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Abstract 
Employee's Job Satisfaction is the degree to which employees like the work they do. This makes the 
difference between what is expected by employees and what they receive. This is the general nature of 
the job, the difference between the number of awards employees receive and the amount they believe 
they should receive. The purpose of this study was to examine the effect of contingent reward, 
management by exception and work environment on employee job satisfaction at PT Salama Enersia 
Santosa. This study uses purposive sampling on the object of research that is on permanent employees. 
The results obtained from this study are, contingent reward, management by exception and work 
environment have a significant positive effect on employee job satisfaction. 

Keywords: contingent reward, management by exception, work environment, employee job 

satisfaction 

PENDAHULUAN 

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berharga, maka perusahaan bertanggung 
jawab untuk memelihara kualitas kehidupan kerja dan membina tenaga kerja agar bersedia memberikan 
kontribusinya secara optimal untuk mencapai tujuan perusahaan (Arifin, 2012). Sumber daya manusia 
juga dipandang sebagai peranan yang cukup penting di ranah industri. Manager menggambarkan 
aktifitas pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan perusahaan mulai dari perencanaan, 
pengorganisasian, pemimpin dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis 
pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan 
hubungan kerja guna mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Secara global, lingkungan dunia usaha saat ini berada dalam masa transisi dari era revolusi 
industri menuju era revolusi informasi dan komunikasi (Budiarsana, 2015). Komunikasi informasi 
semakin bermutu dan semakin cepat menyebabkan perubahan lingkungan yang cepat, dinamis dan 
rumit. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat evolusioner, namun seringkali bersifat revolusioner. 
Pada saat ini tejadi perkembangan teknologi dalam tiga sektor utama yaitu teknologi transportasi, 
teknologi manufaktur, teknologi informasi dan komunikasi. 

Kepemimpinan adalah tentang menetapkan arah atau mengembangkan visi masa depan 
bersama, dengan strategi yang diperlukan untuk menghasilkan perubahan agar dapat mencapai visi 
(Sheikh Ali, Abdiaziz Sidow, & Salad Guleid, 2013). Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan 
yang ingin diraih bergantung pada kepemimpinannya, dimana kepemimpinan tersebut mampu 
menggerakkan semua sumber daya yang ada secara efektif dan efisien serta terpadu dalam mencapai 
tujuan organisasi dan meningkatkan kepuasan kerja dari karyawan yang bekerja pada organisasi 
tersebut. 

Suatu organisasi perlu memperhatikan untuk menciptakan lingkungan kerja yang meningkatkan 
kemampuan karyawan untuk menjadi lebih produktif untuk meningkatkan keuntungan bagi organisasi. 
Dia juga berpendapat bahwa interaksi manusia dan manusia memainkan peran yang lebih dominan 
dalam kepuasan kerja keseluruhan daripada uang sedangkan keterampilan manajemen, waktu dan 
energi, semua diperlukan untuk meningkatkan kinerja keseluruhan organisasi di era saat ini 
(Chandrasekar, 2011). 

Pengaruh Contingent Reward.., Muhammad Brilian, Ma.-IBS, 2019 
 

mailto:brilian.muhammad10@gmail.com
mailto:santi.rimadias@ibs.ac.id


Kepuasan kerja pada dasarnya adalah tentang apa yang membuat seorang bahagia dalam 
pekerjaannya (Sheikh Ali et al., 2013). Kepuasan kerja mencerminkan perasaan orang terhadap 
pekerjaannya, banyak faktor yang mempengaruhi adanya ketidakpuasan kerja karyawan, diantaranya 
adalah harapan-harapan dari karyawan yang belum terpenuhi, lingkungan kerja yang kurang 
mendukung, gaji yang belum mencukupi dan sebagainya. 

Sebagaimana diuraikan diatas, employee job satisfaction pada PT Salama Enersia Santosa 
menarik untuk diteliti. Penelitian ini mencoba menguji kembali penelitian (Dartey-Baah & Ampofo, 2016) 
pada konteks yang berbeda dengan menambahkan variabel work environtment. Penelitian yang masih 
sedikit tentang work environment membuka kesempatan bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih 
lanjut. Peneliti ingin mengetahui apakah dimensi dari transactional leadership style, dan work 
environment mempengaruhi employee job satisfaction. Penelitian ini akan diuji pada karyawan PT. 
Salama Enersia Santosa. 

