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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Mengingat ketatnya persaingan dalam dunia bisnis dan kondisi perekonomian 

yang semakin sulit memaksa hampir semua perusahaan untuk selalu giat berusaha agar 

setiap perusahaan dapat terus berdiri dan dapat memaksimalkan laba sehingga dapat 

membantu perkembangan usahanya. Dalam era globalisasi seperti saat ini dimana 

persaingan yang semakin ketat di segala bidang, maka setiap lembaga dituntut untuk 

memiliki suatu keunggulan kompetitif tersendiri. Selain itu lingkungan bisnis dewasa ini 

yang tumbuh dan berkembang dengan sangat dinamis, juga sangat memerlukan adanya 

sistem manajemen yang efektif dan efisien artinya dapat dengan mudah berubah atau 

menyesuaikan diri dan dapat mengakomodasi setiap perubahan baik yang sedang dan 

telah terjadi dengan cepat, tepat dan terarah serta biaya yang murah. Dengan demikian, 

organisasi harus dapat merespon dan mengakomodasikan berbagai perubahan eksternal 

dengan efektif dan efisien.  

 Di Indonesia sebagai negara berkembang, persaingan dalam dunia bisnis semakin 

ketat sehingga menuntut pelaku bisnis untuk memiliki keunggulan kompetitif. 

Perusahaan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dengan berbagai cara, salah 

satunya adalah memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya. Raw material dan 

sumber daya manusia adalah dua dari sekian banyak sumber daya yang dimiliki. 

Walaupun suatu perusahaan memiliki limpahan raw material, tetapi bila kekayaannya 

tersebut tidak didukung dengan kepemilikan atas sumber daya manusia yang memadai 

dan potensial untuk dapat mengelolanya, maka perusahaan tidak akan memperoleh hasil 
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usaha yang optimal yang pada akhirnya tidak menciptakan keunggulan kompetitif. 

Dengan begitu sumber daya manusia merupakan faktor penting bagi sebuah perusahaan 

untuk menciptakan keunggulan kompetitif, maka sudah sewajarnya apabila perusahaan 

perlu memberi perhatian dan perlakuan yang tepat dan sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan karyawannya. 

 Mengenai fungsi penting sumber daya manusia bagi suatu perusahaan, Steers 

dalam Annie Farida Lubis (2004), mengemukakan “Bahwa faktor manusia harus 

diperhitungkan secara lebih manusiawi apabila organisasi ingin meningkatkan 

produktivitasnya dalam jangka panjang” Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa jika perusahaan ingin meningkatkan produktivitasnya maka wajib 

memperlakukan karyawannya secara lebih manusiawi. Sumber daya manusia atau dalam 

hal ini adalah karyawan di suatu perusahaan bukan lagi dianggap faktor produksi semata 

seperti bahan baku, uang atau semacamnya melainkan sebagai mitra perusahaan untuk 

mencapai tujuan utamanya. Sudah selayaknya sebagai mitra kerja perusahaan 

memperlakukan karyawan dengan baik dan memberikan imbalan atas apa yang telah 

diberikan terhadap perusahaan. 

Imbalan biasa disebut juga kompensasi yang diberikan perusahaan tentunya harus 

dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan karyawan. Prof. Dr. Prayudi Atmosudiro 

dalam Mulia Nasution (1994), mengatakan “Kompensasi adalah Penghargaan kepada 

pegawai secara adil dan layak untuk prestasi kerja dan atas jasa yang telah dikeluarkan 

terhadap tujuan organisasi demi tercapainya tujuan organisasi”. Oleh karena itu, 

kompensasi yang adil dan layak bagi karyawan bukan hanya dalam bentuk materi 

melainkan juga dalam bentuk nonmateri, seperti suasana kerja yang mendukung, 
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hubungan rekan kerja yang kondusif, serta ruangan dan fasilitas yang nyaman untuk 

bekerja. 

 Pada dasarnya besar kecilnya pemberian kompensasi kepada karyawan 

didasarkan atas pemenuhan kebutuhannya. Maka perlu adanya upaya yang sungguh-

sungguh dari pihak perusahaan untuk lebih memperhatikan bentuk kompensasi yang 

sesuai. Baik dari segi jumlah yang diberikan kepada masing-masing karyawan, maupun 

dari segi jenisnya, sehingga dapat memenuhi rasa kebutuhan dan kelayakan sesuai 

dengan persepsi masing-masing karyawan. Penekanan pada aspek pemenuhan kebutuhan 

tersebut berkaitan langsung dengan kepuasan kerja pada diri karyawan. Apabila 

kebutuhan dirinya terpenuhi membuat kepuasan kerjanya meningkat dan akan tercermin 

dari meningkatnya pula kinerja karyawan. 

 Dengan demikian, pihak perusahaan harus lebih memfokuskan perhatian kepada 

masalah imbalan atau kompensasi dan bagaimana kompensasi yang diberikan dapat 

menjadi daya tarik dan memotivasi karyawan untuk mau bekerja lebih produktif, yaitu 

dengan melalui penciptaan kepuasan kerja karyawan. Hal ini sejalan dengan tujuan 

pemberian kompensasi menurut Malayu S.P. Hasibuan (2005), yang mengemukakan 

“Dengan kompensasi karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status 

sosial dan egoistiknya, sehingga ia memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya itu”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan 

diperlukan pemberian kompensasi yang kompetitif dibandingkan dengan perusahaan 

lain. Karena bagi karyawan, kompensasi memiliki arti yang sangat penting, baik sebagai 

sumber penghasilan dan kehidupan bagi keluarganya maupun sebagai gambaran atas 

kondisi status sosial karyawan tersebut beserta keluarganya ditengah-tengah masyarakat. 
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 Tidak mengherankan jika persaingan dalam hal pemberian kompensasi ini juga 

hal yang patut diperhatikan perusahaan. Tidak dapat disalahkan apabila terjadi 

pembajakan karyawan yang memiliki reputasi baik dan potensi besar pada suatu 

perusahaan oleh perusahaan lain yang sejenis dengan cara menawarkan berbagai fasilitas 

yang lebih menjanjikan kepada karyawan tersebut. Melihat semakin ketatnya persaingan 

dunia bisnis pada saat ini, maka sudah selayaknyalah apabila perusahaan memberikan 

perhatian secara lebih serius bagi kesejahteraan karyawan. Hal ini dapat dilakukan oleh 

perusahaan secara berkesinambungan yang didasarkan kepada keinginan agar karyawan 

dapat mencapai tingkat kepuasan kerja yang tinggi. 

 Persoalan kompensasi atau imbalan didalam suatu perusahaan merupakan suatu 

bahan kajian yang penting untuk dibahas. Persoalan mengenai bagaimanakah pengaruh 

kompensasi yang telah diberikan selama ini oleh perusahaan kepada karyawannya, 

apakah meningkatkan kepuasan kerja mereka atau justru membuat mereka tidak 

memiliki kepuasan kerja. Karena kepuasan kerja dapat tercermin dari kinerja karyawan 

diperusahaan tersebut, sedangkan kinerja karyawan mempengaruhi pula besarnya 

kompensasi yang diberikan. 

 Atas dasar persoalan tersebut, maka penulis mengambil judul penelitian 

“Analisis pengaruh pemberian kompensasi finansial dan kompensasi nonfinansial 

terhadap kepuasan kerja karyawan Direktorat Sumber Daya Manusia, Corporate 

Social Responsibility, dan General Affair PT. Aneka Tambang, Tbk Jakarta”. 

Adapun yang menjadi perhatian peneliti adalah apakah kompensasi yang diberikan 

PT.Aneka Tambang, Tbk sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada 

karyawannya dapat berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan didalam pelaksanaan 

tugasnya. 
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1.2 Identifikasi Masalah  

 Kompensasi adalah salah satu faktor penentu kepuasan kerja yang sangat sensitif. 

kompensasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu finansial dan non-finansial. Berdasarkan 

teori penggolongan jenis kompensasi dari R. Wayne Mondy (2008) kompensasi finansial 

adalah kompensasi yang berbentuk fisik contohnya gaji, bonus, insentif, uang makan, 

uang transportasi, asuransi, jaminan sosial tenaga kerja, jaminan kesehatan, dan lain-lain. 

Kompensasi nonfinansial adalah kompensasi yang tidak berbentuk fisik dan hanya dapat 

dirasakan berupa kelangsungan pekerjaan, jenjang karir yang jelas, kondisi lingkungan 

kerja, fasilitas kerja, dan kesempatan berkembang 

 Berdasarkan hal diatas, masalah yang penulis angkat adalah persoalan mengenai 

pengaruh pemberian kompensasi finansial dan kompensasi nonfinansial terhadap 

kepuasan kerja karyawan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Penelitian ini hanya dibatasi pada masalah hubungan pengaruh kompensasi 

finansial dan kompensasi nonfinansial terhadap kepuasan kerja karyawan di kantor pusat 

PT.Aneka Tambang, Tbk Jakarta, studi kasus pada Direktorat Sumber Daya Manusia 

(SDM), Corporate Social Responsibility (CSR), dan General Affair (GA). Oleh karena 

penelitian ini terbatas pada ketiga direktorat tersebut maka hasil yang diperoleh tidak 

dapat digeneralisir untuk melakukan pengkajian terhadap kepuasan kerja karyawan PT. 

Aneka Tambang, Tbk secara keseluruhan.  
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Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah kompensasi 

finansial (X1) dan kompensasi nonfinansial (X2). Sedangkan variabel terikat adalah 

kepuasan kerja (Y). Komponen-komponen dalam variabel bebas yang digunakan dalam 

penelitian ini disesuaikan atas dasar keseragaman, dimana semua karyawan pada semua 

tingkatan peringkat karyawan mendapatkan seluruh komponen yang sama. Komponen 

untuk variabel kompensasi finansial adalah (1) Gaji, (2) Insentif unjuk kerja, (3) 

Tunjangan Transportasi, (4) Jaminan kesehatan. Sedangkan komponen untuk variabel 

kompensasi nonfinansial adalah (1) Promosi Jabatan, (2) Fasilitas pendukung, (3) 

Kesempatan untuk berkembang. Pembatasan penggunaan komponen tiap variable ini 

didasarkan pada keseragaman yang didapat oleh seluruh karyawan di ketiga Direktorat 

yang diteliti serta diseluruh peringkat kerja karyawan, sehingga hasil penelitian ini lebih 

objektif dan mampu menggambarkan kenyataan yang ada. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan maka dari persoalan yang ada 

disusunlah perumusan masalah kedalam beberapa pertanyaan sebagai berikut : 

1. Apakah kompensasi finansial dan kompensasi nonfinansial mempunyai 

pengaruh signifikan secara simultan terhadap kepuasan kerja karyawan 

Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM), Corporate Social Responsibility 

(CSR), dan General Affair (GA) kantor pusat PT.Aneka Tambang, Tbk ? 

2. Apakah kompensasi finansial mempunyai pengaruh signifikan secara parsial 

terhadap kepuasan kerja karyawan Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM), 
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Corporate Social Responsibility (CSR), dan General Affair (GA) kantor 

pusat PT.Aneka Tambang, Tbk ? 

3. Apakah kompensasi nonfinansial mempunyai pengaruh signifikan secara 

parsial terhadap kepuasan kerja karyawan Direktorat Sumber Daya Manusia 

(SDM), Corporate Social Responsibility (CSR), dan General Affair (GA) 

kantor pusat PT.Aneka Tambang, Tbk ? 

4. Seberapa besar kontribusi kompensasi finansial dan kompensasi nonfinansial 

terhadap kepuasan kerja karyawan Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM), 

Corporate Social Responsibility (CSR), dan General Affair (GA) kantor 

pusat PT.Aneka Tambang, Tbk ? 

5. Komponen-komponen kompensasi apa sajakah yang mendapatkan dukungan 

dari responden paling tinggi dalam upaya meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui dan menganalisis apakah kompensasi finansial dan 

kompensasi nonfinansial mempunyai pengaruh signifikan secara simultan 

terhadap kepuasan kerja karyawan Direktorat Sumber Daya Manusia 

(SDM), Corporate Social Responsibility (CSR), dan General Affair (GA) 

kantor pusat PT.Aneka Tambang, Tbk. 

2. Mengetahui dan menganalisis apakah kompensasi finansial mempunyai 

pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan kerja karyawan 
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Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM), Corporate Social 

Responsibility (CSR), dan General Affair (GA) kantor pusat PT.Aneka 

Tambang, Tbk. 

3. Mengetahui dan menganalisis apakah kompensasi nonfinansial 

mempunyai pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan kerja 

karyawan Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM), Corporate Social 

Responsibility (CSR), dan General Affair (GA) kantor pusat PT.Aneka 

Tambang, Tbk. 

4. Mengetahui dan menganalisis seberapa besar kontribusi kompensasi 

finansial dan kompensasi nonfinansial terhadap kepuasan kerja karyawan 

Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM), Corporate Social 

Responsibility (CSR), dan General Affair (GA) kantor pusat PT.Aneka 

Tambang, Tbk. 

5. Mengetahui komponen-komponen kompensasi apa sajakah yang 

mendapatkan dukungan dari responden paling tinggi dalam upaya 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan sekaligus menerapkan teori-teori yang didapat di 

perkuliahan khususnya dalam bidang manajemen sumberdaya manusia 

terutama mengenai topik kompensasi. 

2. Bagi Perusahaan 
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Membantu PT.Aneka Tambang Tbk untuk mengetahui apakah 

kompensasi finansial dan nonfinansial yang telah diberikan selama ini 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan Direktorat Sumber Daya 

Manusia (SDM), Corporate Social Responsibility (CSR), dan General 

Affair (GA) kantor pusat PT.Aneka Tambang, Tbk. 

3. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian serupa. 

 

 1.7 Sistematika Penulisan 

1. Bab I Pendahuluan 

Uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. Bab II Landasan Teori  

Uraian mengenai pengertian manajemen sumberdaya manusia, peran 

manajemen sumberdaya manusia, kepuasan kerja, variabel-variabel yang 

mempengaruhi kepuasan kerja, pengertian kompensasi finansial dan 

nonfinansial. 

3. Bab III Metode Penelitian 

Bab ini merupakan metode penelitian yang akan digunakan, yakni alat 

analisis, jangka waktu pengumpulan data penetapan sampel, teknik 

pengumpulan data serta teknik pengolahan data yang akan dilakukan 

dalam penelitian ini. 

4. Bab IV Analisis dan Pembahasan 
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Uraian tentang analisis data dan pembahasannya dengan menggunakan 

hasil temuan di lapangan. 

 

5. Bab V Kesimpulan dan Saran 

Uraian tentang ringkasan hasil analisis dan evaluasi data yang akan 

menjelaskan tentang kesimpulan dan saran untuk diusulkan pada pihak 

perusahaan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi 

ini  

6. Daftar Pustaka. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Penelitian Terdahulu 

 Sebelum penelitian ini dilakukan sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang 

mengambil permasalahan yang sama yaitu “Pengaruh kompensasi finansial dan 

nonfinansial terhadap kepuasan kerja karyawan”. Yang menjadi acuan penulis dalam 

mengerjakan penelitian ini adalah penelitian dibawah ini : 

1. Annie Farida Lubis 

 Penelitian ini dilakukan oleh Annie Farida Lubis mahasiswa S2 Universitas 

Indonesia pada tahun 2004 yang berjudul “Pengaruh kompensasi terhadap kepuasan 

kerja”. Penelitian ini mengambil bagian ekspor-impor direktorat luar negeri Bank 

Indonesia sebagai obyek penelitiannya.  

 Penelitian ini bersifat deskriptif asosiatif dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang 

responden yang seluruhnya berada pada bagian ekspor-impor di direktorat luar negeri 

Bank Indonesia. Dari jumlah tersebut sebanyak 34 orang atau 89,47 persen merupakan 

sample penelitian. Penelitian ini mempunyai tiga variabel, yaitu imbalan intrinsik (X1), 

imbalan ektrinsik (X2), dan kepuasan kerja (Y).  

 Hasil penelitian menunjukan bahwa dari dua jenis imbalan tersebut, imbalan 

ektrinsik mempunyai pengaruh yang lebih kuat dan memberikan kontribusi yang lebih 
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tinggi terhadap kepuasan kerja karyawan. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bila 

semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan karyawan akan 

imbalan ektrinsik, maka pencapaian tingkat kepuasan kerja karyawan akan semakin 

tinggi dan hal tersebut akan berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan kepuasan 

kerja karyawan. Sehingga dapat disarankan agar perusahaan senantiasa berupaya untuk 

memenuhi kebutuhan karyawan, karena bila kepuasan kerja tercapai maka prestasi kerja 

juga akan meningkat. 

 

2.1.2 Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah salah satu bidang khusus 

mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur 

MSDM adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan 

demikian fokus yang dipelajari MSDM ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan 

tenaga kerja manusia saja. 

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, 

karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. 

Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan meskipun alat-alat yang 

dimiliki perusahaan sangat canggih. Mengatur karyawan adalah sulit dan kompleks, 

karena mereka mempunyai pikiran, perasaan, status, kebutuhan, dan latar belakang yang 

heterogen. Karyawan tidak dapat diatur, dan dikuasai sepenuhnya seperti mengatur 

mesin, modal, dan gedung. 

Beberapa pengertian mengenai manajemen sumber daya manusia yang 

dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut : 
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• Menurut Edwin B. Flippo dikutip dari Mulia Nasution (1994) mengemukakan 

“manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

dan pengendalian atas tenaga kerja, pengembangan, integrasi, dan 

pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia 

untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi dan masyarakat”.  

• Menurut Gary Dessler (2008), “Human Resource Management is the process 

of acquiring, training, appraising, and compensating employees, and of 

attending to their labor relations, health, and safety, and fairness concerns”.  

• Menurut Ivancevich dan Lee (2002) “Human Resources Management is the 

function performed in organizations that facilitates the most effective use of 

people (employees) to achieve organizational and individual goals”.  

• Dan menurut Drs. Malayu Hasibuan (2005), “MSDM adalah ilmu dan seni 

mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien 

membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat”.  

