kepribadian 

dalam pekerjaan (Y.4) 

0 0 13 

(21,7) 

30 

(50,0) 

17 

(28,3) 

4,07 

Rekan sekerja yang 

mendukung (Y.5) 

0 1 

(1,7) 

13 

(21,7) 

29 

(48,3) 

17 

(28,3) 

4,03 

Sumber: Data primer diolah, 2021: 

Berdasarkan tabel 5.10, Untuk indikator “pekerjaan yang secara 

mental menantang (Y.1)”, terdapat responden yang yang memilih jawaban 

tidak setuju (TS) sebesar 1 orang (1,7%), responden yang menyatakan ragu-

ragu (RR) sebanyak 4 orang (6,7%), yang menyatakan setuju (S) sebanyak 

31 orang (51,7%), dan responden yang menyatakan sangat setuju (SS) 

sebanyak 24 orang (40,0%) dengan rata-rata skor pada indikator Y.1 

sebesar 4,30. Hal ini berarti pekerjaan yang secara mental menantang dinilai 
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sangat baik oleh responden. 

Pada indikator “kondisi kerja yang mendukung (Y.2)”, responden 

yang menyatakan tidak setuju (TS) sebanyak 1 orang (1,7%), yang 

menyatakan ragu- ragu (RR) sebanyak 7 orang (11,7%), yang menyatakan 

setuju (S) sebanyak 28 orang (46,7%), dan responden yang menyatakan 

sangat setuju (SS) sebanyak 24 orang (40,0%) dengan rata-rata pada 

indikator X3.2 sebesar 4,23 sehingga dapat diartikan bahwa aspek kondisi 

kerja yang mendukung dinilai oleh responden sangat baik . 

Pada indikator “gaji atau upah yang sesuai (Y.3)”, responden yang 

menyatakan sangat tidak setuju (STS) sebanyak 1 orang (1,7%), yang 

menyatakan ragu-ragu (RR) sebanyak 13 orang (21,7%), untuk pernyataan 

setuju (S) sebanyak 29 orang (48,3%) sedangkan responden yang 

menyatakan sangat setuju (SS) sebesar 17 orang (28,3%), dengan rata-rata 

skor pada indikator Y.3 sebesar 4,42 sehingga dapat diartikan bahwa aspek 

gaji atau upah yang sesuai dinilai oleh responden sangat baik. 

Pada indikator “kesesuaian kepribadian dalam pekerjaan (Y.4)”, 

responden yang menyatakan responden ragu-ragu (RR) sebanyak 13 orang 

(21,7%), yang menyatakan setuju (S) sebanyak 30 orang (50,0%), serta 

terdapat responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 17 orang 

(28,3%) dengan rata-rata skor pada indikator Y.4 sebesar 4,07 sehingga 

dapat diartikan bahwa aspek rekan sekerja yang mendukung dinilai oleh 

responden baik. 

Pada indikator “rekan sekerja yang mendukung (Y.5)”, terdapat 1 

orang responden atau secara persentase sebesar 1,7% yang menjawab tidak 
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setuju (TS), responden yang menyatakan ragu-ragu (RR) sebanyak 13 orang 

(21,7%), yang menyatakan setuju (S) sebanyak 29 orang (48,3%), serta 

terdapat responden yang menyatakan sangat setuju (SS) sebesar 17 orang 

(28,3%) dengan rata-rata skor pada indikator Y.5 sebesar 4,03 sehingga 

dapat diartikan bahwa aspek rekan sekerja yang mendukung dinilai oleh 

responden baik. 

Tabel 5.10 menunjukkan bahwa indikator pekerjaan yang secara 

mental menantang responden menilai tinggi. Kepuasan kerja (job 

satisfaction) adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan dimana para karyawan memandang pekerjaan mereka. 

Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. 

Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersiat individual. 

Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai 

dengan system nilai yang berlaku pada dirinya. Makin tinggi penilaian 

terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu. 

e. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan prasyarat analisis regresi berganda, 

pengujian ini harus dipenuhi agar penaksiran parameter dan koefisien 

regresi tidak bias. Pengujian asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Hasil uji asumsi klasik dalam 

penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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Hasil Uji Normalitas 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Gambar 5.1, nampak bahwa 

data menyebar disekitar dan mengikuti garis diagonal. Olehnya itu, data 

yang digunakan telah memenuhi kriteria asumsi normalitas atau data 

berdistribusi normal. Menurut Santoso (2012), bahwa untuk memastikan 

kriteria normalitas, maka diperlukan uji kolmogrov-smirnov Z dengan 

ketentuan Asymp sig. (2- tailed) > 0,05 (normal). Sebaliknya apabila 

Asymp sig. (2-tailed) < 0,05 tidak normal, yang hasil pengujiannya tampak 

pada Tabel berikut ini. 

 

 

Gambar 5.2. 
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Tabel 5.11 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N  60 

Normal Parametersa Mean .0000000 

 Std. Deviation 2.00833233 

Most Extreme Differences Absolute .084 

 Positive .084 

 Negative -.065 

Kolmogorov-Smirnov Z  .653 

Asymp. Sig. (2-tailed)  .787 

Sumber : Data Primer diolah, 2021 

f. Test distribution is Normal. 

