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RINGKASAN 

 

 

Penelitian ini dilakukan di Terminal Arjosari Kota Malang. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi 

intrinsik terhadap kepuasan kerja, pengaruh motivasi ekstrinsik terhadap kepuasan 

kerja, sistem kompensasi yang paling berpengaruh terhadap hubungan antara 

motivasi intrinsik terhadap kepuasan kerja, dan sistem kompensasi yang paling 

berpengaruh terhadap hubungan antara motivasi ekstrinsik terhadap kepuasan 

kerja. Transportasi di dalam suatu negara memiliki peranan yang sangat penting 

dalam pembangunan negara. Penyelenggaraan sistem transportasi yang baik dan 

saling terintegerasi akan memperlancar roda perekonomian. Salah satu moda 

transportasi yang dapat digunakan adalah bus. Bepergian dengan alat transportasi 

bus merupakan pilihan yang baik karena mampu melayani masyarakat untuk 

bepergian ke kota-kota tertentu yang tidak dilayani oleh moda transportasi lain. 

Ditambah lagi pilihan jam keberangkatan dan kedatangan yang banyak membuat 

masyarakat lebih leluasa dalam bepergian. 

Dalam mencapai tujuannya, perusahaan bus membutuhkan sumber daya 

manusia agar mampu bersaing dalam melayani masyarakat. Sumber daya manusia 

yang dimaksud adalah kru bus yang bertugas untuk mengantarkan para 

penumpangnya dengan selamat. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu 

meningkatkan kepuasan kerja karyawannya diantaranya dengan memberikan 

motivasi dan kompensasi yang sesuai. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal-komparatif untuk 

mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan juga 

menunjukkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sampel 

yang digunakan adalah 75 responden yang ditentukan melalui metode Roscoe. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang 

diukur dengan skala likert, sedangkan analisis data menggunakan alat analisis 

smartPLS 2.0 untuk mengetahui pengaruh motivasi Herzberg terhadap kepuasan 

kerja dengan sistem kompensasi sebagai variabel moderator. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) motivasi intrinsik memiliki 

pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja baik pada 

sistem kompensasi setoran maupun sistem kompensasi persentase/premi, (2) 

motivasi ekstrinsik memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja baik pada sistem kompensasi setoran maupun sistem 

kompensasi persentase/premi, (3) sistem kompensasi persentase/premi memiliki 

pengaruh yang kuat pada pengaruh motivasi intrinsik terhadap kepuasan kerja kru 

bus antarkota, (4) sistem kompensasi setoran memiliki pengaruh yang kuat pada 

pengaruh motivasi ekstrinsik terhadap kepuasan kerja kru bus antarkota. 

 

Kata kunci: Motivasi Intrinsik, Motivasi Ekstrinsik, Kepuasan Kerja 

 

 
 
 
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Transportasi di dalam suatu negara memiliki peranan yang sangat penting 

dalam pembangunan negara. Penyelenggaraan sistem transportasi yang baik dan 

saling terintegerasi akan memperlancar roda perekonomian. Masyarakat pun 

mampu memanfaatkannya dengan mengirimkan barang dari suatu tempat ke 

tempat lainnya dengan mudah melalui adanya transportasi. Tidak hanya barang, 

masyarakat jika ingin berpergian tidak akan kesulitan karena ada media 

transportasi yang dapat membawa mereka ke suatu tempat. Di Indonesia terdapat 

beberapa moda transportasi yang dapat digunakan diantaranya 1) transportasi 

darat dengan sarana bus, truk, mobil, sepeda motor dan kereta api, 2) transportasi 

air dengan sarana kapal, dan 3) transportasi udara dengan sarana pesawat terbang 

(www.dephub.go.id, diakses pada 10 Mei 2016). Pemilihan moda transportasi 

tersebut bergantung pada masyarakat sebagai pengguna dengan 

mempertimbangkan jarak, waktu tempuh, biaya perjalanan, hingga fasilitas yang 

didapatkan ketika memilih moda transportasi yang diinginkan. 

Mobilitas masyarakat maupun pengiriman barang yang menghubungkan kota-

kota di Jawa Timur menuntut adanya moda transportasi yang aman, cepat, 

nyaman dan memadai. Salah satu moda transportasi tersebut adalah transportasi 

darat berupa kereta api dan bus. Akan tetapi sarana transportasi kereta api hanya 

menghubungkan kota-kota tertentu saja, berbeda dengan sarana transportasi bus 

yang mampu menjangkau seluruh kota di Jawa Timur. Menurut Dirjen 



Perhubungan Darat Provinsi Jawa Timur (2014), terjadi peningkatan jumlah 

sarana transportasi bus di Jawa Timur mulai tahun 2010 hingga tahun 2014 

dengan peningkatan rata-rata sebesar 5,27% per tahunnya. Hal ini membuktikan 

bahwa masyarakat lebih banyak menggunakan sarana transportasi bus, sehingga 

bus yang melayani masyarakat terus bertambah setiap tahunnya. 

Di Kota Malang, masyarakat yang ingin bepergian dengan sarana transportasi 

bus memiliki banyak pilihan dengan harga yang terjangkau. Hal ini dikarenakan 

tarif bus telah diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik 

Indonesia Nomor PM 36 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan 

Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas 

Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum. Ditambah lagi pilihan jam 

keberangkatan dan kedatangan yang banyak membuat masyarakat lebih leluasa 

dalam bepergian sehingga memberikan nilai lebih pada transportasi bus ini. 

Perusahaan bus yang melayani masyarakat di Kota Malang cukup beragam. 

Menurut Dinas Perhubungan Kota Malang (2015), terdapat 65 perusahaan bus 

yang siap melayani masyarakat baik antarkota dalam provinsi maupun 

antarprovinsi. Dalam perusahaan bus tersebut terdapat kru yang menjalankan bus 

untuk melayani penumpang. Kru bus merupakan ujung tombak bagi perusahaan 

dalam melayani masyarakat dan mencapai tujuan perusahaan. Kualitas dari kru 

bus yang dimiliki perusahaan harus baik agar di dalam bekerja mampu 

bertanggungjawab atas pekerjaannya serta mampu melayani para penumpangnya 

dengan baik dan mengantarkannya dengan selamat. Oleh karena itu, perusahaan 

harus mampu mengelola kru bus yang mereka miliki dengan meningkatkan 



kepuasan kerja  mereka dan juga memberikan motivasi dan kompensasi yang 

sesuai. 

Menurut Robbins dalam Wibowo (2014:413), kepuasan kerja adalah sikap 

umum terhadap pekerjaan seseorang, yang menunjukkan perbedaan antara jumlah 

penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya 

mereka terima. Ketika kru bus antarkota merasakan kepuasan dalam bekerja, 

mereka akan menikmati pekerjaan mereka dan mencari penumpang dengan giat 

agar mampu meningkatkan pendapatan perusahaan serta penghasilan mereka dan 

juga betah bekerja di perusahaan. Sebaliknya, apabila kepuasan kerja kru bus 

antarkota tersebut rendah, maka akan menimbulkan dampak negatif seperti sering 

menggerutu ketika bekerja dan tingginya turnover kru bus karena tidak betah 

bekerja di perusahaan. 

Dalam perusahaan transportasi bus baik yang melayani perjalanan antarkota 

dalam provinsi maupun antarprovinsi memiliki sistem kompensasi yang berbeda-

beda yaitu sistem kompensasi persentase, sistem kompensasi setoran, dan sistem 

kompensasi gaji. Dalam sistem kompensasi persentase, kru bus menerima 

kompensasi berdasarkan hasil persentase uang setoran yang akan diberikan 

kepada perusahaan setelah dikurangi biaya operasional. Sedangkan dalam sistem 

kompensasi setoran, kru bus menerima kompensasi berdasarkan sisa uang setoran 

yang telah diberikan kepada perusahaan dan dikurangi biaya operasional. Pada 

sistem kompensasi gaji, kru bus akan menerima gaji bulanan setiap bulannya 

sesuai ketentuan perusahaan. Penggunaan sistem kompensasi tersebut bergantung 

pada perusahaannya. Masing-masing sistem tersebut memiliki kelebihan dan 

kekurangan bagi kru dan perusahaan yang bersangkutan. 



Penggunaan sistem kompensasi terhadap kru bus memberikan kepuasan kerja 

yang berbeda bagi masing-masing kru. Melalui wawancara yang dilakukan 

penulis terhadap beberapa kru di Terminal Arjosari Malang, penulis mendapati 

adanya kepuasan kerja yang rendah. Kru tersebut merupakan kru bus patas 

jurusan Malang-Probolinggo. Mereka mengeluhkan okupansi penumpang yang 

rendah sehingga mengakibatkan minimnya pendapatan. Setoran yang ditargetkan 

perusahaan kadang-kadang tidak dapat tercapai setelah dikurangi biaya 

operasional. Selain itu, apabila setoran perusahaan mampu tercukupi, sisa uang 

setoran kadang kala sangat minim untuk dibawa pulang dan digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini membuat para kru sering menggerutu 

dan mengeluh karena hasil kerja keras mereka selama bekerja kurang sebanding. 

Penulis juga mendapati adanya kepuasan kerja yang tinggi bagi kru bus 

ekonomi jurusan Surabaya-Malang. Kru bus berkelir hijau tersebut 

mengungkapkan bahwa jam keberangkatan bus yang bebarengan dengan jam 

keberangkatan dan kepulangan orang yang bekerja membuat okupansi penumpang 

cukup tinggi. Hal ini berdampak pada pendapatan kru yang meningkat. Selain itu, 

sistem kompensasi yang diterapkan perusahaan sudah sesuai dengan kondisi di 

lapangan. Ketika okupansi penumpang rendah, maka pendapatan kru juga akan 

menurun. Kru pun tidak terbebani dengan jumlah setoran yang harus diberikan 

oleh perusahaan sehingga mereka menikmati pekerjaan mereka sehari-hari. 

Selain sistem kompensasi, pemberian motivasi juga merupakan salah satu 

faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Dengan adanya motivasi yang 

diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya akan menumbuhkan semangat 

dan dorongan positif di dalam bekerja. Bangun (2012) mendefinisikan motivasi 



sebagai suatu tindakan untuk memengaruhi orang lain agar berperilaku secara 

teratur. Herzberg membagi motivasi menjadi dua faktor yakni faktor intrinsik dan 

ekstrinsik (Noermijati, 2008:51). Faktor intrinsik merupakan daya dorong yang 

timbul dari dalam diri pekerja sebagai individu, berupa kesadaran mengenai 

pentingnya pekerjaan yang dilaksanakan. Sedangkan faktor ekstrinsik merupakan 

daya dorong yang bersumber dari luar diri pekerja sebagai individu, berupa suatu 

kondisi yang mengharuskannya melaksanakan pekerjaannya secara maksimal. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pada penelitian ini penulis 

mengambil judul: “Pengaruh Motivasi Herzberg terhadap Kepuasan Kerja 

dengan Sistem Kompensasi sebagai Variabel Moderator (Studi pada Kru 

Bus Antarkota di Terminal Arjosari Malang)”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Apakah motivasi intrinsik memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja kru 

bus antarkota di Terminal Arjosari Malang? 

2) Apakah motivasi ekstrinsik memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja 

kru bus antarkota di Terminal Arjosari Malang? 

3) Sistem kompensasi manakah yang paling memengaruhi hubungan antara 

motivasi intrinsik terhadap kepuasan kerja kru bus antarkota di Terminal 

Arjosari Malang? 



4) Sistem kompensasi manakah yang paling memengaruhi hubungan antara 

motivasi ekstrinsik terhadap kepuasan kerja kru bus antarkota di Terminal 

Arjosari Malang? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1) Untuk mengetahui pengaruh motivasi intrinsik terhadap kepuasan kerja 

kru bus antarkota di Terminal Arjosari Malang. 

2) Untuk mengetahui pengaruh motivasi ekstrinsik terhadap kepuasan kerja 

kru bus antarkota di Terminal Arjosari Malang. 

3) Untuk mengetahui sistem kompensasi yang paling berpengaruh terhadap 

hubungan antara motivasi intrinsik terhadap kepuasan kerja kru bus 

antarkota di Terminal Arjosari Malang. 

4) Untuk mengetahui sistem kompensasi yang paling berpengaruh terhadap 

hubungan antara motivasi ekstrinsik terhadap kepuasan kerja kru bus 

antarkota di Terminal Arjosari Malang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 

1) Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi kajian ilmiah yang bermanfaat dan 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya untuk Jurusan 

Manajemen Konsenterasi Sumber Daya Manusia 



2) Bagi Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan referensi yang dapat 

dijadikan pertimbangan dalam memberikan motivasi serta sistem 

kompensasi yang baik bagi kru bus agar kepuasan kerja dapat tercapai.  

3) Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan 

dalam bidang sumber daya manusia terutama dalam hal motivasi kerja, 

sistem kompensasi, dan kepuasan kerja karyawan. 

4) Bagi Pembaca 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta 

pengetahuan dalam bidang sumber daya manusia terutama dalam hal 

motivasi kerja, sistem kompensasi, dan kepuasan kerja karyawan serta 

menjadi bahan referensi untuk penelitian yang sejenis kedepannya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Huang dan Lai (2014) berjudul A 

Study of the Effect of Incentive System on Job Performance- Locus of Control as a 

Moderator. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem insentif 

terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan hotel di Kota Taipei. Hasil 

penelitian ini mengatakan bahwa sistem insentif memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan kerja tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muslih (2013) berjudul Analisis Pengaruh 

Motivasi terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai (Studi Kasus pada PT. 

Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang). Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh motivasi intrinsik dan ekstrinsik terhadap kinerja 

pegawai melalui kepuasan kerja pegawai. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa motivasi intrinsik dan ekstrinsik berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

kerja serta motivasi intrinsik dan ekstrinsik berpengaruh signifikan secara tidak 

langsung terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja. 

Titi Riansari (2013) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh 

Kompensasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja 

Karyawan (Studi pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Malang). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompensasi dan lingkungan kerja 

terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan  PT. Bank BTPN. Hasil dari 



penelitian ini mengatakan  bahwa kompensasi memiliki pengaruh langsung yang 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan Bank BTPN. 

Sopiah (2013) dalam penelitiannya yang berjudul The Effect of Compensation 

toward Job Satisfaction and Job Performance of Outsourcing Employees of 

Syariah Banks in Malang Indonesia mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara kompensasi terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja 

karyawan outsourcing Bank Syariah di Malang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Munap et al (2013) berjudul Organizational 

Reward System and Employees’ Satisfaction at Telekom Malaysia Berhad. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengatahui pengaruh sistem reward terhadap 

kepuasan kerja karyawan Telekom Malaysia Berhad di Selangor. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa sistem reward yang diberikan oleh organisasi 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Arokiasamy et al (2013) dalam penelitiannya yang berjudul The Effects of 

Rewards System and Motivation on Job Satisfaction: Evidence from the Education 

Industry in Malaysia bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kompensasi, 

motivasi, dan promosi terhadap kepuasan kerja staf akademik di tiga perguruan 

tinggi swasta di Penang, Malaysia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi, kompensasi, dan promosi 

terhadap kepuasan kerja staf akademik di tiga perguruan tinggi ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yamsul (2013) berjudul Pengaruh Motivasi 

dan Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasional 

(Studi Pada Pengelola PNPM di Provinsi Sulawesi Tenggara). Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi fasilitator Program Nasional 



Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) memiliki pegaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan kerja pengelola PNPM. 

Jehanzeb et al (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Impact of Rewards 

and Motivation on Job Satisfaction in Banking Sector of Saudi Arabia bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh reward dan motivasi terhadap kepuasan kerja 

karyawan dalam sektor perbankan di Arab Saudi. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa reward dan motivasi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Khalid et al (2011) berjudul The Impact of 

Rewards and Moitivation on Job Satisfaction in Water Utility Industry. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh reward dan motivasi 

terhadap kepuasan kerja karyawan perusahaan air minum negeri dan swasta di 

Malaysia. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

sigifikan antara reward dan motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan di 

perusahaan air minum baik negeri maupun swasta. Selain itu ternyata perusahaan 

air minum negeri menunjukkan tingkat reward, motivasi dan kepuasan kerja yang 

lebih tinggi secara signifikan daripada perusahaan air minum swasta. 

Teck-Hong dan Waheed (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Herzberg’s 

Motivation-Hygiene Theory and Job Satisfaction in The Malaysian Retail Sector: 

The Mediating Effect of Love of Money bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kepuasan kerja karyawan dalam industri retail berdasarkan faktor hygiene 

Herzberg. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi kerja dalam faktor 

hygiene Herzberg memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan mal Bandar Sunway. 



Penelitian Saleem et al (2010) berjudul Effects of Work Motivation on Job 

Satisfaction in Mobile Telecommunication Service Organization of Pakistan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja 

terhadap kepuasan kerja karyawan telekomunikasi seluler. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat hasil yang signifikan antara motivasi kerja terhadap 

kepuasan kerja karyawan telekomunikasi seluler di Pakistan. 

Rangkuman dari berbagai penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas 

terdapat pada Tabel 2.1 berikut ini: 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti 

(Tahun) 

Judul Variabel Alat 

Analisis 

Hasil 

1. Su-Min 

Huang, 

Wen-Hsiang 

Lai (2014) 

A Study of the 

Effect of 

Incentive 

System on Job 

Performance- 

Locus of 

Control as a 

Moderator 

Sistem 

Insentif, 

Kepuasan 

Kerja, 

Kinerja, 

Lokus 

Kendali 

SEM Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa sistem 

insentif memiliki 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap kepuasan 

kerja tetapi tidak 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

 

2. Basthoumi 

Muslih 

(2013) 

Analisis 

Pengaruh 

Motivasi 

terhadap 

Kepuasan 

Kerja dan 

Kinerja 

Pegawai (Studi 

Kasus pada PT. 

Sang Hyang 

Seri (Persero) 

Kantor 

Regional III 

Malang) 

 

Motivasi, 

Kepuasan 

Kerja, 

Kinerja 

Analisis 

PLS 

(Partial 

Least 

Square) 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa motivasi 

intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap kepusan 

kerja pegawai PT. 

Sang Hyang Seri 

(Persero) 

Bersambung 



Lanjutan Tabel 2.1 

No. Peneliti 

(Tahun) 

Judul Variabel Alat 

Analisis 

Hasil 

3. Titi Riansari 

(2013) 

Pengaruh 

Kompensasi 

dan 

Lingkungan 

Kerja terhadap 

Kepuasan 

Kerja dan 

Kinerja 

Karyawan 

(Studi pada PT. 

Bank Tabungan 

Pensiunan 

Nasional 

Cabang 

Malang) 

 

 

 

 

Kompensasi, 

Lingkungan 

Kerja, 

Kepuasan 

Kerja, 

Kinerja 

Analisis 

Statistik 

Inferensial 

(GSCA) 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa kompensasi 

memiliki pengaruh 

langsung yang 

signifikan 

terhadap kepuasan 

kerja karyawan 

PT. BTPN 

4. Sopiah 

(2013) 

The Effect of 

Compensation 

toward Job 

Satisfaction 

and Job 

Performance of 

Outsourcing 

Employees of 

Syariah Banks 

in Malang 

Indonesia 

 

 

 

 

Kompensasi, 

Kepuasan 

Kerja, 

Kinerja 

Karyawan 

Analisis 

Jalur 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa terdapat 

pengaruh yang 

signifikan antara 

kompensasi 

terhadap kinerja 

karyawan melalui 

kepuasan kerja 

karyawan  

5. Rudzi 

Munap, 

Muhammad 

Izwan Mohd 

Badrillah, 

Baharom 

Abdul 

Rahman 

(2013) 

Organizational 

Reward System 

and 

Employees’ 

Satisfaction at 

Telekom 

Malaysia 

Berhad 

Sistem 

Reward, 

Kepuasan 

Kerja 

Analisis 

Regresi 

Berganda, 

Analisis 

Korelasi 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa terdapat 

pengaruh yang 

signifikan antara 

sistem reward 

terhadap kepuasan 

kerja karyawan 

Telekom Malaysia 

Berhad 

 

 

 

 
Bersambung 



Lanjutan Tabel 2.1 

No. Peneliti 

(Tahun) 

Judul Variabel Alat 

Analisis 

Hasil 

6. Anantha Raj 

A. 

Arokiasamy, 

Huam Hon 

Tat, Abdul 

Ghani 

Kanesan bin 

Abdullah 

(2013) 

The Effects of 

Rewards 

System and 

Motivation on 

Job 

Satisfaction: 

Evidence from 

the Education 

Industry in 

Malaysia 

Kompensasi, 

Motivasi, 

Promosi, 

Kepuasan 

Kerja 

Analisis  

Korelasi 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa 

kompensasi, 

promosi, dan 

motivasi memiliki 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap kepuasan 

kerja staf 

akademik di 

perguruan tinggi 

swasta 

 

 

 

7. Pahri 

Yamsul 

(2012) 

Pengaruh 

Motivasi dan 

Budaya 

Organisasi 

terhadap 

Kepuasan 

Kerja dan 

Komitmen 

Organisasional 

(Studi Pada 

Pengelola 

PNPM di 

Provinsi 

Sulawesi 

Tenggara) 

 

 

Motivasi, 

Budaya 

Organisasi, 

Kepuasan 

Kerja, 

Komitmen 

Organisasi 

Analisis 

SEM 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa motivasi 

fasilitator PNPM 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap kepuasan 

kerja pengelola 

PNPM 

8. Khawaja 

Jehanzeb, 

Prof. Mazen 

F. Rasheed, 

Anwar 

Rasheed, 

Alamzeb 

Amir (2012) 

Impact of 

Rewards and 

Motivation on 

Job 

Satisfaction in 

Banking Sector 

of Saudi Arabia 

Reward, 

Motivasi, 

Kepuasan 

Kerja 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa reward dan 

motivasi memiliki 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap kepuasan 

kerja karyawan 

dalam sektor 

perbankan di Arab 

Saudi 

 

 

 
Bersambung 



Lanjutan Tabel 2.1 

No. Peneliti 

(Tahun) 

Judul Variabel Alat 

Analisis 

Hasil 

9. Khalizani 

Khalid, 

Hanisah Mat 

Salim, 

Siew-Phaik 

Loke (2011) 

The Impact of 

Rewards and 

Moitivation on 

Job 

Satisfaction in 

Water Utility 

Industry 

Reward, 

Motivasi, 

Kepuasan 

Kerja 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa terdapat 

pengaruh yang 

sigifikan antara 

reward dan 

motivasi terhadap 

kepuasan kerja 

karyawan di 

Perusahaan Air 

Minum baik 

negeri maupun 

swasta. Selain itu 

ternyata 

perusahaan air 

minum negeri 

menunjukkan 

tingkat reward, 

motivasi dan 

kepuasan kerja 

yang lebih tinggi 

secara signifikan 

daripada 

perusahaan air 

minum swasta 

10. Tan Teck-

Hong, 

Amna 

Waheed 

(2011) 

Herzberg’s 

Motivation-

Hygiene 

Theory and Job 

Satisfaction in 

The Malaysian 

Retail Sector: 

The Mediating 

Effect of Love 

of Money 

Motivasi 

Herzberg, 

Kepuasan 

Kerja, Love 

of Money 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa kondisi 

kerja dalam faktor 

hygiene memiliki 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap kepuasan 

kerja karyawan 

mal Bandar 

Sunway 

11. Rizwan 

Saleem, 

Azeem 

Mahmood, 

Asif 

Mahmood 

(2010) 

Effects of Work 

Motivation on 

Job 

Satisfaction in 

Mobile 

Telecommunica

tion Service 

Organization of 

Pakistan 

Motivasi, 

Kepuasan 

Kerja 

Analisis 

Regresi 

Berganda, 

Analisis 

Korelasi 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa terdapat 

hasil yang 

signifikan antara 

motivasi kerja 

terhadap kepuasan 

kerja karyawan 

telekomunikasi 

seluler 
Sumber: Data diolah, 2016 



2.2. Motivasi 

2.2.1. Pengertian Motivasi 

Widodo (2015:187), mendefinisikan bahwa motivasi adalah kekuatan yang 

ada dalam seseorang, yang mendorong perilakunya untuk melakukan tindakan. 

Besarnya intensitas kekuatan dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu 

tugas atau mencapai sasaran memperlihatkan sejauh mana tingkat motivasinya. 

Dua orang yang berbeda bisa saja mengatakan dan meyakini bahwa mereka ingin 

menjadi karyawan yang baik. Intensitas dari keinginan mereka untuk menjadi 

karyawan yang baik merupakan ukuran dari motivasinya. Walaupun demikian 

pimpinan tentunya akan lebih memperhatikan kepada apa yang mereka lakukan 

daripada apa yang mereka katakan dan yakini itu. Jadi motivasi sesungguhnya 

adalah suatu kekuatan yang menyebabkan seseorang menghasilkan sesuatu sesuai 

dengan apa yang ia katakan, bukan sekadar janji dan keinginan saja. 

Menurut Robbins dalam Wibowo (2014:322), menyatakan bahwa motivasi 

sebagai proses yang menyebabkan intensitas (intensity), arah (direction), dan 

usaha terus-menerus (persistence) individu menuju pencapaian tujuan. Intensitas 

menunjukkan seberapa keras seseorang berusaha. Tetapi intensitas tinggi tidak 

mungkin mengarah pada hasil kinerja yang baik, kecuali usaha dilakukan dalam 

arah yang menguntungkan organisasi. Karenanya harus dipertimbangkan kualitas 

usaha maupun intensitasnya. Motivasi mempunyai dimensi usaha terus menerus. 