 

2.1.2.1 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Edwin B. Flippo dalam buku “Manajemen personalia” (Mulia Nasution,1994) 

menggolongkan fungsi manajemen personalia menjadi 2 aspek, yaitu fungsi manajerial 

dan fungsi operasional. fungsi-fungsi manajemen personalia tersebut akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

A. Fungsi-fungsi manajemen (Management function) 

1. Perencanaan (Planning) 
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Perencanaan merupakan fungsi manajemen pertama mendahului fungsi 

manajemen lainnya. Perusahaan setelah menetapkan tujuannya kemudian akan 

membuat suatu perencanaan yang menyangkut kegiatan-kegiatan perusahaan 

yag akan dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Bagi seorang manajer 

personalia, perencanaan berarti penentuan program tenaga kerja yang akan 

membantu tercapainya sasaran yang telah ditetapkan perusahaan. 

Biasanyaperencanaan ini juga menyangkut kegiatan-kegiatan personalia 

termasuk juga cara-cara pelaksanaan yang akan ditempuh perusahaan. 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Apabila rencana telah ditetapkan maka pengorganisasian harus dilakukan oleh 

perusahaan untuk melaksanakan rencana tersebut. Seorang manajer personalia 

mempunyai tugas untuk menyusun suatu pengorganisasian dengan membuat 

struktur hubungan antara pekerjaan, kepegawaian, dan faktor-faktor fisik 

lainnya. 

3. Pengarahan (Leading) 

Setelah perencanaan dan pengorganisasian dilaksanakan maka tugas 

selanjutnya adalah mengarahkan karyawan-karyawan agar mereka dapat 

memahami dengan jelas tugas dan tangung jawabnya sehingga dapat bekerja 

lebih efektif dan lebih termotivasi karena mendapat pengarahan yang jelas. 

4. Pengendalian (Controlling) 

Pengendalian adalah fungsi manajerial yang berhubungan dengan pengaturan 

kegiatan agar sesuai dengan rencana mengenai tenaga kerja yang sebelumnya 

telah dirumuskan berdasarkan analisis terhadap sasaran dasar organisasi. 
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B. Fungsi-fungsi operasional (Operational function) 

1. Pengadaan (Procurement) 

Fungsi operasional yang pertama dari manajemen sumber daya manusia yang 

menggambarkan usaha perusahaan dalam memperoleh jenis, jumlah, tenaga 

kerja, yang tepat yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Fungsi 

ini meliputi penentuan sumber daya manusia yang dibutuhkan dari 

perekrutannya, seleksi, dan penempatannya. 

2. Pengembangan (Development) 

Tenaga kerja yang sudah diperoleh harus dikembangkan lebih lanjut misalnya 

melalui usaha pelatihan kepada karyawan mengenai suatu keahlian atau 

keterampilan baru, sehingga diharapkan pegawai tersebut dapat mengimbangi 

dan mengerjakan tugasnya dengan lebih baik sesuai dengan tujuan perusahaan. 

3. Kompensasi (Compensation) 

Fungsi ini dirumuskan sebagai balas jasa yang layak dan memadai kepada 

tenaga kerja sesuai dengan sumbangan dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

4. Integrasi (Integration) 

Integrasi ini menyangkut penyesuaian/menyelaraskan kepentingan-

kepentingan perorangan dengan kepentingan perusahaan dan masyarakat. 

Proses integrasi ini tidaklah mudah bahkan merupakan tantangan yang sering 

menghalangi atau menggagalkan tugas manajemen.  

5. Pemeliharaan (Maintenance) 

Dimaksudkan sebagai usaha untuk mempertahankan tenaga kerja yang efektif, 

yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan tugasnya 
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sebaik-baiknya. Aktivitas ini dilakukan melalui komunikasi dan perhatian 

terhadap kondisi fisik, kesehatan, dan keamanan kerja. 

6. Pemutusan hubungan kerja (Separation) 

Jika tahap pertama manajemen sumber daya manusia dimulai dengan 

mendapatkan karyawan maka tahap terakhir dalam proses ini adalah usaha 

yang dilakukan untuk mengembalikan tenaga kerja yang sudah tidak 

digunakan lagi kemasyarakat. Perusahaan bertanggung jawab untuk 

melaksanakan program pemutusan kerja sesuai dengan persyaratan yang telah 

ditentukan dan menjamin bahwa tenaga kerja yang dikemalikan itu berada 

dalam keadaan sebaik mungkin. 

 

2.1.3 Pengertian kompensasi 

 Kompensasi merupakan salah satu dari fungsi manajemen sumber daya manusia, 

berupa balas jasa terhadap kinerja yang telah diberikan karyawan. Kompensasi 

digunakan karyawan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Besarnya kompensasi 

mencerminkan status, pengakuan, dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang dinikmati 

oleh karyawan. Jika balas jasa yang diterima karyawan semakin besar berarti jabatannya 

semakin tinggi, statusnya semakin baik, dan pemenuhan kebutuhan yang dinikmati 

semakin banyak pula, dengan demikian kepuasan kerja juga semakin baik. Disinilah 

letak pentingnya kompensasi bagi karyawan sebagai seorang penjual tenaga (fisik dan 

pikiran). 

 Kompensasi merupakan pengeluaran dan biaya bagi perusahaan. Perusahaan 

mengharapkan agar kompensasi yang dibayarkan memperoleh imbalan prestasi kerja 
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yang lebih besar dari karyawan. Jadi, nilai prestasi kerja karyawan harus lebih besar dari 

kompensasi yang dibayar perusahaan, supaya perusahaan mendapatkan laba dan 

kontinuitas perusahaan terjamin. 

 Berikut ini beberapa pengertian mengenai kompensasi menurut para ahli: 

• Menurut William B. Wether dan Keith Davis dalam buku “manajemen sumber 

daya manusia” Drs. Malayu S.P. Hasibuan (2005), “Compensation is what 

employee receive in exchange of their work. Whether hourly wages or periodic 

salaries, the personnel department usually designs and administers employee 

compensation”.  

• Menurut Prof. Dr. Prayudi Atmosudiro dalam buku “manajemen personalia” 

Mulia Nasution (1994), “Penghargaan kepada pegawai secara adil dan layak 

untuk prestasi kerja dan atas jasa yang telah dikeluarkan terhadap tujuan 

organisasi demi tercapainya tujuan organisasi.”  

• Menurut Gary Dessler (2008), “compensation refers to all forms pay going to 

employees and arising from their employement”. 

• Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2005), “Kompensasi adalah semua 

pendapatan yang berbentuk uang atau barang langsung atau tidak langsung 

yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada 

perusahaan.”  

 

2.1.3.1 Tujuan Kompensasi 

 Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2005) tujuan dari kompensasi adalah sebagai 

berukut : 
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1. Ikatan kerjasama 

Dengan pemberian kompensasi maka terjalinlah ikatan kerja sama formal 

antara majikan dengan karyawan, dimana karyawan harus mengerjakan tugas-

tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha atau majikan wajib membayar 

kompensasi itu sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 

2. Kepuasan kerja 

Dengan balas jasa karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, 

status sosial dan egoistiknya, sehingga ia memperoleh kepuasan kerja dari 

jabatannya itu. 

3. Pengadaan efektif 

Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, maka pengadaan karyawan 

yang qualified untuk perusahaan itu akan lebih mudah. 

4. Motivasi 

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar manajer akan mudah memotivasi 

bawahannya. 

5. Stabilitas karyawan 

Dengan kompensasi atau prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi 

yang kompentatif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover 

relatif kecil 

6. Disiplin 

Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan 

semakin baik, mereka akan menyadari serta mentaati peraturan yang berlaku. 
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7. Pengaruh serikat buruh 

Dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat 

dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. 

8. Pengaruh pemerintah 

Jika program kompensasi itu sesuai dengan undang-undang perburuhan yang 

berlaku (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah dapat 

dihindarkan. 

 

2.1.3.2 Asas kompensasi 

 Program kompensasi harus ditetapkan atas asas adil dan layak serta dengan 

memperhatikan undang-undang ketenaga kerjaan yang berlaku. Menurut Malayu S.P. 

Hasibuan (2005) prinsip adil dan layak harus mendapat perhatian dengan sebaik-baiknya 

supaya balas jasa yang akan diberikan merangsang gairah dan kepuasan kerja. 

• Asas Adil 

Besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus disesuaikan 

dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab, 

jabatan pekerja, dan memenuhi persyaratan internal konsistensi.  

Adil bukan berarti setiap karyawan menerima kompensasi yang sama 

besarnya. Asas adil harus menjadi dasar penilaian, perlakuan, dan pemberian 

hadiah atau hukuman bagi setiap karyawan. Dengan asas adil akan tercipta 

suasana kerja sama yang baik, semangat kerja, disiplin, loyalitas, dan stabilitas 

karyawan akan lebih baik. 
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• Asas Layak dan Wajar 

Kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada 

tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur layak adalah relatif, penetapan 

besarnya kompensasi didasarkan atas batas upah minimum pemerintah dan 

eksternal konsistensi yang berlaku. 

Manajer personalia diharuskan selalu memantau dan menyesuaikan 

kompensasi dengan eksternal konsistensi yang sedang berlaku. Hal ini penting 

supaya semangat kerja dan karyawan yang qualified tidak berhenti, tuntutan 

serikat buruh dikurangi, dan lain-lain. 

 

2.1.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi 

 Pemberian serta keputusan perusahaan untuk tingkat kompensasi balas jasa bagi 

karyawan, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Pertimbangan pemberian 

kompensasi balas jasa ini harus didasarkan kepada alasan yang logis, sehingga akan 

dapat menciptakan kepuasan bagi karyawan. Konsep pemberian kompensasi yang layak 

serta adil bagi karyawan perusahaan, akan dapat menciptakan suasana kerja yang 

menyenangkan serta dapat menimbulkan motivasi kerja yang tinggi bagi karyawan. 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2005) pertimbangan pemberian kompensasi balas jasa 

kepada karyawan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kondisi yang ada pada 

perusahaan dan faktor dari luar perusahaan. 
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A.  Faktor-faktor yang mempengaruhi dari dalam perusahaan. 

1) Berat ringannya suatu pekerjaan, untuk pekerjaan yang mengandung resiko 

tinggi pemberian kompensasi akan lebih tinggi daripada pekerjaan yang tidak 

mengandung resiko tinggi. 

2) Kemampuan kerja dari karyawan tersebut, kemampuan seseorang harus 

dihargai perusahaan dengan memberikan kompensasi yang memadai dengan 

kemampuan karyawan. 

3) Jabatan atau pangkat, memang salah satu pertimbangan bahwa makin tinggi 

jabatan seseorang dalam perusahaan akan semakin besar kompensasi balas 

jasa yang diterima. 

4) Pendidikan, dalam pemberian kompensasi balas jasa tentu masalah 

pendidikan menjadi pertimbangan. Pemberian kompensasi disesuaikan 

dengan pendidikan karyawan. 

5) Lama bekerja, semakin lama karyawan bekerja pada satu perusahaan tentu 

mangharapkan kompensasi balas jasa yang semakin besar. 

6) Kemampuan perusahaan, Pemberian kompensasi karyawan juga disesuaikan 

dengan kemampuan keuangan perusahaan. 

B.  Faktor-faktor yang mempengaruhi dari luar perusahaan 

1) Peraturan pemerintah, ketentuan mengenai upah minimum yang ditetapkan 

pemerintah menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan besar kecilnya 

kompensasi yang diberikan. 
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2) Biaya hidup, kompensasi harus disesuaikan dengan kebutuhan biaya hidup 

sehari-hari. Bila kebutuhan pokok meningkat maka kompensasi yang 

diberikan juga harus ditingkatkan. 

3) Tawar menawar serikat pekerja, penentuan besarnya kompensasi harus 

disesuaikan dengan posisi tawar menawar antara perusahaan dengan serikat 

pekerja yang ada di perusahaan. 

4) Letak geografis, besar kecilnya kompensasi juga mempertimbangkan letak 

geografis perusahaan tersebut. Karyawan perusahaan didaerah tentu berbeda 

besar kompensasinya dengan karyawan dikantor pusat (kota besar). 

5) Pasar tenaga kerja, penawaran dan permintaan tenaga kerja di pasar 

mempengaruhi besar kecilnya kompensasi yang diberikan. 

 

2.1.3.4 Sistem, kebijaksanaan, dan waktu pembayaran kompensasi 

1.  Sistem Kompensasi 

 Sistem pembayaran kompensasi yang umum diterapkan menurut Malayu S.P. 

Hasibuan (2005,ed.revisi) adalah sebagai berikut : 

a. Sistem waktu 

Dalam sistem waktu, kompensasi itu besarnya ditetapkan berdasarkan standar 

waktu seperti jam, hari, minggu, bulan. Sistem waktu itu administrasi 

pengupahannya relatif mudah serta dapat diterapkan kepada karyawan tetap 

maupun pekerjaan harian. 
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Sistem waktu ini biasanya ditetapkan jika prestasi kerja sulit diukur per 

unitnya melainkan didasarkan kepada lamanya bekerja. Kebaikan system 

waktu adalah administrasi pengupahan mudah dan besarnya kompensasi yang 

akan dibayarkan tetap. Sedangkan kelemahannya adalah pekerja yang malas 

pun kompensasinya tetap dibayar sebesar perjanjian. 

b. Sistem hasil 

Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi ditetapkan atas kesatuan unit yang 

dihasilkan pekerja seperti per potong, meter, liter, dan kilogram. Dalam sistem 

hasil, besarnya kompensasi yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya 

hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakanya. Sistem 

hasil ini tidak dapat diterapkan kepada karyawan tetap (sistem waktu). 

Kebaikan sistem hasil adalah memberikan kesempatan kepada karyawan yang 

bekerja bersungguh-sungguh serta berprestasi baik akan memperoleh balas 

jasa yang lebih besar. Sedangkan kelemahannya adalah kualitas barang yang 

dihasilkan kurang baik dan karyawan yang kurang mampu balas jasanya kecil, 

sehingga kurang manusiawi. 

c. Sistem borongan 

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan penetapan besarnya jasa 

didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Dalam sistem 

borongan ini pekerja bisa mendapat balas jasa besar atau kecil, tergantung atas 

kecermatan dan kalkulasi mereka. 
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2.  Kebijaksanaan kompensasi 

 Kebijakan kompensasi, baik besarnya, susunannya, maupun waktu pembayaran 

dapat mendorong gairah kerja dan keinginan karyawan untuk mencapai prestasi kerja 

yang optimal sehingga membantu terwujudnya sasaran perusahaan. Besarnya 

kompensasi harus ditetapkan berdasarkan analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, 

spesifikasi pekerjaan, posisi jabatan, konsistensi eksternal serta berpedoman keadilan 

dan undang-undang perburuhan. Dengan kebijaksanaan ini diharapkan akan terbina 

kerjasama yang serasi dan memberikan kepuasan kepada semua pihak. 

3. Waktu pembayaran kompensasi 

 Kompensasi harus dibayar tepat pada waktunya, jangan sampai terjadi 

penundaan, supaya kepercayaan karyawan terhadap bonafiditas perusahaan semakin 

besar, ketenangan dan konsentrasi kerja akan lebih baik. Tetapi jika pembayaran 

kompensasi tidak tepat pada waktunya, akibat disiplin, moral, gairah kerja karyawan 

akan menurun, bahkan turnover pegawai akan semakin besar. Kebijakan waktu 

pembayaran kompensasi ini hendaknya berpedoman daripada menunda lebih baik 

mempercepat dan menetapkan waktu yang paling tepat. 

 

2.1.3.5 Komponen-komponen kompensasi 

 Menurut R. Wayne Mondy (2008), kompensasi digolongkan menjadi dua bagian, 

yaitu kompensasi finansial dan kompensasi nonfinansial. Kompensasi yang bersifat 

finansial dapat dibagi lagi menjadi langsung dan tidak langsung. Kompensasi langsung 

merupakan imbalan yang diterima oleh karyawan yang mempunyai hubungan langsung 

dengan pekerjaan. Sedangkan kompensasi tidak langsung merupakan imbalan yang 
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diterima oleh karyawan yang tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan 

pekerjaannya. Sedangkan kompensasi yang bersifat nonfinansial adalah kompensasi 

yang diterima karyawan dikarenakan oleh pekerja itu sendiri dan atas lingkungan 

pekerjaannya. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam gambar dibawah ini : 

Gambar 2.1 

Pengelompokan kompensasi 

   External Environment 

   Internal Environment 

COMPENSATION 

  Financial     Nonfinancial 

 Direct   Indirect  The Job     Job Environment 

 Wages      Legally Required benefits        Skill Variety    Sound Policies 
 Salaries             Social Security              Task Identity    Capable Manager
 Commisions Unemployement Compensation     Task Significance    Competent Employees 
 Bonuses      Workers’ Compensation            Autonomy    Congenial Co-workers
   `    Family & Medical Leave           Feedback    Suitable Status Symbol
            Working Condition
        Voluntary Benefits      
   Payment for time not work       Workplace Flexibility
              Health care        Flextime 
            Life Insurance                     Compressed Workweek
          Retirement Plans           Job sharing 
          Disability Protection        Telecommuting
   Employee Stock Option Plans       Part time Work 
                 Suplemental Unemployement       More work, fewer hours
    Benefits       
          Employee Service      
             Premium        
    Costumized Benefit Plans      
 

Sumber : R.Wayne Mondy, Human Resources Management, 2008 

 

2.1.4 Kepuasan kerja 

Kepuasan kerja adalah sebagai suatu sikap umum seorang individu terhadap 

pekerjaannya. Pekerjaan menuntut interaksi dengan rekan kerja, atasan, peraturan dan 
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kebijakan organisasi, standar kinerja, kondisi kerja dan sebagainya. Seorang dengan 

tingkat kepuasan kerja tinggi menunjukkan sikap positif terhadap kerja itu, sebaliknya 

seseorang tidak puas dengan pekerjaannya menunjukkan sikap negatif terhadap kerja itu. 

(Robbins, 1996). Sedangkan Menurut Malayu S.P Hasibuan (2005), sikap emosional 

yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral 

kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja.  