TINJAUAN TEORITIS 

Leadership Style 

Pemimpin memiliki peranan yang strategis dalam mencapai tujuan perusahaan yang disalurkan 
melalui visi dan misi (Rivai, 2009). Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keahlian dalam 
memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian/pendapat orang atau sekelompok orang 
tanpa menanyai alasan-alasannya. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh Rivai, dapat 
disimpulkan bahwa apabila pemimpin mampu melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik, sangat 
mungkin perusahaan tersebut dapat mencapai tujuannnya. Suatu perusahaan s(V. D. M. Rivai, 
2009)angat membutuhkan pemimpin yang mampu mempengaruhi perilaku karyawannya, agar 
karyawan berdaya guna. Karyawan yang berdaya guna tentunya memiliki tanggung jawab terhadap 
pekerjaannya, dengan demikian karyawan tersebut akan menghasilkan pekerjaan yang optimal 
sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai (Rivai, 2009).  

Transactional Leadership Style 

Gaya kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan yang melibatkan suatu proses 
pertukaran yang menyebabkan bawahan mendapatkan imbalan serta membantu bawahannya untuk 
mengidentifikasikan apa yang harus dilakukan untuk memenuhi hasil yang diharapkan, seperti kualitas 
pengeluaran yang jauh lebih baik, pelayanan yang lebih baik dari karyawan serta mengurangi biaya 
produksi (Bass, 2014).  

Transactional Leadeship style memiliki dimensi/ prilaku (Ayu, Musadieq, & Widyo Sulistyo, 2018), yakni 
sebagai berikut: 

1. Contingent Reward 

Pemimpin melakukan kesepakatan tentang hal-hal apa saja yang dilakukan oleh bawahan dan 
menjanjikan imbalan apa yang akan diperoleh bila hal tersebut dicapai. 

2. Management by Exception (active) 

Pemimpin memantau deviasi dari standar yang telah ditetapkan dan melakukan tindakan perbaikan. 

3. Management by Exception (passive) 

Pemimpin akan memberikan hukuman dan tindakan korektif lainnya sebagai respons atas 
penyimpangan dari standar kinerja yang diterima dan pemberian pujian bagi keberhaserapa penelitian 
terdahulu yang dapat digunakan sebagai landasan penyusunan hipotesis serta pembahasan. 
Berdasarkan teori-teori pada penelitian ini, peneliti mengemukaan beberapa penelitian terdahulu 
mengenai factor-faktor yang mempengaruhi Transactional Leadership Style terhadap Job Satisfaction.  
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Work Environment 

Work environment adalah tempat dimana karyawan melakukan aktivitas mereka, di mana itu 
dapat membawa efek positif dan negatif bagi karyawan untuk mencapai hasil mereka. Lingkungan kerja 
yang kondusif akan memberikan dampak yang baik pada kelsangsungan pekerjaan, sedangkan 
lingkungan kerja yang kurang kondusif akan membawa dampak negatif pada kelangsungan 
pekerjaannya (Pawirosumarto, Sarjana, & Gunawan, 2017). Work environment dalam suatu 
perusahaan sangat penting untuk diperhatikan manajemen. Meskipun work environment tidak 
melaksanakan proses produksi dalam suatu perusahaan, namun work environment mempunyai 
pengaruh lansung terhadap para karyawan yang melaksanakan proses produksi tersebut.  

Employee job satisfaction di pengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah transactional 
leadership style. Di samping factor leadership style masih ada faktor lain yang juga dapat 
mempengaruhi employee job satisfaction yaitu work environment. Meskipun faktor ini dalah penting dan 
besar pengaruhnya, tapi banyak perusahaan yang sampai saat ini kurang memperhatikan faktor ini. 