Motivasi merupakan ukuran berapa lama seseorang dapat menjaga usaha mereka. 

Individu yang termotivasi akan menjalankan tugas cukup lama untuk mencapai 

tujuan mereka. 



Menurut Hasibuan (2014:92), motivasi merupakan cara untuk mendorong 

gairah kerja bawahan, agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua 

kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan perusahaan. 

Sedangkan menurut Baron dalam Wibowo (2014:322), motivasi merupakan 

serangkaian proses yang membangkitkan (arouse), mengarahkan (direct), dan 

menjaga (maintain) perilaku manusia menuju pada pencapaian tujuan. 

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai motivasi yang dikemukakan oleh 

pakar sumber daya manusia di atas, penulis menyimpulkan bahwa motivasi 

merupakan dorongan dalam diri seseorang yang timbul dari dalam diri sendiri 

maupun dari luar untuk mencapai tujuannya. 

2.2.2. Tujuan Pemberian Motivasi 

Menurut Hasibuan (2014:97), tujuan dari pemberian motivasi adalah sebagai 

berikut: 

1) Meningkatkan semangat kerja dan produktivitas kerja karyawan. 

2) Meningkatkan tingkat kesejahteraan dan kepuasan kerja karyawan  

3) Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab karyawan terhadap 

tugas-tugasnya. 

4) Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik dan meningkatkan 

efisiensi penggunaan alat-alat maupun bahan baku. 

2.2.3. Alat-alat Motivasi 

 Hasibuan (2014:99), mengungkapkan alat-alat motivasi sebagai berikut: 

1) Materiil insentif, yakni alat motivasi yang diberikan berupa uang dan atau 

barang yang mempunyai nilai pasar. 



2) Nonmateriil insentif, yakni alat motivasi yang diberikan berupa barang 

atau benda yang tidak bernilai dan hanya memberikan kepuasan rohani 

saja. 

3) Kombinasi materiil dan nonmateriil insentif, yakni alat motivasi yang 

diberikan berupa materiil (uang dan barang) serta nonmaterial (medali dan 

piagam). 

2.2.4. Jenis-jenis Motivasi 

 Menurut Hasibuan (2014:99), jenis-jenis motivasi adalah sebagai berikut: 

1) Motivasi Positif (Insentif Positif), manajer memotivasi bawahan dengan 

memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. Dengan 

motivasi positif ini semangat kerja bawahan akan meningkat. 

2) Motivasi Negatif (Insentif Negatif), manajer memotivasi bawahan dengan 

memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik 

(prestasi rendah). Dengan motivasi negatif ini, semangat kerja bawahan 

akan meningkat karena takut dihukum. Tetapi untuk jangka panjang dapat 

berakibat kurang baik. 

2.2.5. Metode dan Kendala Motivasi 

 Menurut Hasibuan (2014:100), metode-metode motivasi adalah sebagai 

berikut: 

1) Metode Langsung (Direct Motivation), adalah motivasi (materiil dan 

nonmaterial) yang diberikan secara langsung kepada setiap individu 

karyawan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Jadi sifatnya 

khusus seperti memberikan pujian, penghargaan, bonus, dan sebagainya. 



2) Metode Tidak Langsung (Indirect Motivation), adalah motivasi yang 

diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta 

menunjang gairah kerja sehingga para karyawan betah dan bersemangat 

dalam bekerja. 

 Selain metode motivasi yang diterapkan kepada karyawan, juga terdapat 

beberapa kendala motivasi sebagai berikut: 

1) Untuk menentukan alat motivasi yang paling tepat, sulit karena keinginan 

setiap individu karyawan tidak sama. 

2) Kemampuan perusahaan terbatas dalam menyediakan fasilitas dan insentif. 

3) Manajer sulit membedakan insentif yang adil dan layak serta mengetahui 

motivasi kerja setiap individu karyawan 

2.2.6.  Teori Motivasi 

Terdapat banyak teori motivasi yang digunakan, diantaranya 1) Teori Motivasi 

Klasik, 2) Teori Hierarki Kebutuhan Maslow, 3) Teori Motivasi Prestasi Mc. 

Clelland, 4) Teori ERG Alderfer, dan 5) Teori Motivasi Dua Faktor Herzberg. 

Namun, dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan teori motivasi dua 

faktor Herzberg karena teori tersebut yang paling sesuai dengan objek penelitian 

penulis yaitu kru bus antarkota. 

Menurut Bangun (2012:318), dalam teori motivasi dua faktor Herzberg ini 

dikemukakan bahwa pada umumnya para karyawan baru cenderung untuk 

memusatkan perhatiannya pada pemuasan kebutuhan lebih rendah dalam 

pekerjaan pertama mereka, terutama keamanan. Kemudian setelah itu, mereka 

akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Herzberg membagi 

dua faktor yang mempengaruhi kerja seseorang dalam organisasi, antara lain 



faktor kepuasan dan ketidakpuasan. Berdasarkan hasil penelitiannya Herzberg 

membagi dua faktor yang memengaruhi kinerja seseorang dalam organisasi, 

antara lain faktor kepuasan dan ketidakpuasan. 

Menurut Herzberg dalam Bangun (2012:319), faktor kepuasan (satisfaction), 

biasa disebut sebagai motivator factor atau pemuas (satisfiers). Termasuk pada 

faktor ini ialah faktor-faktor pendorong bagi prestasi dan semangat kerja, antara 

lain, prestasi (achievement), pengakuan (recognition), pekerjaan itu sendiri (work 

itself), tanggung jawab (responsibility), dan kemajuan (advancement). Faktor 

kepuasan atau motivator factor dikatakan sebagai faktor pemuas karena dapat 

memberikan kepuasan kerja seseorang dan juga dapat meningkatkan prestasi para 

pekerja, tetapi faktor ini tidak dapat menimbulkan ketidakpuasan bila hal itu tidak 

terpenuhi. Jadi faktor kepuasan bukanlah merupakan lawan dari faktor 

ketidakpuasan. Faktor kepuasan disebut juga sebagai motivasi intrinsik. Faktor 

ketidakpuasan (dissatisfaction), biasa juga disebut sebagai hygiene factor atau 

faktor pemeliharaan merupakan faktor yang bersumber dari ketidakpuasan kerja. 

Faktor-faktor tersebut, antara lain, kebijakan dan administrasi perusahaan 

(company policy and administration), pengawasan (supervision), penggajian 

(salary), hubungan kerja (interpersonal relation), kondisi kerja (working 

condition), keamanan kerja (job security), dan status pekerjaan (job status). Faktor 

ketidakpuasan bukanlah merupakan kebalikan dari faktor kepuasan. Hal ini berarti 

bahwa dengan tidak terpenuhinya faktor-faktor ketidakpuasan bukanlah penyebab 

kepuasan kerja melainkan hanya mengurangi ketidakpuasan kerja saja. Faktor 

ketidakpuasan ini biasa juga disebut sebagai motivasi ekstrinsik, karena faktor-



faktor yang menimbulkannya bukan dari diri seseorang melainkan dari luar 

dirinya. 

Teori motivasi Herzberg dalam penelitian yang dilakukan oleh Nakhate (2016) 

menyatakan bahwa motivator factors terdiri atas 1) achievement & recognition, 2) 

work itself, 3) responsibility, dan 4) advancement. Sedangkan hygiene factors 

terdiri atas 1) salary or pay, 2) company policy, 3) work condition & physical 

environment, 4) interpersonal relationship, dan 5) supervision. Sementara teori 

motivasi Herzberg dalam penelitian yang dilakukan oleh Tan Teck-Hong (2011) 

menyatakan bahwa motivator factors terdiri atas 1) achievement, 2) advancement, 

3) work itself, 4) recognition, dan 5) growth. Sedangkan hygiene factors terdiri 

atas 1) company policy, 2) relationship with peers, 3) work security, 4) 

relationship with supervisor, 5) money, dan 6) working condition. 

Menurut Herzberg yang dikutip oleh Luthans (2011:160), faktor kepuasan 

(satisfaction) biasa juga disebut sebagai fator intrinsik atau motivator factor. 

Termasuk pada faktor ini adalah faktor-faktor pendorong bagi prestasi dan 

semangat kerja, antara lain: 

1) Prestasi (achievement) 

Keberhasilan seorang karyawan mampu dilihat dari prestasi yang 

diraihnya. Agar seorang karyawan berhasil menyelesaikan pekerjaannya, 

maka pemimpin harus mempelajari bawahannya dan pekerjaannya dengan 

memberikan kesempatan kepadanya agar karyawan dapat berusaha 

mencapai hasil yang baik. Bila karyawan mampu menyelesaikan 

pekerjaannya dengan baik, maka pemimpin harus menyatakan 

keberhasilan tersebut. 



2) Pengakuan (recognition) 

Sebagai lanjutan dari keberhasilan pelaksanaan, pemimpin harus memberi 

pernyataan pengakuan terhadap keberhasilan karyawan. Beberapa cara 

yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

a) Langsung menyatakan keberhasilan di tempat pekerjaannya, lebih baik 

dilakukan sewaktu ada orang lain 

b) Surat penghargaan 

c) Memberi hadiah berupa uang tunai 

d) Memberi medali, surat penghargaan, dan hadiah uang tunai 

e) Memberikan kenaikan gaji dan promosi 

3) Pekerjaan itu sendiri (the work itself) 

Pemimpin membuat usaha-usaha nyata dan meyakinkan, sehingga 

karyawan mengerti akan pentingnya pekerjaan yang dilakukannya dan 

berusaha menghindar dari kebosanan dalam pekerjaan karyawan serta 

mengusahakan agar setiap karyawan sudah tepat dalam pekerjaannya. 

4) Tanggung jawab (responsibility) 

Agar tanggung jawab menjadi faktor motivator bagi karyawan, pemimpin 

harus menghindari pengawasan yang ketat, dengan membiarkan karyawan 

bekerja sendiri sepanjang pekerjaan itu memungkinkan dan menerapkan 

prinsip partisipasi. Diterapkannya prinsip partisipasi memungkinkan 

karyawan sepenuhnya merencanakan dan melaksanakan pekerjaannya. 

5) Pengembangan potensi individu (advancement). 

Pengembangan potensi individu merupakan salah satu faktor motivator 

bagi karyawan. Pemimpin dapat memulai pengembangan dengan melatih 



karyawannya untuk pekerjaan yang lebih bertanggung jawab. Bila hal 

tersebut telah dilakukan, pemimpin memberi rekomendasi tentang 

bawahan yang siap untuk menaikkan pangkatnya, dikirim mengikuti 

pendidikan dan pelatihan lanjutan. 

Faktor ini dikatakan sebagai faktor pemuas karena dapat memberikan 

kepuasan kerja seseorang dan dapat meningkatkan prestasi kerja, tetapi faktor ini 

tidak dapat menimbulkan ketidakpuasan bila tidak terpenuhi. Faktor 

ketidakpuasan (dissatisfaction), biasa juga disebut sebagai faktor ekstrinsik atau 

hygiene factor merupakan faktor yang bersumber dari ketidakpuasan kerja. 

Faktor-faktor tersebut antara lain: 

1) Kebijaksanaan dan administrasi perusahaan (company policy and 

administration) 

Peraturan di dalam perusahaan biasanya dibuat dalam bentuk tertulis. 

Namun dalam pelaksanaannya bergantung pada manajer yang 

bersangkutan. Apabila para manajer berlaku adil pada karyawannya, maka 

karyawan akan merasa nyaman dan kinerjanya meningkat. 

2) Pengawasan (supervision) 

Pengawasan yang dilakukan atasan kepada karyawan secara berkala 

terhadap pekerjaan yang dilaksanakan karyawan untuk kemudian apabila 

ditemukan masalah segera diberikan bantuan atau petunjuk secara 

langsung. Kualitas pengawasan yang baik dan fleksibel akan membuat 

karyawan nyaman sehingga dapat memberikan kinerja yang maksimal. 

 

 



3) Hubungan antarpribadi (interpersonal relation) 

Hubungan antarpribadi menunjukkan hubungan perseorangan antara 

bawahan dengan atasannya. 

4) Kondisi kerja (working condition) 

Masing-masing manajer dapat berperan dalam menciptakan kondisi kerja 

yang sesuai bagi bawahan. Misalnya ruangan khusus bagi unitnya, 

perabotan suhu udara, dan kondisi fisik lainnya. Ketika kondisi lingkungan 

yang baik tercipta, maka prestasi tinggi yang tinggi dapat tercipta, prestasi 

tinggi dapat dihasilkan melalui konsentrasi pada kebutuhan-kebutuhan ego 

dan perwujudan diri yang lebih tinggi. 

5) Penggajian (wages or salaries) 

Pada umumnya para manajer tidak dapat menentukan sendiri besarnya gaji 

yang berlaku di dalam unitnya. Namun demikian, masing-masing manajer 

mempunyai kewajiban menilai apakah jabatan-jabatan di bawah 

pengawasannya mendapat kompensasi sesuai pekerjaan yang mereka 

lakukan. Para manajer harus berusaha untuk mengetahui bagaimana 

jabatan di dalam perusahaan tersebut diklasifikasikan dan elemen-elemen 

apa saja yang menentukan pengklasifikasiannya. 

Faktor ini bukan merupakan kebalikan dari faktor kepuasan. Bila faktor ini 

tidak terpenuhi berarti faktor ketidakpuasan kerja berkurang. Faktor 

ketidakpuasan ini biasa disebut sebagai motivasi ekstrinsik, karena faktor-faktor 

yang menimbulkannya bukan dari diri seseorang melainkan dari luar dirinya. 

 

 



2.3. Kepuasan Kerja 

2.3.1.  Pengertian Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang, yang 

menunjukkan perbedaan antara jumlah pekerjaan yang diterima pekerja dan 

jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima (Robbins dalam Wibowo, 

2014). Greenberg dan Baron dalam Wibowo (2014) mendefinisikan kepuasan 

kerja sebagai sikap positif atau negatif yang dilakukan individual terhadap 

pekerjaan mereka. Siagian yang dikutip oleh Widodo (2015:170) berpendapat 

bahwa kepuasan kerja merupakan suatu cara pandang seseorang, baik yang 

bersifat positif maupun negatif tentang pekerjaannya. 

Kepuasan kerja berarti keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan dengan mana karyawan memandang pekerjaan mereka (Handoko, 

2000:193). Sedangkan menurut Martoyo (2000:142), berpendapat bahwa 

kepuasan kerja adalah keadaan emosional karyawan dimana terjadi ataupun tidak 

terjadi titik temu antara nilai balas jasa kerja karyawan dari perusahaan atau 

organisasi dengan tingkat nilai balas jasa yang memang diinginkan oleh karyawan 

yang bersangkutan. Hasibuan (2002:202) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai 

sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Kepuasan 

kerja dinikmati dalam pekerjaannya, luar pekerjaan, dan kombinasi dalam dan 

luar pekerjaan. 

Rivai (2004:475) berpendapat bahwa kepuasan kerja pada dasarnya 

merupakan sesuatu yang bersifat individual. Setiap individu memiliki tingkat 

kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada 

dirinya. Makin tinggi penilaian terhadap kegiatan yang dirasakan sesuai dengan 



keinginan individu, maka makin tinggi kepuasan terhadap kegiatan tersebut. 

Dengan demikian kepuasan merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang 

atas perasaan sikapnya senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam 

bekerja. Sedangkan Mangkunegara (2007:117) mengatakan bahwa pengertian 

kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang menyokong atau tidak menyokong diri 

pegawai yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun dengan kondisi dirinya. 

Banyak faktor yang perlu mendapat perhatian dalam menganalisis kepuasan 

kerja seseorang. Apabila dalam pekerjaannya seseorang mempunyai otonomi atau 

bertindak, terdapat variasi, memberikan sumbangan penting dalam keberhasilan 

organisasi dan karyawan memperoleh umpan balik tentang hasil pekerjaan yang 

dilakukannya, yang bersangkutan akan merasa puas. Berdasarkan beberapa 

pengertian mengenai kepuasan kerja yang dikemukakan oleh pakar sumber daya 

manusia di atas, dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah sikap seseorang 

dalam menyikapi pekerjaannya baik secara positif maupun negatif. 

2.3.2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepuasan Kerja 

Menurut Veithzal dalam Widodo (2015:181), faktor-faktor yang memengaruhi 

kepuasan kerja sangat banyak jumlahnya, seperti gaya kepemimpinan, 

produktivitas kerja, perilaku, locus of control, pemenuhan harapan penggajian, 

dan efektivitas kerja. 

Sedangkan menurut Kreitner dan Kinicki dalam Wibowo (2014:415), terdapat 

lima faktor yang dapat memengaruhi kepuasan kerja, diantaranya: 

1) Pemenuhan kebutuhan (Need fulfillment) 

Kepuasan ditentukan oleh tingkatan karakteristik pekerjaan memberikan 

kesempatan pada individu untuk memenuhi kebutuhannya. 



2) Perbedaan (Discrepancies) 

Kepuasan merupakan suatu hasil memenuhi harapan. Pemenuhan harapan 

mencerminkan perbedaan antara apa yang diharapkan dan yang diperoleh 

individu dari pekerjaan. 

3) Pencapaian nilai (Value attaintment) 

Kepuasan merupakan hasil dari persepsi pekerjaan memberikan 

pemenuhan nilai kerja individual yang penting. 

4) Keadilan (Equity) 

Kepuasan merupakan fungsi dari seberapa adil individu diperlakukan di 

tempat kerja. Kepuasan merupakan hasil dari persepsi orang bahwa 

perbandingan antara hasil kerja dan inputnya relatif lebih menguntungkan 

dibandingkan dengan perbandingan antara keluaran dan masukan 

pekerjaan lainnya, 

5) Komponen genetik (Genetic Component) 

Kepuasan kerja merupakan sifat pribadi dan faktor genetik. Hal ini 

menyiratkan perbedaan individu hanya mempunyai arti penting untuk 

menjelaskan kepuasan kerja seperti halnya karakteristik lingkungan 

pekerjaan. 

Menurut Widodo (2015:176), selain penyebab kepuasan kerja terdapat pula 

faktor penentu kepuasan kerja, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Pekerjaan itu sendiri (work itself) 

Sukar tidaknya suatu pekerjaan serta perasaan seseorang bahwa 

keahliannya dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan tersebut, akan 

meningkatkan atau mengurangi kepuasan. 



2) Hubungan dengan atasan (supervision) 

Hubungan fungsional mencerminkan sejauh mana atasan membantu 

tenaga kerja untuk memuaskan nilai-nilai pekerjaan yang penting bagi 

tenaga kerja. Hubungan keseluruhan didasarkan pada ketertarikan antar 

pribadi yang mencerminkan sikap dasar dan nilai-nilai yang serupa, 

misalnya keduanya mempunyai pandangan hidup yang sama. Tingkat 

kepuasan kerja yang paling besar dengan atasan adalah jika kedua jenis 

hubungan adalah positif. 

3) Teman sekerja (workers) 

Teman sekerja merupakan faktor yang berhubungan dengan hubungan 

antara pegawai dengan atasannya dan dengan pegawai lain, baik yang 

sama maupun berbeda jenis pekerjaannya. 

4) Promosi (promotion) 

Promosi merupakan faktor yang berhubungan dengan ada tidaknya 

kesempatan untuk memperoleh peningkatan karier selama bekerja. 

5) Gaji atau upah (pay) 

Merupakan faktor pemenuhan hidup pegawai yang dianggap layak atau 

tidak. 

2.3.3. Mengukur Kepuasan Kerja 

Menurut Robbins dalam Wibowo (2014:420), terdapat dua macam pendekatan 

yang secara luas dipergunakan untuk melakukan pengukuran kepuasan kerja, 

yaitu sebagai berikut: 

 

 



1) Single global rating 

Caranya adalah dengan meminta individu untuk merespons atas suatu 

pernyataan, seperti dengan mempertimbangkan semua hal, seberapa puas 

Anda dengan pekerjaan Anda? Responden menjawab antara “Highly 

Satisfied” dan “Highly Dissatisfied”. 

2) Summation Score 

Cara ini lebih canggih yakni dengan mengidentifikasi elemen kunci dalam 

pekerjaan dan menanyakan perasaan pekerja tentang masing-masing 

elemen. Faktor spesifik yang diperhitungkan adalah: sifat pekerjaan, 

supervisi, upah sekarang, kesempatan promosi, dan hubungan dengan co-

worker. 

Sementara itu, menurut Greenberg dan Baron dalam Wibowo (2014:421) 

menunjukkan adanya tiga cara untuk melakukan pengukuran kepuasan kerja, 

diantaranya: 

1) Rating scales dan kuesioner 

Rating scales dan kuesioner merupakan pendekatan pengukuran kepuasan 

kerja yang paling umum dipakai dengan menggunakan kuesioner dimana 

rating scales secara khusus disiapkan. Dengan menggunakan metode ini, 

orang menjawab pertanyaan yang memungkinkan mereka melaporkan 

reaksi mereka pada pekerjaan mereka. 

2) Critical incidents 

Dalam hal ini individu menjelaskan kejadian yang menghubungkan 

pekerjaan mereka yang mereka rasakan terutama memuaskan atau tidak 



memuaskan. Jawaban mereka dipelajari untuk mengungkap tema yang 

mendasari. 

3) Interviews 

Prosedur pengukuran kepuasan kerja dilakukan dengan wawancara tatap 

muka dengan pekerja. Dengan menanyakan secara langsung tentang sikap 

mereka, sering mungkin mengembangkan lebih mendalam dengan 

menggunakan kuesioner yang sangat terstruktur. Dengan mengajukan 

pertanyaan secara berhati-hati kepada pekerja dan mencatat jawabannya 

secara sistematis, hubungan pekerjaan dengan sikap dapat dipelajari. 

2.3.4. Meningkatan Kepuasan Kerja 

Menurut Greenberg dan Baron dalam Wibowo (2014:425), untuk mencegah 

ketidakpuasan dan meningkatkan kepuasan kerja, terdapat beberapa cara sebagai 

berikut: 

1) Membuat pekerjaan menyenangkan 

Orang lebih puas dengan pekerjaan yang mereka senang kerjakan daripada 

yang membosankan. 

2) Orang dibayar dengan jujur 

Orang yang percaya bahwa sistem pengupahan tidak jujur cenderung tidak 

puas dengan pekerjaannya.  Hal ini diperlakukan tidak hanya untuk gaji 

dan upah per jam, tetapi juga fringe benefit. 

3) Mempertemukan orang dengan pekerjaan yang cocok dengan minatnya 

Semakin banyak orang yang menemukan bahwa mereka dapat memenuhi 

kepentingannya sambil di tempat kerja, semakin puas mereka dengan 

pekerjaannya. 



4) Menghindari kebosanan dan pekerjaan yang berulang-ulang 

Kebanyakan orang cenderung mendapatkan sedikit kepuasan dalam 

melakukan pekerjaan yang sangat membosankan dan berulang. Sesuai 

dengan two-factor theory, orang jauh lebih puas dengan pekerjaan yang 

meyakinkan mereka memperoleh sukses secara bebas melakukan kontrol 

atas bagaimana cara mereka melakukan sesuatu. 

Sedangkan menurut Riggio dalam Widodo (2015:181), peningkatan kepuasan 

kerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1) Melakukan perubahan struktur kerja, misalnya dengan melakukan job 

rotation dan job enrichment. 

2) Melakukan perubahan struktur pembayaran, perubahan struktur 

pembayaran ini dilakukan dengan berdasarkan pada skill-based pay, merit 

pay, dan Gainsharing 

3) Pemberian jadwal kerja yang fleksibel, misalnya dengan cara compressed 

work week (pekerjaan mingguan yang dipadatkan) dan dengan sistem 

penjadwalan dimana seorang pekerja menjalankan sejumlah jam khusus 

per minggu (flextime), tetapi tetap mempunyai fleksibilitas kapan mulai 

dan mengakhiri pekerjaannya. 

4) Mengadakan program yang dirasakan dapat meningkatkan kepuasan kerja 

para karyawan, seperti: health center, profit sharing, dan employee 

sponsored child care. 

 

 

 



2.4. Sistem Kompensasi 

2.4.1.  Pengertian Sistem Kompensasi 

Sistem kompensasi adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh, untuk 

melaksanakan kegiatan kompensasi perusahaan (Sedarmayanti dalam Titisari, 

2006). Kompensasi sangat penting bagi karyawan karena besarnya kompensasi 

merupakan cerminan atau ukuran nilai terhadap kerja karyawan tersebut. Apabila 

kompensasi diberikan secara tepat, maka pegawai akan memperoleh kepuasan 

kerja dan termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi. 

Siagian (2015:253) mengungkapkan bahwa sistem kompensasi merupakan 

sistem yang mampu menjamin kepuasan para anggota organisasi yang pada 

gilirannya memungkinkan organisasi memperoleh, memelihara, dan 

mempekerjakan sejumlah orang yang dengan berbagai sikap dan perilaku positif 

bekerja dengan produktif bagi organisasi. Berdasarkan pengertian sistem 

kompensasi di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa sistem kompensasi 

adalah sistem yang digunakan oleh organisasi di dalam memberikan upah atau 

imbalan bagi karyawan atas kontribusi mereka terhadap organisasi. 

