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ABSTRACT 

The purpose of this study to analyze the influence of organizational 

culture, work environment, and financial compensation to job satisfaction of 

teachers, in schools that have experienced downgrades period of one year. This 

study is the fifth school in south Jakarta area who suffered downgrades with a 

sample size 70. The model data analysis in this study using SPSS ((Statistical 

Package for the Social Sciences), the results of this study the financial 

compensation to the allowance appropriate to the risks of work, remuneration 

timely influence the most significant among other variables of organizational 

culture and work environment. 

Keywords: Organizational Culture, Work Environment, Compensation finansial 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Guru merupakan komponen yang paling menentukan dalam sistem 

pendidikan secara keseluruhan, guru memegang peran utama dalam 

pembangunan pendidikan juga menentukan keberhasilan peserta didik 

terutama dalam proses belajar mengajar. Guru dapat menentukan 

keberhasilan pada sekolah di dalamnya di mana guru merupakan bagian 

penting dari suatu organisasi sekolah. Guru dianggap sebagai asset utama 

pada sekolah yang harus dikelola dengan baik dan benar untuk 

kelangsungan proses belajar mengajar karena sekolah yang baik adalah 

cerminan dari hasil kerja para guru yang berkualitas. Guru menjadi sumber 

utama untuk menghasilkan pemimpin masa depan, hal ini yang menjadi 

tanggung jawab besar bagi Guru yang di mana menjadi sosok utama yang 

paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan 

sebagaimana guru menjadikan dan menumbuhkan sumber daya manusia 

yang berikutnya menjadi lebih berkualitas. Dalam Undang-Undang Nomor 

Pengaruh Budaya..., Ivani Indrianingrum, Ma.-IBS, 2016

mailto:Ivani_94@yahoo.co.id


20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memiliki visi 

terwujudnya sistem pendidikan sebagai sosial yang kuat dan berwibawa 

untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang 

menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif 

menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.  

Pasal 39 ayat (2), undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan 

tenaga profesional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional 

mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai 

dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama 

bagi setiap warga Negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. 

oleh karena itu, guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang 

sangat strategis. Guru sebagai tenaga profesional diharapkan memiliki 

mutu dan tenaga yang handal untuk meningkatkan pada pemerataan 

pendidikan yang lebih baik sehingga menghasilkan sumber daya yang 

berkualitas.    
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Tabel 1.1 Peringkat Sekolah Negeri di DKI Jakarta (Tahap 1 Umum) 

Rank 

2014 

Rank 

2013 

 

 ∆ 
 

Sekolah rata nilai 2014 

Rank 

2014 

Rank 

2013 

 