Employee Job Satisfaction  

Kepuasan kerja adalah suatu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang, selisih antara 
banyaknya ganjaran yang diterima seorang pekerja dan banyaknya yang mereka yakini seharusnya 
mereka terima, kepuasan terjadi apabila kebutuhan-kebutuhan individu sudah terpenuhi dan terkait 
dengan derajat kesukaan dan ketidaksukaan dikaitkan dengan karyawan; merupakan sikap umum yang 
dimiliki oleh karyawan yang erat kaitannya dengan imbalan-imbalan yang mereka yakini akan mereka 
terima setelah melakukan sebuah pengorbanan (Sattar, Nawaz, & Khan, 2012). Employee’s Job 
Satisfaction adalah tingkatan para karyawan menyukai pekerjaan yang mereka jalani. Hal ini yang 
membuat perbedaan antara apa yang diharapkan oleh karyawan dengan apa yang mereka terima. Ini 
adalah sifat umum terhadap pekerjaan itu, perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima 
karyawan dan jumlah yang mereka percaya harus mereka terima. Selain itu kepuasan kerja adalah 
semua tentang perasaan yang dimiliki seorang karyawan tentang pekerjaan mereka dan berbagai 
aspek pekerjaan mereka (Mung, May-Chiun, Kwang Sing, & Ayob, 2011). Hal ini menggambarkan 
bahwa kepuasan kerja terdiri dari gabungan kepuasan di satu sisi, dan aspek kepuasan yang lainnya. 
Kepuasan kerja adalah tingkat di mana pekerja menyukai pekerjaan mereka dan itu adalah perbedaan 
antara apa yang karyawan harapkan dan apa yang mereka terima (Sattar et al., 2012). Itu adalah sikap 
umum menuju pekerjaan; perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima karyawan dan jumlah 
yang mereka yakini harus mereka terima.   

Kerangka Konseptual 

Gambar 1- Kerangka Konseptual 
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Pengaruh Contingent Reward terhadap Employee Job Satisfaction 

Contingent Reward adalah praktek kepemimpinan yang berorientasi pada kesepakatan antara 
atasan dengan bawahan, dimana bawahan akan mendapatkan penghargaan, pengakuan, dan imbalan 
untuk setiap hasil pekerjaannya yang memenuhi performansi yang telah ditetapkan sebelumnya 
(Dartey-Baah & Ampofo, 2016). Pemimpin sebagai atasan juga harus berusaha untuk memenuhi 
kebutuhan bawahannya dan memberikan kejelasan mengenai imbalan apa yang akan diterima 
bawahan apabila performansi mereka memuaskan. Contingent Reward ditemukan memiliki pengaruh 
positif terhadap Job Satisfaction (Dartey-Baah & Ampofo, 2016). Namun pada penelitian Fatemeh 
(2010), contigent reward ditemukan memiliki pengaruh negatif terhadap job satisfactio (Hamidifar, 
2010). Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat terbentuk hipotesis sebagai berikut: 

Ho1: Contingent Reward tidak berpengaruh positif terhadap Job Satisfaction. 

Ha1: Contingent Reward berpengaruh positif terhadap Job Satisfaction. 

Pengaruh Management by Exception terhadap Employee Job Satisfaction 

Management by Exception ditandai dengan pengamatan berkelanjutan dari pemimpin untuk 
memastikan bahwa standar kinerja yang disepakati telah dipenuhi (Hargis & Watt, 2011). Penelitian 
sebelumnya menemukan bahwa Management by Exception secara negatif terkait dengan Job 
Satisfaction (Musinguzi & Namale, 2018). Namun, pada penelitian Torlak (2019), Management by 
Exception ditemukan signifikan terkait dengan Job Satisfaction (Torlak & Kuzey, 2019). Berdasarkan 
penjelasan diatas, maka dapat terbentuk hipotesis sebagai berikut: 

Ho2: Management by Exception tidak berpengaruh positif terhadap Job Satisfaction. 

Ha2: Management by Exception berpengaruh positif terhadap Job Satisfaction. 

Pengaruh Work Environment terhadap Employee Job Satisfaction 

Chandrasekar (2011) berpendapat bahwa suatu organisasi perlu memperhatikan untuk 
menciptakan lingkungan kerja itumeningkatkan kemampuan karyawan untuk menjadi lebih produktif 
untuk meningkatkan keuntungan bagi organisasi(Chandrasekar, 2011). Dia juga berpendapat bahwa 
interaksi manusia dan manusia memainkan peran yang lebih dominan dalam kepuasan kerja secara 
keseluruhan daripada uang sedangkan keterampilan manajemen, waktu dan energi, semua dibutuhkan 
untuk meningkatkan keseluruhan kinerja organisasi di era saat ini. 

Dalam penelitian Raziq (2015), work environment ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap 
job satisfaction. Sedangkan pada penelitian Djukic (2010), work environment ditemukan tidak memiliki 
pengaruh positif terhadap job satisfaction (Djukic, Kovner, Budin, & Norman, 2010). Berdasarkan 
penjelasan diatas, maka dapat terbentuk hipotesis sebagai berikut: 

Ho3: Work Environment tidak berpengaruh positif terhadap Job Satisfaction. 