 

2.1.4.1 Faktor-faktor penyebab kepuasan kerja 

 Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2005), kepuasan kerja karyawan dipengaruhi 

oleh faktor-faktor berikut : 

• Balas jasa yang adil dan layak 

• Penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian 

• Berat ringannya pekerjaan 

• Suasana dan lingkungan pekerjaan 

• Peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan 

• Sikap pimpinan dalam kepemimpinannya 

• Sifat pekerjaan monoton atau tidak 

 

2.1.4.2 Teori kepuasan kerja 

Ada beberapa teori kepuasan kerja, diantaranya teori keseimbangan (equity 

theory), teori perbedaan (Discrepancy theory), teori pemenuhan kebutuhan (Need 
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fulfillment), teori pandangan kelompok (social reference group theory), teori 

pengharapan (expectancy theory), dan teori dua factor dari Hezberg. 

• Teori keseimbangan 

 Teori ini dikembangkan oleh Adam. Yang menjadi komponen dari teori ini 

adalah input, outcome, comparison person, dan equity-in-equity. Wexley dan 

yulk (1977) mengemukakan bahwa “input is anything of value that an 

employee perceives that he contributes to his job”. Input adalah semua nilai 

yang diterima pegawai yang dapat menunjang pelaksanaan kerja, misalnya 

pendidikan, pengalaman, kemampuan, usaha, peralatan, pribadi, dan jumlah 

jam kerja. Outcome didefinisikan sebagai semua nilai yang dirasakan dan 

diterima oleh karyawan. Misalnya upah, benefit, status, simbol, dan 

kesempatan untuk berprestasi dan mengembangkan diri. 

 Sedangkan comparison person adalah seorang pegawai dalam organisasi yang 

sama, seorang pegawai dalam organisasi yang berbeda, atau dirinya sendiri 

dalam pekerjaan yang lama. 

 Menurut teori ini, puas atau tidaknya pegawai merupakan hasil perbandingan 

antara input-output dirinya dengan pegawai lain. Jadi, jika perbandingan 

tersebut dirasakan seimbang maka pegawai tersebut akan merasa puas. Tetapi 

bila tidak seimbang menyebabkan dua kemungkinan, yaitu overcompensation 

inequity (ketidakseimbangan yang menguntungkan dirinya) atau 

undercompensation inequity (ketidakseimbangan yang menguntungkan 

pegawai lain yang menjadi pembanding atau comparison person). 

 

 



28 

 

• Teori perbedaan 

 Teori ini pertama kali dipelopori oleh Proter, Menurut Proter, mengukur 

kepuasan kerja dapat dilakukan dengan cara menghitung selisih antara apa 

yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan pegawai. Locke (1969) 

mengemukakan bahwa kepuasan kerja bergantung pada perbedaan antara apa 

yang didapat dengan apa yang diharapkan oleh pegawai. Apabila yang didapat 

lebih besar dari apa yang diharapkan maka pegawai tersebut akan merasakan 

kepuasan. Sebaliknya jika apa yang didapat lebih kecil dari apa yg diharapkan 

maka ia akan merasakan ketidakpuasan. 

• Teori pemenuhan kebutuhan 

 Menurut teori ini, kepuasan kerja pegawai bergantung pada terpenuhi atau 

tidaknya kebutuhan pegawai. Pegawai akan merasa puas apabila mendapatkan 

apa yang dibutuhkannya. Makin besar kebutuhan pegawai terpenuhi maka 

akan semakin besar kepuasannya. Teori ini berfokus pada tiga kebutuhan yaitu 

kebutuhan akan prestasi (need for achievement), kebutuhan akan kekuasaan 

(need for power), kebutuhan akan afiliasi  (need for affiliation). 

• Teori pandangan kelompok 

 Menurut teori ini kepuasan kerja bukanlah bergantung pada pemenuhan 

kebutuhan saja tetapi sangat bergantung pada pandangan dan pendapat 

kelompok yang oleh para pegawai dianggap sebagai kelompok acuan. 

Kelompok acuan tersebut dijadikan tolak ukur untuk menilai dirinya dan 

lingkungannya. Jadi pegawai akan merasa puas apabila hasil kerjanya sesuai 

dengan minat dan kebutuhan yang diharapkan oleh kelompok acuannya. 
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• Teori pengharapan 

 Teori ini dikembangkan oleh Victor H. Vroom. Kemudian teori ini diperluas 

oleh Poter dan Lawler. Keith Davis mengemukakan bahwa seseorang 

cenderung bertindak dengan cara tertentu dan berdasarkan daya tarik hasil 

tersebut bagi orang itu.  

Kotler dalam bukunya “Manajemen Pemasaran” (2009) menjabarkan lima (5) 

Teori pemenuhan kebutuhan dasar Maslow yang disusun berdasarkan kebutuhan yang 

paling penting hingga yang tidak terlalu krusial : 

• Kebutuhan fisiologikal (physiological needs), seperti : sandang, pangan, 

papan, dan kebutuhan biologis seperti buang air besar, buang air kecil, 

bernafas, dan lain sebagainya. 

• Kebutuhan rasa aman (safety needs), tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi 

juga mental, psikologikal dan intelektual; seperti : bebas dari penjajahan, 

bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit, bebas dari teror, dan lain 

sebagainya. 

• Kebutuhan akan hubungan sosial (affiliation needs); seperti : memiliki teman, 

memiliki keluarga, kebutuhan cinta dari lawan jenis, dan lain-lain. 

• Kebutuhan akan harga diri (esteem needs), yang pada umumnya tercermin 

dalam berbagai simbol-simbol status; seperti : pujian, piagam, tanda jasa, 

hadiah, dan banyak lagi lainnya.  

• Aktualisasi diri (self actualization), dalam arti tersedianya kesempatan bagi 

seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya 

sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. 
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2.1.4.3 Mengukur kepuasan kerja 

Pengukuran kepuasan kerja ternyata sangat bervariasi, baik dari segi analisa 

statistik maupun dari segi pengumpulan datanya. Informasi yang didapat dari kepuasan 

kerja ini biasanya melalui tanya jawab secara perorangan, dengan angket maupun dengan 

pertemuan kelompok kerja. Dalam semua kasus, kepuasan kerja diukur dengan kuesioner 

laporan diri yang diisi oleh karyawan. Pengukuran kepuasan kerja dapat dilakukan 

melalui beberapa pendekatan, yaitu kepuasan kerja dilihat sebagai konsep global, 

kepuasan kerja dilihat sebagai konsep permukaan, dan sebagai fungsi kebutuhan yang 

terpenuhkan. 

• Pengukuran kepuasan kerja dilihat sebagai konsep global 

Konsep ini merupakan konsep satu dimensi, semacam ringkasan psikologi dari 

semua aspek pekerjaan yang disukai atau tidak disukai dari suatu jabatan. 

Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner satu pertanyaan 

(soal). Cara ini memiliki sejumlah kelebihan, diantaranya adalah tidak ada 

biaya pengembangan dan dapat dimengerti oleh mereka yang ditanyai. Selain 

itu cara ini cepat, mudah diadministrasikan dan diberi nilai. Kuesioner satu 

pertanyaan menyediakan ruang yang cukup banyak bagi penafsiran pribadi 

dari pertanyaan yang diajukan. Responden akan menjawab berdasarkan gaji, 

sifat pekerjaan, iklim sosial organisasi, dan sebagainya . 

• Pengukuran kepuasan kerja dilihat sebagai konsep permukaan. 

Konsep ini menggunakan konsep face (permukaan) atau komponen, yang 

menganggap bahwa kepuasan karyawan dengan berbagai aspek situasi kerja 

yang berbeda dapat bervariasi secara bebas dan harus diukur secara terpisah. 
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Diantara konsep face yang dapat diperiksa adalah beban kerja, keamanan 

kerja, kompetensi, kondisi kerja, status dan prestise kerja. Kecocokan rekan 

kerja, kebijaksanaan penilaian perusahaan, praktek manejemen, hubungan 

atasan-bawahan, otonomi dan tanggung jawab jabatan, kesempatan untuk 

menggunakan pengetahuan dan keterampilan, serta kesempatan untuk 

pertumbuhan dan pengembangan. 

• Pengukuran kepuasan kerja dilihat sebagai kebutuhan yang terpenuhkan. 

Suatu pendekatan terhadap pengukuran kepuasan kerja yang tidak 

menggunakan asumsi bahwa semua orang memiliki perasaan yang sama 

mengenai aspek tertentu dari situasi kerja, pendekatan ini dikembangkan oleh 

Porter. Kuesioner Porter didasarkan pada pendekatan teori kebutuhan akan 

kepuasan kerja. Kuesioner ini terdiri dari 15 pertanyaan yang berkaitan dengan 

kebutuhan akan rasa aman, penghargaan, otonomi, sosial, dan aktualisasi diri. 

Selain itu pengukuran kepuasan kerja juga bisa dengan menggunakan Minnesota 

Satisfaction Questionnaire (MSQ). Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) 

dirancang untuk mengukur kepuasan karyawan dengan pekerjaannya. Tersedia dalam 

tiga bentuk: 2 (dua) bentuk panjang (Versi 1977 dan Versi 1967) dan 1 (satu) bentuk 

pendek. MSQ menyediakan informasi yang lebih spesifik pada aspek pekerjaan yang 

menemukan seorang individu melakukan sesuatu lebih berharga daripada ukuran umum 

kepuasan kerja. MSQ ini berguna dalam menggali kebutuhan kejuruan klien, dalam 

konseling tindak lanjut studi, dan dalam menghasilkan informasi tentang penguatan 

(reinforcers) dalam pekerjaan. MSQ memungkinkan untuk memperoleh gambaran 

individual pekerja akan kepuasan kerja, serta memberikan pengukuran yang akurat dari 
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kepuasan kerja kelompok yang terdiri dari individu-individu di berbagai faktor tempat 

kerja. 

MSQ mengukur kepuasan kerja berdasarkan 20 aspek penilaian, diantaranya 

adalah (1) Aktivitas atau kegiatan, (2) Kebebasan atau kemandirian, (3) Variasi 

pekerjaan, (4) Status sosial, (5) Supervisi, (6) Kemampuan teknis supervisi, (7) Nilai 

moral, (8) Kepastian dan keamanan, (9) Pelayanan sosial, (10) Kekuasaan, (11) 

Penggunaan kemampuan, (12) Kebijakan organisasi dan prakteknya, (13) Kompensasi, 

(14) Kesempatan untuk maju, (15) Tanggung jawab, (16) Kreativitas, (17) Kondisi kerja, 

(18) Rekan kerja, (19) Penghargaan, (20) Prestasi.  

 

2.1.5 Hubungan antara kompensasi dan kepuasan kerja 

 Puas atau tidaknya seorang individu bekerja pada suatu perusahaan dipengaruhi 

oleh banyak hal, diantaranya kompensasi yang diterima, hubungan kerja dengan sesame 

rekan kerja, kondisi pekerjaan dan masih banyak lainnya. Kompensasi merupakan salah 

satu faktor kunci penentu kepuasan kerja karyawan. Semakin besarnya kompensasi yang 

diterima maka semakin besar juga kebutuhan-kebutuhan karyawan yang terpenuhi 

sehingga meningkatkan semangat kerja dan produktifitas karyawan yang berujung pada 

kepuasan kerja karyawan. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.2 

Kerangka pemikiran 

 

  

  

 

 

Identifikasi variable : 

1) Kompensasi finansial (X1) adalah Kompensasi yang baik secara langsung 

maupun tidak langsung merupakan imbalan yang diterima oleh karyawan yang 

mempunyai hubungan langsung dengan pekerjaan. Komponen-komponen 

dalam variabel kompensasi finansial diantaranya adalah : 

• Gaji 

• Insentif unjuk kerja 

• Tunjangan Transportasi 

• Jaminan kesehatan 

2) Kompensasi nonfinansial (X2) adalah kompensasi yang diterima karyawan 

dikarenakan oleh pekerja itu sendiri dan atas lingkungan pekerjaannya. 

Komponen-komponen dalam variabel kompensasi nonfinansial diantaranya 

adalah : 

Kompensasi Finansial 

(X1) 

Kompensasi  

NonFinansial (X2) 

Kepuasan 

Kerja 

(Y) 
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• Promosi jabatan 

• Fasilitas pendukung 

• Kesempatan untuk berkembang 

3) Kepuasan kerja (Y) sebagai variable dependent, komponen-komponen yang 

digunakan untuk mengukur kepuasan kerja diantaranya adalah (1) Aktivitas 

atau kegiatan, (2) Kebebasan atau kemandirian, (3) Variasi pekerjaan, (4) 

Status sosial, (5) Supervisi, (6) Kemampuan teknis supervisi, (7) Nilai moral, 

(8) Kepastian dan keamanan, (9) Pelayanan sosial, (10) Kekuasaan, (11) 

Penggunaan kemampuan, (12) Kebijakan organisasi dan prakteknya, (13) 

Kompensasi, (14) Kesempatan untuk maju, (15) Tanggung jawab, (16) 

Kreativitas, (17) Kondisi kerja, (18) Rekan kerja, (19) Penghargaan, (20) 

Prestasi. 

 

2.3 Hipotesis 

 Berdasarkan latar belakang penelitian, tujuan penelitian, dan kajian teori yang 

telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1) Hipotesis 1 

Ho (simultan): Kompensasi finansial dan kompensasi nonfinansial tidak 

memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap kepuasan 

kerja karyawan di Direktorat SDM, CSR dan GA PT. Aneka 

Tambang, Tbk Jakarta  
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Ha (simultan): Kompensasi finansial dan kompensasi nonfinansial memiliki 

pengaruh signifikan secara simultan terhadap kepuasan kerja 

karyawan di Direktorat SDM, CSR dan GA PT. Aneka Tambang, 

Tbk Jakarta. 

2) Hipotesis 2 

Ho (parsial): Kompensasi finansial tidak memiliki pengaruh signifikan secara 

parsial terhadap kepuasan kerja karyawan di Direktorat SDM, 

CSR dan GA PT. Aneka Tambang, Tbk Jakarta  

Ha (parsial): Kompensasi finansial memiliki pengaruh signifikan secara 

parsial terhadap kepuasan kerja karyawan di Direktorat SDM, 

CSR dan GA PT. Aneka Tambang, Tbk Jakarta. 

3) Hipotesis 3 

Ho (parsial): Kompensasi nonfinansial tidak memiliki pengaruh signifikan 

secara parsial terhadap kepuasan kerja karyawan di Direktorat 

SDM, CSR dan GA PT. Aneka Tambang, Tbk Jakarta  

Ha (parsial): Kompensasi nonfinansial memiliki pengaruh signifikan secara 

parsial terhadap kepuasan kerja karyawan di Direktorat SDM, 

CSR dan GA PT. Aneka Tambang Tbk, Jakarta. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Pemilihan obyek Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah karyawan bagian direktorat Sumber Daya Manusia 

(SDM), General Affair (GA), dan Corporate Social Responsibility (CSR) di kantor pusat 

PT. Aneka Tambang, Tbk yang berlokasi di Gedung Aneka Tambang Jl. Letjen T.B. 

Simatupang No. 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat Jakarta 12530 – Indonesia. Penelitian 

ini dilakukan pada bulan Mei - Juni 2010. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif, dimana data-data yang lebih bersifat kualitatif diterjemahkan ke dalam 

bentuk angka-angka kuantitatif agar dapat dianalisis menggunakan statistik. Hasil 

analisis statistik tersebut selanjutnya akan dipresentasikan kembali ke dalam bahasa 

kualitatif agar lebih mudah dipahami oleh pihak-pihak yang membutuhkannya.  

Penelitian ini menggunakan teknik studi kasus pada perusahaan. Studi kasus 

adalah investigasi kedalam sebab-sebab yang mendasari permasalahan tertentu didalam 

sebuah pabrik, sebuah departemen, atau sebuah kelompok kerja (Simamora, 2004). Hasil 

riset hanya diterapkan pada permasalahan tertentu dan tidak dapat digeneralisasikan. 

Penelitian ini juga mencari hubungan sebab akibat (Kausal) antara satu variabel dengan 

variabel lainnya, dimana terdapat 2 variabel bebas (Independent) yaitu kompensasi 

finansial dan kompensasi nonfinansial serta satu variabel terikat (Dependent) yaitu 

kepuasan kerja karyawan. 
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3.2 Data yang dihimpun 

 Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini terbagi kedalam dua jenis : 

• Data Primer, data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian 

dengan cara memantau kompensasi apa saja yang diberikan perusahaan dan 

mengetahui kepuasan kerja karyawan melalui pengamatan langsung, dan 

menyebarkan angket. 

• Data sekunder, data-data didapatkan dari buku-buku, jurnal penelitian 

terdahulu, dan sumber-sumber pustaka lainnya yang digunakan sebagai 

sumber bagi landasan teori berkaitan dengan manajemen sumber daya 

manusia, kompensasi, dan kepuasan kerja. 

 

3.3 Populasi 

Penelitian ini akan meneliti populasi karyawan bagian direktorat Sumber Daya 

Manusia (SDM), General Affair (GA), dan Corporate Social Responsibility (CSR) di 

kantor pusat PT. Aneka Tambang, Tbk PT. Aneka Tambang Tbk Jakarta. Jumlah 

populasi adalah 41 orang yang tediri dari 22 orang karyawan dari Direktorat SDM, 9 

orang karyawan  Direktorat CSR, dan 10 orang karyawan Direktorat GA. 

 

3.4 Teknik pengumpulan data 

 Pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini dilakukan dengan 

beberapa cara, seperti berikut ini : 



38 

 

• Observasi langsung, datang ke ruangan kerja karyawan di direktorat Sumber 

Daya Manusia (SDM), General Affair (GA), dan Corporate Social 

Responsibility (CSR). Berbincang-bincang dengan beberapa karyawan dan 

mengamati pekerjaan mereka. 