2.4.2.  Instrumen Sistem Kompensasi 

Menurut Siagian (2015:254), agar dapat berjalan dengan baik di dalam 

organisasi, sistem kompensasi itu harus merupakan instrumen yang ampuh untuk 

berbagai kepentingan, diantaranya: 

1) Sistem kompensasi harus mempunyai daya tarik bagi tenaga kerja yang 

berkualitas tinggi untuk bergabung dengan organisasi. 



2) Sistem kompensasi harus merupakan daya tarik kuat untuk 

mempertahankan tenaga kerja yang sudah berkarya dalam organisasi.  

3) Sistem kompensasi harus mengandung prinsip keadilan. 

4) Sistem kompensasi harus mencerminkan penghargaan organisasi terhadap 

perilaku positif para pegawai yang mencakup berbagai hal seperti prestasi 

kerja yang tinggi, pengalaman, kesetiaan, kesediaan memikul tanggung 

jawab yang lebih besar, kejujuran, ketekunan, dan berbagai perilaku positif 

lainnya. 

5) Sistem kompensasi harus mampu berfungsi sebagai alat pengendali biaya 

dikaitkan dengan produktivitas kerja organisasi sebagai keseluruhan.  

6) Sistem kompensasi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Berbagai peraturan perundang-undangan diterbitkan untuk kepentingan 

tersebut, termasuk di bidang penggajian dan pengupahan. 

7) Terciptanya administrasi pengupahan dan penggajian yang berdaya guna 

dan berhasil guna. 

2.4.3. Sistem Kompensasi yang Efektif 

Siagian (2015:257), mengemukakan bahwa dalam usaha mengembangkan 

suatu sistem kompensasi, para spesialis di bidang manajemen sumber daya 

manusia perlu melakukan hal berikut: 

1) Melakukan analisis pekerjaan. Artinya perlu disusun deskripsi jabatan, 

uraian pekerjaan, dan standar pekerjaan yang terdapat dalam suatu 

organisasi. 

2) Melakukan penilaian pekerjaan dikaitkan dengan keadilan internal. Dalam 

melakukan penilaian pekerjaan diusahakan tersusunnya urutan peringkat 



pekerjaan, penentuan “nilai” untuk setiap pekerjaan, susunan perbandingan 

dengan pekerjaan lain dalam organisasi dan pemberian “point” untuk 

setiap pekerjaan. 

3) Melakukan survei berbagai sistem kompensasi yang berlaku guna 

memperoleh bahan yang berkaitan dengan keadilan eksternal. Organisasi 

yang disurvei dapat berupa instansi pemerintah yang secara fungsional 

berwenang mengurus ketenagakerjaan, kamar dagang dan industri, 

organisasi profesi, serikat pekerja, organisasi-organisasi pemakai tenaga 

kerja lain dan perusahaan konsultan, terutama yang mengkhususkan diri 

dalam manajemen sumber daya manusia. 

4) Menentukan “harga” setiap pekerjaan dihubungkan dengan “harga” 

pekerjaan sejenis di tempat lain. Dalam mengambil langkah ini dilakukan 

perbandingan antara nilai berbagai pekerjaan dalam organisasi dengan 

nilai yang berlaku di pasaran kerja. 

2.4.4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Sistem Kompensasi 

Menurut Siagian (2015:265), dalam mencari dan menetapkan suatu sistem 

kompensasi, terdapat beberapa faktor diantaranya: 

1) Tingkat upah dan gaji yang berlaku. Melalui survei berbagai sistem 

kompensasi yang diterapkan oleh organisasi lainnya dalam suatu wilayah 

kerja tertentu, diketahui tingkat upah dan gaji yang berlaku pada 

umumnya. Akan tetapi tingkat upah dan gaji yang berlaku umum tersebut 

tidak bisa diterapkan begitu saja. Melainkan harus mempertimbangkan 

langka atau tidaknya tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan 



keterampilan tertentu dan sangat dibutuhkan oleh organisasi yang 

bersangkutan. 

2) Tuntutan serikat pekerja. Tuntutan serikat pekerja dapat disebabkan oleh 

berbagai faktor. Misalnya dalam usaha serikat pekerja untuk meningkatkan 

taraf hidup dan kesejahteraan para anggotanya. Atau karena situasi yang 

menurut penilaian serikat pekerja itu memang memungkinkan perubahan 

dalam struktur upah dan gaji atau berbagai faktor lainnya. Tuntutan dari 

serikat pekerja ini perlu diperhitungkan. Karena jika tidak diperhitungkan, 

para pekerja akan melancarkan berbagai kegiatan yang akan merugikan 

manajemen dan serikat pekerja sendiri. 

3) Produktivitas. Agar mampu mencapai tujuan, suatu organisasi 

memerlukan tenaga kerja yang produktif. Apabila para pekerja merasa 

bahwa mereka tidak memperoleh imbalan yang wajar, sangat mungkin 

mereka tidak akan bekerja keras sehingga tingkat produktivitas mereka 

akan rendah. 

4) Kebijaksanaan organisasi mengenai upah dan gaji. Kebijaksanaan suatu 

organisasi mengenai upah dan gaji para karyawannya tercermin pada 

jumlah uang yang dibawa pulang oleh para karyawan tersebut. Berarti 

bukan hanya gaji pokok yang penting, akan tetapi berbagai komponen lain 

dari kebijaksanaan tersebut, seperti tunjangan jabatan, tunjangan istri, 

tunjangan anak, tunjangan transportasi, bonus, dan sebagainya. Bahkan 

kebijaksanaan tentang kenaikan gaji berkala perlu mendapat perhatian. 

5) Peraturan perundang-undangan. Pemerintah berkepentingan dalam bidang 

ketenagakerjaan dan oleh karenanya berbagai segi kehidupan kekaryaan 



pun diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya 

tingkat upah minimum, upah lembur, mempekerjakan wanita, keselamatan 

kerja, hak cuti, jumlah jam kerja dalam seminggu, dan lain sebagainya. 

Dari beberapa faktor di atas dapat disimpulkan bahwa suatu sistem 

kompensasi yang baik tidak bisa dilihat hanya dari satu sudut kepentingan saja, 

akan tetapi dari berbagai pihak yang turut terlibat baik secara langsung maupun 

tidak. 

2.4.5. Sistem Kompensasi di Perusahaan 

Menurut Siagian (2015:268) untuk meningkatkan produktivitas kerja yang 

lebih tinggi, banyak perusahaan yang menganut sistem insentif sebagai bagian 

dari sistem kompensasi bagi karyawan, diantaranya: 

1) Piecework, yaitu dengan cara memberikan insentif finansial berdasarkan 

jumlah hasil pekerjaan karyawan yang dinyatakan dalam unit produksi. 

2) Bonus, yaitu insentif yang diberikan kepada karyawan yang melampaui 

jumlah yang ditetapkan perusahaan. 

3) Komisi, yaitu insentif yang diberikan berdasarkan persentase. 

Menurut Werther dan Davis dalam Wibowo (2014:301), menunjukkan 

beberapa bentuk dalam pemberian insentif, diantaranya: 

1) Piecework, yaitu pembayaran diukur menurut banyaknya unit atau satuan 

barang atau jasa yang dihasilkan. 

2) Production bonuses, yaitu penghargaan yang diberikan atas prestasi yang 

melebihi target yang ditetapkan. 

3) Commissions, yaitu persentase harga jual atau jumlah tetap atas barang 

yang dijual. 



Berdasarkan penelitian Bahtiar (2010), dalam perusahaan otobus terdapat dua 

sistem kompensasi yaitu sistem kompensasi persentase dan setoran. Berikut uraian 

dari kedua sistem kompensasi tersebut: 

1) Sistem Kompensasi Persentase. Dalam sistem kompensasi persentase, kru 

bus menerima kompensasi berdasarkan hasil persentase uang setoran yang 

akan diberikan kepada perusahaan setelah dikurangi biaya operasional. 

Besarnya persentase masing-masing kru berbeda sesuai dengan 

jabatannya. Misalnya dalam sehari kru bus memperoleh pendapatan 

setelah dikurangi biaya operasional sebesar tiga juta. Pendapatan sebesar 

tiga juta tersebut dikalikan persentase masing-masing kru sesuai dengan 

jabatannya. Sisa dari hasil persentase tersebut merupakan uang yang akan 

disetorkan ke perusahaan. 

2) Sistem Kompensasi Setoran. Dalam sistem kompensasi setoran, kru bus 

menerima kompensasi berdasarkan sisa uang setoran yang telah diberikan 

kepada perusahaan dan dikurangi biaya operasional. Perusahaan tidak 

peduli berapa banyak pendapatan yang diperoleh kru bus selama 

perjalanan, yang penting ketika kembali ke garasi kru bus menyerahkan 

uang setoran yang telah disepakati. Besarnya setoran yang ditetapkan 

berbeda-beda bergantung pada perusahaannya. Misalnya dalam sehari kru 

bus memperoleh pendapatan setelah dikurangi biaya operasional sebesar 

tiga juta. Dengan setoran dua juta per hari, maka kru bus akan memperoleh 

kompensasi sebesar satu juta. Uang satu juta tersebut masih akan dibagi 

lagi oleh masing-masing kru yang bertugas sesuai dengan jabatannya. 

Biasanya apabila pendapatan dalam satu hari tidak mampu menutupi 



jumlah setoran yang ditetapkan oleh perusahaan, maka mau tidak mau kru 

harus berhutang dan mengganti kekurangan setoran di hari berikutnya. 

 

2.5. Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Sumber: Data diolah, 2016 



2.6. Kerangka Konsep 

Berdasarkan penelitian terdahulu dan teori yang telah dijelaskan di atas, maka 

kerangka konsep pada penelitian ini dapat digambarkan pada Gambar 2.1. 

Gambar 2.2 

Kerangka Konsep 

Sumber: Data diolah, 2016 

 

2.7.  Hipotesis 

Menurut Emory dalam Supriyanto (2013), hipotesis adalah rumusan 

pernyataan yang bersifat sementara dari suatu permasalahan dan akan diuji secara 

empiris. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan masih berdasarkan 

teori yang relevan, belum didasarkan data-data atau fakta-fakta yang ada di 

lapangan. Sekaran dalam Supriyanto (2013) mendefinisikan hipotesis sebagai 

hubungan antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan dalam bentuk kalimat 



peryataan dan masih harus diuji. Hubungan ini dibangun berdasarkan kerangka 

teoritis atau studi penelitian. 

Berdasarkan kerangka konsep penelitian dan telaah teoritis yang telah 

dijelaskan, maka rumusan hipotesis yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

H1: Motivasi intrinsik berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

H2: Motivasi ekstrinsik berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

H3: Sistem kompensasi memoderasi terhadap hubungan antara motivasi 

intrinsik terhadap kepuasan kerja. 

H4: Sistem kompensasi memoderasi terhadap hubungan antara motivasi 

ekstrinsik terhadap kepuasan kerja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal-

komparatif. Menurut Kuncoro (2013:15), penelitian ini bertujan untuk mengukur 

kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan juga menunjukkan 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah motivasi Herzberg yang terdiri dari motivasi intrinsik 

dan motivasi ekstrinsik sebagai variabel bebas, kepuasan kerja kru bus antarkota 

sebagai variabel terikat, dan sistem kompensasi sebagai variabel moderator. 

 

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan, yaitu 

mencakup proses penggalian data yang akan mendukung terlaksananya penelitian. 

Lokasi penelitian ini juga merupakan keadaan yang sebenarnya dari objek yang 

diteliti. Sedangkan waktu penelitian merupakan kapan penelitian dilaksanakan. 

Lokasi penelitian dilakukan di UPTD Terminal Arjosari yang beralamatkan di 

Jalan Terusan Raden Intan No.1, Kota Malang. Sedangkan waktu penelitian atau 

proses penggalian data dilakukan selama dua minggu secara intensif hingga data 

terkumpul. 

 

 

 



3.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

3.3.1. Populasi 

Menurut Kuncoro (2013:118), populasi adalah kelompok elemen yang 

lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian di mana kita 

tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. Populasi penelitian 

ini adalah seluruh kru bus antarkota dari berbagai perusahaan otobus yang ada di 

Terminal Arjosari, Malang. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan dan UPTD 

Terminal Arjosari, jumlah perusahaan otobus yang terdaftar untuk melayani 

penumpang di Terminal Arjosari, Malang sebanyak 65 perusahaan. Setiap 

perusahaan menjalankan jumlah bus yang berbeda setiap harinya, sehingga 

populasi kru bus yang akan diteliti tidak dapat diketahui jumlahnya dengan pasti. 

3.3.2. Sampel 

Sampel merupakan himpunan bagian (subset) dari unit populasi (Kuncoro, 

2013:118). Menurut Roscoe dalam Sugiyono (2013), penentuan jumlah sampel 

dengan jumlah populasi yang tidak diketahui adalah sebagai berikut: 

1) Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 

dengan 500. 

2) Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya: pria-wanita, pegawai negeri 

swasta dan lain-lain), maka jumlah anggota sampel setiap kategori 

minimal 30. 

3) Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariat 

(korelasi atau regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel 

minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya jumlah 

variabel penelitiannya ada 5 (independen+dependen), maka jumlah 

anggota sampel = 10 x 5 = 50. 

4) Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota 

sampel masing-masing antara 10 sampai dengan 20. 

 

Dalam penelitian ini, penulis akan membagi sampel dalam dua kategori yaitu 

persentase dan setoran. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini minimal 



sebanyak 30 x 2 = 60. Akan tetapi, dengan beberapa pertimbangan dan agar dapat 

memperkuat hasil penelitian, maka dalam penelitian ini ditetapkan jumlah 

responden sebanyak 75 orang. 

3.3.3. Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

melalui pendekatan non probability sampling yaitu accindental sampling. 

Sugiyono (2013:85) menyatakan bahwa accindental sampling adalah teknik 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan 

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang 

yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Petimbangan penulis 

dalam penggunaan metode ini adalah: 

1) Jumlah populasi kru bus antarkota di Terminal Arjosari tidak diketahui. 

2) Keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga.  

 

3.4. Data 

3.4.1. Sumber Data 

Data yang lengkap dan akurat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan 

suatu penelitian. Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi dua data, yaitu data primer dan data sekunder: 

1) Data primer 

Kuncoro (2013:148) berpendapat bahwa, data primer adalah data diperoleh 

dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan 

data orisinal. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari jawaban 

responden melalui kuesioner dan wawancara langsung di lapangan. 



2) Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 

lain atau lembaga tertentu dan dipublikasikan kepada masyarakat 

pengguna data (Kuncoro, 2013:148). Sumber data sekunder dalam 

penelitian ini diantaranya: buku, jurnal, tesis, disertasi, penelitian 

terdahulu, serta informasi langsung dari UPTD Terminal Arjosari, Malang. 

3.4.2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis metode pengumpulan data, yaitu: 

1) Observasi 

Menurut Sugiyono (2013:145), observasi sebagai teknik pengumpulan 

data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang 

lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner 

selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada 

orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. 

2) Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 

2013:137). 

3) Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2013:142), kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner juga 



cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di 

wilayah yang luas. 

 

3.5. Definisi Operasional Variabel 

Untuk mempermudah pemahaman dari konsep dasar yang digunakan sebagai 

rujukan, maka definisi operasional variabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendorong 

kerja yang bersumber dari dalam diri karyawan sebagai individu, berupa 

kesadaran mengenai pentingnya pekerjaan yang dilaksanakan. Indikator 

variabel motivasi intrinsik, antara lain: 

6) Prestasi (achievement) 

Prestasi bagi kru bus antarkota adalah mampu mencapai target 

pendapatan ketika bekerja serta memberi pelayanan yang baik kepada 

penumpang. 

7) Pengakuan (recognition) 

Pengakuan/penghargaan bagi kru bus antarkota adalah ketika para 

manajer/pemilik perusahaan memberikan penghargaan ketika kru 

tersebut berprestasi. Selain itu, keadilan pemberian penghargaan juga 

harus diberikan ketika sesama kru mempunyai prestasi yang sama.  

8) Pekerjaan itu sendiri (the work itself) 

Pekerjaan itu sendiri merupakan kesesuaian pekerjaan bagi para kru 

sesuai bidangnya. Ketika kru tidak mampu bekerja sebagai pengemudi, 



maka kru tersebut disesuaikan sesuai dengan kemampuannya seperti 

kernet atau kondektur. 

9) Tanggung jawab (responsibility) 

Tanggung jawab bagi kru adalah ketika mereka diberi amanah 

membawa bus sesuai dengan yang diberikan oleh manajer/pemilik 

dengan menjaga dan merawat kondisi bus yang dibawanya. 

2) Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendorong 

kerja yang bersumber dari luar diri karyawan sebagai individu, berupa 

suatu kondisi yang mengharuskannya melaksanakan pekerjaan secara 

maksimal. Indikator variabel motivasi ekstrinsik, antara lain: 

6) Kebijaksanaan dan administrasi perusahaan (company policy and 

administration) 

Kebijaksanaan dan administrasi perusahaan yang dimaksud adalah 

ketika kru mendapat kebebasan untuk mengambil jatah libur dan izin 

untuk tidak bekerja karena sakit. 

7) Pengawasan (supervision) 

Pengawasan yang dimaksud adalah ketika manajer/pemilik perusahaan 

bus ikut terjun langsung untuk mengawasi kondisi penumpang di 

lapangan dan memberikan bantuan atau masukan mengenai kondisi 

yang terjadi. 

8) Hubungan antarpribadi (interpersonal relation) 

Hubungan antarpribadi bagi kru adalah ketika hubungan dengan atasan 

dapat harmonis seperti sering diajak berdiskusi mengenai kondisi 



penumpang atau lainnya, dan hubungan dengan rekan kerja seperti 

saling berbagi penumpang agar tidak berebut ketika di jalan dan juga 

apabila menemui masalah di perjalanan, rekan kerja bersedia untuk 

memberikan pertolongan. 

9) Kondisi kerja (working condition) 

Kondisi kerja bagi kru yang dimaksud disini adalah lingkungan kerja 

yang saling mendukung ketika kru sedang bekerja dan fasilitas kerja 

misalnya bus yang dipakai selalu dalam kondisi yang prima dan bersih. 

Selain itu, pemberian jaminan kesehatan untuk menghindari hal-hal 

yang tidak diinginkan ketika bekerja agar memberi rasa aman bagi kru 

ketika sedang bekerja.. 

10) Penggajian (wages or salaries) 

Penggajian bagi kru adalah ketika manajer/pemilik bus memberikan 

gaji yang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan baik ketika 

penumpang ramai maupun sepi dan juga ketepatan waktu di dalam 

pemberian gaji. 

3) Sistem Kompensasi 

Sistem kompensasi yang dimaksud dalam penelitian adalah sistem yang 

digunakan oleh organisasi di dalam memberikan upah atau imbalan bagi 

karyawan atas kontribusi mereka terhadap organisasi. Indikator variabel 

sistem kompensasi antara lain: 

 

 

 



4) Sistem Kompensasi Persentase. 

Dalam sistem kompensasi persentase, kru bus menerima kompensasi 

berdasarkan hasil persentase uang setoran yang akan diberikan kepada 

perusahaan setelah dikurangi biaya operasional. 

5) Sistem Kompensasi Setoran. 

Dalam sistem kompensasi setoran, kru bus menerima kompensasi 

berdasarkan sisa uang setoran yang telah diberikan kepada perusahaan 

dan dikurangi biaya operasional. Perusahaan tidak peduli berapa 

banyak pendapatan yang diperoleh kru bus selama perjalanan, yang 

penting ketika kembali ke garasi kru bus menyerahkan uang setoran 

yang telah disepakati. 

4) Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap 

seseorang dalam menyikapi pekerjaannya baik secara positif maupun 

negatif. Indikator variabel kepuasan kerja antara lain: 

6) Pemenuhan kebutuhan (Need fulfillment) 

Pemenuhan kebutuhan adalah ketika kru merasa puas apabila mampu 

memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, rokok, dan 

juga kebutuhan rumah tangga apabila sudah berkeluarga. 

 

7) Hubungan dengan atasan (supervision) 

Hubungan dengan atasan yang dimaksud adalah ketika 

manajer/pemilik dapat berkomunikasi dengan baik dengan kru 

misalnya mengenai keluhan atau saran yang diberikan oleh kru. 



8) Teman sekerja (workers) 

Teman sekerja bagi kru adalah teman dalam satu perusahaan yang 

dapat bekerja dengan kompak mencari penumpang dan juga mampu 

membantu kru tersebut ketika membutuhkan pertolongan. 

9) Gaji atau upah (pay) 

Gaji atau upah bagi kru adalah ketika mereka puas dengan jumlah 

kompensasi yang didapatkan dan juga pemberian kompensasi tersebut 

dilakukan tepat waktu. 

10) Pekerjaan itu sendiri (work it self) 

Pekerjaan itu sendiri bagi kru adalah ketika kru tersebut merasa puas 

dan bangga dengan profesinya sehingga mampu loyal terhadap 

perusahaan. Selain itu pemberian kendaraan yang baik dan prima 

untuk bekerja sehari-hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3.1 

Identifikasi Variabel, Indikator, dan Item Penelitian 

Variabel Indikator Item 

Motivasi 

Intrinsik 

Prestasi 

1) Mencapai target pendapatan 

2) Melayani penumpang dengan 

baik 

Penghargaan 

1) Pengadaan penghargaan 

2) Keadilan penghargaan 

Pekerjaan itu sendiri 1) Kesesuaian keterampilan 

Tanggung jawab 

1) Amanah untuk menjaga dan 

merawat bus 

Bersambung   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lanjutan Tabel 3.1 

Variabel Indikator Item 

Motivasi 

Ekstrinsik 

Kebijaksanaan dan 

administrasi perusahaan 

1) Mendapatkan jatah libur 

2) Mendapatkan izin ketika 

sakit 

Pengawasan 1) Mengawasi kondisi lapangan 

Hubungan antarpribadi 

 

1) Hubungan dengan atasan 

2) Hubungan dengan rekan 

kerja 

Kondisi kerja 

1) Lingkungan kerja 

2) Fasilitas kerja 

3) Jaminan kesehatan 

Penggajian 

1) Kesesuaian gaji dengan 

pekerjaan 

2) Ketepatan waktu penggajian 

Bersambung   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lanjutan Tabel 3.1 

Variabel Indikator Item 

Kepuasan 

Kerja 

Pemenuhan kebutuhan 

1) Mampu memenuhi 

kebutuhan sehari-hari 

Hubungan dengan atasan 1) Kepuasan terhadap atasan 

Teman sekerja 

1) Kepuasan terhadap rekan 

kerja 

Gaji 

1) Puas terhadap gaji yang 

diberikan 

2) Puas terhadap ketepatan 

waktu pemberian gaji 

Pekerjaan itu sendiri 

1) Suka terhadap pekerjaan 

2) Bangga terhadap pekerjaan 

3) Memperoleh bus yang prima 

4) Loyal terhadap pekerjaan 

Sumber: Data diolah, 2016 

 

3.6. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan 

untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga 

alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data 

kuantitatif (Sugiyono 2013:92). Dalam penelitian ini penulis menggunakan skala 

nominal karena merupakan skala pengukuran yang paling sederhana. Menurut 

Sekaran dalam Supriyanto (2013:41), skala nominal memungkinkan peneliti 



untuk menempatkan subyek pada kategori atau kelompok tertentu. Selain itu, 

penulis juga menekankan pada pengukuran sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang. Menurut Sugiyono (2013:93) skala pengukuran yang tepat untuk 

digunakan dalam penelitian yang mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial adalah skala Likert. 

Gradasi pada setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert dimulai 

dari sangat positif sampai sangat negatif. Untuk memperoleh jawaban secara 

kuantitaif, maka setiap jawaban dapat diberi skor sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Skala Pengukuran 

Jenis Skala Keterangan Skor 

Skala Likert 

STS = Sangat tidak setuju 

TS   = Tidak setuju 

RG  = Ragu-ragu 

S     = Setuju 

SS   = Sangat setuju 

1 

2 

3 

4 

5 

Sumber: Sugiyono, 2013 

 

3.7. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data setelah melalui 

tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Proses analisis data dalam 

penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut: 

3.7.1. Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis multigroup. 

Analisis multigroup atau sering juga disebut analisis multisampel bertujuan untuk 



membandingkan analisis data berdasarkan karakteristik sampel dengan dua data 

atau lebih data set. Caranya adalah dengan membandingkan masing-masing path 

koefisien untuk masing-masing sampel serta membandingkan signifikansi t-

statistics yang didapat melalui prosedur bootstrapping (Keil et al dalam Ghozali, 

2015:211). Pengujian hipotesis ini menggunakan alat analisis SmartPLS 2.0. 

3.7.2. Pengujian Instrumen Penelitian 

Uji statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis walaupun telah sesuai 

dengan hipotesis yang diajukan, skala data dan rancangan penelitian yang 

digunakan, tetapi ketepatan hasil pengujian masih tergantung pada instrumen 

penelitiannya (Supriyanto, 2013:47). Untuk menyatakan baik dan tidaknya 

instrumen, maka perlu diadakan pengujian validitas dan reliabilitasnya. 