Ha3: Work Environment berpengaruh positif terhadap Job Satisfaction. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Objek Penelitian 

 Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data yang sesuai. Objek dalam 
penelitian ini dilakukan pada karyawan PT. Salama Enersia Santosa yang terletak pada Plasa Mobilima 
LT.2 Jl Kebagusan Raya No.14. Jagakarsa Jakarta Selatan, yang merupakan salah satu perusahaan 
platform online otomotif yang melayani penjualan mobil secara tunai maupun kredit dengan akad 
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syariah. Dimana pemimpin perusahaan tersebut menggunakan sistem Reward and Punishment. Maka 
dari itu penelitian ini sesuai dan berkaitan dengan Manajemen Sumber Daya Manusia untuk mengukur 
langsung individu karyawan pada PT. Salama Enersia Santosa dengan mengambil data Job 
Satisfaction. 

Metode Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang akan menguji suatu hipotesis. Menurut 
Malhotra (2010) metode deskriptif adalah sebuah tipe penelitian konklusif yang memiliki tujuan utama 
mendeskripsikan sesuatu, biasanya karakteristik pasar atau fungsi (Malhotra, 2010). Kemudian 
penelitian ini dirancang menggunakan cross sectional designs, yaitu desain penelitian yang melibatkan 
pengumpulan informasi didapat dari beberapa sampel dari populasi yang dilakukan hanya satu kali. 
Kemudian berdasarkan fakta tersebut akan dilakukan penyimpulan dari masalah penelitian yang ingin 
dibuktikan relevansinya dan hubungannya.  

 

Populasi dan Sampel 

 Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap PT. Salama Enersia Santosa. Sampel 
merupakan suatu sub kelompok dari sebuah populasi yang terpilih untuk berpatisipasi dari sebuah 
penelitian (Malhotra, 2010). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu karyawan yang telah 
bekerja minimal 1 tahun pada PT. Salama Enersia Santosa. 

 Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel menggunakan rumus Krejcie dan Morgan 
(1970). Dengan meningkatnya tuntutan suatu penelitian, telah diciptakan metode yang lebih efesien 
untuk menentukan ukuran sampel yang di perlukan mewakili populasi tertentu (Krejcie & Morgan, 1970). 

𝑠 = 𝑋2𝑁𝑃(1 − 𝑃) ÷ 𝑑2(𝑁 − 1) +  𝑋2𝑃(1 − 𝑃) 

Keterangan: 

s = ukuran sampel yang di perlukan 

X2 = nilai Chi Square (3,841) 

N = ukuran populasi 

P = proporsi populasi (diasumsikan 0,5) 

d = tingkat akurasi yang dinyatakan sebagai proporsi (0,05) 

Tabel 1- Menentukan Ukuran Sampel dari Populasi 

N S N S N S 

10 10 220 140 1200 291 
15 14 230 144 1300 297 
20 19 240 148 1400 302 
25 24 250 152 1500 306 
30 28 260 155 1600 310 
35 32 270 159 1700 313 
40 36 280 162 1800 317 
45 40 290 165 1900 320 
50 44 300 169 2000 322 
55 48 320 175 2200 327 
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N S N S N S 

60 52 340 181 2400 331 
65 56 360 186 2600 335 
70 59 380 191 2800 338 
75 63 400 196 3000 341 
80 66 420 201 3500 346 
85 70 440 205 4000 351 
90 73 460 210 4500 354 
95 76 480 214 5000 357 

100 80 500 217 6000 361 
110 86 550 226 7000 364 
120 92 600 234 8000 367 
130 97 650 242 9000 368 
140 103 700 248 10000 370 
150 108 750 254 15000 375 
160 113 800 260 20000 377 
170 118 850 265 30000 379 
180 123 900 269 40000 380 
190 127 950 274 50000 381 
200 132 1000 278 75000 382 
210 136 1100 285 100000 384 

 

 Populasi pada penelitian ini berjumlah 50, sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
berjumlah 44. 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Profil Responden 

 Pada sub bab penelitian ini, akan dijelaskan tentang profil responden secara keseluruhan. Profil 
responden ini didapatkan dengan cara menyebarkan kuisioner secara langsung kepada para responden 
yang menjadi karyawan PT Salama Enersia Santosa.  
Hasil Uji Validitas & Reliabilitas (pre-test) 

 Data responden yang digunakan untuk pengukuran validitas sebanyak 30 responden yang 
memberikan hasil nilai Kaiser Mayer-Olkin (KMO) Measure of Sampling Adequecy (MSA), Barlett’s Test 
of Sphericity, Anti-Image Matrices, Total Variance Explained, dan Factor Loading of Component Matrix. 