• Kuisioner (Angket), menyebarkan seperangkat pertanyaan yang telah 

dipersiapkan penulis kepada responden secara langsung untuk diisi dengan 

sebenar-benarnya. Dalam menyusun angket, peneliti menggunakan skala 

untuk mengukur variabel-variabel yang terkait dengan penelitian. Skala yang 

digunakan adalah skala likert, skala likert merupakan skala yang paling sering 

digunakan untuk mengukur variabel-variabel objek penelitian yang sifatnya 

kuantitatif. Skala ini menggunakan 5 buah kategori, yaitu sangat setuju, setuju, 

netral/ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Adapun bobot penilaiannya : 

• Sangat setuju/puas   : Diberi skor 5 

• Setuju/puas    : Diberi skor 4 

• Netral     : Diberi skor 3 

• Tidak setuju/Tidak puas  : Diberi skor 2 

• Sangat tidak setuju/Sangat tidak puas  : Diberi skor 1 

• Tinjauan kepustakaan, mengumpulkan kajian teori-teori pendukung yang 

terkait dengan masalah penelitian ini dari buku-buku, jurnal penelitian 

terdahulu dan sumber pustaka lainnya. 
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3.5 Teknik pengolahan data 

3.5.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini terdapat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi variabel 

Variabel Definisi Variabel Ukuran 

Kompensasi  

(Variabel X) 

1. Kompensasi Finansial (X1) adalah 
kompensasi atau imbalan yang diterima 
karyawan dari perusahaan atas upaya dan 
jerih payah yang telah diberikan bagi 
perusahaan berupa penghasilan langsung 
maupun tak langsung. Contohnya : 
• Gaji adalah balas jasa yang dibayar 

secara periodik kepada karyawan 
tetap serta mempunyai jaminan yang 
pasti. (Hasibuan,2002) 
 

• Insentif unjuk kerja atau biasa 
dikenal sebagai bonus prestasi kerja. 
 

• Tunjangan transportasi 
 
 

• Jaminan kesehatan 
 
 

2. Kompensasi Nonfinansial (X2) adalah 
imbalan yang diterima karyawan 
dikarenakan oleh pekerja itu sendiri dan 
atas lingkungan pekerjaannya. 
Contohnya : 
• Promosi Jabatan adalah perpindahan 

yang memperbesar wewenang dan 
tanggung jawab karyawan ke jabatan 
yang lebih tinggi di dalam organisasi 
sehingga kewajiban, hak, status dan 
penghasilannya semakin besar. 
(Hasibuan,2002) 
 

• Fasilitas penunjang kerja karyawan 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

1. Kesesuaian dengan jerih payah 
2. Kesesuaian dengan ketentuan 

pemerintah. 
 
 
1. Kesesuaian dengan jerih payah. 
2. Mampu mendorong berprestasi 

 
1. kecukupan menutupi kebutuhan 

transportasi. 
 
1. Kelayakan dan jaminan rasa aman dan 

nyaman 
 

 
 
 
 
 
 

1. Kesempatan yang sama. 
2. mendorong giat bekerja. 
 
 
 

 
 
 

1. Ruangan yang mendukung. 
2. Fasilitas pendukung menunjang 

pekerjaan 
 
1. Program pendidikan/pelatihan sesuai 
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• Kesempatan untuk berkembang bagi 
karyawan 

dengan kebutuhan dan kompetensi 
karyawan. 

2. program pendidikan/pelatihan 
meningkatkan kualitas dan semangat 
kerja karyawan. 
 

Kepuasan Kerja 

(Variabel Y) 

Kepuasan kerja adalah sikap emosional 
yang menyenangkan dan mencintai 
pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh 
moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi 
kerja. (Hasibuan,2005) 

Kepuasan kerja diukur menggunakan 
Minnessota Satisfaction Questionaire 
yang mengukur kepuasan dan 
ketidakpuasan meliputi 20 aspek 
berikut: 
 
1. Aktifitas atau kegiatan 
2. Kebebasan atau kemandirian 
3. Variasi pekerjaan 
4. Status sosial 
5. Supervisi 
6. Kemampuan teknis supervisi 
7. Nilai moral 
8. Kepastian dan keamanan 
9. Pelayanan sosial 
10. Kekuasaan 
11. Penggunaan kemampuan 
12. Kebijakan organisasi dan prakteknya 
13. kompensasi 
14. kesempatan untuk maju 
15. Tanggung jawab 
16. Kreatifitas 
17. Kondisi kerja 
18. Rekan kerja 
19. Penghargaan 
20. Prestasi 

 

3.5.2 Uji validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

kuisioner dikatakan valid jika instrumen pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2005). Dengan demikian, 

instrumen yang valid merupakan instrumen yang benar-benar tepat untuk mengukur apa 

yang hendak di ukur. Contohnya penggaris dinyatakan valid jika digunakan untuk 

mengukur panjang, namun tidak valid jika digunakan untuk mengukur berat. Artinya, 
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penggaris memang tepat digunakan untuk mengukur panjang, namun menjadi tidak valid 

jika penggaris digunakan untuk mengukur berat. 

 Uji validitas dilakukan dengan mengukur korelasi antara variabel/ item dengan 

skor total variabel. Cara mengukur dengan mencari korelasi antara masing-masing 

pertanyaan dengan skor total menggunakan rumus teknik korelasi product moment dari 

Pearson. Teknik ini bertujuan untuk menguji apakah setiap item atau butir pernyataan 

benar-benar mampu mengungkap faktor yang akan diukur atau konsistensi internal tiap 

item alat ukur dalam mengukur suatu faktor. Nilai korelasi yang diperoleh (nilai korelasi 

per item dengan total item yang diperoleh setelah dikorelasikan secara statistik per 

individu) lalu dibandingkan dengan tabel nilai korelasi (r) Product Moment untuk 

mengetahui apakah nilai korelasi yang diperoleh signifikan atau tidak. Jika indeks nilai 

yang diperoleh dari perhitungan tersebut memiliki nilai yang lebih besar dari nilai table 

korelasi maka item itu dinyatakan valid demikian juga sebaliknya. Dalam penelitian ini 

terdapat keterbatasan menguji validitas alat ukur maka yang dilakukan adalah mengukur 

kesahihan butir (validitas item). Rumus yang digunakan dalam mencari kesahihan butir 

adalah korelasi Product Moment dari Karl Pearson sebagai berikut : 

  

Dimana : r : Koefisien korelasi product moment 

  X : Skor tiap pertanyaan/item 

  Y : Skor total 

  N : Jumlah responden 

Jika r hitung lebih besar dari r tabel, maka akan ada korelasi yang nyata antara 

kedua variabel tersebut sehingga alat ukur ini valid atau sahih dan sebaliknya. 

 

 



42 

 

3.5.3 Uji reliabilitas 

 Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Setiap alat pengukur seharusnya 

memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran relatif konsisten dari waktu 

ke waktu. Untuk mengetahui uji ini menggunakan teknik sekali ukur One Shot 

Technique, yang kemudian diuji dengan pendekatan alpha Cronbach. Menurut Malhotra 

(1999), sebuah faktor dikatakan reliabel jika mempunyai nilai alpha Cronbach di atas 

0,6. 

 

3.5.4 Uji asumsi klasik 

1) Uji normalitas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variable 

dependent, variable independent atau keduanya mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau 

mendekati nomal. Uji statistik yang digunakan untuk menguji data penelitian 

ini terdistribusi secara normal atau tidak adalah dengan menggunakan uji 

statistik kolmogorov-smirnov. Dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%, 

maka apabila dari hasil perhitungan didapatkan tingkat signifikansi lebih dari 

5% (≥ 0,05) dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal, sebaliknya jika 

tingkat signifikansi (α) dibawah 5% (≤ 0,05) data tidak terdistribusi normal. 

2) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear 

antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi 

dalam model regresi adalah tidak adanya persoalan multikolinearitas. Metode 
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pengujian multikolinearitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan melihat nilai inflation factor (VIF) pada model regresi. Menurut 

Santoso (2001), pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variable 

tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variable bebas 

lainnya. Begitu pula sebaliknya jika nilai VIF berada dibawah 5 maka variable 

tersebut tidak memiliki persoalan multikolinearitas. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat 

yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala 

heterokedastisitas. Ada beberapa metode pengujian yang bias digunakan 

diantaranya yaitu Uji Park, Uji Glesjer, Melihat pola grafik regresi, dan Uji 

Koefisien Korelasi Spearman. Pada penelitian ini penulis menggunakan uji 

Park, yaitu meregresikan nilai residual (Lnei²) dengan masing-masing variabel 

dependent (LnX1 dan LnX2). 

 

3.5.5 Analisis Regresi Linear Berganda 

 Analisis ini digunakan untuk meramalkan seberapa besar pengaruh atau 

kontribusi kompensasi finansial dan nonfinansial terhadap kepuasan kerja melalui 

persamaan regresi seperti dabawah ini : 

Y = b0 + b1X1 + b2X2  

Notasi variabel sebagai berikut : 

Y = Kepuasan kerja 

b0 = Konstanta 
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b1 = Koefisien regresi X1 

b2 = Koefisien regresi X2 

X1 = Kompensasi finansial 

X2 = Kompensasi nonfinansial 

 

3.5.6 Uji t 

 Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Rumus uji t adalah sebagai berikut : 

 

����� �������

t hitung = ----------- 

                  SE (�) 

Dimana :  

��: koefisien regresi variabel independen 

Se (�) : standar error variabel independen 

Hipotesis uji t adalah sebagai berikut : 

• Ho : -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel : Tidak ada pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial. 

• Ha : - t hitung < - t tabel atau + t hitung > + t tabel : Ada pengaruh antara 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. 

Kriteria pengujian sebagai berikut : 

1) Tingkat signifikansi 0,05 

2) Derajat kebebasan df : n – k 

3) Uji dua sisi 
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4) Kesimpulan pengujian : 

a. Apabila -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka Ho tidak dapat ditolak 

b. Apabila - t hitung < - t tabel atau + t hitung > + t tabel, maka Ho ditolak. 

 

3.5.7 Uji F 

 Selain perlu menguji apakah koefisien regresi secara individual siginifikan atau 

tidak dalam mempengaruhi variabel terikat, perlu juga diuji untuk membuktikan secara 

statistik bahwa secara keseluruhan koefisien regresi juga signifikan. Rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

R 2 /(k-1) 

F = -------------------------------- 

(1-R 2 ) /(n-k) 

Keterangan: 

R2 = Koefisien determinasi 

n = Jumlah data 

k = Jumlah variabel 

Hipotesis uji F adalah sebagai berikut : 

1) Tingkat signifikansi 0,05 

2) Derajat kebebasan untuk df pembilang : k-1 

3) Derajat kebebasan untuk df pembagi : n - k 

4) Uji satu sisi. 

Kesimpulan pengujian : 

a) Apabila F hitung < F tabel, maka Ho tidak dapat ditolak 

b) Apabila F hitung > F tabel, maka Ho ditolak. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran umum obyek penelitian 

 PT. Aneka Tambang, Tbk adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang terintegrasi secara vertikal untuk melakukan semua tahapan proses penambangan 

dari eksplorasi, pertambangan, peleburan, dan pemurnian. Produk utama perusahaan ini 

adalah feronikel, bijih nikel, emas, perak dan bauksit. Wilayah operasional Antam 

tersebar dibeberapa wilayah Indonesia seperti, Pongkor (Bogor), Pomala (Sulawesi), 

Kijang (Kep. Riau), Cilacap (Jawa Tengah), Pulo Gadug (Jakarta), dan TB. Simatupang 

(Kantor Pusat) 

 Kepemilikan PT. Aneka Tambang, Tbk 35% dipegang oleh publik, yang 

sebagian besar adalah dengan lembaga asing. Terdaftar di Indonesia dan Bursa Efek 

Australia, Antam adalah salah satu dari sedikit perusahaan-perusahaan Indonesia yang 

juga terdaftar di bursa saham internasional dan oleh karena itu, harus memenuhi standar 

internasional dan transparansi pemerintahan. Sementara 65% kepemilikan PT. Aneka 

Tambang, Tbk dimiliki oleh pemerintah, PT. Aneka Tambang Tbk tidak dijalankan oleh 

birokrat, tujuan utamanya adalah menciptakan nilai bagi pemegang saham, tidak 

mengikuti arahan dari negara. Secara umum, pendekatan yang digunakan PT. Aneka 

Tambang, Tbk untuk meningkatkan nilai pemegang saham adalah dengan menurunkan 

biaya operasi namun menguntungkan dan berkembang secara berkelanjutan. 

 PT. Aneka Tambang, Tbk menawarkan kesempatan yang sangat layak untuk 

calon investor dan mitra bisnis. Fokus berorientasi pada masa depan dengan pengelolaan 
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dan sumber daya manusia yang terampil, produk-produk berkualitas tinggi, dan 

pelanggan setia jangka panjang. Sebuah catatan yang telah terbukti menguntungkan 

kinerja sambil menerapkan standar internasional, pembangunan masyarakat, pengelolaan 

lingkungan, dan prospek masa depan yang baik dengan kualitas cadangan mineral sangat 

besar yang masih harus dikembangkan  

4.1.1 Visi dan Misi 

Visi PT. Aneka Tambang, Tbk tahun 2020 :  

“Menjadi perusahaan global yang berbasis pertambangan, dengan pertumbuhan 

yang sehat dan standar kelas dunia”  

Misi PT. Aneka Tambang, Tbk tahun 2020 :  

• Membangun dan menerapkan praktek terbaik kelas dunia dalam rangka untuk 

mengubah PT. Aneka Tambang, Tbk menjadi pemain global dengan sebaik-

baiknya.  

•  Menciptakan keunggulan operasional yang didasarkan pada biaya operasi rendah 

dan teknologi tepat guna serta perhatian terhadap kesehatan, keselamatan dan 

pelestarian lingkungan. 

•  Memproses cadangan mineral dan deposit mineral baru untuk meningkatkan 

keunggulan kompetitif perusahaan.  

•  Mendorong pertumbuhan yang sehat melalui pengembangan bisnis yang 

berhubungan dengan pertambangan dan diversifikasi selektif, serta integrasi 

untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. 
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• Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan, serta  mengembangkan 

budaya perusahaan yang mencakup kinerja. 

• Berpartisipasi dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat 

di sekitar daerah pertambangan khususnya di bidang pendidikan dan 

pemberdayaan ekonomi. 

4.1.2 Gambaran umum kegiatan Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM), 

Corporate Social Responsibility (CSR), dan General Affair (GA) PT. Aneka 

Tambang, Tbk. 

1. Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM)  

Direktorat SDM menjalankan berbagai kegiatan pengelolaan Human Resources 

Management  seperti berikut : 

• Menyusun strategi, rencana jangka panjang dan kebijakan manajemen bidang 

Human Resource yang menunjang operasional. 

• Perencanaan, pengelolaan dan pengembangan karier pegawai di lingkungan 

perusahaan untuk tersedianya pegawai yang memiliki kompetensi yang baik 

dan mampu bekerja untuk mendukung Visi dan Misi PT. Aneka Tambang, 

Tbk. 

• Mengkoordinasikan dan mengarahkan pebuatan rencana operasional Human 

Resources Management PT. Aneka Tambang, Tbk. 

• Menentukan kebijakan, program, sistem dan prosedur, mengkoordinasikan,  

mengendalikan dan evaluasi operasional bidang Human Resources 

Management 
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• Mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Human Resources Management serta 

menyusun konsep perbaikan kinerja satuan kerja Human Resources 

Management dan mengelola penilaian kinerja seluruh individu PT. Aneka 

Tambang, Tbk secara berkelanjutan untuk mencapai target-target manajemen  

yang telah ditetapkan Direksi. 

• Meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan tetap memperhatikan 

prinsip-prinsip code of conduct, good corporate governance dan core values. 

Struktur organisasi direktorat SDM dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini : 

 

Gambar 4.1 

Struktur organisasi Direktorat SDM 
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2. Direktorat Corporate Social Responsibility (CSR) dan Direktorat General 

Affair (GA) 

Direktorat CSR menjalankan berbagai kegiatan pengelolaan Corporate Social 

Responsibility seperti berikut :  

• Menyusun rencana jangka panjang, kebijakan manajemen dan perencanaan 

operasional bidang Corporate Social Responsibility pada PT. Aneka 

Tambang, Tbk untuk kelancaran pengelolaan tugas perusahaan dan 

meningkatkan image perusahaan serta mendukung visi dan misi perusahaan. 

• Mengkoordinasikan dan mengarahkan perencanaan operasional bidang 

Corporate Social Responsibility. 

• Menentukan kebijakan, program, sistem dan prosedur, mengkoordinasikan, 

mengendalikan pelaksanaan tugas Corporate Social Responsibility. 

• Mengevaluasi kinerja satuan kerja Corporate Social Responsibility, 

menyusun konsep perbaikan kinerja secara berkesinambungan  untuk 

mencapai target manajemen yang telah ditetapkan Direksi. 

• Meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan Corporate Social 

Responsibility PT. Aneka Tambang, Tbk dengan tetap memperhatikan 

prinsip Good Corporate Governance dan berdasarkan code of conduct 

perusahaan. 

Direktorat GA menjalankan berbagai kegiatan pengelolaan yang berkaitan 

dengan general affair seperti berikut :  
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• Menyusun strategi, rencana jangka panjang, kebijakan manajemen dan 

perencanaan operasional bidang General Affair & External Relations pada 

PT. Aneka Tambang, Tbk untuk kelancaran pengelolaan tugas perusahaan 

dalam hal pelayanan umum, pengamanan asset dan pengelolaan fasilitas dan 

perjalanan dinas, demikian juga dengan hubungan dengan pihak eksternal 

perusahaan agar tercipta kerjasama dan keselarasan program perusahaan 

demi peningkatan citra perusahaan dan mendukung visi dan misi perusahaan,   

• Pelaksanaan tugas operasional bidang General Affair & External Relations, 

menentukan kebijakan, program, sistem dan prosedur, mengkoordinasikan,  

memonitor  dan mengevaluasi pelaksanaan tugas General Affair & External 

Relations.  

• Mengevaluasi kinerja satuan kerja General Affair & External Relations, 

menyusun konsep perbaikan kinerja secara berkesinambungan  untuk 

mencapai target manajemen yang telah ditetapkan Direksi. 

• Meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan General Affair & 

External Relations PT. Aneka Tambang, Tbk dengan tetap memperhatikan 

prinsip Good Corporate Governance dan berdasaran code of conduct 

perusahaan. 

Struktur organisasi direktorat CSR dan GA dapat dilihat pada gambar 4.2 

dibawah ini : 
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Gambar 4.2 

Struktur organisasi Direktorat CSR dan GA 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Karakteristik responden 

 Responden dari penelitian ini berjumlah 41 orang yang merupakan karyawan di 

Direktorat Sumber Daya Manusia, Direktorat Corporate Social Responsibility, dan 

Direktorat General Affair PT. Aneka Tambang Tbk, Jakarta. Dalam melakukan 

penelitian penulis menggunakan sarana berupa angket yang berisikan daftar pernyataan 

dengan bentuk jawaban skala Likert yaitu skala satu sampai dengan lima, dimana satu 

adalah sangat tidak setuju/puas dan lima adalah sangat setuju/puas. Responden dapat 

memilih sesuai keinginannya. 

 Berdasarkan seluruh angket yang dibagikan, ternyata seluruhnya dijawab secara 

lengkap. Sehingga diharapkan dari jawaban atas pernyataan yang diberikan tersebut 

dapat diperoleh gambaran yang sesungguhnya mengenai keadaan yang dialami oleh 

responden sesuai dengan fakta yang ada. 
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 Analisis karakteristik responden dilakukan untuk mendeskripsikan karakteristik 

data individu masing-masing responden yang meliputi antara lain : jenis kelamin, status, 

usia, pendidikan terakhir, jumlah tanggungan keluarga, dan lama bekerja. 

   Pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel 

4.1 berikut : 

Tabel 4.1 

Jenis kelamin 

Jenis kelamin Frekuensi Persentase 

Pria 19 46,34 

Wanita 22 53,66 
Total 41 100 

Sumber : Data yang diolah 

 Berdasarkan tabel di atas  terlihat bahwa dari total 41 orang responden, 

responden yang memiliki jenis kelamin pria berjumlah sebanyak 19 orang atau 46,34 

persen, sedangkan selebihnya sebanyak 22 orang atau 53,66 persen responden adalah 

berjenis kelamin wanita. 

 Pengelompokan karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 

4.2 berikut ini : 

Tabel 4.2 

Usia 

Usia Frekuensi Persentase 
≤ 20 thn 0 0,00 
20 - 35 thn 29 70,73 
35 - 50 thn 11 26,83 
≥ 50 thn 1 2,44 

Total 41 100 
Sumber : Data yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tidak ada responden yang berusia 

dibawah 20 tahun, sebanyak 29 orang atau 70,73 persen responden berusia antara 20 
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sampai dengan 35 tahun, sebanyak 11 orang atau 26,83 persen responden berusia antara 

35 sampai dengan 50 tahun, dan hanya 1 orang atau 2,44 persen responden yang berusia 

lebih dari 50 tahun. 

Pengelompokan karakteristik responden berdasarkan status pernikahannya dapat 

dilihat pada tabel 4.3 berikut ini : 

Tabel 4.3 

Status Pernikahan 

Status Pernikahan Frekuensi Persentase 

Menikah 19 46,34 

Belum menikah 21 51,22 

Duda / Janda 1 2,44 

Total 41 100 
Sumber : Data yang diolah 

 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sebanyak 19 orang atau 46,34 persen 

responden telah berstatus menikah, sebanyak 21 orang atau 51,22 persen responden 

berstatus belum menikah, dan sisanya sebanyak 1 orang atau 2,44 persen responden 

berstatus duda atau janda. 

Pengelompokan karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir 

responden dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini : 

Tabel 4.4 

Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase 

SMA/SMK 0 0,00 

D3 5 12,20 

S1 29 70,73 

S2 7 17,07 
Total 41 100 

 Sumber : Data yang diolah 
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 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tidak ada responden yang berpendidikan 

terakhir SMA atau SMK, sebanyak 5 orang atau 12,20 persen responden berpendidikan 

terakhir Diploma 3, sebanyak 29 orang atau 70,73 responden berpendidikan terakhir S1 

(Sarjana), dan selebihnya sebanyak 7 orang atau 17,07 persen responden berpendidikan 

terakhir S2 (Pasca Sarjana). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

karyawan di Direktorat SDM, CSR, dan GA PT.Aneka Tambang, Tbk berpendidikan 

terakhir sarjana (S1), karena 70 persen karyawannya berpendidikan terakhir S1. 

Pengelompokan karakteristik responden berdasarkan jumlah tanggungan 

responden dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini : 

Tabel 4.5 

Jumlah Tanggungan 

Jumlah Tanggungan Frekuensi Persentase 
Tidak ada 16 39,02 
1 -3 orang 19 46,34 
4 - 6 orang 6 14,63 
≥ 6 orang 0 0,00 

Total 41 100 
 Sumber : Data yang diolah 

 Tabel di atas memperlihatkan bahwa sebanyak 16 orang atau 39,02 persen 

responden tidak memiliki tanggungan seorang pun, sebanyak 19 orang atau 46,34 persen 

memiliki tanggungan antara satu sampai tiga orang, sebanyak 6 orang atau 14,63 persen 

responden memiliki tanggungan antara  empat hingga enam orang, dan tidak ada 

responden yang memiliki tanggungan lebih dari enam orang. 

 Pengelompokan karakteristik responden berdasarkan lama bekerja responden 

dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini : 
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Tabel 4.6 

Lama Bekerja 

Lama Kerja Frekuensi Persentase 

≤ 1 thn 2 4,88 

1 -3 thn 22 53,66 

3 -5 thn 7 17,07 

≥ 5 thn 10 24,39 

Total 41 100 
Sumber : Data yang diolah 

 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa hanya 2 orang atau 4,88 persen 

responden yang baru bekerja kurang dari 2 tahun, sebanyak 22 orang atau 53,66 persen 

responden bekerja selama 1 sampai 3 tahun, sebanyak 7 orang atau 17,07 persen 

responden bekerja selama 3 hingga lima tahun, dan sisanya sebanyak 10 orang atau 

24,39 persen responden telah bekerja lebih dari 5 tahun. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa separuh dari responden yang diteliti telah bekerja di PT.Aneka 

Tambang, Tbk lebih dari 3 tahun. 

 

4.2.2 Deskripsi masing-masing variabel 

 Deskripsi hasil penelitian pada masing-masing variabel penulis lakukan dengan 

tujuan agar secara jelas dapat diketahui pilihan jawaban atas pernyataan dari para  

responden terhadap variabel-variabel penelitian ini, yakni penilaian terhadap kompensasi 

finansial, kompensasi non finansial, dan kepuasan kerja. 

4.2.2.1 Kompensasi Finansial (X1) 

 Sebagai upaya untuk memperoleh pilihan jawaban atas pernyataan-pernyataan 

yang diajukan kepada responden, khususnya yang berkenaan dengan kompensasi 

finansial, kepada masing-masing responden diberikan angket yang berisikan daftar 
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pernyataan yang meliputi antara lain : (1) Gaji, (2) Insentif unjuk kerja atau bonus 

prestasi, (3) Tunjangan transportasi, (4) Jaminan kesehatan. 

 Berikut ini adalah uraian secara rinci atas jawaban yang diberikan oleh responden 

terhadap masing-masing pernyataan kompensasi finansial sebagai berikut : 

1. Gaji 

 PT. Aneka Tambang, Tbk membagi struktur gaji karyawan kedalam 3 kategori 

sesuai dengan peringkat karyawan (peringkat satu sampai peringkat sembilan). Berikut 

ini tabel struktur gaji karyawan : 

Tabel 4.7 

Struktur Gaji Karyawan 

Peringkat karyawan Nominal 

Peringkat 1 - Peringkat 3 Rp. 6.000.000 s/d Rp. 15.000.000 

Peringkat 4 - Peringkat 5 Rp. 3.000.000 s/d Rp. 6.000.000 

Peringkat 6 - peringkat 9 Rp. 1.500.000 s/d Rp. 3.000.000 
Sumber : Direktorat SDM PT. Aneka Tambang Tbk. 

 Gaji yang diberikan oleh perusahaan terdiri dari beberapa komponen gaji pokok 

yaitu : 

1) Penghasilan Dasar Pensiun ( PHDP ) 

2) Non PHDP 

3) Tunjangan tempat tinggal 

4) Tunjangan biaya hidup 

5) Tunjangan lokasi 

6) Nilai konjungtur ( Nilai peralihan dari gaji lama ke gaji baru ) 

Dalam angket yang berisikan daftar pernyataan, pernyataan mengenai gaji terdiri 

dari dua jenis pernyataan. Pertama, adalah mengukur kesesuaian gaji yang diterima 
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dengan jerih payah yang diberikan. Kedua, adalah mengukur apakah gaji yang diterima  

telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Regional (UMR). 

Berdasarkan hasil jawaban responden terhadap pernyataan mengenai apakah gaji 

yang diterima telah sesuai dengan jerih payah yang diberikan, responden menjawab 

sebagai berikut : 

Gambar 4.3 

Pernyataan 1 (Finansial) 

26.83%

34.15%

29.27%

9.76
%

Sangat 
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Netral

Tidak 
Setuju 
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  Sumber : Data yang diolah 

Adapun untuk pernyataan mengenai apakah gaji yang diterima telah sesuai 

dengan ketentuan Upah Minimum Regional, responden menjawab sebagai berikut : 

Gambar 4.4 

Pernyataan 2 (Finansial) 
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  Sumber : Data yang diolah 
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2. Insentif unjuk kerja atau Bonus prestasi 

 Insentif unjuk kerja merupakan bagian dari komponen kompensasi finansial yang 

diberikan PT. Aneka Tambang, Tbk. Insentif unjuk kerja diberikan berdasarkan kinerja 

karyawan yang dinilai menggunakan Balance Scorecard. Semakin tinggi prestasi kerja 

karyawan maka semakin tinggi pula insentif unjuk kerja yang diterima karyawan. 

 Dalam angket yang berisi daftar pernyataan, pernyataan mengenai insentif unjuk 

kerja terdiri dari dua jenis. Pertama, adalah mengukur apakah insentif unjuk kerja 

karyawan telah sesuai dengan jerih payah yang diberikan. Kedua, adalah mengukur 

apakah insentif unjuk kerja yang diberikan perusahaan mampu mendorong karyawan 

untuk mencapai prestasi kerja yang baik. 

 Berdasarkan hasil jawaban responden terhadap pernyataan mengenai apakah 

insentif unjuk kerja yang diberikan telah sesuai dengan jerih payah yang diberikan, 

responden menjawab sebagai berikut : 

Gambar 4.5 

Pernyataan 3 (Finansial) 
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 Sumber Data yang diolah 

 Untuk pernyataan mengenai apakah insentif unjuk kerja mampu mendorong 

karyawan untuk mencapai prestasi kerja yang baik, responden menjawab sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.6 

Pernyataan 4 (Finansial) 
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 Sumber : Data yang diolah 

 

3. Tunjangan Transportasi 

 Tunjangan transportasi merupakan salah satu komponen kompensasi yang 

diberikan oleh PT. Aneka Tambang, Tbk. Besarnya tunjangan transportasi diberikan 

berdasarkan jauh dekatnya lokasi tempat tinggal. Besaran Tunjangan transportasi juga  

terus dievaluasi sesuai dengan kondisi ekonomi setiap tahunnya.  

 Dalam angket yang berisi daftar penyataan, pernyataan mengenai tunjangan 

transportasi ditujukan untuk mengetahui apakah besaran tunjangan transportasi yang 

diberikan perusahaan mampu menutupi kebutuhan biaya transportasi karyawan. 

 Berdasarkan hasil jawaban responden terhadap pernyataan apakah tunjangan 

transportasi mampu menutupi kebutuhan biaya transportasi karyawan, responden 

menjawab sebagai berikut : 
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Gambar 4.7 

Pernyataan 5 (Finansial) 
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  Sumber : Data yang diolah 

4. Jaminan kesehatan 

 Jaminan kesehatan yang diberikan perusahaan merupakan kompensasi finansial  

tidak langsung yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Pelayanan kesehatan 

yang diberikan PT. Aneka Tambang, Tbk bermacam-macam, mulai dari poliklinik yang 

disediakan di kantor, asuransi kesehatan yang bisa digunakan dibeberapa rumah sakit 

yang bekerja sama, dan reimburse biaya kesehatan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Perusahaan telah menetapkan biaya kesehatan yang ditanggung perusahaan tiap 

tahunnya bagi masing-masing karyawan.  

 Berdasarkan angket yang berisi daftar penyataan, pernyataan mengenai jaminan 

kesehatan ditujukan untuk mengetahui apakah jaminan kesehatan yang diberikan 

perusahaan layak dan cukup memberikan rasa aman dan nyaman bekerja di perusahaan 

ini. 

 Berdasarkan hasil jawaban responden mengenai penyataan apakah jaminan 

kesehatan yang diberikan perusahaan layak dan cukup memberikan rasa aman dan 

nyaman bekerja di perusahaan ini, jawaban responden adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.8 

Pernyataan 6 (Finansial) 
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  Sumber : Data yang diolah 

 Dengan menganalisis masing-masing pernyataan berikut dengan rata-rata 

jawaban responden tiap pernyataan, berdasarkan metode yang digunakan dalam 

penelitian terdahulu (Annie F. Lubis, 2004), maka disusunlah urutan peringkat atau 

ranking rata-rata jawaban responden dari yang tertinggi hingga yang terendah dalam 

tabel di bawah ini: 

Tabel 4.8 

Peringkat pernyataan kompensasi finansial 

 Sumber : Data yang diolah 

No Pernyataan Rata-rata  Ranking 
1 Gaji yang diterima sesuai dengan ketentuan 

Upah Minimum Regional (UMR) 4,12 1 

2 Insentif unjuk kerja mampu mendorong 
karyawan untuk mencapai prestasi kerja 
yang baik 

3,98 2 

3 Jaminan kesehatan yang diberikan layak dan 
cukup memberikan rasa aman dan nyaman 
bekerja diperusahaan ini.  

3,85 3 

4 Insentif unjuk kerja yang diberikan telah 
sesuai dengan jerih payah yang diberikan 3,83 4 

5 Tunjangan transportasi yang diberikan 
perusahaan mampu menutupi kebutuhan 
biaya transportasi karyawan 

3,80 5 

6 Gaji yang diberikan perusahaan telah sesuai 
dengan jerih payah yang diberikan 3,78 6 
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 Berdasarkan tabel 4.8 di atas terlihat bahwa komponen pernyataan dari 

kompensasi finansial yang memperoleh skor paling tinggi adalah ”Gaji yang diterima 

sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR)” dengan skor 4,12. Namun, 

pernyataan mengenai apakah gaji yang diterima sesuai dengan jerih payah yang 

diberikan hanya memperoleh skor 3,78 atau menempati peringkat terakhir dari keenam 

pernyataan yang mewakili kompensasi finansial. Melihat hasil pemeringkatan ini dapat 

disimpulkan bahwa responden sangat setuju bahwa gaji yang mereka terima sesuai 

dengan ketentuan upah minimum regional yang berlaku, ditunjukan dengan skor 4,12 

yang berada di daerah ”Sangat setuju” yaitu 4 – 5. Responden juga cukup setuju bahwa 

gaji yang mereka terima telah sesuai dengan jerih payah yang mereka berikan, 

ditunjukan dengan skor 3,78 yang berada di daerah ”Setuju” yaitu 3 – 4. Namun 

demikian, jika melihat peringkat pernyataan mengenai kesesuaian gaji dengan jerih 

payah yang menempati peringkat terakhir menunjukan bahwa responden lebih setuju 

dengan komponen pernyataan lain yang mewakili insentif unjuk kerja, tunjangan 

transpotasi, dan jaminan kesehatan. 

 Insentif unjuk kerja manempati peringkat kedua dengan memperoleh nilai 3,98 

yang berarti menurut responden di ketiga direktorat tersebut, insentif unjuk kerja yang 

diberikan perusahaan mampu mendorong karyawan untuk mencapai prestasi kerja yang 

baik. Adapun pernyataan lain mengenai insentif unjuk kerja yang menyatakan bahwa 

insentif unjuk kerja yang diberikan telah sesuai dengan jerih payah yang diberikan 

menempati peringkat ke empat dengan memperoleh skor 3,83. Melihat hal ini dapat kita 

simpulkan bahwa pada dasarnya pemberian insentif unjuk kerja oleh perusahaan 

memang mendorong semangat karyawan untuk mencapai prestasi kerja yang baik dan 

besaran insentif unjuk kerja yang selama ini diberikan dianggap sesuai dengan jerih 
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payah yang telah diberikan, hal ini dibuktikan dengan skor yang diperoleh yaitu 3,98 dan 

3,83 yang sama-sama berada di daerah ”Setuju” yaitu 3 – 4. 

 Jaminan kesehatan menempati peringkat ke-tiga dengan memperoleh skor 3,85 

yang berarti responden di ketiga direktorat tersebut setuju bahwa jaminan kesehatan 

yang diberikan perusahaan layak dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi karyawan 

untuk bekerja di perusahaan ini. Hal ini dibuktikan dengan skor yang diperoleh sebesar 

3,85 berada di daerah ”Setuju” yaitu 3 – 4. 

 Tunjangan transportasi menempati peringkat kelima dengan memperoleh skor 

3,80 yang berarti responden di ketiga direktorat tersebut setuju bahwa tunjangan 

transportasi yang diberikan mencukupi kebutuhan biaya transportasi responden. Hal ini 

dibuktikan dengan skor yang diperoleh yaitu 3,80 berada di daerah ”Setuju” yaitu 3 – 4. 

 

4.2.2.2 Kompensasi Non finansial (X2) 

 Sebagai upaya untuk memperoleh pilihan jawaban atas pernyataan-pernyataan 

yang diajukan kepada responden, khususnya yang berkenaan dengan kompensasi 

nonfinansial, kepada masing-masing responden diberikan angket yang berisikan daftar 

pernyataan yang meliputi antara lain : (1) Promosi Jabatan, (2) Fasilitas Kerja, (3) 

Kesempatan untuk berkembang. 