1) Uji Validitas 

Sutrisno Hadi dalam Supriyanto (2013:47) berpendapat bahwa 

validitas dibatasi sebagai tingkat kemampuan suatu instrumen untuk 

mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran yang 

dilakukan dengan instrumen tersebut. Instrumen yang valid berarti 

instrumen mampu mengukur tentang apa yang diukur. Untuk menguji 

apakah instrumen yang digunakan, dalam hal ini angket memenuhi 

persyaratan validitas, pada dasarnya digunakan korelasi Pearson. Cara 

analisisnya dengan cara menghitung koefisien korelasi antara masing-

masing nilai pada nomor pertanyaan dengan nilai total atau nilai rata-rata 

dari nomor pertanyaan tersebut. Selanjutnya koefisien korelasi yang 

diperoleh r masih harus diuji signifikansinya bisa menggunakan uji t atau 

membandingkannya dengan r tabel. Bila t hitung > dari t tabel atau r 



hitung > dari r tabel, maka nomor pertanyaan tersebut valid. Bila 

menggunakan program computer, asalkan r yang diperoleh diikuti harga p 

< 0,05 berarti nomor pertanyaan tersebut valid. 

2) Uji Reliabilitas 

Arikunto dalam Supriyanto (2013:49) menyatakan, reliabilitas artinya 

dapat dipercaya, dapat diandalkan. Berdasarkan pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dikatakan variabel bila memberikan hasil yang tetap 

walaupun dilakukan siapa saja dan kapan saja. Instrumen yang memenuhi 

persyaratan reliabilitas, berarti instrumen menghasilkan ukuran yang 

konsisten walaupun instrumen tersebut digunakan mengukur berkali-kali. 

Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila hasil cronchbanch alpha ≥ 0,6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek 

Terminal Arjosari merupakan terminal induk terbesar di Kota Malang yang 

terletak di sebelah utara kota yang merupakan terminal bagi bus antarkota, 

antarpropinsi, angkutan kota, dan angkutan pedesaan. Terminal ini beralamatkan 

di Jalan Terusan Raden Intan No.1, Kota Malang yang merupakan terminal tipe A 

dengan luas sebesar 60.000 m
2
 dan Dinas Perhubungan sebagai pengelolanya.  

 

4.2. Karakteristik Responden 

Responden pada penelitian ini adalah kru bus antarkota baik dalam maupun 

antarpropinsi yang ada di Terminal Arjosari Malang. Data respoden yang 

digunakan yaitu usia, status, pengalaman kerja, dan posisi kru tersebut dalam 

bekerja. 

4.2.1. Responden Berdasarkan Usia 

Berikut ini merupakan tabel karakteristik responden berdasarkan usia. 

Tabel 4.1 

Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Persentase 

20 - 30 Tahun 10 13,33% 

31 - 40 Tahun 24 32,00% 

41 - 50 Tahun 28 37,33% 

51 - 60 Tahun 12 16,00% 

61 - 70 Tahun 1 1,33% 

Jumlah 75 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2016 



Berdasarkan Tabel 4.1, dari 75 orang yang menjadi responden, dapat diketahui 

bahwa mayoritas responden berusia 41-50 tahun sebanyak 37,33%, sedangkan 

responden yang paling sedikit berusia 61-70 tahun sebesar 1,33%. Hal ini 

menunjukkan bahwa kru bus dengan usia 41-50 tahun memiliki motivasi kerja 

yang tinggi untuk memperoleh penghasilan sehari-hari yang lebih besar. 

4.2.2. Responden Berdasarkan Status 

Berikut ini merupakan tabel karakteristik responden berdasarkan status 

pernikahan. 

Tabel 4.2 

Responden Berdasarkan Status 

Status Jumlah Persentase 

Menikah 70 93,33% 

Tidak Menikah 5 6,67% 

Jumlah 75 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa responden yang 

memiliki status menikah sebanyak 93,33%, sedangkan tidak menikah sebanyak 

6,67%. Hal ini menunjukkan bahwa kru bus yang sudah menikah memiliki 

motivasi kerja yang lebih besar dibandingkan dengan kru bus yang belum 

menikah, karena kru bus yang sudah menikah harus memenuhi kebutuhan hidup 

keluarganya dari penghasilan yang didapat. 

4.2.3. Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja 

Berikut ini merupakan tabel karakteristik responden berdasarkan pengalaman 

kerja di perusahaan otobus. 

 

 

 



Tabel 4.3 

Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja 

Usia Jumlah Persentase 

1 - 5 Tahun 14 18,67% 

6 - 10 Tahun 21 28,00% 

11 - 15 Tahun 15 20,00% 

16 - 20 Tahun 16 21,33% 

21 - 25 Tahun 9 12,00% 

Jumlah 75 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.3, dapat diketahui bahwa responden mayoritas memiliki 

pengalaman kerja di perusahaan otobus selama 6-10 tahun dengan jumlah 21 

responden, sedangkan responden dengan pengalaman kerja selama 21-25 tahun 

hanya sejumlah 9 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan kru bus 

memiliki kepuasan kerja yang tinggi karena mereka tetap bekerja sesuai dengan 

kemampuan yang mereka miliki selama bertahun-tahun meskipun sering 

berpindah-pindah perusahaan otobus. 

4.2.4. Responden Berdasarkan Posisi 

Berikut ini merupakan tabel karakteristik responden berdasarkan posisi dalam 

bus yang diawaki. 

Tabel 4.4 

Responden Berdasarkan Posisi 

Jabatan/Posisi Jumlah Persentase 

Asisten Pengemudi 13 17,33% 

Kondektur 25 33,33% 

Pengemudi 37 49,33% 

Jumlah 75 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2016 



Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

merupakan pengemudi sebanyak 49,33%, sedangkan kondektur sebanyak 33,33% 

dan asisten pengemudi sebanyak 17,33%. Hal ini menunjukkan bahwa kru bus 

yang berposisi sebagai pengemudi memiliki memiliki motivasi kerja yang tinggi 

untuk meningkatkan pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari. 

 

4.3. Gambaran Distribusi Frekuensi Variabel Penelitian 

Distribusi item-item dari variabel motivasi intrinsik, variabel motivasi 

ekstrinsik, dan variabel kepuasan kerja secara keseluruhan yang diperoleh dari 

jawaban responden melalui kuesioner akan dijelaskan pada bagian ini baik dalam 

jumlah responden maupun dalam angka persentase. 

Pengukuran diberikan dengan rentang jawaban tertutup menggunakan skala 

Likert pada skala 1-5. Pada setiap pernyataan, para responden diminta untuk dapat 

memberikan penilaian sikap terhadap pernyataan-pernyataan yang ada. Deskripsi 

setiap variabel dilakukan terhadap seluruh pernyataan baik dari sisi nilai rata-rata 

variabel maupun proposi dari tiap skor jawaban. 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.1. Distribusi Frekuensi Variabel Motivasi Intrinsik 

Berikut ini merupakan distribusi frekuensi variabel motivasi intrinsik. 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Variabel Motivasi Intrinsik 

Sistem 

Kompensasi 
Item 

Jawaban Responden Rata-

Rata SS S N TS STS 

Setoran 

MI1.1 
21 13 3 0 0 

4.49 
56.8% 35.1% 8.1% 0.0% 0.0% 

MI1.2 
21 13 3 0 0 

4.49 
56.8% 35.1% 8.1% 0.0% 0.0% 

Rata-Rata Indikator 4.49 

MI2.1 
18 16 3 0 0 

4.41 
48.6% 43.2% 8.1% 0.0% 0.0% 

MI2.2 
17 16 4 0 0 

4.35 
45.9% 43.2% 10.8% 0.0% 0.0% 

Rata-Rata Indikator 4.38 

MI3.1 
16 21 0 0 0 

4.43 
43.2% 56.8% 0.0% 0.0% 0.0% 

Rata-Rata Indikator 4.43 

MI4.1 
22 15 0 0 0 

4.59 
59.5% 40.5% 0.0% 0.0% 0.0% 

Rata-Rata Indikator 4.59 

Rata-Rata Variabel 4.47 

Persentase/ 

Premi 

MI1.1 
17 18 3 0 0 

4.37 
44.7% 47.4% 7.9% 0.0% 0.0% 

MI1.2 
18 15 5 0 0 

4.34 
47.4% 39.5% 13.2% 0.0% 0.0% 

Rata-Rata Indikator 4.36 

MI2.1 
14 23 1 0 0 

4.34 
36.8% 60.5% 2.6% 0.0% 0.0% 

MI2.2 
12 22 4 0 0 

4.21 
31.6% 57.9% 10.5% 0.0% 0.0% 

Rata-Rata Indikator 4.28 

MI3.1 
17 20 1 0 0 

4.42 
44.7% 52.6% 2.6% 0.0% 0.0% 

Rata-Rata Indikator 4.42 

MI4.1 
20 17 1 0 0 

4.50 
52.6% 44.7% 2.6% 0.0% 0.0% 

Rata-Rata Indikator 4.50 

Rata-Rata Variabel 4.39 
Sumber: Data primer diolah, 2016 



Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 37 

responden yang menggunakan sistem kompensasi setoran sebanyak 56.8% 

menyatakan sangat setuju bahwa mereka berusaha untuk mencapai target 

pendapatan sehari-hari dan 35.1% responden menyatakan setuju bahwa mereka 

berusaha untuk mencapai target pendapatan sehari-hari. Rata-rata item ini sebesar 

4.49. Hal ini berarti responden cenderung setuju bahwa mereka berusaha untuk 

mencapai target pendapatan sehari-hari. Sedangkan 38 responden yang 

menggunakan sistem kompensasi persentase, sebanyak 47.4% menyatakan setuju 

bahwa mereka berusaha untuk mencapai target pendapatan sehari-hari dan 44.7% 

responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka berusaha untuk mencapai 

target pendapatan sehari-hari. Rata-rata item ini sebesar 4.37. Hal ini berarti 

responden cenderung setuju bahwa mereka berusaha untuk mencapai target 

pendapatan sehari-hari. 

Kemudian dari 37 responden yang menggunakan sistem kompensasi setoran 

sebanyak 56.8% menyatakan sangat setuju bahwa mereka berusaha memberi 

pelayanan yang baik kepada setiap penumpang dan 35.1% responden menyatakan 

setuju bahwa mereka berusaha memberi pelayanan yang baik kepada setiap 

penumpang. Rata-rata item ini sebesar 4.49. Hal ini berarti responden cenderung 

setuju bahwa mereka berusaha memberi pelayanan yang baik kepada setiap 

penumpang. Sedangkan 38 responden yang menggunakan sistem kompensasi 

persentase, sebanyak 47.4% menyatakan sangat setuju bahwa mereka berusaha 

memberi pelayanan yang baik kepada setiap penumpang dan 39.5% responden 

menyatakan setuju bahwa mereka berusaha memberi pelayanan yang baik kepada 

setiap penumpang. Rata-rata item ini sebesar 4.34. Hal ini berarti responden 



cenderung setuju bahwa mereka berusaha memberi pelayanan yang baik kepada 

setiap penumpang. 

Selanjutnya dari 37 responden yang menggunakan sistem kompensasi setoran 

sebanyak 48.6% menyatakan sangat setuju bahwa perusahaan memberikan 

penghargaan ketika mereka berprestasi dan 43.2% responden menyatakan setuju 

bahwa perusahaan memberikan penghargaan ketika mereka berprestasi. Rata-rata 

item ini sebesar 4.41. Hal ini berarti responden cenderung setuju bahwa 

perusahaan memberikan penghargaan ketika mereka berprestasi. Sedangkan 38 

responden yang menggunakan sistem kompensasi persentase, sebanyak 60.5% 

menyatakan setuju bahwa perusahaan memberikan penghargaan ketika mereka 

berprestasi dan 36.8% responden menyatakan sangat setuju bahwa perusahaan 

memberikan penghargaan ketika mereka berprestasi. Rata-rata item ini sebesar 

4.34. Hal ini berarti responden cenderung setuju bahwa perusahaan memberikan 

penghargaan ketika mereka berprestasi. 

Kemudian dari 37 responden yang menggunakan sistem kompensasi setoran 

sebanyak 45.9% menyatakan sangat setuju bahwa pemberian penghargaan 

dilakukan secara adil dan 43.2% responden menyatakan setuju bahwa pemberian 

penghargaan dilakukan secara adil. Rata-rata item ini sebesar 4.35. Hal ini berarti 

responden cenderung setuju bahwa pemberian penghargaan dilakukan secara adil. 

Sedankan 38 responden yang menggunakan sistem kompensasi persentase 

sebanyak 57.9% menyatakan setuju bahwa pemberian penghargaan dilakukan 

secara adil dan 31.6% responden menyatakan sangat setuju bahwa pemberian 

penghargaan dilakukan secara adil. Rata-rata item ini sebesar 4.21. Hal ini berarti 

responden cenderung setuju bahwa pemberian penghargaan dilakukan secara adil. 



Berikutnya dari 37 responden yang menggunakan sistem kompensasi setoran 

sebanyak 56.8% menyatakan setuju bahwa mereka bekerja sesuai dengan 

keterampilan yang saya miliki dan 43.2% responden menyatakan sangat setuju 

bahwa mereka bekerja sesuai dengan keterampilan yang saya miliki. Rata-rata 

item ini sebesar 4.43. Hal ini berarti responden cenderung setuju bahwa mereka 

bekerja sesuai dengan keterampilan yang saya miliki. Sedangkan 38 responden 

yang menggunakan sistem kompensasi persentase sebanyak 52.6% menyatakan 

setuju bahwa mereka bekerja sesuai dengan keterampilan yang saya miliki dan 

44.7% responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka bekerja sesuai dengan 

keterampilan yang saya miliki. Rata-rata item ini sebesar 4.42. Hal ini berarti 

responden cenderung setuju bahwa mereka bekerja sesuai dengan keterampilan 

yang saya miliki. 

Kemudian dari 37 responden yang menggunakan sistem kompensasi setoran 

sebanyak 59.5% menyatakan sangat setuju bahwa perusahaan memberikan 

tanggung jawab kepada mereka menjaga dan merawat bus yang diberikan dan 

40.5% responden menyatakan setuju bahwa perusahaan memberikan tanggung 

jawab kepada mereka menjaga dan merawat bus yang diberikan. Rata-rata item ini 

sebesar 4.59. Hal ini berarti responden cenderung setuju bahwa perusahaan 

memberikan tanggung jawab kepada mereka menjaga dan merawat bus yang 

diberikan. Sedangkan 38 responden yang menggunakan sistem kompensasi 

persentase sebanyak 52.6% menyatakan sangat setuju bahwa perusahaan 

memberikan tanggung jawab kepada mereka menjaga dan merawat bus yang 

diberikan dan 44.7% responden menyatakan setuju bahwa perusahaan 

memberikan tanggung jawab kepada mereka menjaga dan merawat bus yang 



diberikan. Rata-rata item ini sebesar 4.50. Hal ini berarti responden cenderung 

setuju bahwa perusahaan memberikan tanggung jawab kepada mereka menjaga 

dan merawat bus yang diberikan. 

Selanjutnya rata-rata indikator MI1 (prestasi) pada sistem kompensasi setoran 

sebesar 4.49 menunjukkan bahwa indikator MI1 (prestasi) pada sistem 

kompensasi setoran berada pada kriteria baik. Sedangkan pada sistem kompensasi 

persentase rata-rata indikator MI1 (prestasi) sebesar 4.36 menunjukkan bahwa 

indikator MI1 (prestasi) pada sistem kompensasi persentase berada pada kriteria 

baik. Kemudian rata-rata indikator MI2 (penghargaan) pada sistem kompensasi 

setoran sebesar 4.38 menunjukkan bahwa indikator MI2 (penghargaan) pada 

sistem kompensasi setoran berada pada kriteria baik. Sedangkan pada sistem 

kompensasi persentase rata-rata indikator MI2 (penghargaan) sebesar 4.28 

menunjukkan bahwa indikator MI2 (penghargaan) pada sistem kompensasi 

persentase berada pada kriteria baik. 

Berikutnya rata-rata indikator MI3 (pekerjaan itu sendiri) pada sistem 

kompensasi setoran sebesar 4.43 menunjukkan bahwa indikator MI3 (pekerjaan 

itu sendiri) pada sistem kompensasi setoran berada pada kriteria baik. Sedangkan 

pada sistem kompensasi persentase rata-rata indikator MI3 (pekerjaan itu sendiri) 

sebesar 4.42 menunjukkan bahwa indikator MI3 (pekerjaan itu sendiri) pada 

sistem kompensasi persentase berada pada kriteria baik. Kemudian rata-rata 

indikator MI4 (tanggung jawab) pada sistem kompensasi setoran sebesar 4.59 

menunjukkan bahwa indikator MI4 (tanggung jawab) pada sistem kompensasi 

setoran berada pada kriteria baik. Sedangkan pada sistem kompensasi persentase 

rata-rata indikator MI4 (tanggung jawab) sebesar 4.50 menunjukkan bahwa 



indikator MI4 (tanggung jawab) pada sistem kompensasi persentase berada pada 

kriteria baik. 

Kemudian rata-rata variabel motivasi intrinsik (MI) pada sistem kompensasi 

setoran sebesar 4.47 menunjukkan bahwa variabel motivasi intrinsik (MI) pada 

sistem kompensasi setoran berada pada kriteria baik. Sedangkan pada sistem 

kompensasi persentase rata-rata variabel motivasi intrinsik (MI) sebesar 4.39 

menunjukkan bahwa variabel motivasi intrinsik (MI) pada sistem kompensasi 

persentase berada pada kriteria baik. 

4.3.2. Distribusi Frekuensi Variabel Motivasi Ekstrinsik 

Berikut ini merupakan distribusi frekuensi variabel motivasi ekstrinsik. 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Variabel Motivasi Ekstrinsik 

Sistem 

Kompensasi 
Item 

Jawaban Responden Rata-

Rata SS S N TS STS 

Setoran 

ME1.1 
14 20 3 0 0 

4.30 
37.8% 54.1% 8.1% 0.0% 0.0% 

ME1.2 
12 22 3 0 0 

4.24 
32.4% 59.5% 8.1% 0.0% 0.0% 

Rata-Rata Indikator 4.27 

ME2.1 
7 17 13 0 0 

3.84 
18.9% 45.9% 35.1% 0.0% 0.0% 

Rata-Rata Indikator 3.84 

ME3.1 
14 22 1 0 0 

4.35 
37.8% 59.5% 2.7% 0.0% 0.0% 

ME3.2 
11 24 2 0 0 

4.24 
29.7% 64.9% 5.4% 0.0% 0.0% 

Rata-Rata Indikator 4.30 

ME4.1 
13 16 8 0 0 

4.14 
35.1% 43.2% 21.6% 0.0% 0.0% 

ME4.2 
13 15 9 0 0 

4.11 
35.1% 40.5% 24.3% 0.0% 0.0% 

ME4.3 
10 14 13 0 0 

3.92 
27.0% 37.8% 35.1% 0.0% 0.0% 

Rata-Rata Indikator 4.05 

Bersambung 



Lanjutan Tabel 4.6 

Setoran 

ME5.1 
6 28 3 0 0 

4.08 
16.2% 75.7% 8.1% 0.0% 0.0% 

ME5.2 
6 27 4 0 0 

4.05 
16.2% 73.0% 10.8% 0.0% 0.0% 

Rata-Rata Indikator 4.07 

Rata-Rata Variabel 4.11 

 Persentase/ 

Premi 

ME1.

1 

18 9 11 0 0 
4.18 

47.4% 23.7% 28.9% 0.0% 0.0% 

ME1.2 
17 10 11 0 0 

4.16 
44.7% 26.3% 28.9% 0.0% 0.0% 

Rata-Rata Indikator 4.17 

ME2.1 
16 11 11 0 0 

4.13 
42.1% 28.9% 28.9% 0.0% 0.0% 

Rata-Rata Indikator 4.13 

ME3.1 
17 9 12 0 0 

4.13 
44.7% 23.7% 31.6% 0.0% 0.0% 

ME3.2 
18 9 11 0 0 

4.18 
47.4% 23.7% 28.9% 0.0% 0.0% 

Rata-Rata Indikator 4.16 

ME4.1 
13 12 13 0 0 

4.00 
34.2% 31.6% 34.2% 0.0% 0.0% 

ME4.2 
13 12 13 0 0 

4.00 
34.2% 31.6% 34.2% 0.0% 0.0% 

ME4.3 
9 15 14 0 0 

3.87 
23.7% 39.5% 36.8% 0.0% 0.0% 

Rata-Rata Indikator 3.96 

ME5.1 
11 16 11 0 0 

4.00 
28.9% 42.1% 28.9% 0.0% 0.0% 

ME5.2 
12 14 12 0 0 

4.00 
31.6% 36.8% 31.6% 0.0% 0.0% 

Rata-Rata Indikator 4.00 

Rata-Rata Variabel 4.08 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 37 

responden yang menggunakan sistem kompensasi setoran sebanyak 54.1% 

menyatakan setuju bahwa ada jatah untuk libur dan 37.8% responden menyatakan 

sangat setuju bahwa ada jatah untuk libur. Rata-rata item ini sebesar 4.30. Hal ini 

berarti responden cenderung setuju bahwa ada jatah untuk libur. Sedangkan 38 



responden yang menggunakan sistem kompensasi persentase sebanyak 47.4% 

menyatakan sangat setuju bahwa ada jatah untuk libur dan 28.9% responden 

menyatakan biasa saja bahwa ada jatah untuk libur. Rata-rata item ini sebesar 

4.18. Hal ini berarti responden cenderung setuju bahwa ada jatah untuk libur. 

Kemudian dari 37 responden yang menggunakan sistem kompensasi setoran 

sebanyak 59.5% menyatakan setuju bahwa perusahaan memberi mereka izin 

ketika sakit dan 32.4% responden menyatakan sangat setuju bahwa perusahaan 

memberi mereka izin ketika sakit. Rata-rata item ini sebesar 4.24. Hal ini berarti 

responden cenderung setuju bahwa perusahaan memberi mereka izin ketika sakit. 

Sedangkan 38 responden yang menggunakan sistem kompensasi  persentase 

sebanyak 44.7% menyatakan sangat setuju bahwa perusahaan memberi mereka 

izin ketika sakit dan 28.9% responden menyatakan setuju bahwa perusahaan 

memberi mereka izin ketika sakit. Rata-rata item ini sebesar 4.16. Hal ini berarti 

responden cenderung setuju bahwa perusahaan memberi mereka izin ketika sakit. 

Selanjutnya dari 37 responden yang menggunakan sistem kompensasi setoran 

sebanyak 45.9% menyatakan setuju bahwa atasan mengawasi langsung kondisi 

lapangan keadaan penumpang dan 35.1% responden menyatakan biasa saja bahwa 

atasan mengawasi langsung kondisi lapangan keadaan penumpang. Rata-rata item 

ini sebesar 3.84. Hal ini berarti responden cenderung setuju bahwa atasan 

mengawasi langsung kondisi lapangan keadaan penumpang. Sedangkan 38 

responden yang menggunakan sistem kompensasi  persentase sebanyak 42.1% 

menyatakan sangat setuju bahwa atasan mengawasi langsung kondisi lapangan 

keadaan penumpang dan 28.9% responden menyatakan setuju dan biasa saja 

bahwa atasan mengawasi langsung kondisi lapangan keadaan penumpang. Rata-



rata item ini sebesar 4.13. Hal ini berarti responden cenderung setuju bahwa 

atasan mengawasi langsung kondisi lapangan keadaan penumpang. 

Kemudian dari 37 responden yang menggunakan sistem kompensasi setoran 

sebanyak 59.5% menyatakan setuju bahwa mereka memiliki atasan yang sangat 

mendukung dan 37.8% responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka 

memiliki atasan yang sangat mendukung. Rata-rata item ini sebesar 4.35. Hal ini 

berarti responden cenderung setuju bahwa mereka memiliki atasan yang sangat 

mendukung. Sedangkan 38 responden yang menggunakan sistem kompensasi  

persentase sebanyak 44.7% menyatakan sangat setuju bahwa mereka memiliki 

atasan yang sangat mendukung dan 4.13% responden menyatakan setuju bahwa 

mereka memiliki atasan yang sangat mendukung. Rata-rata item ini sebesar 4.13. 

Hal ini berarti responden cenderung setuju bahwa mereka memiliki atasan yang 

sangat mendukung. 

Berikutnya dari 37 responden yang menggunakan sistem kompensasi setoran 

sebanyak 64.9% menyatakan setuju bahwa saya memiliki rekan kerja yang sangat 

mendukung dan 29.7% responden menyatakan sangat setuju bahwa saya memiliki 

rekan kerja yang sangat mendukung. Rata-rata item ini sebesar 4.24. Hal ini 

berarti responden cenderung setuju bahwa saya memiliki rekan kerja yang sangat 

mendukung. Sedangkan 38 responden yang menggunakan sistem kompensasi  

persentase sebanyak 47.4% menyatakan sangat setuju bahwa saya memiliki rekan 

kerja yang sangat mendukung dan 28.9% responden menyatakan setuju bahwa 

saya memiliki rekan kerja yang sangat mendukung. Rata-rata item ini sebesar 

4.18. Hal ini berarti responden cenderung setuju bahwa saya memiliki rekan kerja 

yang sangat mendukung. 