Tabel 2- Hasil Uji Validitas (pre-test) 

Variabel  Indikator KMO SIG. Factor 
Loading 

MSA 
(Anti-

image) 

kesimpulan 

Nilai yang di syaratkan ≥ 0.5 <0.05 ≥ 0.7 ≥ 0.5 

Contigent 
reward 

CR1 0.819 0.000 0.857 0.805 Valid 
CR2 0.844 0.835 Valid 
CR3 0.872 0.788 Valid 
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Variabel  Indikator KMO SIG. Factor 
Loading 

MSA 
(Anti-

image) 

kesimpulan 

Nilai yang di syaratkan ≥ 0.5 <0.05 ≥ 0.7 ≥ 0.5 

CR4 0.809 0.861 Valid 
Management 
by Exception 

MBE1 0.780 0.000 0.838 0.775 Valid 
MBE2 0.832 0.783 Valid 
MBE3 0.863 0.785 Valid 
MBE4 0.867 0.776 Valid 

Work 
Environment 

WE1 0.739 0.000 0.870 0.692 Valid 
WE2 0.753 0.736 Valid 
WE3 0.917 0.713 Valid 
WE4 0.867 0.836 Valid 

Job 
Satisfaction 

JS1 0.782 0.000 0.855 0.832 Valid 
JS2 0.813 0.782 Valid 
JS3 0.831 0.769 Valid 
JS4 0.897 0.753 Valid 

Tabel 2 menunjukan bahwa semua indikator sesuai dengan standar alat ukur dan dapat 
disimpulkan terbukti valid. Semua indikator hasil uji validitas pre-test dapat dilanjutkan ketahap 
berikutnya. 

 

Tabel 3- Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Contingent Reward 0,866 Reliabel 

Management by 

Exception 

0,870 Reliabel 

Work Environment 0,872 Reliabel 

Job Satisfaction 0,858 Reliabel 

Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa empat indikator yang terbukti reliabel dan konsisten. 
Keempat variabel tersebut memiliki nilai cronbach’s alpha diatas 0.6 sesuai dengan syarat reabilitas 
data oleh Malhotra 2010. 

Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan pengujian regresi diperlukan pengujian asumsi klasik pada model dan 
konstruk untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan pada model regresi yang diajukan. Proses 
pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini akan dilakukan dengan uji normalitas, uji autokorelasi, uji 
multikolonieritas, dan uji heterokedastisitas. Berikut hasil pengujian yang dilakukan:  

 

Pengaruh Contingent Reward.., Muhammad Brilian, Ma.-IBS, 2019 
 



Uji Normalitas 

Uji normalitas data merupakan langkah awal yang penting untuk dilakukan. Jika terdapat 
normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen. 

Tabel 4- Uji Normalitas 

Keterangan Unstandardize Residual 

N 44 

Kolmogrov-Smirnov Z 0,850 

Asymp.Sig 0,456 

 

Hasil pengujian diatas menunjukan bahwa data pada penelitian terdistribusi normal. Nilai 
signifikasi menunjukan sebesar 0,456, dimana 0,456 > 0,05. Dapat disimpulkan dari hasil yang 
diperoleh bahwa data terdistribusi normal. 

Keputusan yang diambil ialah Ho diterima sehingga nilai residual dari variabel contingent reward, 
management by exception, work environment dan job satisfaction berdistribusi normal. 

Hasil Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat indikasi korelasi 
antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya. 

Tabel 5- Uji Autokorelasi  

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-Watson 

1 .902a .813 .799 1.299 1.727 
 

Tabel 6- Durbin Watson  

TABEL D-W K = 3 

DL DU 

n  = 44 1.3749 1.6647 
 

Berdasarkan hasil uji Durbin – Watson (DW Test) didapatkan hasil sebesar 1,727. Sehingga 
dapat dianalisa sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan DW Test yaitu (1.6647) < 1,727 < 
(2.3353). Akhirnya dapat penulis tarik kesimpulan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau tidak terdapat 
autokorelasi pada model regresi. 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertjuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 
antar variabel bebas (independen). Uji multikolinearitas dalam penelitian ini akan melihat nilai dari 
tolerance dan variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang 
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terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Adapun menurut ghozali 2016 agar tidak 
terjadi multikolinearitas maka korelasi antar variabel harus dibawah 95% dengan nilai minimal tolerance 
< 0.10 dan VIF > 10. Berikut hasil uji multikolinearitas:  