Berdasarkan dari tabel 5.11, hasil pengujian normalitas melalui uji 

statistik non-parametrik, menunjukkan bahwa nilai Asymp sig. (2-tailed) > 

0,05 (0,787 > 0,05). Hal ini bermakna bahwa asumsi normalitas terhadap 

data yang digunakan telah terpenuhi. Langkah selanjutnya adalah pengujian 

uji heteroskedastisitas 

Terjadinya heterokedastisitas ditunjukkan dengan adanya 

ketidaksamaan varian nilai residual antara variabel-variabel bebas melalui 

perhitungan uji koefisien korelasi Rank Spearman yang mengkorelasikan 

antara nilai absolute residual dengan setiap variabel bebas. Bila signifikansi 

hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka persamaan regresi tersebut 
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mengandung heteroskedastisitas maupun sebaliknya sebaliknya. Model 

regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 

2018). Berikut adalah hasil uji heteroskedasitas yang ditunjukkan pada 

Tabel berikut di bawah ini : 

Tabel 5.12 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Correlations 

 Iklim 

Organisasi 

(X1) 

 

Kompensasi 

(X2) 

 

Motivasi 

(X3) 

 

 

Abs_Res 

Spearman's 

rho 

Iklim 

Organisasi 

(X1) 

Correlation 

Coefficient 

 1.000 .110 .123 .198 

 Sig. (2-

tailed) 

 . .401 .347 .129 

  N  60 60 60 60 

 Kompensasi 

(X2) 

Correlation 

Coefficient 

 .110 1.000 .185 .036 

 Sig. (2-

tailed) 

 .401 . .157 .784 

 N  60 60 60 60 

Motivasi 

(X3) 

Correlation 

Coefficient 

 .123 .185 1.000 .162 

 Sig. (2-

tailed) 

 .347 .157 . .215 

 N  60 60 60 60 

Abs_Res Correlation 

Coefficient 

.198 .036 .162 1.000 

 Sig. (2-

tailed) 

 .129 .784 .215 . 

 N 60 60 60 60 

Sumber : Data Primer diolah, 2021 

 

Berdasarkan Tabel 5.12 diatas, menunjukkan dari setiap variabel 

memilik nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau 5% yaitu 0,129 untuk 

variabel iklim organisasi, 0,784 pada variabel kompensasi dan variabel 
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motivasi memiliki nilai korelasi sebesar 0,215. Hasil ini menunjukkan 

bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedasitas terhadap. 

Dan Uji asumsi klasik yang terakhir adalah uji multikolinearitas. 

Terjadinya multikolineritas ditunjukkan dengan adanya korelasi 

antar variabel-variabel bebas dalam bentuk nilai variance inflating factor 

(VIF). Bila VIF < 10 maka tidak terjadi multikolineritas, sebaliknya bila 

VIF > 10 maka terjadi multikolineritas antar variabel bebas (Santoso, 

2012). Berikut ini adalah hasil uji multikolineritas: 

Tabel 5.13 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 5.13 maka dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk 

semua variabel independen tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance semua 

variabel independen juga mendekati 1. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa semua variabel independen, meliputi iiklim 

organisasi, kompensasi dan motivasi tidak terdapat gejala multikolinieritas. 

4. Analisis Data 

a. Analisis Regresi Berganda 

Dalam pengolahan data menggunakan analisis regresi berganda 

dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel 
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independen dan variabel dependen, melalui hubungan antara variabel iklim 

organisasi (X1), kompensasi (X2), motivasi (X3), terhadap kepuasan kerja 

(Y). Adapun hasil Analisis regresi berganda ini dapat dilihat dari tabel di 

bawah ini : 

Tabel 5.14  

Analisis Regresi Berganda 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021 

 

Dari tabel 5.14 di atas diperoleh suatu persamaan regresi sebagai berikut: 

Y=1,755 + 0,331 (X1) + 0,365 (X2) + 0,411 (X3) 

Dimana: 

1. α = 1,755, artinya jika iklim organisasi (X1), kompensasi (X2), 

motivasi (X3), sama dengan nol, maka nilai kepuasan kerja sebesar 

1,755 poin. 

2. β1 = 0,331, koefisien regresi iklim organisasi sebesar 0,331, 

menyatakan setiap terjadi kenaikan 1 poin iklim organisasi (X1), 

maka akan menaikkan kepuasan kerja (Y) sebesar 0,331 poin. 

Dengan asumsi kompensasi (X2), motivasi (X3) konstan (tetap). 

3. β2 = 0,365, koefisien regresi kompensasi sebesar 0,365, menyatakan 

setiap terjadi kenaikan 1 poin nilai kompensasi (X2), maka akan 
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menaikkan kepuasan kerja sebesar 0,365 poin. Dengan asumsi iklim 

organisasi (X1), motivasi (X3) konstan (tetap). 

4. β3 = 0,411, koefisien regresi motivasi sebesar 0,411, menyatakan 

setiap terjadi kenaikan 1 nilai motivasi (X3), maka akan menaikkan 

kepuasan kerja sebesar 0,411 poin. Dengan asumsi iklim organisasi 

(X1), kompensasi (X2) konstan (tetap). 

b. Koefisien Determinasi (Uji R2) 

Tabel 5.15 

Pengujian Koefisien Regresi dengan Uji R2 (Model Summaryb) 

Model Summaryb 

 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .679a .461 .432 2.061 

a. Predictors: (Constant), Motivasi (X3), Iklim Organisasi (X1), Kompensasi 

(X2) 

b. Dependent Variable: Kepuasan Kerja (Y) 

 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021 

Besarnya persentase semua variabel independen dapat menjelaskan 

terhadap nilai variabel dependen dapat diketahui dari besarnya koefisien 

determinasi (R2). Pada hasil perhitungan dengan program SPSS terlihat 

pada tabel 5.15 diperoleh besarnya koefisien determinasi (R2/Rsquare) 

adalah 0,461. Hal ini menyatakan 46,1% kepuasan kerja dapat dijelaskan 

oleh variabel iklim organisasi, kompensasi, dan motivasi. Sedangkan 53,9% 

di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam model 
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penelitian ini.  

