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ABSTRAK 

 

Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan PT Telkom Witel Jatim Selatan 
 

Disusun oleh: 

Muhammad Zainal Abidin 

Dosen Pembimbing: 

Nadiyah Hirfiyana Rosita, SE., MM. 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi finansial 

dan kompensasi non finansial terhadap kepuasan kerja karyawan PT Telkom 

Witel Jatim Selatan. Pengukuran kompensasi finansial pada penelitian ini 

berdasarkan pada item-item seperti pembayaran pokok (gaji atau upah), 

pembayaran prestasi, pembayaran insentif (bonus dan komisi), pembayaran 

tertangguh, proteksi (pesangon), luar jam kerja (lembur dan komisi hari libur), 

fasilitas (dana transport dan uang makan). Item kompensasi non finansial antara 

lain jaminan dalam jabatan, jaminan kesehatan (karyawan dan keluarga), peluang 

promosi, penghargaan tertulis dan tidak tertulis, kebebasan memberikan pendapat, 

peraturan kerja yang jelas, sanksi yang obyektif, dan kesempatan pengembangan 

karir 

Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 93 karyawan, 

angka tersebut didapat dengan mengunakan teknik simple random sampling dan 

telah ditentukan dengan rumus slovin. Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan analisis deskriptif variabel dan analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompensasi finansial dan non 

finansial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PT Telkom. 

Variabel kompensasi non finansial menjadi variabel yang dominan pengaruhnya 

terhadap kepuasan kerja. Besarnya pengaruh (R2) variabel independen tersebut 

terhadap kepuasan kerja karyawan PT Telkom adalah sebesar 62,3%, sedangkan 

sisanya yakni sebesar 37,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini.  

Kata kunci: kepuasan kerja, kompensasi finansial, kompensasi non finansial 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat persaingan sumber 

daya manusia juga semakin ketat. Terutama di perusahaan-perusahan berbasis 

teknologi dan informasi. Untuk itu perusahaan juga harus kompetitif dalam 

mencari karyawan maupun mempertahankan karyawan-karyawan yang 

berkualitas. 

Kemampuan sebuah perusahaan dan kapabilitasnya dalam mencapai 

keberhasilan untuk suatu tujuan tidak hanya bergantung pada kemampuan 

finansial perusahaan tersebut, tetapi juga tergantung kinerja para karyawan yang 

merupakan komponen penting dalam perusahaan tersebut. Untuk itu seni dalam 

meningkatkan kinerja para karyawan sangat dibutuhkan demi menjaga stabilitas 

perusahaan.  

Pemberian kompensasi adalah salah satu kebijakan perusahaan dalam 

meningkatkan kinerja pegawai. Kompensasi harus diberikan secara efektif dan 

efisien demi kebaikan perusahaan maupun karyawan. Untuk mencapai hasil yang 

efektif dan efisien perusahaan harus memahami tentang karakteristik dari 

indikator kompensasi baik finansial maupun non finansial.  

Hal-hal mengenai kompensasi yang dianalisa dalam penelitian ini antara 

lain: kompensasi finansial langsung dan tidak langsung, pekerjaan, serta 

lingkungan kerja. Hal tersebut diperkuat oleh pembagian kompensasi menurut 

Mondy, Veithzal, dan Dessler. Pendapat tersebut didukung oleh pernyataan 

1 
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Spector dalam Anghelache (2013) yaitu hal diluar kompensasi finansial seperti 

lingkungan kerja akan lebih mempengaruhi kepuasan kerja dari karyawan. 

Kepuasan kerja bagi karyawan sangat penting karena karyawan yang puas 

akan pekerjaannya akan cenderung lebih setia kepada perusahaan, mereka akan 

memilih untuk bertahan dalam perusahaan dan memiliki produktivitas kerja yang 

tinggi, hal tersebut didukung oleh pendapat Syafrizal (2011). Karena menurut 

hasil survei Work Asia tahun 2014, mayoritas karyawan di Indonesia memiliki 

tingkat kepuasan yang rendah terhadap kompensasi dan benefit yang mereka 

terima dari perusahaan dan juga belum puas dengan tingkat komunikasi antara 

karyawan dan manajemen perusahaan (Lilis, 2008).  