∆  
 

sekolah 

rata nilai 

2014 

1 1 ↔ SMA 8 9.54 41 46  ↑ SMA 31 8.47 

2 2 ↔ SMA 28 9.42 42 45  ↑ SMA109 8.44 

3 3 ↔ SMA 81 9.42 43 51  ↑ SMA 89 8.43 

4 7  ↑ SMA 61 9.32 44 56  ↑ SMA 60 8.43 

5 6  ↑ SMA 68 9.3 45 68  ↑ SMA 52 8.42 

6 4 ↓ SMA 39 9.23 46 54  ↑ SMA 53 8.36 

7 8  ↑ SMA 78 9.2 47 42 ↓ SMA 87 8.35 

8 5 ↓ SMA 34 9.2 48 47 ↓ SMA 97 8.35 

9 14  ↑ SMA 21 9.11 49 55  ↑ SMA 105 8.35 

10 11  ↑ SMA 26 9.09 50 52  ↑ SMA 85 8.29 

11 9 ↓ SMA 48 9.08 51 85  ↑ SMA 5 8.27 

12 10 ↓ SMA 47 9.07 52 70  ↑ SMA 75 8.27 

13 12 ↓ SMA 70 9.03 53 43 ↓ SMA 42 8.26 

14 15  ↑ SMA 12 8.96 54 57  ↑ SMA 4  8.23 

15 21  ↑ SMA 65 8.96 55 41 ↓ SMA 82 8.23 

16 17  ↑ SMA 14 8.95 56 49 ↓ SMA 86 8.22 

17 13 ↓ SMA 71 8.95 57 75  ↑ SMA35 8.21 

18 22  ↑ SMA 13 8.94 58 50 ↓ SMA 59 8.21 

19 20  ↑ SMA 77 8.92 59 44 ↓ SMA 55 8.2 

20 16 ↓ SMA 38 8.87 60 53 ↓ SMA 32 8.19 

21 27  ↑ SMA 2 8.87 61 65  ↑ SMA 11 8.17 

22 18 ↓ SMA 90 8.83 62 73  ↑ SMA 36 8.17 

23 19 ↓ SMA 99 8.8 63 61 ↓ SMA 104 8.17 

24 24 ↔ SMA 6 8.8 64 62 ↓ SMA 37 8.16 

25 25 ↔ SMA 49 8.77 65 59 ↓ SMA 113 8.15 

26 26 ↔ SMA 91 8.76 66 83  ↑ SMA 94 8.14 

27 31  ↑ SMA103 8.72 67 63 ↓ SMA 16 8.13 

28 40  ↑ SMA 1 8.7 68 78  ↑ SMA 30 8.13 

29 33  ↑ SMA 54 8.69 69 48 ↓ SMA 46 8.11 

30 30 ↔ SMA 67 8.68 70 72  ↑ SMA 24 8.11 

31 34  ↑ SMA112 8.67 71 87  ↑ SMA 80 8.11 

32 36  ↑ SMA 44 8.64 72 58 ↓ SMA 84 8.09 

33 23 ↓ SMA 33 8.6 73 88  ↑ SMA 23 8.07 

34 32 ↓ SMA 62 8.58 74 76  ↑ SMA 43 8.06 

35 39  ↑ SMA 58 8.57 75 69 ↓ SMA 64 8.06 

36 29 ↓ SMA 66 8.56 76 64 ↓ SMA 50 8.05 

37 35 ↓ SMA 98 8.54           

38 28 ↓ SMA 3 8.51           

39 38 ↓ SMA 29 8.51           

40 37 ↓ SMA 63 8.51           

Sumber: Diolah oleh penulis dari data PPDB 
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Keterangan: Penurunan peringkat terhadap sekolah SMA Negeri dalam jangka 

waktu 1 tahun pada tahun 2013-2014 

1. SMA Negeri 3 Jakarta pada tahun 2013 yang sebelumnya menduduki 

peringkat 28 turun 10 poin menjadi peringkat ke 38 

2. SMA Negeri 82 Jakarta yang sebelumnya menduduki peringkat ke 41 turun 

sebanyak 14 poin menjadi peringkat ke 55.  

3. SMA Negeri 46 Jakarta yang sebelumnya menduduki peringkat 48 turun 

sebanyak 21 poin ke peringkat 69. 

4. SMA Negeri 55 Jakarta yang sebelumnya menduduki peringkat  44 turun 

sebanyak 15 pion ke peringkat 59 

5. SMA Negeri 66 Jakarta yang sebelumnya menduduki peringkat 29 turun 

sebanyak 7 poin ke peringkat 36  

 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Luasnya ruang lingkup obyek penelitian, agar penelitian ini dapat berfokus 

pada permasalahan yang ingin diteliti maka, peneliti menetapkan batasan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan menggunakan variabel dependen yaitu kepuasan 

kerja, kepuasan kerja merupakan variabel yang paling sering diselidiki dalam 

budaya organisasi, perilaku dan fenomena kerja lainya dimulai dari desain 

pengawasan pekerjaan (Spector, 1997). 

2. Penelitian hanya dilakukan terhadap guru tetap 5 SMA Negeri Jakarta dengan 

variabel sebagai berikut: Budaya organisasi Wheelen and Hunger (1986) 

Budaya organisasi adalah Nilai-nilai yang dianut bersama oleh anggota 

organisasi dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.  

Robbins (1996) memberi pengertian budaya organisasi antara lain sebagai: 1. 

Nilai-nilai dominan yang didukung oleh organisasi. 2. Falsafah yang menuntun 

kebijaksanaan organisasi terhadap pegawai dan pelanggan. 3. Cara pekerjaan 

dilakukan di tempat itu. 4. Asumsi dan kepercayaan dasar yang terdapat di antara 

anggota organisasi. Variabel berikutnya adalah lingkungan kerja, Nitisemito (2001) 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diembankan, Sedarmayanti 

(2001) Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, 

lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan 

kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok dan variabel kompensasi 

finansial. (Rivai ,2004) kompensasi finansial adalah sesuatu yang diterima karyawan 

sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan maka kompensasi 

merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas 
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jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasinya. Pembatasan ini 

bertujuan agar lebih terarah dan mudah dipahami dengan tujuan penelitian. Penulis 

memberi batasan terhadap sekolah yang dianalisis yaitu responden pada penelitian ini 

adalah guru tetap pada 5 SMA Negeri Jakarta yang sudah melewati masa 

percobaan. 

1.3 Rumusan Permasalahan 

1) Apakah budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap 

kepuasan kerja guru? 

2) Apakah lingkungan kerja memiliki pengaruh positif terhadap 

kepuasan kerja guru? 

3) Apakah kompensasi finansial memiliki pengaruh positif terhadap 

kepuasan kerja guru? 

4) Variabel manakah yang paling mempengaruhi secara positif 

terhadap kepuasan kerja? 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui dan menganalisis budaya organisasi memiliki 

pengaruh positif terhadap kepuasan kerja  

2. Mengetahui dan menganalisis apakah lingkungan kerja memiliki 

pengaruh positif terhadap kepuasan kerja  

3. Mengetahui dan menganalisis apakah kompensasi finansial 

memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja  

4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi, 

lingkungan kerja, dan kompensasi finansial yang paling dominan 

terhadap kepuasan kerja  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu 

Manajemen Sumber Daya Manusia, khususnya mengenai kepuasan kerja. 