Berdasarkan hasil penelitian ini kemampuan dari variabel independent 

kurang kuat memberikan pengaruh terhadap variabel dependent sehingga 

peneliti menyarankan untuk mengkaji variabel lain seperti beban kerja dan 

stress kerja (Dhani, 2012), pengembangan karir (Bahri dan Nisa, 2017), 

komunikasi dan konflik kerja (Wahkyuni, 2019). 

5. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Parsial (uji t) 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t. Pengujian 

ini dilakukan untuk mengetahui signifikan dari pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara individual. Pengujian uji t 

yang digunakan 

untuk menguji hipotesis. Hasil pengujian diperoleh dari test signifikan 

dengan program SPSS . α= 0,025 (dua sisi/two tailed) ; n – k = 60 – 5 = 55, 

maka t tabel = 2,004. Adapun hasil uji t dapat dilihat pada tabel 5.11 berikut 

ini: 

Tabel 5.16 

Hasil Uji Parsial (uji t) 

Variabel t hitung t tabel Sig. 

Iklim Organisasi 3,118 2,004 0,003 

Kompensasi 2,942 2,004 0,005 

Motivasi 2,487 2,004 0,016 

Sumber : data primer diolah, 2021 
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Hasil uji-t dari tabel 5.16 dari diatas maka dapat diinterpretasikan 

sebagai berikut : 

1) variabel iklim organisasi memiliki nilai thitun = 3,118, sedangkan 

ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah = 2,004. Dikarenakan thitung 

(3,118) > ttabel (2,004). maka H0 ditolak Artinya variabel iklim 

organisasi secara statistik berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan kerja. 

2) Variabel kompensasi memiliki nilai thitung = 2,942, sedangkan ttabel 

pada taraf signifikansi 5% adalah = 2,004. Dikarenakan thitung 

(2,942) > ttabel (2,004), maka H0 ditolak. Artinya variabel 

kompensasi secara statistik berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan kerja. 

3) Variabel motivasi memiliki nilai thitung = 2,487, sedangkan ttabel 

pada taraf signifikansi 5% adalah = 2,004. Dikarenakan thitung 

(2,487) > ttabel (2,004), maka H0 ditolak. Artinya variabel motivasi 

secara statistik berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel iklim 

organisasi, kompensasi, dan motivasi secara bersama-sama dapat 

mempengaruhi variabel kepuasan kerja. Uji simultan dilakukan dengan 

membandingkan antara nilai Fhitung dengan Ftabel dengan asumsi: jika harga 

Fhitung > Ftabel maka Ho di tolak dan Ha di terima, sebaliknya jika harga Fhitung 

< Ftabel maka Ho di Terima dan Ha ditolak. 
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Hasil pengujian dilakukan dengan program SPSS yang hasilnya 

disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 5.17 

Hasil Pengujian Koefisien Regresi dengan Uji F (simultan) ANOVAb 

ANOVAb 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 203.679 3 67.893 15.977 .000a 

 Residual 237.971 56 4.249 

 Total 441.650 59  

a. Predictors: (Constant), Motivasi (X3), Iklim Organisasi (X1), 

Kompensasi (X2) 

b. Dependent Variable: Kepuasan Kerja (Y) 

 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS terlihat pada tabel 

5.16 diperoleh besarnya Fhitung adalah 15,977 sedangkan nilai Ftabel 

digunakan taraf signifikan 5% dengan df 1: k – 1 = 5 – 1 = 4, df 2: n – k = 

60 – 5 = 55 sehingga diperoleh hasil Ftabel sebesar 2,54. Dengan demikian 

Fhitung: 15,977 > Ftabel: 2,54, maka Ho ditolak atau Ha diterima. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan variabel iklim organisasi, kompensasi, dan 

motivasi, secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel kepuasan 

kerja. 

5.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil uji F dan uji t tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 

semua variabel terikat yaitu iklim organisasi, kompensasi dan motivasi 

berpengaruh secara terhadap kepuasan kerja dengan interpretasinya sebagai 

berikut. 
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5.2.1 Pengaruh iklim organisasi secara parsial terhadap kepuasan kerja 

kayawan pada P.T Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 

Sungguminasa Gowa. 

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan variabel iklim organisasi memiliki 

nilai koefisien positif dengan t hitung > t tabel atau (3,118 > 2,004) dan 

signifikansi 0,003 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa iklim orgnisasi 

memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan 

pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sungguminasa Gowa. Hal 

ini mengindikasikan bahwa semakin baik iklim organisasi yang ada PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sungguminasa Gowa maka dapat 

meningkatkan kepuasan karyawan. Sehingga hipotesis pertama (H1) yang 

menyatakan iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan karyawan, maka dapat dsimpulkan bahwa Ha dalam penelitian ini 

diterima dan menolak Ho ditolak. 

Hasil penelitian yang diperoleh sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Sari (2011) dengan judul Pengaruh kompensasi dan iklim organisasi terhadap 

kepuasan kerja dengan hasil penelitian ditemukan bahwa iklim organisasi 

mermiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja. 