Kemudian dari 37 responden yang menggunakan sistem kompensasi setoran 

sebanyak 43.2% menyatakan setuju bahwa lingkungan kerja tempat mereka 

bekerja cukup nyaman dan 35.1% responden menyatakan sangat setuju bahwa 

lingkungan kerja tempat mereka bekerja cukup nyaman. Rata-rata item ini sebesar 

4.14. Hal ini berarti responden cenderung setuju bahwa lingkungan kerja tempat 

mereka bekerja cukup nyaman. Sedangkan 38 responden yang menggunakan 

sistem kompensasi persentase sebanyak 34.2% menyatakan sangat setuju dan 

biasa saja bahwa lingkungan kerja tempat mereka bekerja cukup nyaman dan 

31.6% responden menyatakan setuju bahwa lingkungan kerja tempat mereka 

bekerja cukup nyaman. Rata-rata item ini sebesar 4.00. Hal ini berarti responden 

cenderung setuju bahwa lingkungan kerja tempat mereka bekerja cukup nyaman. 

Selanjutnya dari 37 responden yang menggunakan sistem kompensasi setoran 

sebanyak 40.5% menyatakan setuju bahwa bus yang diberikan perusahaan sangat 

baik dan 35.1% responden menyatakan biasa saja bahwa bus yang diberikan 

perusahaan sangat baik. Rata-rata item ini sebesar 4.11. Hal ini berarti responden 

cenderung setuju bahwa bus yang diberikan perusahaan sangat baik. Sedangkan 

38 responden yang menggunakan sistem kompensasi  persentase sebanyak 34.2% 

menyatakan sangat setuju dan biasa saja bahwa bus yang diberikan perusahaan 

sangat baik dan 31.6% responden menyatakan setuju bahwa bus yang diberikan 

perusahaan sangat baik. Rata-rata item ini sebesar 4.00. Hal ini berarti responden 

cenderung setuju bahwa bus yang diberikan perusahaan sangat baik. 

Kemudian dari 37 responden yang menggunakan sistem kompensasi setoran 

sebanyak 37.8% menyatakan setuju bahwa perusahaan memberikan jaminan 

kesehatan dan 35.1% responden menyatakan biasa saja bahwa perusahaan 



memberikan jaminan kesehatan. Rata-rata item ini sebesar 3.92. Hal ini berarti 

responden cenderung setuju bahwa perusahaan memberikan jaminan kesehatan. 

Sedangkan 38 responden yang menggunakan sistem kompensasi  persentase 

sebanyak 39.5% menyatakan setuju bahwa perusahaan memberikan jaminan 

kesehatan dan 36.8% responden menyatakan biasa saja bahwa perusahaan 

memberikan jaminan kesehatan. Rata-rata item ini sebesar 3.87. Hal ini berarti 

responden cenderung setuju bahwa perusahaan memberikan jaminan kesehatan. 

Berikutnya dari 37 responden yang menggunakan sistem kompensasi setoran 

sebanyak 75.7% menyatakan setuju bahwa gaji yang diberikan sudah sesuai dan 

16.2% responden menyatakan sangat setuju bahwa gaji yang diberikan sudah 

sesuai. Rata-rata item ini sebesar 4.08. Hal ini berarti responden cenderung setuju 

bahwa gaji yang diberikan sudah sesuai. Sedangkan 38 responden yang 

menggunakan sistem kompensasi  persentase sebanyak 42.1% menyatakan setuju 

bahwa gaji yang diberikan sudah sesuai dan 28.9% responden menyatakan sangat 

setuju dan biasa saja bahwa gaji yang diberikan sudah sesuai. Rata-rata item ini 

sebesar 4.00. Hal ini berarti responden cenderung setuju bahwa gaji yang 

diberikan sudah sesuai. 

Kemudian dari 37 responden yang menggunakan sistem kompensasi setoran 

sebanyak 73.0% menyatakan setuju bahwa perusahaan memberikan gaji tepat 

waktu dan 16.2% responden menyatakan sangat setuju bahwa perusahaan 

memberikan gaji tepat waktu. Rata-rata item ini sebesar 4.05. Hal ini berarti 

responden cenderung setuju bahwa perusahaan memberikan gaji tepat waktu. 

Sedangkan 38 responden yang menggunakan sistem kompensasi  persentase 

sebanyak 36.8% menyatakan setuju bahwa perusahaan memberikan gaji tepat 



waktu dan 31.6% responden menyatakan sangat setuju dan biasa saja bahwa 

perusahaan memberikan gaji tepat waktu. Rata-rata item ini sebesar 4.00. Hal ini 

berarti responden cenderung setuju bahwa perusahaan memberikan gaji tepat 

waktu. 

Selanjutnya rata-rata indikator ME1 (kebijaksanaan dan administrasi 

perusahaan) pada sistem kompensasi setoran sebesar 4.27 menunjukkan bahwa 

indikator ME1 (kebijaksanaan dan administrasi perusahaan) pada sistem 

kompensasi setoran berada pada kriteria baik. Sedangkan pada sistem kompensasi  

persentase rata-rata indikator ME1 (kebijaksanaan dan administrasi perusahaan) 

sebesar 4.17 menunjukkan bahwa indikator ME1 (kebijaksanaan dan administrasi 

perusahaan) pada sistem kompensasi  persentase berada pada kriteria baik.  

Kemudian rata-rata indikator ME2 (pengawasan) pada sistem kompensasi 

setoran sebesar 3.84 menunjukkan bahwa indikator ME2 (pengawasan) pada 

sistem kompensasi setoran berada pada kriteria baik. Sedangkan pada sistem 

kompensasi  persentase rata-rata indikator ME2 (pengawasan) sebesar 4.13 

menunjukkan bahwa indikator ME2 (pengawasan) pada sistem kompensasi  

persentase berada pada kriteria baik. 

Berikutnya rata-rata indikator ME3 (hubungan antarpribadi) pada sistem 

kompensasi setoran sebesar 4.30 menunjukkan bahwa indikator ME3 (hubungan 

antarpribadi) pada sistem kompensasi setoran berada pada kriteria baik. 

Sedangkan pada sistem kompensasi persentase rata-rata indikator ME3 (hubungan 

antarpribadi) sebesar 4.16 menunjukkan bahwa indikator ME3 (hubungan 

antarpribadi) pada sistem kompensasi  persentase berada pada kriteria baik. 



Kemudian rata-rata indikator ME4 (kondisi kerja) pada sistem kompensasi 

setoran sebesar 4.05 menunjukkan bahwa indikator ME4 (kondisi kerja) pada 

sistem kompensasi setoran berada pada kriteria baik. Sedangkan pada sistem 

kompensasi  persentase rata-rata indikator ME4 (kondisi kerja) sebesar 3.96 

menunjukkan bahwa indikator ME4 (kondisi kerja) pada sistem kompensasi  

persentase berada pada kriteria baik. 

Kemudian rata-rata indikator ME5 (penggajian) pada sistem kompensasi 

setoran sebesar 4.07 menunjukkan bahwa indikator ME5 (penggajian) pada sistem 

kompensasi setoran berada pada kriteria baik. Sedangkan pada sistem kompensasi  

persentase rata-rata indikator ME5 (penggajian) sebesar 4.00 menunjukkan bahwa 

indikator ME5 (penggajian) pada sistem kompensasi  persentase berada pada 

kriteria baik. 

Kemudian rata-rata variabel motivasi intrinsik (ME) pada sistem kompensasi 

setoran sebesar 4.11 menunjukkan bahwa variabel motivasi intrinsik (ME) pada 

sistem kompensasi setoran berada pada kriteria baik. Sedangkan pada sistem 

kompensasi  persentase rata-rata variabel motivasi intrinsik (ME) sebesar 4.08 

menunjukkan bahwa variabel motivasi intrinsik (ME) pada sistem kompensasi  

persentase berada pada kriteria baik. 

 

 

 

 

 

 



4.3.3. Distribusi Frekuensi Variabel Kepuasan Kerja 

Berikut ini merupakan distribusi frekuensi variabel kepuasan kerja. 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Variabel Kepuasan Kerja 

Sistem 

Kompensasi 
Item 

Jawaban Responden 
Rata-Rata 

SS S N TS STS 

Setoran 

KK1.1 
17 19 1 0 0 

4.43 
45.9% 51.4% 2.7% 0.0% 0.0% 

Rata-Rata Indikator 4.43 

KK2.1 
14 23 0 0 0 

4.38 
37.8% 62.2% 0.0% 0.0% 0.0% 

Rata-Rata Indikator 4.38 

KK3.1 
17 20 0 0 0 

4.46 
45.9% 54.1% 0.0% 0.0% 0.0% 

Rata-Rata Indikator 4.46 

KK4.1 
17 20 0 0 0 

4.46 
45.9% 54.1% 0.0% 0.0% 0.0% 

KK4.2 
17 20 0 0 0 

4.46 
45.9% 54.1% 0.0% 0.0% 0.0% 

Rata-Rata Indikator 4.46 

KK5.1 
15 22 0 0 0 

4.41 
40.5% 59.5% 0.0% 0.0% 0.0% 

KK5.2 
16 18 3 0 0 

4.35 
43.2% 48.6% 8.1% 0.0% 0.0% 

KK5.3 
16 20 1 0 0 

4.41 
43.2% 54.1% 2.7% 0.0% 0.0% 

KK5.4 
18 18 1 0 0 

4.46 
48.6% 48.6% 2.7% 0.0% 0.0% 

Rata-Rata Indikator 4.41 

Rata-Rata Variabel 4.43 

Persentase/ 

Premi 

KK1.1 
15 19 4 0 0 

4.29 
39.5% 50.0% 10.5% 0.0% 0.0% 

Rata-Rata Indikator 4.29 

KK2.1 
16 22 0 0 0 

4.42 
42.1% 57.9% 0.0% 0.0% 0.0% 

Rata-Rata Indikator 4.42 

KK3.1 
17 21 0 0 0 

4.45 
44.7% 55.3% 0.0% 0.0% 0.0% 

Rata-Rata Indikator 4.45 

Bersambung 

 



Lanjutan Tabel 4.7 

Persentase/ 

Premi 

KK4.1 
16 21 1 0 0 

4.39 
42.1% 55.3% 2.6% 0.0% 0.0% 

KK4.2 
12 21 5 0 0 

4.18 
31.6% 55.3% 13.2% 0.0% 0.0% 

Rata-Rata Indikator 4.29 

KK5.1 
25 12 1 0 0 

4.63 
65.8% 31.6% 2.6% 0.0% 0.0% 

KK5.2 
21 11 6 0 0 

4.39 
55.3% 28.9% 15.8% 0.0% 0.0% 

KK5.3 
22 10 6 0 0 

4.42 
57.9% 26.3% 15.8% 0.0% 0.0% 

KK5.4 
24 11 3 0 0 

4.55 
63.2% 28.9% 7.9% 0.0% 0.0% 

Rata-Rata Indikator 4.50 

Rata-Rata Variabel 4.39 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 37 

responden yang menggunakan sistem kompensasi setoran sebanyak 51.4% 

menyatakan setuju bahwa mereka merasa puas mampu memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari dan 45.9% responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka 

merasa puas mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Rata-rata item ini 

sebesar 4.43. Hal ini berarti responden cenderung setuju bahwa mereka merasa 

puas mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan 38 responden 

yang menggunakan sistem kompensasi persentase sebanyak 50.0% menyatakan 

setuju bahwa mereka merasa puas mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 

dan 39.5% responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka merasa puas 

mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Rata-rata item ini sebesar 4.29. 

Hal ini berarti responden cenderung setuju bahwa mereka merasa puas mampu 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Kemudian dari 37 responden yang menggunakan sistem kompensasi setoran 

sebanyak 62.2% menyatakan setuju bahwa mereka merasa puas dengan hubungan 



terhadap atasan di perusahaan dan 37.8% responden menyatakan sangat setuju 

bahwa mereka merasa puas dengan hubungan terhadap atasan di perusahaan. 

Rata-rata item ini sebesar 4.38. Hal ini berarti responden cenderung setuju bahwa 

mereka merasa puas dengan hubungan terhadap atasan di perusahaan. Sedangkan 

38 responden yang menggunakan sistem kompensasi persentase sebanyak 57.9% 

menyatakan setuju bahwa mereka merasa puas dengan hubungan terhadap atasan 

di perusahaan dan 42.1% responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka 

merasa puas dengan hubungan terhadap atasan di perusahaan. Rata-rata item ini 

sebesar 4.42. Hal ini berarti responden cenderung setuju bahwa mereka merasa 

puas dengan hubungan terhadap atasan di perusahaan. 

Selanjutnya dari 37 responden yang menggunakan sistem kompensasi setoran 

sebanyak 54.1% menyatakan setuju bahwa mereka merasa puas dengan hubungan 

terhadap rekan kerja dan 45.9% responden menyatakan biasa saja bahwa mereka 

merasa puas dengan hubungan terhadap rekan kerja. Rata-rata item ini sebesar 

4.46. Hal ini berarti responden cenderung setuju bahwa mereka merasa puas 

dengan hubungan terhadap rekan kerja. Sedangkan 38 responden yang 

menggunakan sistem kompensasi persentase sebanyak 55.3% menyatakan setuju 

bahwa mereka merasa puas dengan hubungan terhadap rekan kerja dan 44.7% 

responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka merasa puas dengan 

hubungan terhadap rekan kerja. Rata-rata item ini sebesar 4.45. Hal ini berarti 

responden cenderung setuju bahwa mereka merasa puas dengan hubungan 

terhadap rekan kerja. 

Kemudian dari 37 responden yang menggunakan sistem kompensasi setoran 

sebanyak 54.1% menyatakan setuju bahwa mereka merasa puas terhadap gaji 



yang diberikan dan 45.9% responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka 

merasa puas terhadap gaji yang diberikan. Rata-rata item ini sebesar 4.46. Hal ini 

berarti responden cenderung setuju bahwa mereka merasa puas terhadap gaji yang 

diberikan. Sedangkan 38 responden yang menggunakan sistem kompensasi 

persentase sebanyak 55.3% menyatakan setuju bahwa mereka merasa puas 

terhadap gaji yang diberikan dan 42.1% responden menyatakan sangat setuju 

bahwa mereka merasa puas terhadap gaji yang diberikan. Rata-rata item ini 

sebesar 4.39. Hal ini berarti responden cenderung setuju bahwa mereka merasa 

puas terhadap gaji yang diberikan. 

Berikutnya dari 37 responden yang menggunakan sistem kompensasi setoran 

sebanyak 54.1% menyatakan setuju bahwa mereka merasa puas terhadap 

ketepatan waktu pemberian gaji dan 45.9% responden menyatakan sangat setuju 

bahwa mereka merasa puas terhadap ketepatan waktu pemberian gaji. Rata-rata 

item ini sebesar 4.46. Hal ini berarti responden cenderung setuju bahwa mereka 

merasa puas terhadap ketepatan waktu pemberian gaji. Sedangkan 38 responden 

yang menggunakan sistem kompensasi persentase sebanyak 55.3% menyatakan 

setuju bahwa mereka merasa puas terhadap ketepatan waktu pemberian gaji dan 

31.6% responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka merasa puas terhadap 

ketepatan waktu pemberian gaji. Rata-rata item ini sebesar 4.18. Hal ini berarti 

responden cenderung setuju bahwa mereka merasa puas terhadap ketepatan waktu 

pemberian gaji. 

Kemudian dari 37 responden yang menggunakan sistem kompensasi setoran 

sebanyak 59.5% menyatakan setuju bahwa mereka menyukai pekerjaan ini dan 

40.5% responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka menyukai pekerjaan 



ini. Rata-rata item ini sebesar 4.41. Hal ini berarti responden cenderung setuju 

bahwa mereka menyukai pekerjaan ini. Sedangkan 38 responden yang 

menggunakan sistem kompensasi persentase sebanyak 65.8% menyatakan sangat 

setuju bahwa mereka menyukai pekerjaan ini dan 31.6% responden menyatakan 

setuju bahwa mereka menyukai pekerjaan ini. Rata-rata item ini sebesar 4.63. Hal 

ini berarti responden cenderung sangat setuju bahwa mereka menyukai pekerjaan 

ini. 

Selanjutnya dari 37 responden yang menggunakan sistem kompensasi setoran 

sebanyak 48.6% menyatakan setuju bahwa mereka merasa bangga terhadap 

pekerjaan mereka saat ini dan 43.2% responden menyatakan biasa saja bahwa 

mereka merasa bangga terhadap pekerjaan mereka saat ini. Rata-rata item ini 

sebesar 4.35. Hal ini berarti responden cenderung setuju bahwa mereka merasa 

bangga terhadap pekerjaan mereka saat ini. Sedangkan 38 responden yang 

menggunakan sistem kompensasi persentase sebanyak 55.3% menyatakan sangat 

setuju bahwa mereka merasa bangga terhadap pekerjaan mereka saat ini dan 

28.9% responden menyatakan setuju bahwa mereka merasa bangga terhadap 

pekerjaan mereka saat ini. Rata-rata item ini sebesar 4.39. Hal ini berarti 

responden cenderung setuju bahwa mereka merasa bangga terhadap pekerjaan 

mereka saat ini. 

Kemudian dari 37 responden yang menggunakan sistem kompensasi setoran 

sebanyak 54.1% menyatakan setuju bahwa mereka puas mendapat bus yang prima 

dalam pekerjaan mereka dan 43.2% responden menyatakan biasa saja bahwa 

mereka puas mendapat bus yang prima dalam pekerjaan mereka. Rata-rata item 

ini sebesar 4.41. Hal ini berarti responden cenderung setuju bahwa mereka puas 



mendapat bus yang prima dalam pekerjaan mereka. Sedangkan 38 responden yang 

menggunakan sistem kompensasi persentase sebanyak 57.9% menyatakan sangat 

setuju bahwa mereka puas mendapat bus yang prima dalam pekerjaan mereka dan 

26.3% responden menyatakan setuju bahwa mereka puas mendapat bus yang 

prima dalam pekerjaan mereka. Rata-rata item ini sebesar 4.42. Hal ini berarti 

responden cenderung setuju bahwa mereka puas mendapat bus yang prima dalam 

pekerjaan mereka. 

Berikutnya dari 37 responden yang menggunakan sistem kompensasi setoran 

sebanyak 48.6% menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa mereka akan tetap 

bekerja di perusahaan ini meskipun perusahaan lain memberikan penawaran yang 

lebih baik dan 2.7% responden menyatakan biasa saja bahwa mereka akan tetap 

bekerja di perusahaan ini meskipun perusahaan lain memberikan penawaran yang 

lebih baik. Rata-rata item ini sebesar 4.46. Hal ini berarti responden cenderung 

setuju bahwa mereka akan tetap bekerja di perusahaan ini meskipun perusahaan 

lain memberikan penawaran yang lebih baik. Sedangkan 38 responden yang 

menggunakan sistem kompensasi persentase sebanyak 63.2% menyatakan sangat 

setuju bahwa mereka akan tetap bekerja di perusahaan ini meskipun perusahaan 

lain memberikan penawaran yang lebih baik dan 28.9% responden menyatakan 

setuju bahwa mereka akan tetap bekerja di perusahaan ini meskipun perusahaan 

lain memberikan penawaran yang lebih baik. Rata-rata item ini sebesar 4.55. Hal 

ini berarti responden cenderung sangat setuju bahwa mereka akan tetap bekerja di 

perusahaan ini meskipun perusahaan lain memberikan penawaran yang lebih baik. 

Selanjutnya rata-rata indikator KK1 (pemenuhan kebutuhan) pada sistem 

kompensasi setoran sebesar 4.43 menunjukkan bahwa indikator KK1 (pemenuhan 



kebutuhan) pada sistem kompensasi setoran berada pada kriteria baik. Sedangkan 

pada sistem kompensasi persentase rata-rata indikator KK1 (pemenuhan 

kebutuhan) sebesar 4.29 menunjukkan bahwa indikator KK1 (pemenuhan 

kebutuhan) pada sistem kompensasi persentase berada pada kriteria baik.  

Kemudian rata-rata indikator KK2 (hubungan dengan atasan) pada sistem 

kompensasi setoran sebesar 4.38 menunjukkan bahwa indikator KK2 (hubungan 

dengan atasan) pada sistem kompensasi setoran berada pada kriteria baik. 

Sedangkan pada sistem kompensasi persentase rata-rata indikator KK2 (hubungan 

dengan atasan) sebesar 4.42 menunjukkan bahwa indikator KK2 (hubungan 

dengan atasan) pada sistem kompensasi persentase berada pada kriteria baik. 

Berikutnya rata-rata indikator KK3 (teman sekerja) pada sistem kompensasi 

setoran sebesar 4.46 menunjukkan bahwa indikator KK3 (teman sekerja) pada 

sistem kompensasi setoran berada pada kriteria baik. Sedangkan pada sistem 

kompensasi persentase rata-rata indikator KK3 (teman sekerja) sebesar 4.45 

menunjukkan bahwa indikator KK3 (teman sekerja) pada sistem kompensasi 

persentase/premi berada pada kriteria baik. 

Kemudian rata-rata indikator KK4 (gaji) pada sistem kompensasi setoran 

sebesar 4.46 menunjukkan bahwa indikator KK4 (gaji) pada sistem kompensasi 

setoran berada pada kriteria baik. Sedangkan pada sistem kompensasi persentase 

rata-rata indikator KK4 (gaji) sebesar 4.29 menunjukkan bahwa indikator KK4 

(gaji) pada sistem kompensasi persentase berada pada kriteria baik. 

Kemudian rata-rata indikator KK5 (pekerjaan itu sendiri) pada sistem 

kompensasi setoran sebesar 4.41 menunjukkan bahwa indikator KK5 (pekerjaan 

itu sendiri) pada sistem kompensasi setoran berada pada kriteria baik. Sedangkan 



pada sistem kompensasi persentase rata-rata indikator KK5 (pekerjaan itu sendiri) 

sebesar 4.50 menunjukkan bahwa indikator KK5 (pekerjaan itu sendiri) pada 

sistem kompensasi persentase berada pada kriteria baik. 

Kemudian rata-rata variabel kepuasan kerja (KK) pada sistem kompensasi 

setoran sebesar 4.43 menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja (KK) pada 

sistem kompensasi setoran berada pada kriteria baik. Sedangkan pada sistem 

kompensasi persentase rata-rata variabel kepuasan kerja (KK) sebesar 4.39 

menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja (KK) pada sistem kompensasi 

persentase berada pada kriteria baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4. Analisis Data 

4.4.1. Diagram Jalur 

Berikut ini merukapan gambar diagram pengaruh motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik terhadap kepuasan kerja kru bus antarkota pada sistem 

kompensasi setoran. 

Gambar 4.1 

Diagram Jalur pada Sistem Kompensasi Setoran 

 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

 

Sedangkan berikut ini merupakan gambar diagram pengaruh motivasi intrinsik 

dan motivasi ekstrinsik terhadap kepuasan kerja kru bus antarkota pada sistem 

kompensasi persentase/premi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 4.2 

Diagram Jalur pada Sistem Kompensasi Persentase/Premi 

 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

4.4.2. Pengujian Linieritas 

Pengujian linieritas dimaksudkan untuk mengetahui linier atau tidaknya 

hubungan antara variabel eksogen terhadap variabel endogen. Kriteria pengujian 

menyebutkan bahwa apabila nilai probabilitas < level of significance (alpha 

(α=5%)) maka dinyatakan ada hubungan linier antara variabel eksogen terhadap 

variabel endogen. Hasil pengujian linieritas disajikan dalam tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Linieritas 

Sistem 

Kompensasi 
Eksogen Endogen F Probabilitas Keterangan 

Setoran 

Motivasi intrinsik 
Kepuasan 

kerja 
74.071 0.000 Linier 

Motivasi ekstrinsik 
Kepuasan 

kerja 
99.905 0.000 Linier 

Persentase/ 

Premi 

Motivasi intrinsik 
Kepuasan 

kerja 
99.414 0.000 Linier 

Motivasi ekstrinsik 
Kepuasan 

kerja 
52.193 0.000 Linier 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa semua hubungan antara 

variabel eksogen terhadap variabel endogen menghasilkan probabilitas sebesar 

0.000. Hal ini berarti probabilitas < level of significance (alpha (α=5%)). Dengan 

demikian hubungan antara variabel eksogen terhadap variabel endogen baik pada 

sistem kompensasi setoran maupun persentase/premi dinyatakan linier. 

4.4.3. Evaluasi Model Pengukuran 

Model penelitian ini terdiri dari tiga konstruk diantaranya motivasi intrinsik, 

motivasi ekstrinsik, kepuasan kerja. Evaluasi model pengukuran merupakan 

tahapan untuk mengevaluasi validitas suatu konstruk.  

1) Evaluasi Validitas Konstruk Model Formatif 

Evaluasi validitas konstruk model formatif dilakukan dengan menghitung 

nilai weight (bobot). Suatu instrumen dinyatakan valid apabila nilai t-Statistics 

≥ t-tabel (1.96). Hasil pengujian validitas konvergen disajikan dalam tabel 

berikut: 

 

 



Tabel 4.9 

Hasil Pengujian Validitas Konstruk Model Formatif 

Sistem 

Kompensasi 
Variabel Indikator 

Original 

Sample (O) 

t-Statistics 

(|O/STERR|) 
Keterangan 

Setoran 
Kepuasan 

Kerja 

KK1 0.424 5.233 Valid 

KK2 0.350 6.032 Valid 

KK3 0.223 3.082 Valid 

KK4 0.168 3.134 Valid 

KK5 0.087 2.027 Valid 

Persentase/ 

Premi 

Kepuasan 

Kerja 

KK1 0.075 1.993 Valid 

KK2 0.382 4.328 Valid 

KK3 0.348 4.017 Valid 

KK4 0.122 2.769 Valid 

KK5 0.290 4.162 Valid 

Sumber: Data diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas dapat diketahui bahwa semua indikator yang 

mengukur variabel kepuasan kerja baik pada sistem kompensasi setoran 

maupun persentase/premi menghasilkan nilai t-statistics lebih besar dari t-

tabel (1.96). Dengan demikian indikator tersebut dinyatakan valid untuk 

mengukur variabel kepuasan kerja. 