Tabel 7- Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Contingent 

Reward 

0,213 4,685 Tidak terjadi 
multikolinearitas 

Management by 

Exception 

0,221 4,522 Tidak terjadi 
multikolinearitas 

Work Environment 0,287 3,481 Tidak terjadi 
multikolinearitas 

Hasil perhitungan nilai Tolerance menunjukan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai 
Tolerance kurang dari 0.10 yang berarti tidak terdapat korelasi antar variabel independen yang nilainya 
lebih dari 95%. Hasil perhitungan pada nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukan hal yang 
sama bahwa tidak terdapat satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari 
satu residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan 
jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas atau 
tidak terjadi Heteroskedastisitas. Pada penelitian ini pengujian Heteroskedastisitas akan menggunakan 
Uji Glejser. Adapun caranya adalah dengan cara meregresikan antara variabel indipenden dengan nilai 
absolut residualnya. Persyaratan yang ditetapkan adalan nilai signifikansi ,0,05 dapay dinyatakan tidak 
terdapat heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas pada model regresi penelitian 
ini: 

Tabel 8- Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig. Keterangan 

Contingent Reward 0,810 Tidak terdapat 

heteroskedastisitas 

Management by 

Exception 

0,277 Tidak terdapat 

heteroskedastisitas 

Work Environment 0,070 Tidak terdapat 

heteroskedastisitas 

Dari hasil uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan didapatkan nilai sig pada variabel 
indipenden yaitu (CR= 0,810 > 0,05), (MBE= 0,277> 0,05), (WE= 0,070 > 0,05). Dikarenakan dari hasil 
keseluruhan nilai sig variabel berada pada nilai > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 
indikasi heteroskedastisitas dari variabel dan model yang digunakan. 
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Uji Regrsi Linier Berganda (Multiple Regression Analysis) 

Variabel pada model regresi yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel 
yaitu variabel dependen dan variabel independen. Metode analisis dalam menguji hipotesis dalam 
penelitian menggunakan model regresi berganda atau multiple regression analysis, yang bertujuan 
untuk meneliti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model penelitian. 

Tabel 9-  Uji Regrsi Linier Berganda (Multiple Regression Analysis) 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standard 

Coefficient

s 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

(Constant) 2.014 1.373  1.467 0.150 

Contingent Reward 
(CR) 

0.293 0.136 0.318 2.148 0.038 

Management by 

Exception 

 (MBE) 

0.341 0.138 0.358 2.464 0.018 

Work Environment 

(WE) 
0.271 0.123 0.280 2.199 0.034 

 

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka didapatkan persamaan model regresi yang baru sebagai 
berikut: 

JS = 2.104 + 0.293CR + 0.341MBE + 0.271WE 

Dari persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:  

1. 2.104 merupakan nilai konstan dari Employee Job Satisfaction apabila variabel independen (CR, 
MBE dan WE) bernilai 0.  

2. 0.293 merupakan angka koefisien regresi pertama, yang berarti setiap penambahan 1 dari 
Contingent reward meningkatkan nilai Employe job Satisfaction sebesar 0.293. 

3. 0.341 merupakan angka koefisien regresi kedua, yang berarti setiap penambahan 1 dari 
Management by Exception meningkatkan nilai job Satisfaction sebesar 0.341. 

4. 0.271 merupakan angka koefisien regresi ketiga, yang berarti setiap penambahan 1 dari Work 
Environment meningkatkan nilai job Satisfaction sebesar 0.271.  

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted 𝑹𝟐) 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 
menerangkan variasi-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai 
R2 yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 
variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Berikut 
hasil koefisien determinasi dalam penelitian ini:  
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Tabel 10- Koefisien Determinasi (Adjusted 𝑹𝟐) 

R R-Square Adj. R Square 

0,902 0,813 0,799 

 

Hasil dari koefisin determinasi dapat diliahat dari adj. R Squarenya sebesar 0,799. Hal ini dapat 
diartikan bahwa pengaruh dari contingent reward, management by exception dan work environment 
berpengaruh sebesar 79,9% terhadap job satisfaction, sedangkan 20,1% sisanya dipengaruhi oleh 
faktor lain. 