Di dalam suatu organisasi, iklim organisasi juga di tentukan oleh 

hubungan antar karyawan, di mana pada dasarnya manusia memiliki karakteristik 

tingkah laku yang berbeda sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Apabila terdapat 

perbedaan atau kesenjangan antara persepsi karyawan dengan karyawan, atau 

karyawan dengan pimpinannya mengenai iklim yang dirasakan dan diharapkan, 

maka ini akan memungkinkan terciptanya ketidakpuasan kerja dari anggota, 
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sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan hak dan kewajiban yang 

mengakibatkan tujuan organisasi tidak dapat dipenuhi secara optimal (Karim dan 

Tanjibu, 2018). 

Iklim organisasi dapat menentukan bagamana suatu interaksi di dalam 

organisasi untuk dapat mencapai tujuan perusahaan. Karyawan akan melakukan 

penilaian-penilaian terhadap perusahaan dan membentuk presespi tentang iklim 

organisasi di perusahaan tersebut. Mastaneh (2011) mengatakan iklim organisasi 

merupakan atribut yang dapat dirasakan dalam sebuah organisasi tertentu. 

Kepuasan kerja merupakan cerminan dari perasaan pekerja terhadap 

pekerjaannya. Hal ini tampak dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan 

yang dihadapi dan lingkungannya. Sebaliknya, karyawan yang tidak puas akan 

bersikap negatif terhadap pekerjaan dan bentuk yang berbeda beda satu dengan 

yang lainnya. Adanya ketidakpuasan kerja karyawan seharusnya dapat diketahui 

dan disikapi lebih lanjut oleh perusahaan. 

5.2.2 Pengaruh kompensasi secara parsial terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 

Sungguminasa Gowa. 

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan variabel kompensasi memiliki nilai 

koefisien positif dengan t hitung > t tabel atau (2,942 > 2,004) dan signifikansi 

0,005 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi memberikan pengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada P.T Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk Cabang Sungguminasa Gowa. Hal ini mengindikasikan bahwa 

semakin baik kompensasi yang di terima karyawan pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sungguminasa Gowa maka tingkat kepuasan 
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kerja juga semakin baik. Sehingga hipotesis kedua (H2) yang menyatakan 

kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan karyawan, 

maka dapat dsimpulkan bahwa Ha dalam penelitian ini diterima dan menolak Ho 

ditolak. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Muliati (2021) dan 

Hasmiah et al (2020) yang menemukan bahwa kompensasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Salah satu tuntunan bagi perusahaan adalah menciptakan sumber daya 

manusia yang dapat menghasilkan kinerja yang optimal dengan menjaga kepuasan 

kerja karyawannya. Karyawan yang memiliki rasa puas pada perusahaan akan 

menunjukkan effort kerja yang lebih pada pekerjaannya yang akhirnya dapat 

mendatangkan peluang pada keberhasilan perusahaan. 

Apabila sumber daya manusia di dalam perusahaan dapat mencapai tujuan 

maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki daya kekuatan untuk 

berkompetisi dengan perusahaan pesaing. Setiap orang yang bekerja 

mengharapkan memperoleh kepuasan dari tempatnya bekerja. Kepuasan kerja 

akan mempengaruhi produktivitas olehnya itu, maka perusahaan harus mampu 

menciptakan kondisi yang dapat mendorong dan memungkinkan karyawan untuk 

mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta ketrampilan yang dimiliki 

secara optimal (Jufrizen, 2017). 

Menurut Oktavia et al (2020) keberhasilan dalam menentukan kompensasi 

yang layak akan menentukan bagaimana kualitas sumber daya manusia dalam 

bekerja, yang secara langsung akan berkaitan dengan efektivitas tujuan karyawan 
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dan efisien anggaran organisasi, serta menentukan bagaimana keberlangsungan 

hidup organisasi dalam lingkungan persaingan yang semakin kompetitif. 

Kompensasi yang memadai akan mempengaruhi kinerja yang ditampilkan oleh 

para karyawan. Ketika kompensasi tidak sesuai dengan harapan para karyawan 

maka yang terjadi adalah penolakan secara halus sampai dengan penolakan secara 

keras melalui demonstrasi. Pemberian kompensasi kepada karyawan dimaksudkan 

sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan para karyawan. 

Kompensasi merupakan hal yang penting bagi karyawan sebagai individu, karena 

pemberian kompensasi merupakan pencerminan atau ukuran nilai pekerjaan itu 

sendiri (Supatmi et al, 2013). Karyawan yang mendapatkan kompensasi yang 

sesuai dengan usahanya akan menimbulkan rasa kepuasan dalam diri karyawan. 

Karyawan yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi akan sangat berpengaruh 

dalam kelangsungan hidup perusahaan. Kepuasan kerja karyawan akan terlihat 

dari bagaimana sikap karyawan terhadap pekerjaannya (Parimitha, 2018). 

5.2.3 Pengaruh motivasi secara parsial terhadap kepuasan kerja karyawan 

pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sungguminasa 

Gowa. 

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan variabel motivasi memiliki nilai 

koefisien positif dengan t hitung > t tabel atau (2,487 > 2,004) dan signifikansi 

0,015 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi memberikan pengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada P.T Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk Cabang Sungguminasa Gowa. Hal ini mengindikasikan bahwa 

semakin baik motivasi karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

Cabang Sungguminasa Gowa maka tingkat kepuasan kerja juga semakin baik. 
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Sehingga hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan motivasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan karyawan, maka dapat disimpulkan bahwa Ha dalam 

penelitian ini diterima dan menolak Ho ditolak. 