2) Evaluasi Validitas Konstruk Model Reflektif 

Evaluasi validitas konstruk model reflektif dilakukan dengan menghitung 

validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen diketahui 

melalui loading factor. Suatu instrument dikatakan memenuhi pengujian 

validitas konvergen apabila memiliki loading factor diatas 0.6. Hasil 

pengujian validitas konvergen disajikan dalam tabel berikut : 

 

 

 



Tabel 4.10 

Hasil Pengujian Validitas Konstruk Model Reflektif 

Sistem 

Kompensasi 
Variabel Indikator 

Original 

Sample (O) 

t-Statistics 

(|O/STERR|) 
Keterangan 

Setoran 

Motivasi 

Intrinsik 

MI1 0.859 28.093 Valid 

MI2 0.852 36.536 Valid 

MI3 0.882 28.360 Valid 

MI4 0.790 15.913 Valid 

Motivasi 

Ekstrinsik 

ME1 0.761 17.719 Valid 

ME2 0.848 31.568 Valid 

ME3 0.833 23.587 Valid 

ME4 0.879 40.576 Valid 

ME5 0.870 23.727 Valid 

Persentase/ 

Premi 

Motivasi 

Intrinsik 

MI1 0.870 32.217 Valid 

MI2 0.838 27.547 Valid 

MI3 0.887 33.357 Valid 

MI4 0.927 64.016 Valid 

Motivasi 

Ekstrinsik 

ME1 0.961 165.761 Valid 

ME2 0.935 92.678 Valid 

ME3 0.945 102.903 Valid 

ME4 0.949 130.449 Valid 

ME5 0.931 89.252 Valid 

Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas dapat diketahui bahwa semua indikator 

yang mengukur variabel motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, baik pada 

sistem kompensasi setoran maupun persentase/premi bernilai lebih besar dari 

0.6. Dengan demikian indikator tersebut dinyatakan valid untuk mengukur 

variabelnya. Validitas konvergen selain dapat dilihat melalui loading factor, 

juga dapat diketahui melalui Average Variance Extracted (AVE) dan 

Communality. Suatu instrument dikatakan memenuhi pengujian validitas 

konvergen apabila memiliki Average Variance Extracted (AVE) dan 

Communality diatas 0.5. Hasil pengujian validitas konvergen disajikan dalam 

tabel berikut: 

 



Tabel 4.11 

Hasil Pengujian AVE dan Communality 

Sistem 

Kompensasi 
 Variabel AVE Communality Keterangan 

Setoran 
Motivasi Intrinsik 0.716 0.716 Valid 

Motivasi Ekstrinsik 0.705 0.705 Valid 

Persentase/Premi 
Motivasi Intrinsik 0.776 0.776 Valid 

Motivasi Ekstrinsik 0.892 0.892 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas dapat diketahui bahwa variabel motivasi 

intrinsik dan motivasi ekstrinsik pada sistem kompensasi setoran maupun 

persentase/premi menghasilkan nilai Average Variance Extracted (AVE) dan 

Communality yang lebih besar dari 0.5. Dengan demikian indikator tersebut 

dinyatakan valid untuk mengukur variabelnya. 

Selanjutnya validitas diskriminan dihitung menggunakan cross correlation 

dengan kriteria bahwa apabila nilai loading factor dalam suatu variabel yang 

bersesuaian lebih besar dari nilai korelasi indikator pada variabel lainnya 

maka indikator tersebut dinyatakan valid dalam mengukur variabel yang 

bersesuaian. Hasil perhitungan cross correlation disajikan dalam tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.12 

Hasil Pengujian Cross Correlation 

Sistem Kompensasi Variabel 
Motivasi 

Intrinsik 

Motivasi 

Ekstrinsik 
Keterangan 

Setoran 

MI1 0.859 0.706 Valid 

MI2 0.852 0.783 Valid 

MI3 0.882 0.695 Valid 

MI4 0.790 0.654 Valid 

ME1 0.673 0.761 Valid 

ME2 0.834 0.848 Valid 

ME3 0.574 0.833 Valid 

ME4 0.779 0.879 Valid 

ME5 0.653 0.870 Valid 

Persentase/Premi 

MI1 0.870 0.732 Valid 

MI2 0.838 0.639 Valid 

MI3 0.887 0.757 Valid 

MI4 0.927 0.831 Valid 

ME1 0.822 0.961 Valid 

ME2 0.833 0.935 Valid 

ME3 0.757 0.945 Valid 

ME4 0.807 0.949 Valid 

ME5 0.748 0.931 Valid 
Sumber: Data diolah, 2016 

Berdasarkan pengukuran cross correlation pada Tabel 4.12 di atas, dapat 

diketahui bahwa secara keseluruhan indikator-indikator dari variabel motivasi 

intrinsik dan motivasi ekstrinsik baik pada sistem kompensasi setoran maupun 

persentase/premi menghasilkan loading factor yang lebih besar dibandingkan 

dengan cross correlation pada variabel lainnya. Dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa masing-masing indikator mampu mengukur variabel laten 

yang bersesuaian dengan indikatornya. 

 

 

 



3) Evaluasi Reliabilitas  

Perhitungan yang dapat digunakan untuk menguji reliabilitas konstruk 

adalah cronbach alpha dan composite reliability. Kriteria pengujian 

menyatakan bahwa apabila composite reliability bernilai lebih besar dari 0.7 

dan cronbach alpha bernilai lebih besar dari 0.6 maka konstruk tersebut 

dinyatakan reliabel. Hasil perhitungan composite reliability dan cronbach 

alpha dapat dilihat melalui ringkasan yang disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Pengujian Composite Reliability dan Cronbanch Alpha 

Sistem Kompensasi Variabel  
Composite 

Reliability 

Cronbachs 

Alpha 

Setoran 
Motivasi Ekstrinsik 0.923 0.895 

Motivasi Intrinsik 0.910 0.867 

Persentase/Premi 
Motivasi Ekstrinsik 0.976 0.970 

Motivasi Intrinsik 0.933 0.904 
Sumber: Data primer diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.13 di atas dapat diketahui bahwa nilai composite 

reliability pada variabel motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik pada sistem 

kompensasi setoran maupun persentase/premi lebih besar dari 0.7. Dengan 

demikian, berdasarkan perhitungan composite reliability semua indikator yang 

mengukur motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik pada sistem kompensasi 

setoran maupun persentase/premi dinyatakan reliabel. 

Selanjutnya nilai Cronbach’s Alpha pada variabel motivasi ekstrinsik dan 

motivasi intrinsik pada sistem kompensasi setoran maupun persentase/premi 

lebih besar dari 0.6. Dengan demikian, berdasarkan perhitungan Cronbach’s 

Alpha semua indikator yang mengukur motivasi ekstrinsik dan motivasi 

intrinsik pada sistem kompensasi setoran maupun persentase/premi dinyatakan 

reliabel. 



4) Model Pengukuran  

Konversi diagram jalur ke dalam model pengukuran dapat diketahui 

melalui penjelasan berikut: 

a) Model Pengukuran Variabel Kepuasan Kerja 

Indikator pengukur variabel kepuasan kerja dapat dilihat melalui tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.14 

Indikator Pengukur Variabel Kepuasan Kerja 

Variabel Indikator 

Bobot Indikator 

Sistem Kompensasi 

Setoran 

Sistem Kompensasi 

Persentase/Premi 

Kepuasan 

kerja 

KK1 0.424 0.075 

KK2 0.350 0.382 

KK3 0.223 0.348 

KK4 0.168 0.122 

KK5 0.087 0.290 
Sumber: Data primer diolah, 2016 

Model empirik yang terbentuk untuk pengukuran kepuasan kerja (KK) adalah 

sebagai berikut : 

KK = π1 KK1 + π2 KK2 + π3 KK3 + π4 KK4 + π5 KK5 + δ 

 

Sistem Kompensasi Setoran 

KK = 0.424 KK1 + 0.350 KK2 + 0.223 KK3 + 0.168 KK4 + 0.087 KK5  

 

Sistem Kompensasi Persentase / Premi 

KK = 0.075 KK1 + 0.382 KK2 + 0.348 KK3 + 0.122 KK4 + 0.290 KK5  

 

 



Model tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut : 

1) Bobot pengukuran indikator pemenuhan kebutuhan (KK1) terhadap 

kepuasan kerja pada sistem kompensasi setoran sebesar 0.424, sedangkan 

pada sistem kompensasi persentase/premi sebesar 0.075 menunjukkan 

bahwa indikator pemenuhan kebutuhan (KK1) membentuk kepuasan kerja 

secara positif dan signifikan. Hal ini berarti semakin tinggi level 

pengukuran indikator pemenuhan kebutuhan (KK1) cenderung dapat 

memperbesar pembentukan kepuasan kerja (KK). Selain itu, dapat 

diketahui nilai weight indicator pemenuhan kebutuhan (KK1) pada sistem 

kompensasi setoran lebih dominan dibandingkan nilai weight indicator 

pemenuhan kebutuhan (KK1) pada sistem kompensasi persentase/premi. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengukuran indikator 

pemenuhan kebutuhan (KK1) lebih baik pada sistem kompensasi setoran 

dibandingkan pada sistem kompensasi persentase/premi. 

2) Bobot pengukuran indikator hubungan dengan atasan (KK2) terhadap 

kepuasan kerja pada sistem kompensasi setoran sebesar 0.350, sedangkan 

pada sistem kompensasi persentase/premi sebesar 0.382 menunjukkan 

bahwa indikator hubungan dengan atasan (KK2) membentuk kepuasan 

kerja secara positif dan signifikan. Hal ini berarti semakin tinggi level 

pengukuran indikator hubungan dengan atasan (KK2) cenderung dapat 

memperbesar pembentukan kepuasan kerja (KK). Selain itu, dapat 

diketahui nilai weight indicator hubungan dengan atasan (KK2) pada 

sistem kompensasi persentase/premi lebih dominan dibandingkan nilai 

weight indicator hubungan dengan atasan (KK2) pada sistem kompensasi 



setoran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengukuran indikator 

hubungan dengan atasan (KK2) lebih baik pada sistem kompensasi 

persentase/premi dibandingkan pada sistem kompensasi setoran. 

3) Bobot pengukuran indikator teman sekerja (KK3) terhadap kepuasan kerja 

pada sistem kompensasi setoran sebesar 0.223, sedangkan pada sistem 

kompensasi persentase/premi sebesar 0.348 menunjukkan bahwa indikator 

teman sekerja (KK3) membentuk kepuasan kerja secara positif dan 

signifikan. Hal ini berarti semakin tinggi level pengukuran indikator teman 

sekerja (KK3) cenderung dapat memperbesar pembentukan Kepuasan 

kerja (KK). Selain itu, dapat diketahui nilai weight indicator teman sekerja 

(KK3) pada sistem kompensasi persentase/premi lebih dominan 

dibandingkan nilai weight indicator teman sekerja (KK3) pada sistem 

kompensasi setoran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

pengukuran indikator teman sekerja (KK3) lebih baik pada sistem 

kompensasi persentase/premi dibandingkan pada sistem kompensasi 

setoran. 

4) Bobot pengukuran indikator gaji (KK4) terhadap kepuasan kerja pada 

sistem kompensasi setoran sebesar 0.168, sedangkan pada sistem 

kompensasi persentase/premi sebesar 0.122 menunjukkan bahwa indikator 

gaji (KK4) membentuk kepuasan kerja secara positif dan signifikan. Hal 

ini berarti semakin tinggi level pengukuran indikator gaji (KK4) 

cenderung dapat memperbesar pembentukan Kepuasan kerja (KK). Selain 

itu, dapat diketahui nilai weight indicator gaji (KK4) pada sistem 

kompensasi setoran lebih dominan dibandingkan nilai weight indicator 



gaji (KK4) pada sistem kompensasi persentase/premi. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa pengukuran indikator gaji (KK4) lebih baik pada 

sistem kompensasi setoran dibandingkan pada sistem kompensasi 

persentase/premi. 

5) Bobot pengukuran indikator pekerjaan itu sendiri (KK5) terhadap 

kepuasan kerja pada sistem kompensasi setoran sebesar 0.087, sedangkan 

pada sistem kompensasi persentase/premi sebesar 0.290 menunjukkan 

bahwa indikator pekerjaan itu sendiri (KK5) membentuk kepuasan kerja 

secara positif dan signifikan. Hal ini berarti semakin tinggi level 

pengukuran indikator pekerjaan itu sendiri (KK5) cenderung dapat 

memperbesar pembentukan Kepuasan kerja (KK). Selain itu, dapat 

diketahui nilai weight indicator pekerjaan itu sendiri (KK5) pada sistem 

kompensasi persentase/premi lebih dominan dibandingkan nilai weight 

indicator pekerjaan itu sendiri (KK5) pada sistem kompensasi setoran. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengukuran indikator pekerjaan 

itu sendiri (KK5) lebih baik pada sistem kompensasi persentase/premi 

dibandingkan pada sistem kompensasi setoran. 

 

 

 

 

 

 

 



b) Model Pengukuran Variabel Motivasi Intrinsik 

Indikator pengukur variabel motivasi intrinsik dapat dilihat melalui tabel 

di bawah ini: 

Tabel 4.15 

Indikator Pengukur Variabel Motivasi Intrinsik 

Variabel Indikator 

Loading Indicator 

Sistem Kompensasi 

Setoran 

Sistem Kompensasi 

Persentase/Premi 

Motivasi 

Intrinsik 

MI1 0.859 0.870 

MI2 0.852 0.838 

MI3 0.882 0.887 

MI4 0.790 0.927 
Sumber: Data primer diolah, 2016 

Model pengukuran variabel motivasi intrinsik (MI) adalah sebagai berikut: 

Sistem Kompensasi Setoran Sistem Kompensasi Persentase/Premi   

MI1 = 0.859 MI MI1 = 0.870 MI   

MI2 = 0.852 MI MI2 = 0.838 MI   

MI3 = 0.882 MI MI3 = 0.887 MI   

MI4 = 0.790 MI MI4 = 0.927 MI   

Model tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut : 

1) Nilai loading indicator (MI1) pada sistem kompensasi setoran sebesar 

0.859. Hal ini berarti keragaman variabel motivasi intrinsik (MI) pada 

sistem kompensasi setoran mampu dijelaskan oleh indikator (MI1) sebesar 

85.9%. Dengan kata lain, kontribusi indikator prestasi (MI1) dalam 

mengukur variabel motivasi intrinsik (MI) pada sistem kompensasi setoran 

sebesar 85.9%. Di sisi lain, nilai loading indicator prestasi (MI1) pada 

sistem kompensasi persentase/premi sebesar 0.870. Hal ini berarti 

keragaman variabel motivasi intrinsik prestasi (MI) pada sistem 



kompensasi persentase/premi mampu dijelaskan oleh indikator prestasi 

(MI1) sebesar 87.0%. Dengan kata lain, kontribusi indikator prestasi (MI1) 

dalam mengukur variabel motivasi intrinsik (MI) pada sistem kompensasi 

persentase/premi sebesar 87.0%. Hasil pengukuran di atas diketahui 

loading indicator prestasi (MI1) lebih besar pada sistem kompensasi 

persentase/premi daripada loading indicator prestasi (MI1) pada sistem 

kompensasi setoran. Hal ini berarti pengukuran indikator prestasi (MI1) 

lebih dominan pada sistem kompensasi persentase/premi dibandingkan 

pada sistem kompensasi setoran.  

2) Nilai loading indicator penghargaan (MI2) pada sistem kompensasi 

setoran sebesar 0.852. Hal ini berarti keragaman variabel motivasi intrinsik 

(MI) pada sistem kompensasi setoran mampu dijelaskan oleh indikator 

penghargaan (MI2) sebesar 85.2%. Dengan kata lain, kontribusi indikator 

penghargaan (MI2) dalam mengukur variabel motivasi intrinsik (MI) pada 

sistem kompensasi setoran sebesar 85.2%. Di sisi lain, nilai loading 

indicator penghargaan (MI2) pada sistem kompensasi persentase/premi 

sebesar 0.838. Hal ini berarti keragaman variabel motivasi intrinsik (MI) 

pada sistem kompensasi persentase/premi mampu dijelaskan oleh 

indikator penghargaan (MI2) sebesar 83.8%. Dengan kata lain, kontribusi 

indikator penghargaan (MI2) dalam mengukur variabel motivasi intrinsik 

(MI) pada sistem kompensasi persentase/premi sebesar 83.8%. Hasil 

pengukuran di atas diketahui loading indicator penghargaan (MI2) lebih 

besar pada sistem kompensasi setoran daripada loading indicator 

penghargaan (MI2) pada sistem kompensasi persentase/premi. Hal ini 



berarti pengukuran indikator penghargaan (MI2) lebih dominan pada 

sistem kompensasi setoran dibandingkan pada sistem kompensasi 

persentase/premi.  

3) Nilai loading indicator pekerjaan itu sendiri (MI3) pada sistem 

kompensasi setoran sebesar 0.882. Hal ini berarti keragaman variabel 

motivasi intrinsik (MI) pada sistem kompensasi setoran mampu dijelaskan 

oleh indikator pekerjaan itu sendiri (MI3) sebesar 88.2%. Dengan kata 

lain, kontribusi indikator pekerjaan itu sendiri (MI3) dalam mengukur 

variabel motivasi intrinsik (MI) pada sistem kompensasi setoran sebesar 

88.2%. Di sisi lain, nilai loading indicator pekerjaan itu sendiri (MI3) 

pada sistem kompensasi persentase/premi sebesar 0.887. Hal ini berarti 

keragaman variabel motivasi intrinsik (MI) pada sistem kompensasi 

persentase/premi mampu dijelaskan oleh indikator pekerjaan itu sendiri 

(MI3) sebesar 88.7%. Dengan kata lain, kontribusi indikator pekerjaan itu 

sendiri (MI3) dalam mengukur variabel motivasi intrinsik (MI) pada 

sistem kompensasi persentase/premi sebesar 88.7%. Hasil pengukuran di 

atas diketahui loading indicator pekerjaan itu sendiri (MI3) lebih besar 

pada sistem kompensasi persentase/premi daripada loading indicator 

pekerjaan itu sendiri (MI3) pada sistem kompensasi setoran. Hal ini berarti 

pengukuran indicator pekerjaan itu sendiri (MI3) lebih dominan pada 

sistem kompensasi persentase/premi dibandingkan pada sistem 

kompensasi setoran.  

4) Nilai loading indicator tanggung jawab (MI4) pada sistem kompensasi 

setoran sebesar 0.790. Hal ini berarti keragaman variabel motivasi intrinsik 



(MI) pada sistem kompensasi setoran mampu dijelaskan oleh indikator 

tanggung jawab (MI4) sebesar 79.0%. Dengan kata lain, kontribusi 

indikator tanggung jawab (MI4) dalam mengukur variabel motivasi 

intrinsik (MI) pada sistem kompensasi setoran sebesar 79.0%. Di sisi lain, 

nilai loading indicator tanggung jawab (MI4) pada sistem kompensasi 

persentase/premi sebesar 0.927. Hal ini berarti keragaman variabel 

motivasi intrinsik (MI) pada sistem kompensasi persentase/premi mampu 

dijelaskan oleh indikator tanggung jawab (MI4) sebesar 92.7%. Dengan 

kata lain, kontribusi indikator tanggung jawab (MI4) dalam mengukur 

variabel motivasi intrinsik (MI) pada sistem kompensasi persentase/premi 

sebesar 92.7%. Hasil pengukuran di atas diketahui loading indikator 

tanggung jawab (MI4) lebih besar pada sistem kompensasi 

persentase/premi daripada loading indicator tanggung jawab (MI4) pada 

sistem kompensasi setoran. Hal ini berarti pengukuran indikator tanggung 

jawab (MI4) lebih dominan pada sistem kompensasi persentase/premi 

dibandingkan pada sistem kompensasi setoran.  

 

 

 

 

 

 

 

 



c) Model Pengukuran Variabel Motivasi Ekstrinsik 

Indikator pengukur variabel motivasi ekstrinsik dapat dilihat melalui table 

di bawah ini: 

Tabel 4.16 

Indikator Pengukur Variabel Motivasi Ekstrinsik 

Variabel Indikator 

Loading Indikator 

Sistem Kompensasi 

Setoran 

Sistem Kompensasi 

Persentase/Premi 

Motivasi 

Ekstrinsik 

ME1 0.761 0.961 

ME2 0.848 0.935 

ME3 0.833 0.945 

ME4 0.879 0.949 

ME5 0.870 0.931 
Sumber: Data primer diolah, 2016 

Model pengukuran variabel motivasi ekstrinsik (ME) adalah sebagai berikut : 

Sistem Kompensasi Setoran Sistem Kompensasi Persentase/Premi 

ME1 = 0.761 ME ME1 = 0.961 ME 

ME2 = 0.848 ME ME2 = 0.935 ME 

ME3 = 0.833 ME ME3 = 0.945 ME 

ME4 = 0.879 ME ME4 = 0.949 ME 

ME5 = 0.870 ME ME5 = 0.931 ME 

Model tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut : 

1) Nilai loading indicator kebijaksanaan dan administrasi perusahaan (ME1) 

pada sistem kompensasi setoran sebesar 0.761. Hal ini berarti keragaman 

variabel motivasi ekstrinsik (ME) pada sistem kompensasi setoran mampu 

dijelaskan oleh indikator kebijaksanaan dan administrasi perusahaan 

(ME1) sebesar 76.1%. Dengan kata lain, kontribusi indikator 

kebijaksanaan dan administrasi perusahaan (ME1) dalam mengukur 



variabel motivasi ekstrinsik (ME) pada sistem kompensasi setoran sebesar 

76.1%. Di sisi lain, nilai loading indicator kebijaksanaan dan administrasi 

perusahaan (ME1) pada sistem kompensasi persentase/premi sebesar 

0.961. Hal ini berarti keragaman variabel motivasi ekstrinsik (ME) pada 

sistem kompensasi persentase/premi mampu dijelaskan oleh indikator 

kebijaksanaan dan administrasi perusahaan (ME1) sebesar 96.1%. Dengan 

kata lain, kontribusi indikator kebijaksanaan dan administrasi perusahaan 

(ME1) dalam mengukur variabel motivasi ekstrinsik (ME) pada sistem 

kompensasi persentase/premi sebesar 96.1%. Hasil pengukuran di atas 

diketahui loading indicator kebijaksanaan dan administrasi perusahaan 

(ME1) lebih besar pada sistem kompensasi persentase/premi daripada 

loading indicator kebijaksanaan dan administrasi perusahaan (ME1) pada 

sistem kompensasi setoran. Hal ini berarti pengukuran indikator 

kebijaksanaan dan administrasi perusahaan (ME1) lebih dominan pada 

sistem kompensasi persentase/premi dibandingkan pada sistem 

kompensasi setoran. 

2) Nilai loading indicator pengawasan (ME2) pada sistem kompensasi 

setoran sebesar 0.848. Hal ini berarti keragaman variabel motivasi 

ekstrinsik (ME) pada sistem kompensasi setoran mampu dijelaskan oleh 

indikator pengawasan (ME2) sebesar 84.8%. Dengan kata lain, kontribusi 

indikator pengawasan (ME2) dalam mengukur variabel motivasi ekstrinsik 

(ME) pada sistem kompensasi setoran sebesar 84.8%. Di sisi lain, nilai 

loading indicator pengawasan (ME2) pada sistem kompensasi 

persentase/premi sebesar 0.935. Hal ini berarti keragaman variabel 



motivasi ekstrinsik (ME) pada sistem kompensasi persentase/premi 

mampu dijelaskan oleh indikator pengawasan (ME2) sebesar 93.5%. 

Dengan kata lain, kontribusi indikator pengawasan (ME2) dalam 

mengukur variabel motivasi ekstrinsik (ME) pada sistem kompensasi 

persentase/premi sebesar 93.5%. Hasil pengukuran di atas diketahui 

loading indicator pengawasan (ME2) lebih besar pada sistem kompensasi 

persentase/premi daripada loading indicator pengawasan (ME2) pada 

sistem kompensasi setoran. Hal ini berarti pengukuran indikator 

pengawasan (ME2) lebih dominan pada sistem kompensasi 

persentase/premi dibandingkan pada sistem kompensasi setoran.  

3) Nilai loading indicator hubungan antarpribadi (ME3) pada sistem 

kompensasi setoran sebesar 0.833. Hal ini berarti keragaman variabel 

motivasi ekstrinsik (ME) pada sistem kompensasi setoran mampu 

dijelaskan oleh indikator hubungan antarpribadi (ME3) sebesar 83.3%. 