 Berikut ini adalah uraian secara rinci atas jawaban yang diberikan oleh responden 

terhadap masing-masing pernyataan kompensasi nonfinansial sebagai berikut : 

1. Promosi jabatan 

 Promosi jabatan adalah salah satu komponen kompensasi nonfinansial yang 

diberikan oleh PT. Aneka Tambang, Tbk kepada karyawannya. Promosi jabatan untuk 

kenaikan pangkat jabatan dan peringkat pegawai. Karyawan akan diberikan promosi 

kenaikan pangkat jabatan dan peringkat pegawai apabila memenuhi ketentuan berikut : 
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telah berada di satu pangkat jabatan atau peringkat pegawai sekurang-kurangnya 2 tahun, 

dan menunjukan kinerja yang sangat baik.  

 Dalam angket yang berisi daftar pernyataan, pernyataan mengenai promosi 

jabatan terdiri dari dua jenis pernyataan. Pertama, adalah mengukur apakah setiap 

karyawan memperoleh kesempatan mendapat promosi jabatan yang sama. Kedua, adalah 

mengukur apakah promosi jabatan yang diberikan perusahaan mampu mendorong 

karyawan untuk semakin giat bekerja. 

 Berdasarkan hasil jawaban responden terhadap pernyataan apakah setiap 

karyawan memperoleh kesempatan mendapat promosi jabatan yang sama, responden 

menjawab sebagai berikut : 

Gambar 4.9 
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  Sumber : Data yang diolah 

 

Untuk pernyataan mengenai apakah promosi jabatan yang diberikan perusahaan 

mampu mendorong karyawan untuk semakin giat bekerja, responden menjawab sebagai 

berikut : 
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Gambar 4.10 

Pernyataan 2 (Nonfinansial) 
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 Sumber : Data yang diolah 

2. Fasilitas Kerja 

 Untuk mendukung aktifitas bekerja Direktorat SDM, CSR, dan GA, maka 

dibutuhkan fasilitas kerja yang mendukung. Fasilitas kerja merupakan salah satu 

komponen kompensasi nonfinansial yang meliputi pemberian atmosphere kerja yang 

nyaman dan kondusif, ruangan kerja yang nyaman untuk berkerja, dan alat tulis kantor 

(ATK) yang memadai serta mendukung kegiatan kerja. Fasilitas kerja merupakan 

komponen kompensasi nonfinansial yang sangat sensitif dengan kinerja karyawan, 

apabila fasilitas kerja kurang mendukung kegiatan kerja dan ditambah atmosphere kerja 

yang kurang nyaman maka akan berdampak langsung kepada kinerja karyawan. Di 

kantor pusat PT. Aneka Tambang, Tbk Jakarta, fasilitas kerja yang diberikan terbilang 

lengkap diantaranya  adalah ruang kerja sesuai dengan jabatan struktural, alat tulis kantor 

yang lengkap, komputer yang dilengkapi jaringan internet, ruang rapat kecil masing-

masing direktorat, ruang diskusi, dan kamar kecil yang memadai. Semua ini dipersiapkan 

untuk mendukung kerja karyawan. 

 Dalam angket yang berisi daftar pernyataan, pernyataan mengenai fasilitas kerja 

terdiri dari dua jenis pernyataan. Pertama, adalah mengukur apakah ruangan dan 

atmosphere kerja mendukung dalam kegiatan bekerja karyawan. Kedua, adalah 
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mengukur apakah alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya memadai dan menunjang 

kegiatan bekerja. 

 Berdasarkan hasil jawaban responden terhadap pernyataan apakah  ruangan dan 

atmosphere kerja mendukung dalam kegiatan bekerja karyawan, responden menjawab 

sebagai berikut : 

Gambar 4.11 
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 Sumber : Data yang diolah 

Untuk pernyataan mengenai apakah alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya 

memadai dan menunjang kegiatan bekerja, responden menjawab sebagai berikut: 

Gambar 4.12 
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  Sumber : Data yang diolah 
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3. Kesempatan untuk berkembang 

 Kesempatan untuk berkembang diberikan oleh PT. Aneka Tambang, Tbk seluas-

luasnya kepada karyawan dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusianya. Kesempatan untuk berkembang bagi karyawan adalah salah satu komponen 

dari kompensasi nonfinansial. Program-program mengembangkan karyawan yang 

dijalankan oleh PT.Aneka Tambang, Tbk ditangani oleh direktorat tersendiri yaitu 

direktorat Learning and Development (L&D). Setiap karyawan dituntut untuk 

mengembangkan dirinya melalui program-program yang telah disusun perusahaan, 

sehingga hasrat individu untuk terus berkembang dapat diakomodir oleh perusahaan. 

Program-program nyata yang dilakukan diantaranya adalah pendidikan dan pelatihan 

(Diklat), kegiatan outbond bersama, sertifikasi kompetensi, hingga memberikan 

beasiswa melanjutkan pendidikan di luar negeri bagi karyawan yang menunjukan potensi 

dan prestasi kerja yang sangat baik. 

 Dalam angket yang berisi daftar pernyataan, pernyataan mengenai kesempatan 

untuk berkembang terdiri dari dua jenis pernyataan. Pertama, adalah mengukur apakah 

perusahaan memberikan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan 

kebutuhan dan kompetensi karyawan. Kedua, adalah mengukur apakah program 

pendidikan dan pelatihan yang dilakukan memberikan dampak peningkatan kualitas dan 

semangat kerja karyawan. 

 Berdasarkan hasil jawaban responden terhadap pernyataan apakah perusahaan 

memberikan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan 

kompetensi karyawan, responden menjawab sebagai berikut : 
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Gambar 4.13 
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  Sumber : Data yang diolah 

Untuk pernyataan mengenai apakah program pendidikan dan pelatihan yang 

dilakukan memberikan dampak peningkatan kualitas dan semangat kerja karyawan, 

responden menjawab sebagai berikut : 

Gambar 4.14 
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 Dengan menganalisis masing-masing pernyataan berikut dengan rata-rata 

jawaban responden tiap pernyataan, berdasarkan metode yang digunakan dalam 

penelitian terdahulu (Annie F. Lubis, 2004), maka disusunlah urutan peringkat atau 

ranking rata-rata jawaban responden dari yang tertinggi hingga yang terendah dalam 

tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.9 

Peringkat Pernyataan kompensasi nonfinansial 

No Pernyataan Rata-rata Ranking 
1 Promosi jabatan yang diberikan mampu 

mendorong karyawan untuk semakin giat 
bekerja 

4,17 1 

2 Kebijakan program pendidikan dan 
pelatihan yang diberikan meningkatkan 
kualitas dan semangat kerja karyawan 

4,15 2 

3 Fasilitas pendukung (ATK dan 
perlengkapan lain) yang diberikan 
perusahaan menunjang kegiatan bekerja 
karyawan. 

4,12 3 

4 Setiap karyawan mempunyai kesempatan 
mendapat promosi jabatan yang sama. 3,95 4 

5 Ruangan dan atmosphere kerja  nyaman 
dan mendukung kegiatan bekerja 
karyawan 

3,85 5 

6 Perusahaan memberikan kebijakan 
program pendidikan dan pelatihan yang 
sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi 
setiap karyawan. 

3,85 6 

 Sumber : Data yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas terlihat bahwa komponen pernyataan dari 

kompensasi nonfinansial yang memperoleh skor paling tinggi adalah ”Promosi jabatan 

yang diberikan mampu mendorong karyawan untuk semakin giat bekerja” dengan skor 

4,17. Ini menunjukan responden di Direktorat SDM, CSR, dan GA sangat setuju bahwa 

promosi jabatan memang mendorong karyawan untuk semakin giat bekerja. Hal ini 

dibuktikan dengan skor yang diperoleh sebesar 4,17 berada di daerah ”Sangat setuju” 

yaitu 4 – 5. Adapun pernyataan yang juga terkait tentang promosi jabatan yaitu ”Setiap 

karyawan mempunyai kesempatan mendapatkan promosi jabatan yang sama” berada di 

peringkat ke empat dengan skor 3,95. Ini menunjukan responden di tiga direktorat 

tersebut setuju bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan 
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promosi jabatan. Hal ini dibuktikan dengan skor yang diperoleh sebesar 3,95 berada di 

daerah ”Setuju” yaitu 3 – 4. 

 ”Kebijakan program pendidikan dan pelatihan yang diberikan meningkatkan 

kualitas dan semangat kerja karyawan” berada di peringkat kedua dengan skor 4,15 yang 

berarti responden sangat setuju bahwa kebijakan pendidikan dan pelatihan yang 

diberikan memang meningkatkan kualitas dan semangat kerja karyawan, hal ini 

dibuktikan dengan skor yang diperoleh sebesar 4,15 berada di daerah “Sangat setuju” 

yaitu 4 – 5. Pernyataan mengenai kesempatan untuk berkembang lainnya yaitu 

“Perusahaan memberikan kebijakan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai 

dengan kebutuhan dan kompetensi setiap karyawan” berada di posisi ke-enam dengan 

skor 3,85. Ini berati responden di ketiga direktorat tersebut setuju bahwa program 

pendidikan dan pelatihan yang diberikan perusahaan telah sesuai dengan kebutuhan dan 

kompetensi setiap karyawan. Hal ini dibuktikan dengan skor yang diperoleh sebesar 3,85 

berada didaerah “Setuju” yaitu 3 – 4. 

 “Fasilitas pendukung (ATK dan perlengkapan lain) yang diberikan perusahaan 

menunjang kegiatan bekerja karyawan” menduduki peringkat ketiga dengan skor 4,12, 

yang berarti responden di ketiga direktorat tersebut menilai sangat setuju bahwa fasilitas 

pendukung seperti alat tulis kantor dan perlengkapan kerja lainnya yang diberikan 

perusahaan memang menunjang kegiatan bekerja karyawan. Hal ini dibuktikan dengan 

skor yang diperoleh sebesar 4,12 berada di daerah “Sangat setuju” yaitu 4 – 5. 

Sedangkan pernyataan mengenai fasilitas kerja lainnya yaitu “Ruangan dan atmosphere 

kerja  nyaman dan mendukung kegiatan bekerja karyawan” berada di posisi ke-lima 

dengan skor 3,85, yang berarti karyawan di ketiga direktorat tersebut setuju bahwa 

ruangan dan atmosphere kerja memang nyaman dan mendukung kegiatan bekerja 



72 

 

karyawan. Hal ini dibuktikan dengan skor yang diperoleh sebesar 3,85 berada didaerah 

“Setuju” yaitu 3-4. 

 

4.2.2.3 Kepuasan kerja (Y) 

Sebagai upaya untuk memperoleh pilihan jawaban atas pernyataan-pernyataan 

yang diajukan kepada responden, khususnya yang berkenaan dengan kepuasan kerja, 

kepada masing-masing responden diberikan angket yang berisikan daftar pernyataan 

yang meliputi 20 aspek yang diteliti berdasarkan Minnesota Satisfaction Questionaire 

(MSQ) antara lain : (1) Aktivitas atau kegiatan, (2) Kebebasan atau kemandirian, (3) 

Variasi pekerjaan, (4) Status sosial, (5) Supervisi, (6) Kemampuan teknis supervisi, (7) 

Nilai moral, (8) Kepastian dan keamanan, (9) Pelayanan sosial, (10) Kekuasaan, (11) 

Penggunaan kemampuan, (12) Kebijakan organisasi dan prakteknya, (13) Kompensasi, 

(14) Kesempatan untuk maju, (15) Tanggung jawab, (16) Kreativitas, (17) Kondisi 

kerja, (18) Rekan kerja, (19) Penghargaan, (20) Prestasi.  

 Berikut ini adalah uraian secara rinci atas jawaban yang diberikan oleh responden 

terhadap masing-masing pernyataan kepuasan kerja sebagai berikut : 

1. Aktivitas atau kegiatan 

 Dalam Minnesota satisfaction questionaire (MSQ) terdapat 20 aspek untuk 

mengukur kepuasan kerja karyawan, yang pertama adalah aktifitas atau kegiatan. 

Apakah responden puas jika selalu sibuk dalam waktu kerja yang dimiliki setiap harinya. 

Jawaban responden adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.15 
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  Sumber : Data yang diolah 

2. Kebebasan atau kemandirian 

 Aspek yang kedua adalah kebebasan atau kemandirian, untuk mengukur apakah 

responden puas dengan kesempatan untuk mengerjakan pekerjaannya sendiri  secara 

bebas (Mandiri). Jawaban responden adalah sebagai berikut : 

Gambar 4.16 

Pernyataan 2 (Kepuasan kerja) 

 
 Sumber : Data yang diolah 

3. Variasi pekerjaan 

 Aspek yang ketiga adalah Variasi pekerjaan, untuk mengukur apakah responden 

puas dengan dinamisasi pekerjaannya (bervariasi/tidak monoton). Jawaban responden 

adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.17 
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 Sumber : Data yang diolah 

4. Status sosial  

 Aspek yang keempat adalah status sosial, untuk mengukur kepuasan responden 

terhadap kesempatan untuk menjadi ”seseorang” di lingkungan kerjanya. Jawaban 

responden adalah sebagai berikut : 

Gambar 4.18 

Pernyataan 4 (Kepuasan Kerja) 

17.07
%

26.83
% 41.46%

12.20%

2.44%

Sangat 
puas

Puas
Netral

Tidak 
puas

Sangat 
tidak puas

Pernyataan 4

 
  Sumber : Data yang diolah 

5. Supervisi 

 Aspek yang kelima adalah supervisi, untuk mengukur apakah responden merasa 

puas dengan hubungan antara atasan dan bawahannya. Jawaban responden adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.19 
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 Sumber : Data yang diolah 

6. Kemampuan teknis supervisi 

 Aspek yang keenam adalah kemampuan teknis supervisi, untuk mengukur 

kepuasan responden terhadap kemampuan atasannya dalam mengambil keputusan. 

Jawaban responden adalah sebagai berikut : 

Gambar 4.20 

Pernyataan 6 (Kepuasan Kerja) 

12.20%

53.66%

31.71%

2.44%

Sangat 
Puas

Puas
Netral

Tidak 
puas

Pernyataan 6

 
  Sumber : Data yang diolah 

7. Nilai moral  

 Aspek yang ketujuh adalah nilai moral, untuk mengukur kepuasan responden 

terhadap kesempatan untuk mengerjakan suatu pekerjaan sesuai dengan hati nurani. 

Jawaban responden adalah sebagai berikut : 
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 Gambar 4.21 
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 Sumber : Data yang diolah 

8. Kepastian dan keamanan 

 Aspek yang kedelapan adalah kepastian dan keamanan, untuk mengukur 

kepuasan responden terhadap kepastian kerja yang didapat dari pekerjaannya saat ini. 

Jawaban dari responden adalah sebagai berikut : 

Gambar 4.22 
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 Sumber : Data yang diolah 

9. Pelayanan sosial 

 Aspek kesembilan adalah pelayanan sosial, untuk mengukur apakah responden 

merasa puas terhadap kesempatan untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Jawaban 

dari responden adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.23 
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 Sumber : Data yang diolah 

10. Kekuasaan  

 Aspek yang kesepuluh adalah kekuasaan, untuk mengukur kepuasan responden 

terhadap kesempatan memiliki wewenang untuk memerintahkan orang lain. Jawaban 

responden adalah sebagai berikut : 

Gambar 4.24 
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 Sumber : Data yang diolah 

11. Penggunaan kemampuan 

 Aspek yang kesebelas adalah penggunaan kemampuan, untuk mengukur apakah 

responden puas memiliki kesempatan untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan 

kemampuan diri sendiri. Jawaban responden adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.25 
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  Sumber : Data yang diolah 

12. Kebijakan organisasi dan prakteknya 

 Aspek yang keduabelas adalah kebijakan organisasi dan prakteknya, untuk 

mengetahui kepuasan responden terhadap pelaksanaan kebijakan perusahaan. Jawaban 

responden adalah sebagai berikut : 

Gambar 4.26 
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  Sumber : Data yang diolah 

13. Kompensasi 

 Aspek ketigabelas adalah kompensasi, untuk mengukur kepuasan responden 

terhadap upah atau gaji yang diterima dibandingkan dengan jerih payah yang 

dikeluarkan. Jawaban responden adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.27 
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 Sumber : Data yang diolah 

14. Kesempatan untuk maju 

 Aspek keempatbelas adalah kesempatan untuk maju, untuk mengukur seberapa 

puas responden terhadap kesempatan untuk mengembangkan diri pada pekerjaan, 

jawaban responden adalah sebagai berikut : 
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 Sumber : Data yang diolah 

15. Tanggung jawab 

 Aspek yang kelimabelas adalah tanggung jawab, untuk mengukur kepuasan 

responden terhadap kebebasan menggunakan pendapat pribadi. Jawaban responden 

adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.29 
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  Sumber : Data yang diolah 

16. Kreativitas 

 Aspek yang keenambelas adalah kreativitas, untuk mengukur kepuasan 

responden terhadap kesempatan untuk menggunakan metode sendiri dalam mengerjakan 

pekerjaan. Jawaban responden adalah sebagai berikut : 
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 Sumber : Data yang diolah 

17. Kondisi kerja 

 Aspek yang ketujuhbelas adalah kondisi kerja, untuk mengukur kepuasan 

responden terhadap kondisi kerja saat ini. Jawaban responden adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.31 

Pernyataan 17 (Kepuasan Kerja) 
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7.32%
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 Sumber : Data yang diolah  

18. Rekan kerja 

 Aspek yang ke delapanbelas adalah rekan kerja, untuk mengukur kepuasan 

responden terhadap hubungan kerja sama antar rekan kerja. Jawaban responden adalah 

sebagai berikut : 

Gambar 4.32 

Pernyataan 18 (Kepuassan Kerja) 