Manfaat lainya adalah mengetahui bagaimana pengaruh budaya organisasi, 

lingkungan kerja, dan kompensasi finansial terhadap kepuasan kerja. 

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai perluasan penelitian 

selanjutnya yang berkaitan tentang kepuasan kerja.  

2. Manfaat praktisi 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi tambahan 

yang berguna bagi budaya pendidikan sekolah menengah atas (SMA) 

Negeri Jakarta.  
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2. LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Kepuasan Kerja 

 Kepuasan kerja seseorang juga dapat dipengaruhi oleh bagaimana sikap 

dan sifatnya, sifat yang negatif akan mempengaruhi kinerja yang kurang 

maksimal dari awal hingga akhir. Sebaliknya pengaruh positif dan keyakinan pada 

suatu hal yang baik akan memberikan efek dan kepuasan yang positif. Robbin dan 

Judge (2008), penelitian menunjukan bahwa individu yang mempunyai 

kepribadian negatif (sebagai contoh, galak, kritis dan bersifat negatif) biasanya 

kurang puas dengan pekerjaan mereka. Mangkunegara Anwar Prabu (2005), 

kepuasan kerja juga dapat dipengaruhi dua faktor yaitu faktor yang ada pada diri 

pegawai dan faktor pekerjaannya. Faktor yang ada pada diri seperti kecakapan 

khusus, kondisi fisik dan umur sedangkan faktor pekerjaan yaitu jenis pekerjaan, 

kesempatan promosi, kedudukan dan hubungan kerja (Ida Ayu dan Agus 

Suprayetno, 2008). Yang and Wang (2002), dimensi kepuasan kerja juga 

termasuk manajemen, gaji, kesejahteraan, pujian, promosi, rekan, sistem dan 

kondisi pekerjaan. Huery, Hin and Chiou (2008) Lodge dan Derek (1993), 

berpendapat bahwa seseorang akan merasa puas apabila tidak ada perbedaan 

(discrepancy) antara yang diinginkan dengan persepsinya atas kenyataan. Pegawai 

atau seseorang akan merasa puasa jika perbedaan yang didapat tersebut adalah 

positif, demikian juga sebaliknya.  

Lima dimensi yang mempengaruhi kepuasan kerja Luthans (2006), yaitu: 

1. Pekerjaan itu sendiri 

2. Ganjaran yang sesuai 

3. Kesempatan Promosi  

4. Pengawasan Supervisor dan 

5. Rekan Kerja 

 

Robbin dan Coulter (2008), pada bukunya lima aspek kepuasan kerja, yaitu:  

1. Kerja yang secara mental menantang 

Karyawan cenderung menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberi mereka 

kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dan 

menawarkan tugas, kebebasan dan umpan balik mengenai betapa baik mereka 

mengerjakan tugas tersebut. Karakteristik ini membuat kerja secara mental 

menantang dimana pekerjaan yang kurang menantang menciptakan kebosanan 
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sebaliknya jika terlalu banyak pekerjaan menantang dapat menciptakan frustasi 

dan perasaan gagal. Pada kondisi tantangan yang sedang, kebanyakan karyawan 

akan mengalami kesenangan dan kepuasan dalam bekerja.  

2. Ganjaran yang pantas 

Para karyawan menginginkan pemberian upah dan kebijakan promosi yang 

mereka persepsikan adil yang didasarkan pada tuntutan pekerjaan, tingkat 

keterampilan individu, dan standar upah karyawan, kemungkinan besar akan 

menghasilkan kepuasan. Tentu saja, tidak semua orang mengejar uang. Banyak 

orang bersedia menerima uang yang lebih kecil untuk bekerja dalam lokasi yang 

lebih diinginkan atau dalam pekerjaan yang kurang menuntut atau mempunyai 

keleluasaan yang lebih besar dalam kerja yang mereka lakukan dan jam-jam kerja. 

Intinya bahwa besarnya upah bukanlah jaminan untuk mencapai kepuasan, namun 

yang lebih penting adalah persepsi keadilan. Sama dengan karyawan yang 

berusaha mendapatkan kebijakan dan promosi yang lebih banyak, dan status 

sosial yang ditingkatkan. Individu-individu yang mempersepsikan bahwa 

keputusan promosi dibuat dalam cara yang adil kemungkinan besar akan 

mendapatkan kepuasan dari pekerjaan mereka.    

3. Kondisi kerja yang mendukung 

Karyawan perduli akan lingkungan kerja baik untuk kenyamanan pribadi 

maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas. Studi-studi memperagakan 

bahwa karyawan lebih menyukai lingkungan kerja yang tidak berbahaya. Seperti 

temperatur, cahaya, kebisingan, dan faktor lingkungan lain harus diperhitungkan 

dalam pencapaian kepuasan kerja.  