Dengan kata lain, kontribusi indikator hubungan antarpribadi (ME3) 

dalam mengukur variabel motivasi ekstrinsik (ME) pada sistem 

kompensasi setoran sebesar 83.3%. Di sisi lain, nilai loading indicator 

hubungan antarpribadi (ME3) pada sistem kompensasi persentase/premi 

sebesar 0.945. Hal ini berarti keragaman variabel motivasi ekstrinsik (ME) 

pada sistem kompensasi persentase/premi mampu dijelaskan oleh 

indikator hubungan antarpribadi (ME3) sebesar 94.5%. Dengan kata lain, 

kontribusi indikator hubungan antarpribadi (ME3) dalam mengukur 

variabel motivasi ekstrinsik (ME) pada sistem kompensasi 

persentase/premi sebesar 94.5%. Hasil pengukuran di atas diketahui 



loading indicator hubungan antarpribadi (ME3) lebih besar pada sistem 

kompensasi persentase/premi daripada loading indicator hubungan 

antarpribadi (ME3) pada sistem kompensasi setoran. Hal ini berarti 

pengukuran indikator hubungan antarpribadi (ME3) lebih dominan pada 

sistem kompensasi persentase/premi dibandingkan pada sistem 

kompensasi setoran.  

4) Nilai loading indicator kondisi kerja (ME4) pada sistem kompensasi 

setoran sebesar 0.879. Hal ini berarti keragaman variabel motivasi 

ekstrinsik (ME) pada sistem kompensasi setoran mampu dijelaskan oleh 

indikator kondisi kerja (ME4) sebesar 87.9%. Dengan kata lain, kontribusi 

indikator kondisi kerja (ME4) dalam mengukur variabel motivasi 

ekstrinsik (ME) pada sistem kompensasi setoran sebesar 87.9%. Di sisi 

lain, nilai loading indicator kondisi kerja (ME4) pada sistem kompensasi 

persentase/premi sebesar 0.949. Hal ini berarti keragaman variabel 

motivasi ekstrinsik (ME) pada sistem kompensasi persentase/premi 

mampu dijelaskan oleh indikator kondisi kerja (ME4) sebesar 94.9%. 

Dengan kata lain, kontribusi indikator kondisi kerja (ME4) dalam 

mengukur variabel motivasi ekstrinsik (ME) pada sistem kompensasi 

persentase/premi sebesar 94.9%. Hasil pengukuran di atas diketahui 

loading indicator kondisi kerja (ME4) lebih besar pada sistem kompensasi 

persentase/premi daripada loading indicator kondisi kerja (ME4) pada 

sistem kompensasi setoran. Hal ini berarti pengukuran indikator kondisi 

kerja (ME4) lebih dominan pada sistem kompensasi persentase/premi 

dibandingkan pada sistem kompensasi setoran.  



5) Nilai loading indicator penggajian (ME5) pada sistem kompensasi setoran 

sebesar 0.870. Hal ini berarti keragaman variabel motivasi ekstrinsik (ME) 

pada sistem kompensasi setoran mampu dijelaskan oleh indikator 

penggajian (ME5) sebesar 87.0%. Dengan kata lain, kontribusi indikator 

penggajian (ME5) dalam mengukur variabel motivasi ekstrinsik (ME) 

pada sistem kompensasi setoran sebesar 87.0%. Di sisi lain, nilai loading 

indicator penggajian (ME5) pada sistem kompensasi persentase/premi 

sebesar 0.931. Hal ini berarti keragaman variabel motivasi ekstrinsik (ME) 

pada sistem kompensasi persentase/premi mampu dijelaskan oleh 

indikator penggajian (ME5) sebesar 93.1%. Dengan kata lain, kontribusi 

indikator penggajian (ME5) dalam mengukur variabel motivasi ekstrinsik 

(ME) pada sistem kompensasi persentase/premi sebesar 93.1%. Hasil 

pengukuran di atas diketahui loading indicator penggajian (ME5) lebih 

besar pada sistem kompensasi persentase/premi daripada loading indicator 

penggajian (ME5) pada sistem kompensasi setoran. Hal ini berarti 

pengukuran indikator penggajian (ME5) lebih dominan pada sistem 

kompensasi persentase/premi dibandingkan pada sistem kompensasi 

setoran. 

4.4.4 Goodness of Fit Model 

Goodness of fit Model digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan 

variabel endogen untuk menjelaskan keragaman variabel eksogen, atau dengan 

kata lain untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel eksogen terhadap 

variabel endogen. Goodness of fit Model dalam analisis PLS dilakukan dengan 



menggunakan Q-Square predictive relevance (Q
2
). Adapun hasil Goodness of fit 

Model yang telah diringkas dalam tabel berikut: 

Tabel 4.17 

Hasil Goodness of fit Model 

Variabel 

Q
2
 = R

2
 

Sistem Kompensasi 

Setoran 

Sistem Kompensasi 

Persentase/Premi 

Kepuasan Kerja 0.781 0.848 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

R-square variabel kepuasan kerja pada sistem kompensasi setoran bernilai 

0.781 atau 78.1%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa keragaman kepuasan kerja 

mampu dijelaskan oleh motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik sebesar 78.1%, 

atau dengan kata lain kontribusi motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik 

terhadap kepuasan kerja pada sistem kompensasi setoran sebesar 78.1%, 

sedangkan sisanya sebesar 21.9% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak 

dibahas dalam penelitian ini. 

Di sisi lain, R-square variabel kepuasan kerja pada sistem kompensasi 

persentase/premi bernilai 0.848 atau 84.8%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa 

keragaman kepuasan kerja mampu dijelaskan oleh motivasi intrinsik dan motivasi 

ekstrinsik sebesar 84.8%, atau dengan kata lain kontribusi motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik terhadap kepuasan kerja pada sistem kompensasi setoran 

sebesar 84.8%, sedangkan sisanya sebesar 15.2% merupakan kontribusi variabel 

lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

4.4.5. Pengujian Hipotesis 

Pengujian signifikansi digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh 

variabel eksogen terhadap variabel endogen. Kriteria pengujian menyatakan 



bahwa apabila nilai t-statistics ≥ t-tabel (1.96) maka dinyatakan adanya pengaruh 

signifikan variabel eksogen terhadap variabel endogen. Hasil pengujian 

signifikansi dapat diketahui melalui tabel berikut: 

Tabel 4.18 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Eksogen Endogen 

Sistem Kompensasi 

Setoran 

Sistem Kompensasi 

Persentase/Premi 

Original 

Sample 

(O) 

t-Statistics 

(|O/STERR|) 

Original 

Sample 

(O) 

t-Statistics 

(|O/STERR|) 

Motivasi 

Intrinsik  

Kepuasan 

Kerja 
0.365 3.092 0.683 6.186 

Motivasi 

Ekstrinsik  

Kepuasan 

Kerja 
0.554 5.787 0.269 2.493 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

Pengaruh motivasi intrinsik pada sistem kompensasi setoran terhadap 

kepuasan kerja menghasilkan nilai t-statistics sebesar 3.092. Hasil pengujian 

tersebut menunjukkan bahwa nilai t-statistics > 1.96. Hal ini berarti terdapat 

pengaruh yang signifikan motivasi intrinsik terhadap kepuasan kerja pada sistem 

kompensasi setoran.  

Pengaruh motivasi intrinsik pada sistem kompensasi persentase/premi 

terhadap kepuasan kerja menghasilkan nilai t-statistics sebesar 6.186. Hasil 

pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai t-statistics > 1.96. Hal ini berarti 

terdapat pengaruh yang signifikan motivasi intrinsik terhadap kepuasan kerja pada 

sistem kompensasi persentase/premi. 

Pengaruh motivasi ekstrinsik pada sistem kompensasi setoran terhadap 

kepuasan kerja menghasilkan nilai t-statistics sebesar 5.787. Hasil pengujian 

tersebut menunjukkan bahwa nilai t-statistics > 1.96. Hal ini berarti terdapat 



pengaruh yang signifikan motivasi ekstrinsik terhadap kepuasan kerja pada sistem 

kompensasi setoran.  

Pengaruh motivasi ekstrinsik pada sistem kompensasi persentase/premi 

terhadap kepuasan kerja menghasilkan nilai t-statistics sebesar 2.493. Hasil 

pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai t-statistics > 1.96. Hal ini berarti 

terdapat pengaruh yang signifikan motivasi ekstrinsik terhadap kepuasan kerja 

pada sistem kompensasi persentase/premi.  

4.4.6. Konversi Diagram Jalur ke dalam Model Struktural 

Konversi diagram jalur dalam model pengukuran dimaksudkan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh secara variabel eksogen terhadap variabel 

endogen seperti yang disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.19 

Hasil Pengujian Koefisien Path 

Eksogen Endogen 

Koefisien Path 

Sistem 

Kompensasi 

Setoran 

Sistem 

Kompensasi 

Persentase/Premi 

Motivasi Intrinsik  Kepuasan Kerja 0.365* 0.683* 

Motivasi Ekstrinsik  Kepuasan Kerja 0.554* 0.269* 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

Keterangan : * (Signifikan) 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa model struktural yang 

terbentuk adalah: 

Persamaan 1 : KK = 0.365 MI + 0.554 ME 

Dari persamaan 1 dapat diinformasikan bahwa: 



1) Koefisien direct effect motivasi intrinsik terhadap kepuasan kerja pada sistem 

kompensasi setoran sebesar 0.365* menyatakan bahwa motivasi intrinsik 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini berarti 

semakin tinggi motivasi intrinsik maka cenderung dapat meningkatkan 

kepuasan kerja. 

2) Koefisien direct effect motivasi ekstrinsik terhadap kepuasan kerja pada sistem 

kompensasi setoran sebesar 0.554* menyatakan bahwa motivasi ekstrinsik 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini berarti 

semakin tinggi motivasi ekstrinsik maka cenderung dapat meningkatkan 

kepuasan kerja. 

Persamaan 2 : KK = 0.683 MI + 0.269 ME 

Dari persamaan 2 dapat diinformasikan bahwa  

1) Koefisien direct effect motivasi intrinsik terhadap kepuasan kerja pada sistem 

kompensasi persentase/premi sebesar 0.683* menyatakan bahwa motivasi 

intrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini 

berarti semakin tinggi motivasi intrinsik maka cenderung dapat meningkatkan 

kepuasan kerja. 

2) Koefisien direct effect motivasi ekstrinsik terhadap kepuasan kerja pada sistem 

kompensasi persentase/premi sebesar 0.269* menyatakan bahwa motivasi 

ekstrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini 

berarti semakin tinggi motivasi ekstrinsik maka cenderung dapat 

meningkatkan kepuasan kerja. 

 

 



4.4.7. Pengaruh Dominan 

Variabel eksogen yang memiliki pengaruh dominan terhadap variabel endogen 

dapat diketahui melalui koefisien path yang paling besar. Hasil analisis 

menginformasikan variabel yang memiliki koefisien terbesar terhadap kepuasan 

kerja pada sistem kompensasi setoran adalah motivasi ekstrinsik dengan total efek 

sebesar 0.554. Dengan demikian motivasi ekstrinsik memiliki pengaruh yang 

dominan terhadap kepuasan kerja. Di sisi lain variabel yang memiliki koefisien 

terbesar terhadap kepuasan kerja pada sistem kompensasi persentase/premi adalah 

motivasi intrinsik dengan total efek sebesar 0.683. Dengan demikian motivasi 

intrinsik memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap kepuasan kerja. 

 

4.5. Pengujian Moderasi 

Pengujian moderasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel 

moderator mampu memoderasi pengaruh variabel eksogen terhadap variabel 

endogen atau tidak, dan menentukan kategori manakah yang mampu memoderasi 

lebih kuat pada pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Pengujian 

moderasi menggunakan metode Fisher’s Z-test. Kriteria pengujian menyatakan 

bahwa apabila nilai |Z-test| ≥ |Z-tabel| (1.96) maka variabel moderasi dinyatakan 

mampu memoderasi secara signifikan pengaruh variabel eksogen terhadap 

variabel endogen. Hasil pengujian moderasi dapat diketahui melalui tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.20 

Hasil Pengujian Moderasi 

Sistem Kompensasi 

Variabel Eksogen 

Motivasi Intrinsik Motivasi Ekstrinsik 

Setoran 
Koefisien  0.365 0.554 

SE 0.118 0.096 

Persentase/Premi 
Koefisien  0.683 0.269 

SE 0.110 0.108 

Pengujian Moderasi 
SE 0.162 0.144 

Z-Test -1.963 1.976 
Sumber: Data primer diolah, 2016 

Pengujian moderasi pada pengaruh motivasi intrinsik terhadap kepuasan kerja 

menghasilkan nilai Z-test sebesar -1.963. Hasil pengujian tersebut menunjukkan 

bahwa nilai |Z-test| > 1.96. Hal ini berarti variabel sistem kompensasi dinyatakan 

mampu memoderasi secara signifikan pengaruh motivasi intrinsik terhadap 

kepuasan kerja. Kemudian koefisien pengaruh motivasi intrinsik terhadap 

kepuasan kerja pada sistem kompensasi persentase/premi lebih tinggi 

dibandingkan pengaruh motivasi intrinsik terhadap kepuasan kerja pada sistem 

kompensasi setoran. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kompensasi 

persentase/premi memiliki pengaruh yang kuat pada pengaruh motivasi 

intrinsik terhadap kepuasan kerja. 

Selanjutnya pengujian moderasi pada pengaruh motivasi ekstrinsik terhadap 

kepuasan kerja menghasilkan nilai Z-test sebesar 1.976. Hasil pengujian tersebut 

menunjukkan bahwa nilai |Z-test| > 1.96. Hal ini berarti variabel sistem 

kompensasi dinyatakan mampu memoderasi secara signifikan pengaruh motivasi 

ekstrinsik terhadap kepuasan kerja. Kemudian koefisien pengaruh motivasi 

ekstrinsik terhadap kepuasan kerja pada sistem kompensasi setoran lebih tinggi 

dibandingkan pengaruh motivasi ekstrinsik terhadap kepuasan kerja pada sistem 



kompensasi persentase/premi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kompensasi 

setoran memiliki pengaruh yang kuat pada pengaruh motivasi ekstrinsik 

terhadap kepuasan kerja. 

 

4.6. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi yang berhubungan 

dengan pengaruh motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik terhadap kepuasan 

kerja kru bus antarkota di Terminal Arjosari Malang baik yang menggunakan 

sistem kompensasi setoran maupun sistem kompensasi persentase/premi. 

Perusahaan bus antarkota yang menggunakan sistem kompensasi setoran harus 

meningkatkan motivasi intrinsik kru bus mereka diantaranya dengan cara: 

1) Memberi motivasi kepada mereka untuk berusaha mencapai target 

pendapatan sehari-hari. Hal ini dikarenakan kru bus harus menyetorkan 

uang kepada perusahaan dan juga menanggung biaya operasional bus 

sehari-hari, sehingga apabila kru bus tidak memiliki target pendapatan, 

maka mereka tidak akan mampu menutup biaya operasional dan juga tidak 

memperoleh penghasilan setelah dipotong uang yang diberikan ke 

perusahaan. 

2) Memberi motivasi kepada mereka untuk memberi pelayanan yang baik 

kepada setiap penumpang. Hal ini dikarenakan apabila kru bus melayani 

penumpang dengan baik, maka penumpang merasa nyaman dan akan 

menggunakan bus tersebut di lain kesempatan sehingga kru bus akan 

memiliki pelanggan tetap dan berdampak pada pendapatan kru tersebut. 



3) Memberikan penghargaan ketika mereka berprestasi. Prestasi kru bus 

biasanya dilihat dari tingkat keuletan dan kerajinan mereka di dalam 

bekerja. Apabila kru tersebut ulet dan rajin, maka perusahaan akan 

memberikan penghargaan sebagai kru yang berprestasi. 

4) Memberikan penghargaan bagi mereka secara adil. Apabila kru bus 

tersebut berprestasi, maka mereka diberikan penghargaan. Sebaliknya 

apabila kru bus tersebut tidak berprestasi atau bahkan merugikan 

perusahaan seperti melayani penumpang dengan tidak baik, atau 

mengemudikan bus secara ugal-ugalan hingga mengakibatkan kecelakaan, 

maka mereka akan mendapatkan peringatan maupun skorsing dari 

perusahaan bahkan pemberhentian kerja. 

5) Menempatkan kru yang bertugas sesuai dengan keterampilan yang 

dimiliki. Hal ini dikarenakan keterampilan masing-masing kru bus berbeda 

sesuai dengan posisi di dalam bus. Misalnya kru tersebut cakap dalam 

mengemudikan bus, maka kru tersebut akan ditempatkan sebagai 

pengemudi. 

6) Memberikan tanggung jawab untuk menjaga dan merawat bus yang 

diberikan. Hal ini dikarenakan bus yang diberikan merupakan sarana bagi 

kru untuk melayani penumpang. Bus yang dijaga dan dirawat dengan baik 

akan membuat penumpang nyaman ketika menaikinya sehingga 

penumpang akan memilih bus tersebut dan akan berdampak bagi 

pendapatan kru bus. 

Pengaruh variabel motivasi ekstrinsik terhadap kepuasan kerja sesuai dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tan Teck-Hong (2011), dimana terdapat 



pengaruh signifikan variabel motivasi ekstrinsik yang terdiri dari company policy, 

relationship with peers, work security, relationship with supervisor, money, dan 

working condition terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Kemudian perusahaan bus antarkota yang menggunakan sistem kompensasi 

persentase harus meningkatkan motivasi ekstrinsik kru bus mereka diantaranya 

dengan cara: 

1) Memberikan jatah untuk libur bagi mereka. Hal ini dikarenakan ketika kru 

bus bekerja setiap hari, mereka membutuhkan waktu untuk libur dan 

berkumpul bersama keluarga di rumah. Sehingga dengan adanya jatah 

untuk libur bagi kru, mereka merasa dihargai dan tidak ditarget untuk 

bekerja terus menerus. 

2) Memberikan mereka izin ketika sakit. Hal ini dikarenakan ketika kru bus 

sakit dan dipaksakan untuk bekerja akan mengakibatkan kru tersebut tidak 

fokus pada pekerjaannya. Terlebih pada kru yang berposisi sebagai 

pengemudi karena akan membahayakan penumpangnya sehingga 

perusahaan akan memberikan izin bagi kru bus tersebut untuk tidak 

bekerja. 

3) Melakukan pengawasan langsung kondisi lapangan keadaan penumpang. 

Hal ini dikarenakan agar atasan mampu mengetahui apakah di hari 

tersebut kondisi penumpang ramai atau sepi sehingga atasan dapat 

memaklumi apabila di hari tersebut kru bus memperoleh pendapatan yang 

minim ketika penumpang sepi. 

4) Mendukung pekerjaan mereka lakukan. Hal ini dikarenakan ketika kru bus 

tersebut mengalami masalah pada busnya dan membicarakannya kepada 



atasan mereka, maka atasan mereka segera bertindak untuk mengatasi 

masalah yang dikeluhkan oleh kru bus yang bersangkutan. 

5) Memberikan rekan kerja yang saling mendukung. Hal ini dikarenakan 

rekan kerja merupakan orang yang mengerti dan bersama-sama mengalami 

suka maupun duka di dalam bekerja. Ketika penumpang sepi maupun 

ramai mereka tetap bekerja bersama-sama dalam melayani penumpang. 

6) Membuat lingkungan kerja cukup nyaman. Dengan lingkungan kerja yang 

nyaman, kru bus akan merasa betah di dalam bekerja. 

7) Memberikan bus yang prima bagi mereka. Hal ini akan memudahkan kru 

di dalam bekerja karena bus tersebut tidak akan bermasalah ketika dalam 

perjalanan. Dengan bus yang baik, penumpang akan tertarik untuk menaiki 

bus tersebut, apalagi apabila bus tersebut sudah dilengkapi pendingin 

udara yang membuat penumpang merasa nyaman. 

8) Memberikan jaminan kesehatan bagi kru. Hal ini membuat kru bus merasa 

nyaman ketika bekerja karena meskipun mereka sakit tidak akan kesulitan 

biaya untuk berobat. 

9) Memberikan jumlah gaji yang sesuai dan tepat waktu. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan memahami jerih payah kru bus yang 

sudah bekerja sesuai dengan posisi masing-masing dan memberikan hak-

hak kru tepat pada waktunya. 

Pengaruh variabel motivasi intrinsik terhadap kepuasan kerja sesuai dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nakhate (2016), dimana terdapat 

pengaruh signifikan variabel motivasi intrinsik yang terdiri dari achievement & 



recognition, work itself, responsibility, dan  advancement terhadap kepuasan kerja 

karyawan. 

 

4.7. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini berusaha dilakukan dengan cara yang terbaik, namun demikian 

masih terdapat beberapa keterbatasan yang sekaligus kemungkinan menjadi 

kelemahan. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan peneliti sendiri, 

maupun keterbatasan karena keadaan di lapangan. Adapun keterbatasan-

keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Penentuan lokasi penelitian yang digunakan hanya sebatas Terminal 

Arjosari Malang, sehingga tidak terlalu banyak perusahaan bus yang dapat 

diteliti di terminal ini. 

2) Tidak ditemukannya perusahaan bus yang menerapkan sistem kompensasi 

gaji di Terminal Arjosari Malang, sehingga penulis hanya menggunakan 

sistem kompensasi setoran dan sistem kompensasi persentase/premi. 

3) Tidak membedakan posisi masing-masing kru di dalam bus baik sebagai 

pengemudi, kondektur, maupun asisten pengemudi sehingga semuanya 

dianggap sama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, hasil analisis dan 

pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1) Motivasi intrinsik memiliki pengaruh langsung terhadap kepuasan kerja baik 

pada sistem kompensasi setoran maupun sistem kompensasi persentase/premi. 

Sehingga semakin tinggi motivasi intrinsik yang ada pada kru bus antarkota, 

semakin tinggi pula kepuasan kerja kru yang didapatkan. 

2) Motivasi ekstrinsik memiliki pengaruh langsung terhadap kepuasan kerja baik 

pada sistem kompensasi setoran maupun sistem kompensasi persentase/premi. 

Sehingga semakin tinggi motivasi ekstrinsik yang ada pada kru bus antarkota, 

semakin tinggi pula kepuasan kerja kru yang didapatkan. 

3) Pengaruh motivasi intrinsik terhadap kepuasan kerja pada sistem kompensasi 

persentase/premi lebih tinggi dibandingkan pengaruh motivasi intrinsik 

terhadap kepuasan kerja pada sistem kompensasi setoran. Hal ini 

menunjukkan bahwa sistem kompensasi persentase/premi memiliki pengaruh 

yang kuat pada pengaruh motivasi intrinsik terhadap kepuasan kerja kru bus 

antarkota. 

4) Pengaruh motivasi ekstrinsik terhadap kepuasan kerja pada sistem kompensasi 

setoran lebih tinggi dibandingkan pengaruh motivasi ekstrinsik terhadap 

kepuasan kerja pada sistem kompensasi persentase/premi. Hal ini 



menunjukkan bahwa sistem kompensasi setoran memiliki pengaruh yang kuat 

pada pengaruh motivasi ekstrinsik terhadap kepuasan kerja kru bus antarkota.  

 

5.2. Saran 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan 

sebagai berikut: 

1) Bagi perusahaan bus antarkota 

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan perusahaan, yaitu : 

a) Melakukan evaluasi dalam hal pemberian jaminan kesehatan. Pemberian 

jaminan kesehatan pada masing-masing kru bus akan membuat kru 

tersebut merasa nyaman ketika bekerja karena meskipun mereka sakit 

tidak akan kesulitan biaya untuk berobat. Dengan adanya pemberian 

jaminan kesehatan ini, maka diharapkan dapat membantu kru bus untuk 

meningkatkan kepuasan kerja mereka. 

b) Melakukan evaluasi rutin dalam hal lingkungan kerja yang nyaman. 

Lingkungan kerja yang nyaman bisa dalam bentuk kebersihan garasi 

tempat menaruh bus yang diberikan kepada kru, fasilitas servis yang 

memadai di garasi, dan juga pemberian tempat istirahat bagi kru yang 

nyaman di garasi, Dengan adanya lingkungan kerja yang nyaman, maka 

diharapkan dapat membantu kru bus untuk meningkatkan kepuasan kerja 

mereka. 

2) Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan 

penelitian selanjutnya, karena masih banyak aspek-aspek yang mempengaruhi 



motivasi kerja dan berdampak terhadap kepuasan kerja kru bus antarkota. Peneliti 

selanjutnya dapat menambah variabel lain seperti stress kerja, karakteristik 

pekerjaan, budaya organisasi, dan pelatihan kerja. Selain itu, peneliti selanjutnya 

dapat mencari lokasi penelitian yang terdapat perusahaan otobus dengan sistem 

kompensasi gaji hingga membedakan kru bus sesuai dengan posisi masing-masing 

di dalam bus seperti pengemudi, kondektur, dan asisten pengemudi.  
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LAMPIRAN 1 

 

KUESIONER 

 

PENGARUH MOTIVASI HERZBERG TERHADAP KEPUASAN KERJA 

DENGAN SISTEM KOMPENSASI SEBAGAI VARIABEL MODERATOR 

STUDI PADA KRU BUS ANTARKOTA DI TERMINAL ARJOSARI 

MALANG 

 

Yth 

Kru Bus Antarkota PO ………………………. 

di Malang 

 

Dengan hormat, 

Saya mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya, memohon kesediaan Bapak/Saudara untuk mengisi 

kuesioner penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi. 