24.39%

56.10%

17.07
%
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Tidak 
puas

Pernyataan 18

 
 Sumber : Data yang diolah 

19. Penghargaan 

 Aspek kesembilanbelas adalah penghargaan, untuk mengukur kepuasan 

responden atas penghargaan atau pujian yang diperoleh ketika berhasil mengerjakan 

pekerjaan dengan baik. Jawaban responden adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.33 

Pernyataan 19 (Kepuasan Kerja) 
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43.90%

2.44%
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Tidak 
puas

Pernyataan 19

 
  Sumber : Data yang diolah 

20. Prestasi 

 Aspek yang terakhir adalah prestasi, untuk mengukur kepuasan responden atas 

perasaan senang ketika berhasil mencapai target kerja dengan sempurna. Jawaban 

responden adalah sebagai berikut : 

Gambar 4.34 

Pernyataan 20 (Kepuasan Kerja) 

36.59%

43.90%

14.63%

4.88%

Sangat 
puas

Puas
Netral

Tidak 
puas

Pernyataan 20

 
 Sumber : Data yang diolah 

Dengan menganalisis masing-masing pernyataan berikut dengan rata-rata 

jawaban responden tiap pernyataan, berdasarkan metode yang digunakan dalam 

penelitian terdahulu (Annie F. Lubis, 2004), maka disusunlah urutan peringkat atau 

ranking rata-rata jawaban responden dari yang tertinggi hingga yang terendah dalam 

tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.10 

Peringkat Pernyataan kepuasan kerja 

No Pernyataan Rata-rata Ranking 
1 Prestasi 4,12 1 
2 Rekan kerja 4,02 2 
3 Kemampuan teknis supervise 3,76 3 
4 Penggunaan kemampuan 3,76 4 
5 Kesempatan untuk maju 3,73 5 

6 Penghargaan 3,63 6 
7 Kompensasi 3,63 7 
8 Supervisi 3,61 8 
9 Kepastian dan keamanan 3,61 9 

10 Pelayanan sosial 3,61 10 
11 Nilai moral 3,54 11 
12 Kebijakan organisasi dan prakteknya 3,51 12 
13 Kondisi kerja 3,51 13 
14 Aktifitas atau kegiatan 3,49 14 
15 Status sosial 3,44 15 
16 Kebebasan atau kemandirian 3,39 16 
17 Kreatifitas 3,37 17 
18 Variasi pekerjaan 3,32 18 
19 Tanggung jawab 3,2 19 
20 Kekuasaan 3,15 20 

 Sumber : Data yang diolah 

Dari hasil pemeringkatan pernyataan berdasarkan rata-rata tiap pernyataan maka 

dapat dilihat bahwa pernyataan yang memperoleh skor rata-rata tertinggi adalah 

pernyataan mengenai prestasi yaitu ”kepuasan responden terhadap perasaan senang 

ketika berhasil mencapai target kerja dengan sempurna” dengan skor 4,12. Pernyataan 

yang memperoleh skor rata-rata terkecil adalah pernyataan mengenai kekuasaan yaitu 

”kepuasan responden terhadap kesempatan memiliki wewenang untuk memerintahkan 

orang lain” dengan skor 3,15 dan berada di peringkat 20. 

Dilihat dari skor rata-rata setiap pernyataan mayoritas tergolong kedalam kategori 

”Setuju” yaitu 3 – 4. Hanya 2 pernyataan yang masuk kedalam kategori ”Sangat setuju” 

yaitu 4 – 5, diantaranya adalah pernyataan ”kepuasan responden terhadap perasaan 
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senang ketika berhasil mencapai target kerja dengan sempurna” (Prestasi) dan ”kepuasan 

responden terhadap hubungan kerja sama antar rekan kerja” (Rekan kerja). Pernyataan 

selebihnya masuk kedalam kategori ”Setuju”. 

Adapun yang perlu menjadi perhatian adalah pernyataan-pernyataan yang 

memperoleh skor rata-rata tiap pernyataannya di bawah 3,5. Skor rata-rata yang berada 

dibawah 3,5 walaupun masih berada didalam kategori ”Setuju” namun lebih mendekati 

ke skor 3 sebagai skor ”Netral”. Terdapat 6 pernyataan yang memiliki skor rata-rata di 

bawah 3,5, di antaranya adalah pernyataan ”kepuasan responden jika selalu sibuk dalam 

waktu kerja yang dimiliki setiap harinya” (aktifitas atau kegiatan) dengan skor 3,49, 

”kepuasan responden terhadap kesempatan untuk menjadi ”seseorang” di lingkungan 

kerjanya” (status sosial) dengan skor 3,44, ”kepuasan responden terhadap kesempatan 

untuk mengerjakan pekerjaannya sendiri  secara bebas atau mandiri” (kebebasan atau 

kemandirian) dengan skor 3,39, ”kepuasan responden terhadap kesempatan untuk 

menggunakan metode sendiri dalam mengerjakan pekerjaan” (kreatifitas) dengan skor 

3,37, ”kepuasan responden terhadap dinamisasi pekerjaannya yang bervariasi atau tidak 

monoton” (variasi pekerjaan) dengan skor 3,32, ”kepuasan responden terhadap 

kebebasan menggunakan pendapat pribadi” (tanggung jawab) dengan skor 3,20, dan 

yang terakhir adalah ”kepuasan responden terhadap kesempatan memiliki wewenang 

untuk memerintahkan orang lain” (kekuasaan) dengan skor 3,15. 

 

4.2.3 Uji validitas, reliabilitas dan Asumsi klasik 

4.2.3.1 Uji Validitas 

 Uji validitas dilakukan dengan mengukur korelasi antara variabel/ item dengan 

skor total variabel. Cara mengukur dengan mencari korelasi antara masing-masing 

pertanyaan dengan skor total menggunakan rumus teknik korelasi product moment dari 



85 

 

Pearson. Teknik ini bertujuan untuk menguji apakah setiap item atau butir pernyataan 

benar-benar mampu mengungkap faktor yang akan diukur atau konsistensi internal tiap 

item alat ukur dalam mengukur suatu faktor. 

 Nilai korelasi yang diperoleh dari hasil perhitungan statistik menggunakan SPSS 

lalu dibandingkan dengan tabel nilai korelasi (r) Product Moment untuk mengetahui 

apakah nilai korelasi yang diperoleh signifikan atau tidak. Nilai nilai r tabel yang 

diperoleh adalah sebesar 0,308, sedangkan nilai r hitung dari masing-masing variabel 

dapat dilihat dalam tabel 4.11 di bawah ini : 

Tabel 4.11 

Uji Validitas 

No Kode variabel Hasil r hitung Validitas 
1 Kompensasi Finansial (X1) 

  kf1 0,721 Valid 
  kf2 0,837 Valid 
  kf3 0,725 Valid 
  kf4 0,82 Valid 
  kf6 0,766 Valid 

2 Kompensasi Nonfinansial (X2) 
  knf1 0,774 Valid 
  knf2 0,88 Valid 
  knf3 0,723 Valid 
  knf4 0,842 Valid 
  knf5 0,737 Valid 
  knf6 0,755 Valid 

3 Kepuasan Kerja (Y) 
  kk1 0,486 Valid 
  kk2 0,732 Valid 
  kk3 0,751 Valid 
  kk4 0,715 Valid 
  kk5 0,761 Valid 
  kk6 0,682 Valid 
  kk7 0,684 Valid 
  kk8 0,78 Valid 
  kk9 0,616 Valid 
  kk10 0,55 Valid 
  kk11 0,7 Valid 
  kk12 0,634 Valid 
  kk13 0,678 Valid 
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  kk14 0,738 Valid 
  kk15 0,667 Valid 
  kk16 0,781 Valid 
  kk17 0,779 Valid 
  kk18 0,415 Valid 
  kk19 0,636 Valid 
  kk20 0,659 Valid 
Sumber : Data yang diolah 

 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa semua pernyataan yang ada 

didalam angket yang disebarkan kepada responden adalah valid. Dibuktikan dengan nilai 

r hitung statistik yang lebih besar dari r tabel (r hitung > r tabel). 

4.2.3.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana pernyataan-pernyataan 

yang ada di dalam angket  dapat dipercaya atau dapat diandalkan dan konsisten dari 

waktu ke waktu. Untuk uji reliabilitas penulis menggunakan alat bantu SPSS guna 

mendapatkan nilai alpha Cronbach. Nilai alpha Cronbach tiap variabel dapat dilihat 

pada table 4.12 di bawah ini : 

Tabel 4.12 

Uji reliabilitas 

No Kode Variabel Alpha Cronbach (α) Reliabilitas 

1 Kompensasi Finansial 0,86 Reliabel 
2 Kompensasi Nonfinansial 0,871 Reliabel 

3 Kepuasan Kerja 0,937 Reliabel 
Sumber : Data yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh variabel dalam penelitian 

ini reliabel, hal ini dibuktikan dengan nilai alpha Cronbach masing-masing variabel 

berada diatas 0,6 (> 0,6). 
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4.2.3.3 Uji Asumsi klasik 

A. Uji Normalitas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel 

dependent, variabel independent atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati nomal. Uji yang 

digunakan adalah dengan menggunakan uji statistik kolmogorov-smirnov, dengan tingkat 

signifikansi (α) sebesar 5%, maka apabila dari hasil perhitungan didapatkan tingkat 

signifikansi lebih dari 5% (≥ 0,05) dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal, 

sebaliknya jika tingkat signifikansi (α) dibawah 5% (≤ 0,05) data tidak terdistribusi 

normal. Hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  

Tabel 4.13 

Uji Normalitas 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
kepuasan kerja ,117 41 ,173 ,968 41 ,287 
kompensasi finansial ,118 41 ,166 ,948 41 ,058 
kompensasi 
nonfinansial ,095 41 ,200 ,945 41 ,046 

 Sumber : Data yang diolah 

 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari uji 

kolmogorov-smirnov untuk ketiga variabel penelitian berada di atas 0,05 (≥ 0,05) maka 

dengan demikian dapat dikatakan bahwa data terdistribusi secara normal. 

B. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antar 

variabel independent dalam model regresi. multikolinearitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan melihat nilai inflation factor (VIF) pada model regresi. 

Menurut Santoso (2001), pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel 
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tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. Begitu 

pula sebaliknya jika nilai VIF berada dibawah 5 maka variabel tersebut tidak memiliki 

persoalan multikolinearitas. Hasil perhitungan uji multikolinearitas dapat dilihat pada 

tabel 4.14 di bawah ini : 

Tabel 4.14 

Uji Multikolinearitas 

No Variabel 
Collinearity Statistic 

Tollerance VIF 
1 Kepuasan kerja (Constant)     
2 Kompensasi finansial 0,897 1,115 
3 Kompensasi nonfinansial 0,897 1,115 

Sumber : Data yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai inflation factor (VIF) pada 

model regresi tidak ada yang berada di atas 5 (≤  5). Ini menunjukan bahwa di antara 

variabel tersebut tidak memiliki persoalan multikolinearitas. 

C. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari 

residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Pada penelitian ini penulis 

menggunakan uji Park, yaitu meregresikan nilai residual (Lnei²) dengan masing-masing 

variabel dependent (LnX1 dan LnX2). Hasil t hitung dari regresi nilai residual tersebut 

kemudian dibandingkan dengan t tabel. Jika t hitung berada di antara –t tabel dan +t tabel 

(-t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel) maka dapat dikatakan tidak ada gejala heterokedastisitas, 

sedangkan nilai t tabel adalah sebesar 2,023 (Df = 39 dan signifikansi 0,025). Hasil 

perhitungan regresi nilai residual dapat dilihat dalam tabel 4.15 di bawah ini : 
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Tabel 4.15 

Uji Heterokedastisitas 

No Variabel t hitung Sig 
1 Constant     
2 LnX1 1,458 0,153 
3 LnX2 0,5 0,62 

Sumber : Data yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai t hitung dari nilai residual 

variabel X1 dan X2 berada diwilayah -2,023 ≤ 1,458 ≤ +2,023 dan -2,023 ≤ 0,5 ≤ 

+2,023. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya masalah heterokedastisitas 

pada model regresi. 

 

4.2.4 Pembahasan 

4.2.4.1 Hubungan antara variabel kompensasi finansial dan kompensasi 

nonfinansial dengan variabel kepuasan kerja. 

 Untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel kompensasi finansial 

dan kompensasi nonfinansial dengan variabel kepuasan kerja, dapat dilihat dari tabel 

berikut ini : 

Tabel 4.16 

Korelasi ganda 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,749 ,561 ,538 ,394996 
Sumber : Data yang diolah 

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai R yang diperoleh adalah sebesar 0,749 

maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel kompensasi finansial dan 
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variabel kompensasi nonfinansial terhadap kepuasan kerja adalah kuat. Hal ini didukung 

oleh nilai R square sebesar 0,561 yang artinya adalah kedua variable ini mampu 

menjelaskan sebesar 56,1% variasi variabel kepuasan kerja, sedangkan 43,9% 

dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model 

penelitian ini. 

4.2.4.2 Kontribusi masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya 

 Kontribusi variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya dapat dilihat 

melalui koefisien regresi hasil perhitungan menggunakan alat bantu SPSS. Berdasarkan 

angka-angka hasil koefisien tersebut maka dapat disusun kedalam sebuah persamaan 

regresi yang berbentuk sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 

Dimana : a = Konstanta 

b1 = Koefisien regresi X1 

b2 = Koefisien regresi X2 

 Hasil perhitungan regresi menggunakan SPSS sebagai alat bantu dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.17 

Regresi berganda 

Mode
l   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 

Error Beta 
1 (Constant) 1,339 ,448   2,990 ,005 

kompensasi finansial ,587 ,088 ,754 6,643 ,000 
kompensasi 
nonfinansial -,013 ,103 -,015 -,131 ,896 
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 Berdasarkan angka-angka koefisien dalam perhitungan regresi diatas, maka dapat 

disusun persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = 1,339 + 0,587 X1 – 0,013 X2 

 Persamaan regresi diatas memiliki arti bahwa nilai 1,339 menunjukan jika tanpa 

diberikan kompensasi finansial dan nonfinansial, karyawan PT.Aneka Tambang Tbk 

diketiga direktorat yang diteliti tetap memiliki kepuasan kerja sebesar 1,339 satuan 

kepuasan kerja. Nilai koefisien beta kompensasi finansial sebesar 0,587 mempunyai arti 

jika kompensasi finansial mengalami kenaikan atau penurunan maka akan berpengarung 

langsung (berbanding lurus) terhadap kenaikan atau penurunan kepuasan kerja sebesar 

0,587 satuan kepuasan kerja. Adapun nilai koefisien beta kompensasi nonfinansial 

sebesar -0,013 mempunyai arti jika kompensasi nonfinansial mengalami kenaikan 

berpengaruh terhadap penurunan kepuasan kerja sebesar 0,013 satuan kepuasan kerja 

atau dengan kata lain berbanding terbalik.  

 Untuk menjawab mengapa kompensasi nonfinansial berbanding terbalik, maka 

dapat dibuktikan berdasarkan teori jenjang kebutuhan manusia dari Maslow, karena 

mayoritas dari responden lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan fisik dan biologis 

(Physical needs) contohnya makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan 

keamanan dan keselamatan (safety and security needs) contohnya asuransi kesehatan, 

dana pensiun, gaji, tabungan. Kebutuhan mereka belum sampai pada kebutuhan akan 

sosial (affiliation or acception needs),  kebutuhan akan penghargaan (esteem or status 

needs), dan kebutuhan aktualisasi diri (self actualization). Selain itu mayoritas dari 

karyawan di Direktorat SDM, CSR dan GA PT. Aneka Tambang, Tbk Jakarta sebagai 

responden berusia 20 – 35 tahun, yang tergolong karyawan muda dan produktif, 

ditambah mayoritas responden baru bekerja kurang dari tiga tahun di perusahaan ini. 
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 Berdasarkan observasi langsung yang peneliti lakukan, ada sedikit kecemburuan 

antara karyawan muda dengan karyawan senior sehingga setiap ada penambahan 

kompensasi nonfinansial bagi karyawan yang sebenarnya lebih menguntungkan 

karyawan senior maka justru akan menurunkan kepuasan karyawan muda. Oleh karena 

itu kompensasi nonfinansial berbanding terbalik dengan kepuasan kerja karyawan di 

ketiga Direktorat tersebut.  

 

4.2.5 Pengujian hipotesis 

 Sesuai dengan tujuan penelitian ini dimana ingin mengetahui apakah pemberian 

kompensasi finansial dan kompensasi nonfinansial mempunyai pengaruh terhadap 

kepuasan kerja karyawan di Direktorat SDM, CSR, dan GA kantor pusat PT. Aneka 

Tambang, Tbk, baik secara simultan/bersama-sama maupun secara parsial/terpisah. 

Maka untuk menjawab tujuan penelitian menggunakan dua teknik pengujian hipotesis 

yaitu Uji F dan Uji t. 

 

4.2.5.1 Uji F 

 Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas dalam penelitian 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau serentak terhadap variabel terikatnya. 

Dalam penelitian ini uji F digunakan untuk mengetahui apakah kompensasi finansial dan 

kompensasi nonfinansial memiliki pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap 

kepuasan kerja karyawan di Direktorat SDM, CSR, dan GA PT.Aneka Tambang, Tbk. 

Untuk itu disusunlah hipotesa sebagai berikut : 

Ho :  Kompensasi finansial dan kompensasi nonfinansial tidak memiliki pengaruh 

signifikansecara simultan terhadap kepuasan kerja karyawan di Direktorat SDM, 

CSR dan GA PT. Aneka Tambang, Tbk Jakarta. 
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Ha : Kompensasi finansial dan kompensasi nonfinansial memiliki pengaruh signifikan 

secara simultan terhadap kepuasan kerja karyawan di Direktorat SDM, CSR dan 

GA PT. Aneka Tambang, Tbk Jakarta. 