4. Rekan kerja yang mendukung  

Orang-orang mendapatkan lebih dari pada sekedar uang atau prestasi 

berwujud dari rekan kerja. Bagi kebanyakan karyawan, kerja juga mengisi 

kebutuhan akan interaksi sosial. Oleh karena itu tidaklah mengejutkan bila 

mempunyai rekan kerja yang ramah dan mendukung menghantar ke kepuasan 

kerja yang meningkat. Perilaku atasan sekarang juga merupakan determinan 

utama dari kepuasan.   

5. Kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan 

Pada hakikatnya orang yang tipe kepribadianya sama dengan pekerjaan yang 

mereka pilih seharusnya mereka mempunyai bakat dan kemampuan yang tepat 

untuk memenuhi tuntutan dari pekerjaan mereka. Kemungkinan tersebut untuk 
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berhasil pada pekerjaan tersebut akan lebih besar, dan lebih memungkinkan untuk 

mencapai kepuasan kerja yang tinggi dari pekerjaan mereka. 

2.1.2 Budaya Organisasi 

Budaya dapat dikatakan sebagai suatu ciri khas atau spesialisiasi yang 

membedakan satu dengan yang lainya yang timbul dengan berjalanya waktu. 

Robbin dan Judge (2008), mengartikan budaya organisasi sebagai sebuah sistem 

makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi 

tersebut dengan organisasi lain. Budaya organisasi dapat dikatakan sebuah ciri 

khas atau pembeda organisasi satu dengan lainya yang muncul dari masing-

masing individu juga keyakinan anggota organisasi dalam melakukan 

pekerjaannya dan melakukan hubungan interpersonal. Jennifer A. Chatman (1998) 

budaya organisasi terdapat dua dimensi yang berbeda yaitu Individualisme dan 

kolektivisme, yang mempengaruhi proses kategorisasi sosial pada karyawan, 

budaya organisasi individualistik fokus pada karyawan yang memiliki reward, 

prestasi, karakteristik dan kemampuan. Dimensi ini fleksibel, karyawan 

diperbolehkan dan di dorong dengan cara mereka sendiri secara tidak langsung 

keanggotaan ini tidak menonjol dan ciri-ciri kepribadian dihargai (Belias, D. & 

Koustelios, A., 2014). Edgar Schein (1992), budaya organisasi adalah pola dasar 

yang diterima oleh organisasi untuk bertindak dan memecahkan masalah, 

membentuk karyawan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan 

mempersatukan anggota organisasi, untuk itu harus diajarkan kepada anggota 

termasuk anggota baru sebagai cara yang benar dalam mengkaji, berpikir dan 

merasakan masalah yang dihadapi. Budaya organisasi juga merupakan tingkah 

laku serta gejala sosial yang menunjukan identitas dan citra suatu masyarakat. 

Dimensi dan indikator budaya organisasi Denison, D. R. (2006) sebagai berikut: 

1. Mission (Misi) 

a. Strategic Direction (Arah Strategi)   

b. Goals and Objectives (Tujuan dan Sasaran)  

c. Vision (Visi)  

2. Involvement (Keterlibatan)  

a. Enpowerment (Pemberdayaan) 

b. Team Orientation (Orientasi Tim) 

c. Capability Development (Pengembangan Kemampuan)  

3. Adaptability (Adaptabilitas) 

a. Creating Change (Menciptakan Perubahan)  

b. Customer Focus (Fokus Pelanggan)  

c. Organizational Learning (Pembelajaran Organisasi)  
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4. Consistency (Konsistensi)  

a. Core Values (Nilai Inti) 

b.  Agreement (Kesepakatan)  

c. Coordination and Integration (Koordinasi dan Integrasi) 

 Lee and Lee (2007), budaya organisasi terdapat berbagai jenis format 

organisasi dan fungsi menyarankan empat jenis budaya yang penting terutama 

untuk hubungan karyawan yaitu: 

1. Budaya Misi: Budaya ini menekankan organisasi yang unggulan dengan 

tujuan yang jelas dan memiliki konsep. Anggota dapat mengambil tanggung 

jawab secara efisien untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Organisasi 

memberikan karyawan dengan penghargaan khusus untuk membuat karyawan 

merasa dihargai. 

2. Budaya Adaptif: Fitur dari budaya ini mengatakan dimana dapat memuaskan 

tuntutan konsumen atau penikmat jasa dengan cara fokus pada strategi 

lingkungan (Eksternal).  

3. Budaya Clan: Penekanannya terletak pada keterlibatan anggota dan harapan 

pada perubahan yang cepat dari eksternal atau lingkungan. Budaya ini 

menekankan bahwa anggota harus memainkan peran dengan efisien tinggi dan 

mereka akan memberikan ekspresi tanggung jawab yang kuat atas keterlibatan 

serta menampilkan komitmen terhadap organisasi yang lebih banyak. 

4. Budaya Birokratis: Budaya organisasi ini mengatakan dapat memberikan 

metode yang sistematis untuk melakukan kegiatan komersial dengan cara 

konsistensi yang tinggi, rasa saling menghargai dan menghormati juga kerja 

sama di antara anggota, dapat meningkatkan kegiatan kerja organisasi yang 

efisiensi. 