Hasil penelitian ini di perkuat dengan temuan oleh Budiawan et al (2020) 

yang hasil penelitiannya menemukan motivasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Menciptakan kepuasan kerja karyawan adalah tidak mudah karena 

kepuasan kerja dapat tercipta jika variabel-variabel yang mempengaruhinya antara 

lain motivasi kerja, kepemimpinan dan budaya organisasi/perusahaan dapat 

diakomodasikan dengan baik dan diterima oleh semua karyawan di dalam suatu 

organisasi/perusahaan. Soegiri (2004) dalam Brahmasari dan Suprayetno (2008) 

mengemukakan bahwa pemberian dorongan sebagai salah satu bentuk motivasi, 

penting dilakukan untuk meningkatkan gairah kerja karyawan sehingga dapat 

mencapai hasil yang dikehendaki oleh manajemen. Hubungan motivasi, gairah 

kerja dan hasil optimal mempunyai bentuk linear dalam arti dengan pemberian 

motivasi kerja yang baik, maka gairah kerja karyawan akan meningkat dan hasil 

kerja akan optimal sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan. Gairah kerja 

sebagai salah satu bentuk motivasi dapat dilihat antara lain dari tingkat kehadiran 

karyawan, tanggung jawab terhadap waktu kerja yang telah ditetapkan. 

Cong dan Van (2013) mendefinisikan motivasi sebagai seperangkat faktor- 

faktor yang menyebabkan seseorang atau pegawai untuk melakukan tugasnya 

dengan cara yang khusus. Motivasi berpotensi sebagai salah satu sarana terpenting 

dalam membentuk kepuasan kerja dan mempengaruhi kinerja pegawai. Saleem et 
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al (2010) menggambarkan motivasi sebagai tenaga penggerak yang membuat 

seseorang memiliki keinginan untuk melakukan yang terbaik dari apa yang 

mereka lakukan. Teori motivasi terbaik yang diketahui adalah teori hierarki 

kebutuhan dari Abraham Maslow. Maslow menyatakan bahwa di dalam diri setiap 

manusia terdapat hierarki lima kebutuhan yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan 

rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. 

5.2.4 Pengaruh iklim organisasi, kompensasi dan motivasi secara parsial 

terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk Cabang Sungguminasa Gowa. 

Berdasarkan hasil uji f menunjukkan variabel iklim organisasi, 

kompensasi dan motivasi memiliki nilai koefisien positif dengan f hitung > f tabel 

atau 15,487 > 2,54 dan signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

iklim organisasi, kompensasi dan motivasi memberikan pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan pada P.T Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

Cabang Sungguminasa Gowa. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik iklim 

organisasi, kompensasi dan motivasi karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk Cabang Sungguminasa Gowa maka tingkat kepuasan kerja juga 

semakin baik. Sehingga hipotesis ke empat (H4) yang menyatakan iklim 

organisasi, kompensasi dan motivasi secara simultan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja, maka dapat disimpulkan bahwa Ha dalam 

penelitian ini diterima dan Ho ditolak. 

Hasil penelitian ini diperkuat dengan temuan oleh Mattaalatta dan Ilyas 

(2017) dan Perkasa (2021) dimana hasil penelitiannya menemukan terdapat 

pengaruh simultan variabel iklim organisasi, kompensasi dan motivasi terhadap 
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kepuasan kerja. 

Kunci kesuksesan suatu organisasi bisnis adalah dengan meningkatkan 

kepuasan kerja karyawannya, karena dasar bagi suatu organisasi untuk 

mengetahui keinginan dari karyawannya dan dengan mengetahui keinginan dari 

karyawan tersebut maka akan meningkatkan pengabdian dari karyawan (Rizwan, 

2014). Dengan adanya kepuasan kerja dari karyawan maka sebuah organisasi 

seyogyanya dapat menciptakan suatu iklim organisasi yang mampu memberikan 

kepuasan kerja sehingga karyawan dapat termotivasi untuk meningkatkan prestasi 

kerja masing-masing. Iklim organisasi yang kondusif menjadi prasyarat 

peningkatan kinerja pegawai secara maksimal. Menurut Sunyoto (2012) iklim 

organisasi adalah serangkaian perasaan dan persepsi dari pihak berbagai pekerjaan 

yang dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari satu pekerjaan ke pekerjaan 

yang lain dan untuk pendekatan yang digunakan dalam memberikan motivasi 

kerja pada karyawan perlu memperhatikan karakteristik pegawai yang 

bersangkutan. (Abdullah et al, 2013). Selain Iklim organisasi dan motivasi, 

kompensasi turut memberikan sumbangsih terhadap tingkat kepuasan kerja 

karyawan. Rivai (2009) dalam Rahayu dan Riana (2017) kompensasi merupakan 

sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada 

perusahaan. 

5.2.5 Variabel kompensasi memiliki pengaruh yang dominan terhadap 

kepuasan kerja karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk Cabang Sungguminasa Gowa. 

Berdasarkan hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa diantara ketiga 

variable iklim organisasi, kompensasi, dan motivasi, yang paling berpengaruh 
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adalah variabel motivasi (X3), yang ditunjukkan dengan nilai koefisien beta 

terbesar yaitu 0,411. Hal ini bermakna bahwa hipotesis ke lima (H5) yang 

menyatakan variabel kompensasi memiliki pengaruh yang dominan terhadap 

kepuasan kerja karyawan ditolak. 
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BAB V 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan pada bab V yang berkaitan dengan iklim 

organisasi, kompensasi, dan motivasi terhadap kepuasan kerja PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sungguminasa Gowa, dapat disimpulkan bahwa 

semua variabel iklim organisasi, kompensasi dan motivasi berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja sebagai berikut : 

1. Iklim organisasi berpengaruh positif secara parsial terhadap kompensasi pada 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sungguminasa Gowa. 