 Hasil perhitungan uji F dengan alat bantu statistik dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 4.18 

Uji F 

Mode
l   

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 7,586 2 3,793 24,309 ,000(a) 
Residual 5,929 38 ,156     
Total 13,514 40       

Sumber : Data yang diolah 

 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai F hitung adalah sebesar 24,309, nilai 

ini kemudian dibandingkan dengan nilai F tabel. Jika F hitung < F tabel maka Ho 

diterima, sebaliknya jika F hitung > F tabel maka Ho ditolak. Nilai F tabel dengan 

jumlah variable independent  adalah 2 dan Df (n-k-1) adalah 38, maka didapatkan nilai F 

tabel sebesar 3,245. Dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, maka dapat 

disimpulkan bahwa 24,309 > 3,245 (Fhitung > F tabel) menunjukan bahwa Ho ditolak. 

Ho ditolak memiliki arti bahwa kompensasi finansial dan kompensasi nonfinansial 

memiliki pengaruh signifikan  secara simultan terhadap kepuasan kerja karyawan di 

Direktorat SDM, CSR dan GA PT. Aneka Tambang, Tbk Jakarta. 

 

4.2.5.2 Uji t 

 Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas dalam penelitian 

mempunyai pengaruh secara parsial atau terpisah terhadap variabel terikatnya. Dalam 

penelitian ini uji T digunakan untuk mengetahui apakah kompensasi finansial dan 
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kompensasi nonfinansial memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepuasan kerja 

karyawan di Direktorat SDM, CSR, dan GA PT.Aneka Tambang Tbk. Untuk itu 

disusunlah hipotesa yang terpisah antara variabel X1 dan variabel X2 sebagai berikut : 

Ho (X1) :  Kompensasi finansial tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial 

terhadap kepuasan kerja karyawan di Direktorat SDM, CSR dan GA PT. 

Aneka Tambang, Tbk Jakarta. 

Ha (X1) : Kompensasi finansial memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap 

kepuasan kerja karyawan di Direktorat SDM, CSR dan GA PT. Aneka 

Tambang, Tbk Jakarta. 

Ho (X2) :  Kompensasi nonfinansial tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial 

terhadap kepuasan kerja karyawan di Direktorat SDM, CSR dan GA PT. 

Aneka Tambang, Tbk Jakarta. 

Ha (X2) : Kompensasi nonfinansial memiliki pengaruh signifikan secara parsial 

terhadap kepuasan kerja karyawan di Direktorat SDM, CSR dan GA PT. 

Aneka Tambang, Tbk Jakarta. 

 Hasil perhitungan uji t dengan alat bantu statistik dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 4.19 

Uji t 

Model t Sig. 

1 (Constant) 2,990 ,005 
  kompensasi finansial 6,643 ,000 
  kompensasi 

nonfinansial -,131 ,896 

 Sumber : Data yang diolah 
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 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai t hitung untuk variable kompensasi 

finansial adalah sebesar 6,643 sedangkan untuk variable kompensasi nonfinansial adalah 

sebesar -0,131, nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai t tabel. Jika t hitung berada 

di antara positif dan negatif t tabel (-t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel) maka Ho diterima, 

sebaliknya jika - t hitung < - t tabel atau + t hitung > + t tabel maka Ho ditolak. Nilai t 

tabel dengan tingkat signifikansi 95% (uji 2 sisi) dan Df (n-k-1) adalah 38, maka 

didapatkan nilai t tabel sebesar 2,024. 

 Untuk variabel kompensasi finansial, dengan membandingkan nilai t hitung dan 

t tabel maka dapat disimpulkan bahwa 6,643 > 2,024 (+ t hitung > + t tabel) yang 

menunjukan bahwa Ho ditolak. Ho ditolak mempunyai arti bahwa secara parsial 

kompensasi finansial memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan di 

Direktorat SDM, CSR dan GA PT. Aneka Tambang, Tbk Jakarta. 

 Untuk variabel kompensasi nonfinansial, dengan membandingkan nilai t hitung 

dan t tabel maka dapat disimpulkan bahwa -0,131 > -2,024 (- t hitung > - t tabel) yang 

menunjukan bahwa Ho tidak dapat ditolak. Ho tidak dapat ditolak mempunyai arti 

bahwa secara parsial kompensasi nonfinansial tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan di Direktorat SDM, CSR dan GA PT. Aneka 

Tambang, Tbk Jakarta. 

 Mengapa kompensasi nonfinansial tidak mempunyai hubungan yang signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal ini berkaitan dengan teori jenjang kebutuhan 

manusia dari Maslow, karena mayoritas dari responden lebih mementingkan pemenuhan 

kebutuhan fisik dan biologis (Physical needs) contohnya makan, minum, pakaian, tempat 

tinggal, dan kebutuhan keamanan dan keselamatan (safety and security needs) contohnya 

asuransi kesehatan, dana pensiun, gaji, tabungan. Kebutuhan mereka belum sampai pada 

kebutuhan akan sosial (affiliation or acception needs),  kebutuhan akan penghargaan 
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(esteem or status needs), dan kebutuhan aktualisasi diri (self actualization). Hal ini 

didukung oleh karakteristik responden yang menunjukkan bahwa mayoritas dari 

karyawan di Direktorat SDM, CSR dan GA PT. Aneka Tambang, Tbk Jakarta sebagai 

responden berusia 20 – 35 tahun, yang tergolong karyawan muda dan produktif. 

Ditambah mayoritas responden baru bekerja kurang dari tiga tahun di perusahaan ini. 

Semua ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memang lebih memprioritaskan 

pemenuhan kebutuhan fisik dan biologis (Physical needs) dan kebutuhan keamanan dan 

keselamatan (safety and security needs) dibandingkan pemenuhan kebutuhan lainnya. 

 

4.3 Implikasi Manajerial 

 Setelah peneliti selesai melakukan proses pengolahan data serta analisis data, 

peneliti juga ingin memberikan gambaran lebih jelas akan manfaat penelitian ini ke 

dalam implikasi manajerialnya. Peneliti mencoba untuk memberikan analisis tambahan 

untuk memperkuat gambaran penelitian tersebut agar para praktisi khususnya praktisi 

dari PT. Aneka Tambang, Tbk dapat menggunakan penelitian ini sebagai acuan  mereka 

dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan di ketiga direktorat yang diteliti yaitu 

Direktorat SDM,CSR, dan GA.  

 Pada analisa tambahan ini penulis akan menggunakan data pada peringkat 

pernyataan berdasarkan rata-rata jawaban responden tiap pernyataan sama seperti yang 

ada di deskripsi masing-masing variabel, namun hanya variabel kompensasi finansial 

yang terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Berikut tabel hasil 

pemeringkatan rata-rata tiap pernyataan seperti yang ada pada deskripsi masing-masing 

variabel : 
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Tabel 4.20 

Avarage Value pernyataan kompensasi finansial 

 Sumber : Data yang diolah 

 Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden seluruhnya 

sudah setuju dengan masing-masing pernyataan, karena rata-rata tiap pernyataan berada 

diatas 3 sebagai standar penilaian minimum setuju. Rata-rata keseluruhan jawaban 

responden pada variabel kompensasi finansial adalah sebesar 3,89. Walaupun umumnya 

responden telah setuju dengan masing-masing pernyataan, dari keenam indikator 

penyataan ternyata terdapat 4 pernyataan yang nilainya berada dibawah rata-rata 

keseluruhan. Sedangkan dua pernyataan yaitu mengenai kesesuaian gaji yang diterima 

dengan upah minimum regional dan insentif unjuk kerja yang ternyata mampu 

memotivasi karyawan untuk mencapai prestasi kerja yang baik, sudah berada diatas rata-

rata keseluruhan. Artinya perusahaan hanya perlu terus menjaga agar gaji yang diberikan 

No Pernyataan Rata-rata  Ranking 
1 Gaji yang diterima sesuai dengan ketentuan 

Upah Minimum Regional (UMR) 4,12 1 

2 Insentif unjuk kerja mampu mendorong 
karyawan untuk mencapai prestasi kerja yang 
baik 

3,98 2 

3 Jaminan kesehatan yang diberikan layak dan 
cukup memberikan rasa aman dan nyaman 
bekerja diperusahaan ini.  

3,85 3 

4 Insentif unjuk kerja yang diberikan telah 
sesuai dengan jerih payah yang diberikan 3,83 4 

5 Tunjangan transportasi yang diberikan 
perusahaan mampu menutupi kebutuhan 
biaya transportasi karyawan 

3,80 5 

6 Gaji yang diberikan perusahaan telah sesuai 
dengan jerih payah yang diberikan 3,78 6 

Avarage value variable Kompensasi finansial 3,89 
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kepada karyawan sesuai dengan upah minimum regional dan terus memberikan insentif 

unjuk kerja guna menumbuhkan semangat karyawan untuk mencapai prestasi kerja yang 

baik. 

Yang perlu mendapatkan perhatian adalah keempat indikator pernyataan yang 

masih berada dibawah rata-rata. Diantaranya adalah pernyataan mengenai jaminan 

kesehatan yang layak dan memberikan rasa aman serta nyaman bekerja diperusahaan ini 

yang memperoleh rata-rata 3,85, pernyataan mengenai insentif unjuk kerja yang 

diberikan telah sesuai dengan jerih payah yang diberikan memperoleh rata-rata 3,83, 

pernyataan mengenai tunjangan transportasi yang diberikan telah mencukupi kebutuhan 

biaya transportasi karyawan memperoleh rata-rata 3,80, dan yang terakhir adalah 

pernyataan mengenai gaji yang diberikan telah sesuai dengan jerih payah yang diberikan 

memperoleh rata-rata 3,78. 

 Jaminan kesehatan yang diberikan selama ini sudah terbilang layak dan cukup 

membuat karyawan merasa aman dan nyaman bekerja diperusahaan ini, namun alangkah 

baiknya jika ada peningkatan efektifitas dan efisiensi jaminan kesehatan. Contohnya 

melalui peningkatkan pelayanan kesehatan di poliklinik dengan menyediakan apotek 

yang lengkap dan dokter spesialis bukan hanya dokter umum. Sehingga karyawan 

merasa kebutuhan akan pemeliharaan kesehatannya mudah didapat dan terjamin. 

Ditambah lagi PT. Aneka Tambang Tbk merupakan salah satu dari Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang bonafit di Indonesia, sudah seharusnya sebagai perusahaan yang 

bonafit memberikan jaminan kesehatan terbaik bagi sumber daya manusianya. 

 Insentif unjuk kerja memang terbukti mampu mendorong semangat karyawan 

untuk mencapai prestasi kerja yang baik, namun rata-rata dari pernyataan insentif kerja 

yang diberikan telah sesuai dengan jerih payah yang diberikan masih berada dibawah 

rata-rata keseluruhan jawaban responden. Walaupun sudah terbilang baik, namun hal 
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tersebut menunjukan bahwa perlu adanya peningkatan efektifitas dan efisiensi insentif 

unjuk kerja agar karyawan merasa upaya yang telah mereka berikan untuk memberikan 

prestasi kerja yang baik dihargai oleh perusahaan. Dengan perasaan demikian maka 

karyawan akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Dengan kata 

lain insentif yang diberikan selain mampu mendorong semangat prestasi karyawan juga 

sebanding dengan upaya yang mereka berikan. 

 Tunjangan transportasi juga berada dibawah rata-rata jawaban responden untuk 

seluruh pernyataan, hal ini menunjukan perlu adanya perhatian terhadap besaran 

tunjangan transportasi bagi karyawan. Walaupun masih dalam kategori mencukupi, 

namun tidak ada salahnya bagi perusahaan untuk mengevaluasi kembali besaran 

tunjangan transportasi, ditambah dengan kondisi kenaikan biaya transportasi dan bahan 

bakar kendaraan belakangan ini praktis meningkatkan kebutuhan biaya transportasi 

karyawan. Apabila kebutuhan transportasi telah tepenuhi dengan baik, akan 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan.  

 Gaji yang diterima karyawan telah memenuhi ketentuan upah minimum 

regional, namun rata-rata pernyataan bahwa gaji yang diterima telah sesuai dengan jerih 

payah yang diberikan berada dibawah rata-rata dari seluruh penyataan dan menduduki 

peringkat paling akhir artinya rata-rata untuk jawaban atas pernyataan ini paling kecil 

dibanding pernyataan lain pada variabel kompensasi finansial. Hal ini perlu mendapat 

perhatian khusus, karena gaji adalah komponen variabel kompensasi finansial yang 

sangat sensitif. Gaji diterima langsung setiap bulannya oleh karyawan, walaupun telah 

sesuai dengan ketentuan upah minimum namun jika dianggap kurang sebanding dengan 

jerih payah yang diberikan maka akan berdampak pada kepuasan kerjanya secara 

langsung. Maka dari itu meskipun masih dalam kategori baik, dengan 

mempertimbangkan perolehan rata-rata yang paling kecil maka perusahaan diharapkan 
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mengevaluasi kembali besaran gaji yang diberikan dengan kondisi ekonomi saat ini. Hal 

ini bertujuan untuk memelihara kepuasan kerja karyawannya. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh pemberian 

kompensasi finansial dan nonfinansial terhadap kepuasan kerja karyawan direktorat 

Sumber Daya Manusia (SDM), Corporate Social Responsibility (CSR), dan General 

Affair (GA) PT. Aneka Tambang, Tbk Jakarta, maka penulis dapat menarik kesimpulan 

dan memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan 

pertimbangan bagi direktorat Sumber Daya Manusia (SDM), Corporate Social 

Responsibility (CSR), dan General Affair (GA) PT. Aneka Tambang, Tbk Jakarta. 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kompensasi finansial dan kompensasi nonfinansial memiliki pengaruh signifikan 

secara simultan terhadap kepuasan kerja karyawan di Direktorat SDM, CSR dan GA 

PT. Aneka Tambang, Tbk Jakarta.  

2. Kompensasi finansial memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap 

kepuasan kerja karyawan di Direktorat SDM, CSR dan GA PT. Aneka Tambang, 

Tbk Jakarta. 

3.  Kompensasi nonfinansial tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial 

terhadap kepuasan kerja karyawan di Direktorat SDM, CSR dan GA PT. Aneka 

Tambang, Tbk Jakarta. 
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4. Kontribusi kompensasi finansial dan nonfinansial terhadap kepuasan kerja dapat 

digambarkan melalui persamaan regresi dibawah ini : 

Y = 1,339 + 0,587 X1 – 0,013 X2 

Persamaan regresi diatas memiliki arti bahwa nilai 1,339 menunjukan jika tanpa 

diberikan kompensasi finansial dan nonfinansial, karyawan PT.Aneka Tambang, 

Tbk diketiga direktorat yang diteliti tetap memiliki kepuasan kerja sebesar 1,339 

satuan kepuasan kerja. Nilai koefisien beta kompensasi finansial sebesar 0,587 

mempunyai arti jika kompensasi finansial mengalami kenaikan atau penurunan 

maka akan berpengarung langsung (Berbanding lurus) terhadap kenaikan atau 

penurunan kepuasan kerja sebesar 0,587 satuan kepuasan kerja. Sedangkan nilai 

koefisien beta kompensasi nonfinansial sebesar -0,013 mempunyai arti jika 

kompensasi nonfinansial mengalami kenaikan berpengarung terhadap penurunan 

kepuasan kerja sebesar 0,013 satuan kepuasan kerja atau dengan kata lain 

berbanding terbalik. 

5. Jenis-jenis komponen kompensasi finansial dan nonfinansial yang mendapatkan tiga 

nilai teringgi dari responden adalah sebagai berikut : 

• Kompensasi finansial : (1) Gaji yang sesuai dengan upah minimum regional, (2) 

Insentif unjuk kerja mendorong karyawan untuk berprestasi, (3) Jaminan 

kesehatan layak dan cukup memberikan rasa aman dan nyaman bekerja 

diperusahaan ini. 

• Kompensasi nonfinansial : (1) Promosi jabatan yang mendorong karyawan giat 

bekerja, (2) Kebijakan program pendidikan dan pelatihan meningkatkan kualitas 

dan semangat kerja karyawan, (3) Fasilitas pendukung (ATK dan perlengkapan 

lain) menunjang kegiatan bekerja karyawan. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan implikasi manajerial yang telah disusun pada bab sebelumnya, maka 

penulis dapat menyusun saran bagi perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. Apabila PT Aneka Tambang, Tbk ingin meningkatkan kepuasan kerja karyawan 

agar lebih baik lagi sebaiknya menitik beratkan kepada beberapa hal, diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

• Melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi pemeliharaan kesehatan yang 

ditanggung perusahaan, melalui meningkatkan pelayanan kesehatan di poliklinik 

dengan menyediakan apotek yang lengkap dan dokter spesialis bukan hanya 

dokter umum. Sehingga karyawan merasa kebutuhan akan pemeliharaan 

kesehatannya mudah didapat dan terjamin. 

• Perlu adanya peningkatan efektifitas dan efisiensi insentif unjuk kerja agar 

karyawan merasa upaya yang telah mereka berikan untuk memberikan prestasi 

kerja yang baik dihargai oleh perusahaan. 

• Mengevaluasi kembali besarnya tunjangan transportasi dengan 

mempertimbangkan kondisi kenaikan biaya transportasi dan bahan bakar 

kendaraan belakangan ini praktis meningkatkan kebutuhan biaya transportasi 

karyawan. 

2. Penulis menghimbau untuk diadakannya penelitian lanjutan untuk meneliti variabel 

kompensasi nonfinansial secara lebih komprehensif sehingga dapat diketahui 

komponen kompensasi nonfinansial apa saja yang perlu diperhatikan oleh 

perusahaan untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan gejala-gejala apa saja 

yang timbul didalamnya. 
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3. Terkait dengan visi perusahaan yang ingin menjadi perusahaan global yang berbasis 

pertambangan, dengan pertumbuhan yang sehat dan standar kelas dunia. Untuk 

mencapai visi tersebut maka harus didukung dengan sumber daya yang terbaik, 

salah satunya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia akan memberikan 

yang terbaik kepada perusahaan apabila kepuasan kerjanya terpenuhi dan salah satu 

faktor penentu kepuasan kerja adalah kompensasi, berdasarkan penelitian ini 

khususnya kompensasi finansial. Maka perusahaan wajib memperhatikan, 

memelihara, bahkan meningkatkan kepuasan kerja karyawannya jika ingin visinya 

tercapai. 
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