 

2.1.3 Lingkungan Kerja 

Handaru Utomo and Sudiarditha (2013), lingkungan kerja merupakan segala 

sesuatu yang ada di sekitar para karyawan baik secara fisik ataupun non fisik yang 

mempengaruhi tugas-tugas yang dibebankan dan lingkungan kerja yang kondusif 

akan mendorong dan meningkatkan gairah kerja karyawan sehingga kepuasan 

kerja karyawan dapat terpenuhi. Lingkungan kerja yang ideal bagi karyawan dapat 

dikatakan yang dapat memenuhi keselamatan dan keamanan karyawan dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaannya hal ini juga didukung oleh pernyataan 

Yunanda, M.A (2012), lingkungan kerja adalah keadaan sekitar tempat kerja, baik 

secara fisik maupun non fisik, yang melekat dengan karyawan sehingga tidak 

dapat dipisahkan dari usaha pengembangan kinerja karyawan. E.G. Sardzoska 

(2011) menegaskan bahwa, menguntungkannya lingkungan kerja terkait dengan 

kepuasan kerja yang tinggi. 
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Jain dan Kaur (2014), membagi karakteristik lingkungan kerja dalam empat 

bentuk yaitu: 

1. Jelas dan Komunikasi Terbuka, pada dasarnya, karyawan merasa bahwa 

mereka cocok dalam organisasi. Namun perlu bagi staf untuk membahas 

organisasi filosofi, misi dan nilai-nilai. 

2. Stabilitas Work-Life, harus ada semacam keseimbangan antara pekerjaan 

dengan kehidupan pribadi. Secara umum memiliki rasa keseimbangan akan 

meningkatkan kepuasan kerja antara karyawan. 

3. Kenetralan, karyawan perlu mengidentifikasi bahwa mereka mendapatkan 

penghargaan atas prestasi kerja secara adil yang dilihat dari kuantitas dan 

kualitas kinerja. 

4. Konsistensi, konsistensi berarti prediktabilitas. Bawahan ingin tahu 

bagaimana atasan mereka akan bereaksi dalam situasi tertentu. Menurut studi 

manajemen konsistensi adalah standar yang paling efektif untuk membangun 

dengan kepemimpinan anda sendiri. 

Lingkungan kerja terdapat 6 dimensi yang berbeda menurut Handaru Utomo 

and Sudiarditha (2013) yaitu: 

1. Penerangan 

2. Suhu udara 

3. Suara bising 

4. Ruang gerak 

5. Keamanan kerja 

6. Hubungan antar rekan kerja  

 

2.1.4 Kompensasi Finansial 

Kompensasi merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya 

manusia yang berkaitan dengan penghargaan yang diberikan kepada karyawan 

sebagai ganti dari pelaksanaan tugas yang dilakukan. Anthony dan 

Govindarajan, (2005), setiap organisasi memiliki tujuan dan peranan yang 

sangat penting dalam sistem pengendalian manajemen untuk memotivasi para 

karyawan dengan memberikan kompensasi atau insentif kepada mereka., 

manajer biasanya melakukan usaha yang lebih besar untuk aktivitas-aktivitas 

yang dihargai dan lebih sedikit untuk aktivitas yang tidak dihargai. 

Kompensasi pada dasarnya merupakan kegiatan hubungan tukar-menukar 

antara karyawan dengan organisasi yaitu, karyawan menukarkan tenaganya 

dengan penghargaan yang disediakan oleh organisasi Yun dan Adie (2013). 

Definisi kompensasi dalam pengertian tukar-menukar juga dikuatkan oleh 

Mondy (2008), menurutnya kompensasi adalah total dari keseluruhan 
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penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai penukar/pengganti dari 

jasa-jasa mereka. Tujuan keseluruhan dari pemberian kompensasi kepada guru 

sebenarnya untuk mempertahankan juga memotivasi para guru agar semangat 

dan kesetiaanya penuh pada sekolah. 

 Simamora Henry (2006), Kompensasi finansial terdapat dua macam 

bentuk yaitu:  

1. Kompensasi Finansial yang berupa pengeluaran moneter seperti:  

a. Gaji atau Upah 

Upah biasanya berhubungan dengan tarif gaji per jam (semakin lama jam 

kerjanya, semakin besar bayarannya). Gaji umunya berlaku untuk tarif 

bayaran mingguan, bulanan, atau tahunan (terlepas dari lamanya jam kerja) 

b. Insentif 

Insentif adalah tambahan kompensasi di atas atau di luar gaji atau upah yang 

diberikan oleh organisasi. Program insentif disesuaikan dengan memberikan 

bayaran tambahan berdasarkan produktivitas, penjualan, keuntungan, atau 

upaya pemangkasan biaya. 

c. Tunjangan 

Contoh-contoh tunjangan adalah asuransi kesehatan dan jiwa, liburan yang 

ditanggung perusahaan, program pensiun, dan tunjangan lainnya yang 

berkaitan dengan hubungan karyawan. 