2. Kompensasi berpengaruh positif secara parsial terhadap motivasi pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Sungguminasa Gowa. 

3. Motivasi berpengaruh positif secara parsial terhadap kepuasan kerja karyawan 

pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sungguminasa Gowa. 

4. Iklim organisasi, kompensasi, dan motivasi berpengaruh positif secara 

simultan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk Cabang Sungguminasa Gowa. 

5. Variabel Motivasi memiliki yang dominan terhadap kepuasan kerja karyawan 

pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sungguminasa Gowa. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh iklim 

organisasi terhadap kepuasan kerja P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Cabang Sungguminasa Gowa, maka peneliti memberikan saran : 
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ut . 1. Karena terbukti bahwa variabel motivasi lebih berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja, maka disarankan agar perusahaan dapat mempertahankannya atau 

bahkan meningkatkan variabel tersebut. Disini penulis menyarankan 

Perusahaan jangan mengabaikan iklim organisasi , dan kompensasi akan tetapi 

perusahaan berusaha untuk lebih meningkatkan variabel tersebut 

2. Bagi penelitian selanjutnya agar mempertimbangkan atau menambah variabel 

lain selain iklim organisasi, kompensasi, dan motivasi yang mempengaruhi 

kepuasan kerja seperti efektifitas iklan atau promotional mix. 

3. Jika perlu penelitian yang selanjutnya menambah jumlah kuesioner yang 

disebarkan atau data yang didapat lebih banyak untuk diteliti. Sehingga 

dimungkinkan memberikan kesimpulan hasil yang lebih komprehensif. 
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Lampiran  

KUESIONER PENELITIAN 

Kepada Yth.  

Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Cabang Sungguminasa  

Di -  

tempat 

 

Dengan Hormat, 

Sehubungan dengan adanya penelitian dalam rangka penyusunan Tesis 

pada Program Pascasarjana Magister Manajemen STIE Nobel Makassar yang 

berjudul “Pengaruh Iklim Organisasi, Kompensasi, Dan Motivasi Terhadap 

Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Cabang Sungguminasa”, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu 

untuk mengisi angket ini. Jawaban Bapak/Ibu mempengaruhi penilaian kinerja 

anda. Tidak ada jawaban yang benar atau salah dan sesuai kode etika penelitian , 

maka semua data dijamin kerahasiaannya. jangan berfikir terlalu rumit, saya 

berharap Bapak/Ibu menjawab dengan leluasa sesuai dengan apa yang dirasakan 

dan dialami, bukan berdasarkan seharusnya. 

Saya sangat menghargai atas segala partisipasi dan ketulusan Bapak/Ibu 

dalam menjawab kuisioner ini dan saya berterima kasih atas kerja samanya 

 

 

Hormat Saya 

 

Sulaiman 



 

 

1. DATA KUESIONER 

Nama : …………………… 

Alamat : …………………… 

A. Karakteristik Responden 

Berilah tanda silang (x) pada salah satu pilihan dibawah ini: 

1. Jenis kelamin Anda : 

a. Laki-laki b. Wanita 

2. Usia Anda saat ini : 

a. < 25 tahun d. 36 – 40 tahun 

b. 25 – 30 tahun e. > 40 tahun 

c. 31 - 35 tahun 

3. Pendidikan terakhir 

a. SMA/SMK d. S2 

b. Diploma e. S3 

c. S1 

B. Informasi tentang Iklim Organisasi, Kompensasi dan Motivasi terhadap 

Kepuasan Kerja Pada P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Cabang Sungguminasa 

 Petunjuk pengisian pernyataan I : 

Pilihlah jawaban yang sesuai dengan pendapat anda dengan cara 

memberikan tanda silang (x) pada kotak yang tersedia. Dengan alternatif 

pilihan : 

5. :  Sangat Setuju 

4 :  Setuju 

3 :  Netral 

2 :  Tidak Setuju 

1 :  Sangat Tidak Setuju 



 

 

No. Karakteristik Iklim Organisasi 5 4 3 2 1 

1 Pekerjaan saya di perusahaan ini didefinisikan 

secara jelas dan terstruktur 

     

2 Saya mengetahui dengan jelas siapa yang 

memiliki kewenangan secara formal untuk 

mengambil keputusan 

     

3 Pekerjaan saya di perusahaan ini memiliki 

standar kinerja yang tinggi . 

     

4 Saya tidak merasa ditekan dalam 

memperbaiki kinerja baik individu maupun 

kelompok . 

     

 

No. Karakteristik Kompensasi 5 4 3 2 1 

1 Gaji secara keseluruhan sesuai dengan kinerja 

yang diberikan karyawan terhadap perusahaan 

     

2 Tunjangan yang diterima sesuai harapan      

3 Puas dengan jaminan social tenaga kerja yang 

diberikan perusahaan 

     

4 Perusahaan memperhatikan pemenuhan 

kebutuhan dan fasilitas karyawan 

     

 Karakteristik Motivasi 5 4 3 2 1 



 

 

No. 