Hasil Koefisien Regresi Simultan (Uji Statistik F) 

Tujuan dilakukannya uji statistik F adalah untuk mengetahui secara bersama-sama apakah 
variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen, yaitu 
dengan melihat signifikansi yang ada pada tabel ANOVA. Apabila nilai signifikansinya ≤ 0.05 maka HO 
ditolak, sedangkan jika ≥ 0.05 maka HO tidak dapat ditolak. Adapun kriteria pengujiannya sebagai 
berikut:  

Tabel 11- Koefisien Regresi Simultan (Uji Statistik F) 

Model F Sig. 

Regression 58,031 0,000 

Berdasarkan tabel diatas hasil uji statistik F adalah HO tidak dapat ditolak karna memiliki nilai 
signifikansi ≤ 0,05 yaitu 0,000. Kemudian nilai F hitung (58,031) > F tabel (2,84). Dengan kata lain 
semua variabel indepeden (Contingent Reward, Management by Exception, dan Work Environment)  
pada model regresi secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Employee Job 
Satisfaction).  

Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T) 

Uji statistik T ditujukan untuk mengetahui apakah suatu variabel independen pada model regresi 
(Contingent Reward, Management by Exception, dan Work Environment) dapat dinyatakan 
mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen (Employee Job Satisfaction). Penentuan 
nilai signifikansi adalah α ≤ 0.05, apabila suatu variabel independen memiliki nilai signifikansi α ≤ 0.05 
maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen tersebut mempengaruhi variabel dependen. Dasar 
pengambilan keputusan uji statistik T adalah sebagai berikut:  

Ho : js = 0, artinya variabel-variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.  

Ha :  js ≠ 0, artinya variabel-variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.  

Kemudian membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Apabila T hitung > T Tabel maka Ho 
ditolak dan Ha diterima.  
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Tabel 12- Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T) 

Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.014 1.373  1.467 .150 
CR .293 .136 .318 2.148 .038 
MBE .341 .138 .358 2.464 .018 
WE .271 .123 .280 2.199 .034 

a. Dependent Variable: JS 
Berikut hasil uji statistik T untuk diambil kesimpulan hipotesisnya:  

1. Pengaruh Contingent Reward terhadap Employee Job Satisfaction 

Ho1: Contingent Reward tidak berpengaruh positif terhadap Job Satisfaction. 

Ha1: Contingent Reward berpengaruh positif terhadap Job Satisfaction. 

 Berdasarkan tabel coefficient, Contingent Reward memiliki nilai positif sebesar 2.148 dengan 
nilai signifikansi sebesar 0.038 < 0.05 Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Ho1 ditolak, contingent 
reward berpengaruh secara positif signifikan terhadap Employee Job Satisfaction. 

2. Pengaruh Management by Exception terhadap Employee Job Satisfaction 

Ho2: Management by Exception tidak berpengaruh positif terhadap Job Satisfaction. 

Ha2: Management by Exception berpengaruh positif terhadap Job Satisfaction. 

Berdasarkan tabel coefficient, management by exception memiliki nilai positif sebesar 2.464 dengan 
nilai signifikansi sebesar 0.018 < 0.05 Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Ho1 ditolak, 
management by exception berpengaruh secara positif signifikan terhadap Employee Job Satisfaction. 

3. Pengaruh Work Environment terhadap Employee Job Satisfaction 

Ho3: Work Environment tidak berpengaruh positif terhadap Job Satisfaction. 

Ha3: Work Environment berpengaruh positif terhadap Job Satisfaction. 

Berdasarkan tabel coefficient, work environment memiliki nilai positif sebesar 2.199 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0.034 < 0.05 Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Ho1 ditolak, work 
environment berpengaruh secara positif signifikan terhadap Employee Job Satisfaction. 
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Pembahasan 

Gambar 2- Hasil Pengujian Regresi 

 

Hasil Uji Pengaruh Contingent Reward terhadap Employee Job Satisfaction 

Berdasarkan hasil olahan data telah didapatkan hasil bahwa Contingent Reward berpengaruh 
signifikan dan positif terhadap Employee Job Satisfaction pada karyawan PT Salama Enersia Santosa, 
karena memiliki nilai Sig. 0.038 dan nilai β 0.318. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa Contingent 
Reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap Employee Job Satisfaction pada PT Salama 
Enersia Santosa, sehingga hipotesis dan teori pertama diterima. Hasil dari penelitian dengan 
menggunakan pengaruh variabel independen contingent reward terhadap variabel dependen employee 
job satisfaction ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh  (Mung et al., 2011) dan (Dartey-Baah & 
Ampofo, 2016) yang mengatakan bahwa adanya pengaruh positif signifikan dari contigent reward 
terhadap employee job satisfaction. 