d. Fasilitas 

Contoh-contoh fasilitas adalah kenikmatan atau fasilitas seperti mobil 

perusahaan, keanggotaan club, tempat parkir khusus, atau akses ke pesawat 

perusahaan yang diperoleh karyawan. Fasilitas dapat mewakili jumlah 

substansial dari kompensasi, terutama bagi eksekutif yang dibayar mahal 

2. Kompensasi Non Finansial terdiri atas kepuasan yang diperoleh seseorang 

dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan atau fisik 

dimana orang tersebut bekerja. 
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2.1.5 Kerangka Konseptual 

Taurisa dan Ratnawati (2012) terbukti bahwa terdapat pengaruh yang 

searah antara budaya organisasi dan kepuasan kerja hal ini menunjukan bahwa 

semakin kuat budaya organisasi pada PT. Sido Muncul, maka semakin tinggi 

kepuasan kerja yang dirasakan karyawan. selanjutnya penelitian oleh Brahmasari 

dan Suprayetno (2008) berdasarkan hasil studinya menyatakan bahwa budaya 

organisasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan 

kerja karyawan PT. Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia. Penelitian oleh 

H.R Yeh (2008), juga terbukti bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja pada organisasi non profit. Berdasarkan penelitian yang 

dipaparkan sebelumnya terdapat hubungan positif antara budaya organisasi 

terhadap kepuasan kerja maka penelitian ini memiliki hipotesis berkaitan 

pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja sebagai berikut 

 Ho1: Budaya Organisasi Berpengaruh Positif Terhadap Kepuasan Kerja   

Penelitian juga dilakukan oleh (Handaru, 2013; Khuong dan Tien, 2013; Yasa 

dan Utama, 2014) bahwa lingkungan kerja memiliki pengaruh terhadap kepuasan 

kerja. Banyaknya penelitian yang menjelaskan bahwa adanya hubungan antara 

lingkungan kerja dan kepuasan kerja. Peneliti menarik hipotesis bahwa adanya 

hubungan positif antara lingkungan kerja dan kepuasan kerja pada Guru SMA 

Negeri Jakarta. 

 Ho2: Lingkungan Kerja Berpengaruh Positif Terhadap Kepuasan Kerja 

R.O. Odunlade (2012) yang berjudul Managing Employee Compensation 

and Benefits For Job Satisfaction In Libraries and Information Centre In Nigeria 

yang mengemukakan bahwa gaji dan tunjangan berpengaruh penting terhadap 

kepuasaan kerja karyawan.  Penelitian ini diperkuat oleh Sari.E (2009) dan bahwa 

kompensasi terhadap kepuasan kerja menunjukan tingkat hubungan yang sangat 

kuat dan positif dimana semakin meningkat sarana kompensasi akan 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan.  Dengan banyaknya penelitian yang 

menjelaskan bahwa adanya hubungan antara kompensasi finansial dan kepuasan 

kerja, Peneliti menarik hipotesis bahwa adanya hubungan positif antara 

kompensasi finansial dan kepuasan kerja pada Guru SMA Negeri Jakarta 

 Ho3: Kompensasi Finansial Berpengaruh Positif Terhadap Kepuasan 

Kerja 
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Gambar 2.1: Model Penelitian 

Sumber: Lee and Lee (2007), E.G. Sardzoska (2011), Dhermawan Sudibya 

Utama (2012) 

 

2.1.6 Model Penelitian 

 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Peneltian 

 Penelitian ini akan dilakukan tahun 2016, penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Kepuasan Kerja 

.Faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi KK adalah BO, LK, dan KF. 

Penelitian ini dilakukan untuk membantu pihak-pihak yang terkait dalam melihat 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Objek yang 

digunakan adalah guru tetap pada 5 SMA Negeri Jakarta. 

3.2 Jenis dan Desain Penelitian 

 Desain penelitian merupakan serangkaian pilihan pengambilan keputusan 

rasional untuk mengetahui isu-isu yang berkaitan dengan keputusan mengenai 

tujuan studi penelitian. Sekaran (2006). Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian deskriptif, Sugiyono (2010), penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun 

lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara satu variabel 

dengan variabel yang lain.  
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Penelitian deskriptif bertujuan menghasilkan penelitian yang 

menggambarkan sebuah fenomena dalam suatu proses dan menjelaskan 

seperangkat tahapan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian 

deskriptif kuantitatif yang akan dilakukan dalam satu periode (cross sectional 

design). Cross Sectional design adalah studi yang dapat dilakukan dengan data 

hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode harian, mingguan, atau 

bulanan, dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian Sekaran (2006). 

Pengumpulan data dikumpulkan dengan cara teknik survei kuesioner kepada 

responden yang terdaftar melalui daftar pertanyaan yang sistematis dengan 

jawaban yang mudah dipahami. Hasil dari survei kuisioner tersebut lalu diolah 

oleh peneliti dengan metode statistic menggunakan program SPSS 21. 