1 Keselamatan kerja dijamin oleh perusahaan      

2 Hubungan antar pegawai dan pimpinan berjalan 

dengan baik 

     

3 Penghargaan dalam pekerjaan dapat memotivasi 

karyawan untuk bekerja keras 

     

4 Mendapat pengakuan dan penghargaan dari 

perusahaan, teman kerja saat berhasil 

melakukan pekerjaan dan peduli terhadap 

prestasi kerja yang dicapai 

     

 

No. Karakteristik Kepuasan Kerja 5 4 3 2 1 

1 Gaji yang saya terima sama besarnya dengan 

gaji yang diterima oleh teman saya diposisi 

yang sama 

     

2 Saya merasa atasan memperhatikan 

kesejahteraan bawahanya 

     

3 Saya selalu mendapat arahan dan dukungan dari 

teman sekerja dan atasan 

     

4 Saya dan teman sekerja saya memiliki satu 

pemikiran dalam menyelesaikan tugas 

     

 Perusahaan memberikan kesempatan untuk 

mendapatkan jabatan yang lebih tinggi 

     

 

 

TERIMA KASIH  



 

 

Lampiran 2 Tabulasi Data penelitian 

a. Karakterisik Responden 

No. Jenis Kelamin Tingkat Usia Tingkat Pendidikan 

1 Pria 24 Diploma 

2 Wanita 31 S1 

3 Wanita 31 Diploma 

4 Pria 29 S1 

5 Pria 36 S1 

6 Pria 22 Diploma 

7 Pria 37 S2 

8 Wanita 21 S1 

9 Pria 36 Diploma 

10 Wanita 26 S2 

11 Wanita 36 S2 

12 Wanita 27 Diploma 

13 Pria 32 S1 

14 Wanita 26 Diploma 

15 Wanita 39 S1 

16 Wanita 20 S1 

17 Wanita 41 Diploma 

18 Wanita 37 S1 

19 Pria 26 S1 

20 Wanita 43 S1 

21 Wanita 43 S1 



 

 

No. Jenis Kelamin Tingkat Usia Tingkat Pendidikan 

22 Wanita 32 Diploma 

23 Wanita 45 S1 

24 Wanita 29 Diploma 

25 Pria 40 S2 

26 Pria 40 S1 

27 Pria 35 S1 

28 Wanita 40 Diploma 

29 Pria 27 Diploma 

30 Pria 37 Diploma 

31 Pria 37 S3 

32 Wanita 45 S2 

33 Wanita 30 S2 

34 Wanita 40 S3 

35 Wanita 31 Diploma 

36 Wanita 35 S2 

37 Pria 30 S2 

38 Pria 46 S2 

39 Pria 38 S2 

40 Pria 39 S3 

41 Wanita 30 S2 

42 Pria 42 Diploma 

43 Pria 33 S2 

44 Wanita 28 Diploma 



 

 

No. Jenis Kelamin Tingkat Usia Tingkat Pendidikan 

45 Pria 42 S1 

46 Wanita 39 S1 

47 Wanita 42 S1 

48 Wanita 25 Diploma 

49 Wanita 40 S1 

50 Pria 40 S1 

51 Pria 25 Diploma 

52 Wanita 36 S1 

53 Wanita 36 S1 

54 Wanita 40 S1 

55 Wanita 39 S1 

56 Wanita 39 Diploma 

57 Wanita 23 S1 

58 Wanita 33 Diploma 

59 Wanita 32 Diploma 

60 Wanita 32 Diploma 

 

 

  



 

 

b. Hasil Jawaban Responden 

No. 

Iklim Organisai (X1) Kompensasi (X1) 

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 

1 4 4 4 5 5 4 5 5 

2 4 4 5 4 4 4 4 4 

3 5 5 4 4 4 5 4 5 

4 3 3 3 4 5 4 4 4 

5 5 4 5 4 5 4 5 4 

6 4 4 5 5 4 4 4 4 

7 5 5 5 5 5 5 5 5 

8 5 4 4 4 5 5 5 5 

9 4 4 3 4 5 4 5 5 

10 5 5 3 4 4 5 5 5 

11 5 5 5 5 5 5 5 5 

12 3 4 3 5 5 4 4 4 

13 4 4 3 4 4 4 4 5 

14 5 5 5 5 3 4 4 3 

15 5 4 4 5 5 5 5 5 

16 5 5 5 5 5 4 4 5 

17 5 5 5 3 4 3 4 4 

18 5 5 5 5 5 4 4 4 

19 3 3 3 4 5 5 5 5 

20 3 4 3 3 3 5 5 5 



 

 

21 4 4 4 4 4 5 5 5 

22 5 4 3 3 5 4 5 5 

23 5 5 5 5 4 3 4 4 

24 4 4 5 4 5 5 5 5 

25 5 5 5 5 4 4 4 4 

26 5 5 5 3 4 3 3 4 

27 5 5 5 3 4 4 3 4 

28 3 4 4 4 5 5 5 5 

29 5 5 5 5 3 5 4 4 

30 5 5 4 5 5 5 3 4 

31 5 5 5 5 4 3 4 4 

32 5 5 4 4 5 5 5 5 

33 3 4 4 4 4 3 4 4 

34 3 3 3 4 3 5 5 5 

35 4 4 4 3 3 4 4 4 

36 3 3 3 3 4 3 3 3 

37 4 3 3 3 4 4 3 4 

38 4 5 5 4 5 5 4 4 

39 4 4 3 3 3 4 3 3 

40 5 5 5 4 3 4 4 3 

41 3 3 3 4 4 4 4 5 

42 3 4 4 4 3 4 4 5 

43 4 4 4 4 4 3 4 4 



 

 