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kepuasan kerja kru bus 

antarkota.  Jawaban yang Anda berikan hanya untuk kepentingan akademik. Oleh 

karena itu, kesesuaian jawaban dari setiap pernyataan dengan kondisi yang 

dirasakan sangat dibutuhkan dalam penelitian ini. 

Atas kesediaan Bapak/Saudara dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan 

terima kasih. 

 

 

Malang, … Februari 2016 

 

 

Hormat saya, 

Adrian Ajrurrahman 

 

 



Identitas Responden 

 

 Usia : ……. tahun 

 Status :    Menikah   Tidak Menikah 

 Pengalaman kerja : ……. Tahun 

 Sistem Kompensasi :  Setoran 

 Premi (Persentase) 

 Gaji 

 Jabatan/Posisi :   Pengemudi  

 Asisten Pengemudi (Kernet) 

 Kondektur 

 

Petunjuk pengisian : 

1. Mohon kuesioner ini diisi secara lengkap 

2. Berilah tanda (  ) pada kolom yang sudah disediakan 

3. Terdapat 5 (lima) pilihan jawaban : 

 SS   = Sangat setuju 

 S   = Setuju 

 RG   = Ragu-ragu 

 TS   = Tidak setuju 

 STS = Sangat tidak setuju 

 

Motivasi Intrinsik 

No. Pernyataan 

Skala 

STS TS RG S SS 

1 

Saya berusaha untuk mencapai target 

pendapatan sehari-hari. 

     

2 

Saya berusaha memberi pelayanan yang baik 

kepada setiap penumpang. 

     



3 

Perusahaan memberikan penghargaan ketika 

saya berprestasi. 

     

4 Pemberian penghargaan dilakukan secara adil. 

     

5 

Saya bekerja sesuai dengan keterampilan yang 

saya miliki. 

     

6 

Perusahaan memberikan tanggung jawab 

kepada saya menjaga dan merawat bus yang 

diberikan. 

     

 

Motivasi Ekstrinsik 

No. Pernyataan 

Skala 

STS TS RG S SS 

1 Ada jatah untuk libur. 

     

2 Perusahaan memberi saya izin ketika sakit. 

     

3 
Atasan mengawasi langsung kondisi lapangan 

keadaan penumpang. 

     

4 Saya memiliki atasan yang sangat mendukung. 

     

5 
Saya memiliki rekan kerja yang sangat 

mendukung. 

     



6 

Lingkungan kerja tempat saya bekerja cukup 

nyaman. 

     

7 Bus yang diberikan perusahaan sangat baik. 

     

8 Perusahaan memberikan jaminan kesehatan. 

     

9 Gaji yang diberikan sudah sesuai.  

    

10 Perusahaan memberikan gaji tepat waktu.  

    

 

Kepuasan Kerja 

No. Pernyataan 

Skala 

STS TS RG S SS 

1 

Saya merasa puas mampu memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. 

     

2 

Saya merasa puas dengan hubungan terhadap 

atasan di perusahaan. 

 

    

3 

Saya merasa puas dengan hubungan terhadap 

rekan kerja. 

 

    

4 

Saya merasa puas terhadap gaji yang 

diberikan. 

 

    



5 
Saya merasa puas terhadap ketepatan waktu 

pemberian gaji. 

 

    

6 Saya menyukai pekerjaan ini. 

     

7 

Saya merasa bangga terhadap pekerjaan saya 

saat ini. 

     

8 

Saya puas mendapat bus yang prima dalam 

pekerjaan saya. 

     

9 

Saya akan tetap bekerja di perusahaan ini 

meskipun perusahaan lain memberikan 

penawaran yang lebih baik. 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN 2 (HASIL ANALISIS) 

1. Analisis Deskriptif 

 

Variabel Motivasi Intrinsik pada Sistem Kompensasi Setoran 
Statistics 

 MI1.1 MI1.2 MI2.1 MI2.2 MI3.1 MI4.1 

N Valid 37 37 37 37 37 37 

Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.4865 4.4865 4.4054 4.3514 4.4324 4.5946 
Std. Deviation .65071 .65071 .64375 .67562 .50225 .49774 
Minimum 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 
Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Sum 166.00 166.00 163.00 161.00 164.00 170.00 

MI1.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 3 8.1 8.1 8.1 

S 13 35.1 35.1 43.2 

SS 21 56.8 56.8 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
MI1.2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 3 8.1 8.1 8.1 

S 13 35.1 35.1 43.2 

SS 21 56.8 56.8 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
MI2.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 3 8.1 8.1 8.1 

S 16 43.2 43.2 51.4 

SS 18 48.6 48.6 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
MI2.2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 4 10.8 10.8 10.8 

S 16 43.2 43.2 54.1 

SS 17 45.9 45.9 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
MI3.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid S 21 56.8 56.8 56.8 

SS 16 43.2 43.2 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
MI4.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid S 15 40.5 40.5 40.5 

SS 22 59.5 59.5 100.0 

Total 37 100.0 100.0  



 

 

 

Variabel Motivasi Intrinsik pada Sistem Kompensasi Persentase/Premi 
Statistics 

 MI1.1 MI1.2 MI2.1 MI2.2 MI3.1 MI4.1 

N Valid 38 38 38 38 38 38 

Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.3684 4.3421 4.3421 4.2105 4.4211 4.5000 
Std. Deviation .63335 .70811 .53405 .62202 .55173 .55750 
Minimum 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Sum 166.00 165.00 165.00 160.00 168.00 171.00 

MI1.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 3 7.9 7.9 7.9 

S 18 47.4 47.4 55.3 

SS 17 44.7 44.7 100.0 

Total 38 100.0 100.0  
MI1.2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 5 13.2 13.2 13.2 

S 15 39.5 39.5 52.6 

SS 18 47.4 47.4 100.0 

Total 38 100.0 100.0  
MI2.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 1 2.6 2.6 2.6 

S 23 60.5 60.5 63.2 

SS 14 36.8 36.8 100.0 

Total 38 100.0 100.0  
MI2.2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 4 10.5 10.5 10.5 

S 22 57.9 57.9 68.4 

SS 12 31.6 31.6 100.0 

Total 38 100.0 100.0  
MI3.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 1 2.6 2.6 2.6 

S 20 52.6 52.6 55.3 

SS 17 44.7 44.7 100.0 

Total 38 100.0 100.0  
MI4.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 1 2.6 2.6 2.6 

S 17 44.7 44.7 47.4 

SS 20 52.6 52.6 100.0 



Total 38 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

Variabel Motivasi Ekstrinsik pada Sistem Kompensasi Setoran 
Statistics 

 ME1.1 ME1.2 ME2.1 ME3.1 ME3.2 ME4.2 ME4.3 ME4.4 ME5.1 ME5.2 

N Valid 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.2973 4.2432 3.8378 4.3514 4.2432 4.1351 4.1081 3.9189 4.0811 4.0541 
Std. Deviation .61756 .59654 .72700 .53832 .54800 .75138 .77401 .79507 .49320 .52419 
Minimum 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Sum 159.00 157.00 142.00 161.00 157.00 153.00 152.00 145.00 151.00 150.00 

ME1.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 3 8.1 8.1 8.1 

S 20 54.1 54.1 62.2 

SS 14 37.8 37.8 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
ME1.2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 3 8.1 8.1 8.1 

S 22 59.5 59.5 67.6 

SS 12 32.4 32.4 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
ME2.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 13 35.1 35.1 35.1 

S 17 45.9 45.9 81.1 

SS 7 18.9 18.9 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
ME3.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 1 2.7 2.7 2.7 

S 22 59.5 59.5 62.2 

SS 14 37.8 37.8 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
ME3.2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 2 5.4 5.4 5.4 

S 24 64.9 64.9 70.3 

SS 11 29.7 29.7 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
ME4.2 



 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 8 21.6 21.6 21.6 

S 16 43.2 43.2 64.9 

SS 13 35.1 35.1 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
 
 
 
 
 

 
ME4.3 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 9 24.3 24.3 24.3 

S 15 40.5 40.5 64.9 

SS 13 35.1 35.1 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
ME4.4 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 13 35.1 35.1 35.1 

S 14 37.8 37.8 73.0 

SS 10 27.0 27.0 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
ME5.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 3 8.1 8.1 8.1 

S 28 75.7 75.7 83.8 

SS 6 16.2 16.2 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
ME5.2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 4 10.8 10.8 10.8 

S 27 73.0 73.0 83.8 

SS 6 16.2 16.2 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

 

Variabel Motivasi Ekstrinsik pada Sistem Kompensasi Persentase/Premi 
ME1.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 11 28.9 28.9 28.9 

S 9 23.7 23.7 52.6 

SS 18 47.4 47.4 100.0 

Total 38 100.0 100.0  
ME1.2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 11 28.9 28.9 28.9 



S 10 26.3 26.3 55.3 

SS 17 44.7 44.7 100.0 

Total 38 100.0 100.0  
ME2.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 11 28.9 28.9 28.9 

S 11 28.9 28.9 57.9 

SS 16 42.1 42.1 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

 

 
ME3.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 12 31.6 31.6 31.6 

S 9 23.7 23.7 55.3 

SS 17 44.7 44.7 100.0 

Total 38 100.0 100.0  
ME3.2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 11 28.9 28.9 28.9 

S 9 23.7 23.7 52.6 

SS 18 47.4 47.4 100.0 

Total 38 100.0 100.0  
ME4.2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 13 34.2 34.2 34.2 

S 12 31.6 31.6 65.8 

SS 13 34.2 34.2 100.0 

Total 38 100.0 100.0  
ME4.3 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 13 34.2 34.2 34.2 

S 12 31.6 31.6 65.8 

SS 13 34.2 34.2 100.0 

Total 38 100.0 100.0  
ME4.4 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 14 36.8 36.8 36.8 

S 15 39.5 39.5 76.3 

SS 9 23.7 23.7 100.0 

Total 38 100.0 100.0  
ME5.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 



Valid N 11 28.9 28.9 28.9 

S 16 42.1 42.1 71.1 

SS 11 28.9 28.9 100.0 

Total 38 100.0 100.0  
ME5.2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 12 31.6 31.6 31.6 

S 14 36.8 36.8 68.4 

SS 12 31.6 31.6 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

 

 

 

Variabel Kepuasan Kerja pada Sistem Kompensasi Setoran 
Statistics 

 KK1.1 KK2.1 KK3.1 KK4.1 KK4.2 KK5.1 KK5.2 KK5.3 KK5.4 

N Valid 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.4324 4.3784 4.4595 4.4595 4.4595 4.4054 4.3514 4.4054 4.4595 
Std. Deviation .55480 .49167 .50523 .50523 .50523 .49774 .63317 .55073 .55750 
Minimum 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 
Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Sum 164.00 162.00 165.00 165.00 165.00 163.00 161.00 163.00 165.00 

KK1.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 1 2.7 2.7 2.7 

S 19 51.4 51.4 54.1 

SS 17 45.9 45.9 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
KK2.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid S 23 62.2 62.2 62.2 

SS 14 37.8 37.8 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
KK3.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid S 20 54.1 54.1 54.1 

SS 17 45.9 45.9 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
KK4.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid S 20 54.1 54.1 54.1 

SS 17 45.9 45.9 100.0 

Total 37 100.0 100.0  



KK4.2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid S 20 54.1 54.1 54.1 

SS 17 45.9 45.9 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
KK5.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid S 22 59.5 59.5 59.5 

SS 15 40.5 40.5 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
KK5.2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 3 8.1 8.1 8.1 

S 18 48.6 48.6 56.8 

SS 16 43.2 43.2 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

 

KK5.3 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 1 2.7 2.7 2.7 

S 20 54.1 54.1 56.8 

SS 16 43.2 43.2 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
KK5.4 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 1 2.7 2.7 2.7 

S 18 48.6 48.6 51.4 

SS 18 48.6 48.6 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

Variabel Kepuasan Kerja pada Sistem Kompensasi Persentasse/Premi 
Statistics 

 KK1.1 KK2.1 KK3.1 KK4.1 KK4.2 KK5.1 KK5.2 KK5.3 KK5.4 

N Valid 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.2895 4.4211 4.4474 4.3947 4.1842 4.6316 4.3947 4.4211 4.5526 
Std. Deviation .65380 .50036 .50390 .54720 .65162 .54132 .75479 .75808 .64504 
Minimum 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Sum 163.00 168.00 169.00 167.00 159.00 176.00 167.00 168.00 173.00 

KK1.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 4 10.5 10.5 10.5 

S 19 50.0 50.0 60.5 

SS 15 39.5 39.5 100.0 



Total 38 100.0 100.0  
KK2.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid S 22 57.9 57.9 57.9 

SS 16 42.1 42.1 100.0 

Total 38 100.0 100.0  
KK3.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid S 21 55.3 55.3 55.3 

SS 17 44.7 44.7 100.0 

Total 38 100.0 100.0  
KK4.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 1 2.6 2.6 2.6 

S 21 55.3 55.3 57.9 

SS 16 42.1 42.1 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

 

 

 
 

KK4.2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 5 13.2 13.2 13.2 

S 21 55.3 55.3 68.4 

SS 12 31.6 31.6 100.0 

Total 38 100.0 100.0  
KK5.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 1 2.6 2.6 2.6 

S 12 31.6 31.6 34.2 

SS 25 65.8 65.8 100.0 

Total 38 100.0 100.0  
KK5.2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 6 15.8 15.8 15.8 

S 11 28.9 28.9 44.7 

SS 21 55.3 55.3 100.0 

Total 38 100.0 100.0  
KK5.3 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 6 15.8 15.8 15.8 

S 10 26.3 26.3 42.1 



SS 22 57.9 57.9 100.0 

Total 38 100.0 100.0  
KK5.4 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 3 7.9 7.9 7.9 

S 11 28.9 28.9 36.8 

SS 24 63.2 63.2 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pengujian Linierias 

Hubungan Motivasi Intrinsik terhadap Kepuasan Kerja pada Sistem Kompensasi 

Setoran 
Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   KK   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear .679 74.071 1 35 .000 1.042 .757 

The independent variable is MI. 

 

Hubungan Motivasi Ekstrinsik terhadap Kepuasan Kerja pada Sistem Kompensasi 

Setoran 
Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   KK   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear .741 99.905 1 35 .000 1.398 .739 

The independent variable is ME. 

 

 

 



 

Hubungan Motivasi Intrinsik terhadap Kepuasan Kerja pada Sistem Kompensasi 

Persentase/Premi 
Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   KK   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear .740 99.414 1 35 .000 1.303 .702 

The independent variable is MI. 

 

Hubungan Motivasi Ekstrinsik terhadap Kepuasan Kerja pada Sistem Kompensasi 

Persentase/Premi 
Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   KK   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear .599 52.193 1 35 .000 2.795 .387 

The independent variable is ME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Analisis PLS (Setoran) 

Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values) 

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

KK1 -> 

Kepuasan 

Kerja 

0.846577 0.841838 0.039523 0.039523 21.419918 

KK2 -> 

Kepuasan 
0.720573 0.719555 0.052884 0.052884 13.625453 



Kerja 

KK3 -> 

Kepuasan 

Kerja 

0.838096 0.839401 0.032915 0.032915 25.462469 

KK4 -> 

Kepuasan 

Kerja 

0.821268 0.819908 0.033840 0.033840 24.269430 

KK5 -> 

Kepuasan 

Kerja 

0.734811 0.732162 0.060162 0.060162 12.213851 

ME1 <- 

Motivasi 

Ekstrinsik 

0.761171 0.758513 0.042959 0.042959 17.718524 

ME2 <- 

Motivasi 

Ekstrinsik 

0.848414 0.849943 0.026876 0.026876 31.567728 

ME3 <- 

Motivasi 

Ekstrinsik 

0.833477 0.830965 0.035337 0.035337 23.586550 

ME4 <- 

Motivasi 

Ekstrinsik 

0.879169 0.875040 0.021667 0.021667 40.575765 

ME5 <- 

Motivasi 

Ekstrinsik 

0.870271 0.865662 0.036678 0.036678 23.727418 

MI1 <- 

Motivasi 

Intrinsik 

0.858764 0.858453 0.030569 0.030569 28.092549 

MI2 <- 

Motivasi 

Intrinsik 

0.851726 0.854410 0.023312 0.023312 36.535930 

MI3 <- 

Motivasi 

Intrinsik 

0.882087 0.881718 0.031103 0.031103 28.359769 

MI4 <- 

Motivasi 

Intrinsik 

0.789820 0.789638 0.049633 0.049633 15.913114 

 

 

 

 



 

 

 

Outer Weights (Mean, STDEV, T-Values) 

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

KK1 -> 

Kepuasan 

Kerja 

0.423940 0.419712 0.081014 0.081014 5.232932 

KK2 -> 

Kepuasan 

Kerja 

0.350347 0.343657 0.058081 0.058081 6.032001 

KK3 -> 

Kepuasan 

Kerja 

0.223281 0.223958 0.072440 0.072440 3.082303 

KK4 -> 

Kepuasan 

Kerja 

0.167809 0.174822 0.053547 0.053547 3.133846 

KK5 -> 

Kepuasan 

Kerja 

0.086695 0.090590 0.042763 0.042763 2.027320 

ME1 <- 

Motivasi 

Ekstrinsik 

0.227588 0.227206 0.013567 0.013567 16.774709 

ME2 <- 

Motivasi 

Ekstrinsik 

0.248285 0.249681 0.013887 0.013887 17.879167 

ME3 <- 

Motivasi 

Ekstrinsik 

0.243455 0.244876 0.015194 0.015194 16.022710 

ME4 <- 

Motivasi 

Ekstrinsik 

0.260859 0.262096 0.015866 0.015866 16.440922 

ME5 <- 

Motivasi 

Ekstrinsik 

0.211274 0.211109 0.010597 0.010597 19.936944 

MI1 <- 

Motivasi 

Intrinsik 

0.293331 0.292472 0.022704 0.022704 12.919850 



MI2 <- 

Motivasi 

Intrinsik 

0.319590 0.319783 0.016804 0.016804 19.018973 

MI3 <- 

Motivasi 

Intrinsik 

0.290098 0.290360 0.015672 0.015672 18.511029 

MI4 <- 

Motivasi 

Intrinsik 

0.278549 0.277033 0.015901 0.015901 17.517693 

Overview 

  AVE 
Composite 

Reliability 
R Square 

Cronbachs 

Alpha 
Communality Redundancy 

Kepuasan 

Kerja 
    0.780814   0.630550 0.409561 

Motivasi 

Ekstrinsik 
0.704836 0.922541   0.894572 0.704836   

Motivasi 

Intrinsik 
0.716202 0.909732   0.867365 0.716202   

 

 

 

Cross Loadings 

  
Kepuasan 

Kerja 

Motivasi 

Ekstrinsik 

Motivasi 

Intrinsik 

KK1 0.846577 0.739306 0.688352 

KK2 0.720573 0.619048 0.601388 

KK3 0.838096 0.704497 0.722990 

KK4 0.821268 0.686326 0.714573 

KK5 0.734811 0.674594 0.547619 

ME1 0.686808 0.761171 0.672842 

ME2 0.749266 0.848414 0.834343 

ME3 0.734690 0.833477 0.573881 

ME4 0.787214 0.879169 0.779150 

ME5 0.637575 0.870271 0.652894 

MI1 0.696874 0.705601 0.858764 

MI2 0.759260 0.783377 0.851726 

MI3 0.689195 0.695085 0.882087 

MI4 0.661756 0.654143 0.789820 



Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values) 

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

Motivasi 

Ekstrinsik -> 

Kepuasan 

Kerja 

0.553869 0.538275 0.095710 0.095710 5.786930 

Motivasi 

Intrinsik -> 

Kepuasan 

Kerja 

0.365424 0.383890 0.118194 0.118194 3.091719 

 

 

 

  



4. Analisis PLS (Persentase/Premi) 

Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values) 

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

KK1 -> 

Kepuasan 

Kerja 

0.266570 0.270262 0.063672 0.063672 4.186610 

KK2 -> 

Kepuasan 

Kerja 

0.921302 0.919191 0.019653 0.019653 46.877970 

KK3 -> 

Kepuasan 

Kerja 

0.943952 0.942906 0.014257 0.014257 66.209883 

KK4 -> 

Kepuasan 

Kerja 

0.733869 0.733458 0.036812 0.036812 19.935741 

KK5 -> 

Kepuasan 

Kerja 

0.722493 0.717708 0.055777 0.055777 12.953258 

ME1 <- 

Motivasi 

Ekstrinsik 

0.960936 0.960656 0.005797 0.005797 165.760592 

ME2 <- 

Motivasi 

Ekstrinsik 

0.934679 0.935159 0.010085 0.010085 92.677850 

ME3 <- 

Motivasi 

Ekstrinsik 

0.945025 0.944959 0.009184 0.009184 102.903261 

ME4 <- 

Motivasi 

Ekstrinsik 

0.949249 0.948752 0.007277 0.007277 130.449186 

ME5 <- 

Motivasi 

Ekstrinsik 

0.930797 0.930950 0.010429 0.010429 89.251750 

MI1 <- 

Motivasi 

Intrinsik 

0.870430 0.869470 0.027018 0.027018 32.217186 

MI2 <- 

Motivasi 

Intrinsik 

0.837737 0.833478 0.030411 0.030411 27.547127 

MI3 <- 0.886683 0.885539 0.026582 0.026582 33.356617 



Motivasi 

Intrinsik 

MI4 <- 

Motivasi 

Intrinsik 

0.927373 0.925252 0.014486 0.014486 64.016440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outer Weights (Mean, STDEV, T-Values) 

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

KK1 -> 

Kepuasan 

Kerja 

0.075395 0.073865 0.037829 0.037829 1.993032 

KK2 -> 

Kepuasan 

Kerja 

0.382428 0.379149 0.088360 0.088360 4.328048 

KK3 -> 

Kepuasan 

Kerja 

0.348028 0.352884 0.086648 0.086648 4.016591 

KK4 -> 

Kepuasan 

Kerja 

0.122162 0.120056 0.044118 0.044118 2.768966 

KK5 -> 

Kepuasan 

Kerja 

0.289826 0.286737 0.069629 0.069629 4.162424 

ME1 <- 

Motivasi 

Ekstrinsik 

0.213858 0.214265 0.004572 0.004572 46.776329 

ME2 <- 

Motivasi 

Ekstrinsik 

0.224627 0.224614 0.005013 0.005013 44.812826 

ME3 <- 

Motivasi 
0.200180 0.200111 0.004884 0.004884 40.983049 



Ekstrinsik 

ME4 <- 

Motivasi 

Ekstrinsik 

0.217462 0.217376 0.004728 0.004728 45.991424 

ME5 <- 

Motivasi 

Ekstrinsik 

0.202988 0.202738 0.004514 0.004514 44.971321 

MI1 <- 

Motivasi 

Intrinsik 

0.274724 0.276410 0.009725 0.009725 28.249488 

MI2 <- 

Motivasi 

Intrinsik 

0.268184 0.267013 0.012164 0.012164 22.047931 

MI3 <- 

Motivasi 

Intrinsik 

0.291305 0.292111 0.010393 0.010393 28.028453 

MI4 <- 

Motivasi 

Intrinsik 

0.299674 0.300577 0.008927 0.008927 33.569058 

 

Overview  

  AVE 
Composite 

Reliability 
R Square 

Cronbachs 

Alpha 
Communality Redundancy 

Kepuasan 

Kerja 
    0.847939   0.574292 0.216953 

Motivasi 

Ekstrinsik 
0.891510 0.976237   0.969563 0.891510   

Motivasi 

Intrinsik 
0.776420 0.932760   0.903518 0.776420   

 

 

 

Cross Loadings 

  Kepuasan Kerja Motivasi Ekstrinsik Motivasi Intrinsik 

KK1 0.266570 0.161100 0.267524 

KK2 0.921302 0.748705 0.849028 

KK3 0.943952 0.768555 0.869334 

KK4 0.733869 0.587482 0.679805 

KK5 0.722493 0.710871 0.617096 



ME1 0.802827 0.960936 0.822213 

ME2 0.843254 0.934679 0.832655 

ME3 0.751478 0.945025 0.756655 

ME4 0.816357 0.949249 0.806772 

ME5 0.762021 0.930797 0.748148 

MI1 0.775667 0.731760 0.870430 

MI2 0.757199 0.638846 0.837737 

MI3 0.822480 0.756566 0.886683 

MI4 0.846109 0.830561 0.927373 

Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values) 

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

Motivasi 

Ekstrinsik -> 

Kepuasan Kerja 

0.268927 0.254369 0.107881 0.107881 2.492822 

Motivasi 

Intrinsik -> 

Kepuasan Kerja 

0.682970 0.700743 0.110409 0.110409 6.185816 

 

 

 

  



5. Pengujian Moderasi 

 

  Setoran Persentase/Premi 

  
Original 

Sample (O) 

Standard 

Error 

(STERR) 

Original 

Sample 

(O) 

Standard 

Error 

(STERR) 

Motivasi Intrinsik -> 

Kepuasan Kerja 
0.365 0.118 0.683 0.110 

Motivasi Ekstrinsik -> 

Kepuasan Kerja 
0.554 0.096 0.269 0.108 

 

Rumus Umum 

 

 

 

 

 

Perhitungan Pengujian Moderasi Sistem Kompensasi Pengaruh Motivasi 

Intrinsik terhadap Kepuasan Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhitungan Pengujian Moderasi Sistem Kompensasi Pengaruh Motivasi 

Ekstrinsik terhadap Kepuasan Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 