3.3 Metode Penghimpunan Data 

 Menurut Sugiyono (2010) sumber data penelitian dapat diperoleh dari dua 

sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut data primer dan sekunder 

yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Data primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diberikan kepada 

pengumpul data. Data ini merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti 

langsung dari sumbernya. Data primer pada penelitian ini dilakukan dengan 

penyebaran kuesioner, kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang efisien jika peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan 

tahu apa yang tidak bisa diharapkan dari responden.  

Kuesioner sebagai teknik pengumpulan data sangat cocok untuk 

mengumpulkan data dalam jumlah besar.. penelitian ini menggunakan skala 

pengukuran interval dimana 1 sangat setuju dan 6 sangat tidak setuju. 

2. Data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data 

ke pengumpul data. Sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, 

jurnal, dan internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti melakukan 

kegiatan kepustakaan dengan mencari landasan mengenai penelitian ini dengan 

membaca sumber-sumber tersebut, khususnya yang mengenai dalam penelitian 

ini.  
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3.4 Populasi dan Sampel 

1.  Populasi 

Menurut Sugiyono (2010), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan. 

2. Sampel 

Sample menurut Sugiyono (2010) adalah bagian dari jumlah karakteristik 

yang dimiliki populasi. 

Table 3.1 Jumlah Guru pada 5 SMA Negeri Jakarta 

No Nama Sekolah Jumlah Guru 

1 SMAN 3 Jakarta 30 

2 SMAN 82 Jakarta 38 

3 SMAN 46 Jakarta 58 

4 SMAN 66 Jakarta 55 

5 SMAN 55 Jakarta 49 

TOTAL 230 

Sumber: Sekolah bersangkutan dan Siap-sekolah.com 

Untuk memperoleh jumlah responden atau sampel dari masing-masing 

sekolah menggunakan rumus Slovin seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono 

(2009) yaitu : 

   𝑛=70 = 
230

1+230(0.1)2 

Keterangan :      

n: Jumlah sampel 

N: Jumlah populasi 

℮: Batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

 

Berdasarkan batas toleransi kesalahan (℮) sebesar 10%  sehingga di 

dapatkan jumlah responden yang diolah lebih lanjut adalah 70 (tujuh puluh) 

orang. Pengumpulan data dengan cara penyebaran kuesioner kepada para 

responden ke masing-masing 5 sekolah SMA Negeri Jakarta, didapatkan jumlah 

sampel untuk populasi masing-masing sekolah. 
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3.5 Operasional Variabel 

 Berdasarkan penelitian ini yang menjadi variabel bebas (independent 

variable) adalah BO, LK, dan KF. Variabel terikatnya (dependent variabel) 

adalah KK. variabel bebas akan dicari pengaruhnya terhadap variabel terikat yang 

akan dijelaskan dalam tabel 3.2 dibawah ini: 

Tabel 3.2 Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator Skala 

Pengukuran 

Budaya 

Organisasi 

(BO) 

Budaya organisasi adalah 

pola dasar yang diterima oleh 

organisasi untuk bertindak 

dan memecahkan masalah, 

membentuk karyawan yang 

mampu beradaptasi dengan 

lingkungan dan 

mempersatukan anggota 

organisasi, untuk itu harus 

diajarkan kepada anggota 

termasuk anggota baru 

sebagai cara yang benar 

dalam mengkaji, berpikir dan 

merasakan masalah yang 

dihadapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schein E.H (1992) 

Clan Culture  

 (BO3) Kesetiaan guru 

adalah kekuatan bagi 

sekolah dan sekolah 

menekankan terhadap 

kerja sama tim  

Adaptive Culture  

(BO6) Seluruh guru 

memiliki semangat 

inovasi dan petualangan 

(BO7) Sekolah 

mendukung 

pengembangan jasa 

pendidikan dan strategi 

untuk berinovasi 

Birokrasi Culture  

(BO8) Sekolah diatur 

dengan baik dan semua 

guru patuh pada kode 

etik guru 

(BO9) Kekuatan 

sekolah dalam 

memperthatikan guru 

dan menekankan 

kebijakan pelaksanaan 

administrative 

kepegaiwaian secara 

normal 

 

Lee and Lee (2007) 

Interval 1-6 
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Tabel 3.2 Operasional Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Indikator Skala 

Pengukuran 

Lingkungan 

Kerja (LK) 

lingkungan kerja adalah 

keadaan sekitar tempat 

kerja, baik secara fisik 

maupun non fisik, yang 

melekat dengan 

karyawan sehingga 

tidak dapat dipisahkan 

dari usaha 

pengembangan kinerja 

karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yunanda. M.A. (2012). 