Hasil Uji Pengaruh Management by Exception terhadap Employee Job Satisfaction 

Berdasarkan hasil olahan data telah didapatkan hasil bahwa management by exception 
berpengaruh signifikan dan positif terhadap Employee Job Satisfaction pada karyawan PT Salama 
Enersia Santosa, karena memiliki nilai Sig. 0.018 dan nilai β 0.358. Penelitian ini berhasil membuktikan 
bahwa management by exception berpengaruh positif dan signifikan terhadap Employee Job 
Satisfaction pada PT Salama Enersia Santosa, sehingga hipotesis dan teori kedua diterima. Hasil dari 
penelitian dengan menggunakan pengaruh variabel independen management by exception terhadap 
variabel dependen employee job satisfaction ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Torlak & 
Kuzey, 2019) dan (Dartey-Baah & Ampofo, 2016) yang mengatakan bahwa adanya pengaruh positif 
signifikan dari management by exception terhadap employee job satisfaction.  

 

 

Hasil Uji Pengaruh Work Environment terhadap Employee Job Satisfaction 

Berdasarkan hasil olahan data telah didapatkan hasil bahwa work environment berpengaruh 
signifikan dan positif terhadap Employee Job Satisfaction pada karyawan PT Salama Enersia Santosa, 
karena memiliki nilai Sig. 0.034 dan nilai β 0.280. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa work 
environment berpengaruh positif dan signifikan terhadap Employee Job Satisfaction pada PT Salama 
Enersia Santosa, sehingga hipotesis dan teori ketiga diterima. Hasil dari penelitian dengan 
menggunakan pengaruh variabel independen work environment terhadap variabel dependen employee 
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job satisfaction ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Pawirosumarto et al., 2017) dan (Raziq 
& Maulabakhsh, 2015) yang mengatakan bahwa adanya pengaruh positif signifikan dari work 
environment terhadap employee job satisfaction.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penulis akan menarik kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini. Adapun 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh contingent reward, management by 
exception dan work environment terhadap empoloyee job satisfaction. Berdasarkan hasil analisis yang 
telah dijelaskan pada penelitian ini menunjukkan 3 hipotesis yang berpengaruh positif signifikan, maka 
dapat disimpulkan bahwa: 

1. Contingent reward berpengaruh positif signifikan terhadap employee job satisfaction, sehingga 
menjawab tujuan penelitian yaitu menguji dan menganalisis pengaruh Contingent reward 
terhadap employee job satisfaction. 

2. Management by exception berpengaruh positif signifikan terhadap employee job satisfaction, 
sehingga menjawab tujuan penelitian yaitu menguji dan menganalisis pengaruh Management 
by exception terhadap employee job satisfaction. 

3. Work environment berpengaruh positif signifikan terhadap employee job satisfaction, sehingga 
menjawab tujuan penelitian yaitu menguji dan menganalisis pengaruh Work environment 
terhadap employee job satisfaction. 

Saran 

Hasil analisis, pembahasan, implikasi manajerial, dan kesimpulan dari penelitian ini dapat 
dijadikan saran untuk perusahaan PT Salama Enersia Santosa. Meskipun penelitian ini masih memiliki 
kekurangan dan keterbatasan sehingga masih memerlukan penyempurnaan untuk penelitian dimasa 
yang akan dating. Oleh karena itu berikut beberapa saran yang dapat diberikan kepada perusahaan PT 
Salama Enersia Santosa dan untuk peneliti selanjutnyasebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan PT Salama Enersia Santosa 

a. Memberikan penghargaan yang sebanding dengan effort yang telah dikeluarkan oleh 
para karyawan untuk lebih meningkatkan kepuasan kerja para karyawan. 

b. Meningkatkan pengawasan secara langsung agar meminimalisir kesalahan yang terjadi 
dilapangan. 

c. Meningkatkan layanan dan fitur-fitur yang ada di kantor untuk lebih meningkatkan 
kenyamanan dan keamanan yang ada di kantor. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menguji kembali penelitian ini dengan meningkatkan 
populasi dan objek yang digunakan pada sektor yang berbeda, serta menambahkan variabel 
kompensasi finansial. Karena variabel kompensasi finansial dirasa cocok pada penelitian selanjutnya. 
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