44 4 5 5 4 4 3 3 3 

45 4 4 4 4 4 4 4 4 

46 4 4 5 5 4 5 5 4 

47 2 1 1 2 3 1 2 3 

48 5 3 4 5 5 3 4 4 

49 5 5 5 5 5 5 5 5 

50 5 5 4 5 3 4 4 4 

51 4 3 4 4 4 3 4 3 

52 5 5 5 5 5 5 5 5 

53 5 4 5 4 4 4 4 5 

54 5 5 5 4 4 4 5 5 

55 5 5 5 5 4 4 4 5 

56 5 5 4 5 5 5 5 4 

57 5 5 5 4 4 4 5 5 

58 5 5 4 3 3 4 3 4 

59 5 5 3 5 5 4 4 5 

60 5 5 5 5 3 4 4 4 

 

 

 

 

 

 



 

 

No. 
Motivasi (X3) Kepuasan Kerja (Y) 

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 

1 5 4 5 5 4 4 4 4 4 

2 5 4 5 3 4 4 3 3 4 

3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 

4 5 5 5 4 5 5 4 4 3 

5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 

6 5 4 4 4 4 5 4 3 4 

7 5 5 5 5 5 5 5 3 4 

8 4 5 4 4 3 3 3 4 4 

9 5 4 4 4 5 4 4 5 3 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

11 5 5 5 5 3 5 5 5 5 

12 5 5 3 3 4 3 3 4 4 

13 5 4 4 4 4 3 3 4 4 

14 5 5 4 4 5 3 3 3 4 

15 4 4 4 4 5 5 4 4 5 

16 5 4 4 5 5 5 4 4 4 

17 4 3 4 4 4 4 4 3 4 

18 3 4 4 4 4 3 3 4 4 

19 4 4 5 5 5 5 4 4 4 

20 5 4 4 4 4 4 3 3 5 

21 4 5 5 5 4 5 4 5 5 



 

 

22 4 4 5 5 4 4 5 5 5 

23 5 5 5 5 5 4 4 5 5 

24 4 4 4 4 4 5 5 5 5 

25 4 4 5 4 3 4 4 4 4 

26 5 5 5 5 5 5 3 3 3 

27 4 3 5 4 5 5 5 4 4 

28 5 5 5 5 5 5 4 3 3 

29 3 5 4 5 5 5 5 4 4 

30 5 5 5 5 4 4 5 4 4 

31 4 5 5 4 5 4 4 3 3 

32 4 4 5 4 4 5 5 4 4 

33 5 5 5 5 5 5 5 4 3 

34 4 5 5 5 5 5 5 4 4 

35 3 4 5 4 4 4 4 4 3 

36 5 4 4 4 4 4 3 4 3 

37 5 3 5 4 4 4 3 3 3 

38 5 4 5 4 4 4 5 5 5 

39 5 3 4 4 3 3 4 4 4 

40 5 3 4 4 4 4 4 4 5 

41 3 4 4 4 4 3 4 4 4 

42 5 4 4 4 5 4 3 3 3 

43 4 4 4 4 5 4 3 3 3 

44 4 5 5 4 4 4 4 4 3 



 

 

45 4 4 5 4 4 5 4 4 4 

46 4 4 5 5 4 5 4 4 4 

47 3 2 2 3 2 1 1 3 2 

48 5 4 4 5 4 4 4 5 5 

49 5 3 3 4 5 5 5 5 5 

50 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

51 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

52 4 5 4 5 5 5 5 5 5 

53 4 4 4 5 5 4 3 5 4 

54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

55 5 4 5 4 4 4 4 4 4 

56 4 5 3 4 4 4 4 4 4 

57 4 4 4 4 4 4 4 5 4 

58 5 4 4 4 5 5 5 5 5 

59 4 4 5 4 4 4 4 5 5 

60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

  



 

 

LAMPIRAN 

 UJI VALIDITAS ITEM (r > 0.2542) 

1. Validitas Iklim organisasi (X1) 

2. Validitas Kompensasi (X2) 

 



 

 

3. Validitas Motivasi (X3) 

 

4. Validitas Kepuasan kerja (Y) 



 

 

 UJI RELIABILITAS 

1. RELIABILITAS IKLIM ORGANISASI (X1) 

 

 

 

 

 

 

Nilai Cronbach’s Alpha 0.842 > 

0.50 

 

2. RELIABILITAS KOMPENSASI (X2) 

 

 

 

 

 

Nilai Cronbach’s Alpha 0.802 

> 0.50 



 

 

3. RELIABILITAS MOTIVASI (X3) 

 

 

 

 

 

Nilai Cronbach’s Alpha 0.634 

> 0.50 

 

4. RELIABILITAS KEPUASAN KERJA (Y) 

 

 

 

 

 

Nilai Cronbach’s Alpha 0.780 > 

0.50 



 

 

 UJI STATISTIK DESKRIPTIF (RESPONDEN DAN ITEM) 

1. DESKRIPTIF RESPONDEN 

 



 

 

2. DESKRIPTIF ITEM PERNYATAAN 

Item iklim organisasi (X1) 



 

 

Item Kompensasi (X2) 

 



 

 

Item Motivasi (X3) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Item Kepuasan kerja (Y) 

 



 

 

 UJI ASUMSI KLASIK 

1. UJI NORMALITAS (Nilai Sig. Kolmogorov >0.05) 

 

 



 

 

 

 

2. UJI MULTIKOLINIERITAS  NILAI VIF < 10.00 

 

 

 

 

3. UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Data tersebar di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y, 

disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas 

 

 

 



 

 

 UJI HIPOTESIS 

1. UJI T  T TABEL = 2.002 

t hitung > t tabel = ADA PENGARUH 

t hitung < t tabel = TIDAK ADA PENGARUH 

 

2. UJI F  F TABEL = 2.77 

 

3. UJI KOEFISIEN REGRESI 
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