(LK1)Penerangan: 
Penerangan lampu dalam 

ruang kerja sudah memadai 

(LK2)Suhu Udara: Suhu 

udara ditempat kerja sudah 

nyaman untuk bekerja 

(LK3) Suara Bising: 

Tidak ada Suara bising 

yang mengganggu 

terdengar di tempat kerja 

(LK4) Ruang Gerak: 

Luas ruang kerja membuat 

nyaman bekerja 

(LK5)Keamanan Kerja: 

Mendapatkan ketentraman 

dan keamanan dalam 

bekerja 

 

Handaru Utomo 

Sudiarditha, (2013) 

Interval 1-6 
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Tabel 3.2 Operasional Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Indikator Skala 

Pengukuran 

Kompensasi 

Finansial (KF) 

Total dari  

keseluruhan 

penghargaan yang 

diberikan kepada 

karyawan sebagai 

penukar/pengganti 

dari jasa-jasa mereka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mondy (2008) 

(KF1) Gaji: Gaji 

terbayarkan tepat waktu 

secara periodik 

(KF2) Tunjangan 

Sekolah: Tunjangan 

yang diberikan oleh 

sekolah sesuai dengan 

pekerjaan saya 

(KF3)T.J.U&T.P.P 

(profesi pendidik): 

diberikan sesuai dengan 

pekerjaan saya 

(KF4)Tunjangan 

Jabatan: diberikan 

sesuai dengan pekerjaan 

saya 

(KF5)TUNRAS (beras) 

& TUNPPH :diberikaan 

sesuai dengan pekerjaan 

saya 

 

Haritz Syah (2013)   

Interval 1-6 
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Tabel 3.2 Operasional Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Indikator Skala 

Pengukuran 

Kepuasan 

Kerja 

(KK) 

Kepuasan kerja 

merupakan sikap 

seseorang terhadap 

pekerjaanya yang 

mencerminkan 

pengalaman 

menyenangkan dan 

tidak menyenangkan 

dalam pekerjaannya, 

serta harapan-

harapannya terhadap 

pengalaman masa 

depan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bangun, Wilson. 

(2012). 

(KK1) Pekerjaan itu sendiri: 

Pekerjaan saya menarik dan 

jumlah tanggung jawab dalam 

pekerjaan masih saya dapat 

terima. 

(KK2) Ganjaran yang 

pantas: ganjaran yang 

diterima sesuai dengan 

tanggung jawab yang 

dilakukan 

(KK3) Kesempatan promosi: 

Promosi akan didapat dengan 

melakukan pekerjaan dengan 

baik 

(KK5) Rekan Kerja: Rekan 

kerja memberikan dukungan 

dan membantu pekerjaan 

ketika saya membutuhkan 

bantuan. 

 

 

 

 

 

 

Joseph, J. Deshpande  

(1996). 

Interval 1-6 
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4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Profil Responden 

Berdasarkan jumlah responden sebanyak 70 responden, lebih dari setengah 

responden adalah wanita (65%), dan kurang dari setengah responden sisanya 

adalah pria (35%), 39% responden berusia 41-50 tahun, 33% berusia lebih dari 50 

tahun, 19% responden berusia 30-40 tahun dan 9% responden berusia 30-40 

tahun, lebih dari setengah responden  (56%) berpendidikan Sarjana, selanjutnya 

sebanyak 28% responden berpendidikan Pascasarjana dan sebanyak 16% 

responden berpendidikan Diploma., lebih dari setengah responden (65%) memiliki 

masa kerja lebih dari 11 tahun, sebanyak 31% pada masa kerja 6-10 tahun dan 

yang paling sedikit pada responden yang memiliki masa kerja kurang dari 5 tahun. 

, responden berpengeluaran perbulan sebesar 43% pada 4 juta – 5 juta, 

pengeluaran responden berikutnya sebanyak 24%  dimana memiliki rata-rata 

pengeluaran yang cukup tinggi yaitu diatas 5 juta. Pengeluaran sebesar 3 juta – 4 

juta sebanyak 21%, pengeluaran responden sebesar 2 juta – 3 juta sebanyak 9% 

dan yang terakhir, pengeluaran dan responden terendah sebesar kurang dari 2 juta 

sebanyak 3%.   

4.2 Hasil Analisis Data 

Tabel 4.1 

INDIKATOR 
KMO SIG MSA FACTOR 

KETERANGAN 
(<0.05) (<0.05) (<0.05) LOADING (<0.05) 

BO3 

0.636 0.00 

0.571 0,734 Valid 

BO6 0.559 0,748 Valid 

B07 0.845 0,797 Valid 

B08 0.621 0,805 Valid 

BO9 0.665 0,819 Valid 

LK1 

0.714 0.00 

0.701 0,911 Valid 

LK2 0.704 0,896 Valid 

LK3 0.759 0,815 Valid 

LK4 0.728 0,895 Valid 

LK5 0.641 0,513 Valid 

KF1 

0.623 0.00 

0.678 0,761 Valid 

KF2 0.640 0,574 Valid 

KF3 0.619 0,671 Valid 

KF4 0.622 0,737 Valid 

KF5 0.525 0,514 Valid 

KK1 

0.641 0.00 

0.637 0,655 Valid 

KK2 0.691 0,641 Valid 

KK3 0.624 0,744 Valid 

KK5 0.628 0,63 Valid 
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4.3 Im  

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
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