Ketidakpuasan kerja adalah alasan terpenting yang mempengaruhi 

keputusan karyawan untuk meninggalkan pekerjaan atau labour turnover (Yih dan 

Htaik, 2011). Berdasarkan pendapat diatas bisa dikatakan bahwa kunci untuk 

mempertahankan pegawai dan produktivitas kinerjanya adalah dengan pemenuhan 

kepuasan kerja. Untuk mencapai kepuasan kerja tersebut, perusahaan bisa 

melakukannya dengan cara memberikan kompensasi yang efektif. Kompensasi 

yang dimaksud adalah baik kompensasi finansial maupun non-finansial.  

Uang bukan faktor utama manusia dalam bertahan dalam perusahaan 

(Buntu, 2013). Situasi kerja yang tidak menarik dalam perusahaan seperti gaji 

rendah, sifat pekerjaan (Ahmad dan Zainol, 2011), jam kerja tinggi, kerja 

musiman, status pekerjaan rendah (Alan, Radzi dan Hamdi, 2010), beban kerja 

yang tidak sesuai, keselamatan kerja yang rendah, keterbatasan kesempatan dalam 

pelatihan dan pengembangan akan menciptakan ketidakpuasan pekerjaan, 

sehingga meningkatkan angka keluarnya pegawai (Yih dan Htaik, 2011). Teori 
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Herzberg menyatakan bahwa perbaikan gaji tidak akan menimbulkan kepuasan 

kerja, melainkan sekedar mengurangi ketidakpuasan (Wahjosumidjo, 1987).  

Hukum Gossen mengatakan bahwa jika suatu kebutuhan dipenuhi secara 

terus menerus maka nilai kepuasannya akan berkurang dan mencapai suatu titik 

kejenuhan (Nistico, 2005), hal ini bisa dikaitkan dengan kompensasi materialistik 

atau kompensasi finansial. Seperti yang dikatakan oleh Maslow bahwa motivasi 

paling dasar manusia dalam bekerja adalah memenuhi kebutuhan fisiologis, 

kemudian memenuhi kebutuhan keamanan, dimana kedua tahap awal tersebut 

masih bisa dipenuhi oleh kompensasi materialistik atau kompensasi finansial. 

Tahap ke tiga dari hierarki kebutuhan Maslow adalah kebutuhan akan cinta dan 

kepemilikan, tahap ini dinilai merupakan transisi antara kebutuhan finansial dan 

non-finansial (Wahjosumidjo 1987). 

Teori hierarki kebutuhan milik Maslow menjelaskan bahwa semakin lama 

seseorang bekerja, maka motivasi dalam bekerja juga akan cenderung berubah 

dari motivasi secara finansial menuju kebutuhan-kebutuhan non-finansial. 

Penjelasan tersebut berkaitan dengan pendapat dari Buhler dalam Buntu (2013) 

mengenai kompensasi non finansial bahwa uang bukan motivator utama. Saat ini 

kebutuhan karyawan tidak hanya sekedar kebutuhan finansial, tetapi lebih rumit 

daripada itu. Karyawan tidak lagi sekedar memperhatikan kebutuhan fisiologis 

saja, tetapi juga kebutuhan lain diatas hal tersebut. 

Sebuah lembaga konsultasi bisnis dan manajemen asal Amerika Serikat, 

Accenture, mengeluarkan hasil studi pada 8 Maret 2015. Studi tersebut 

menunjukkan tingkat kepuasan kerja pada karyawan khususnya buruh di 

Indonesia hanya 18 persen yang mengatakan puas dengan kualitas kehidupan serta 
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kebahagiaannya di tempat kerja. Ini menempatkan Indonesia di posisi paling 

bawah tingkat kepuasan para pekerja. Sementara di Singapura, sebesar 76 persen 

responden mengaku tidak bahagia di tempat kerja. Tiga masalah yang paling 

berpengaruh adalah keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, 

besaran gaji dan tunjangan, serta ketersediaan jenjang karir. Dua dari tiga faktor 

yang paling mempengaruhi kepuasan kerja menurut Accenture, disebabkan karena 

kompensasi non-finansial (keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan 

pribadi, dan ketersediaan jenjang karir) yang tidak efektif. Menurut data tersebut, 

kompensasi non finansial berpengaruh lebih dominan daripada kompensasi 

finansial dalam mempengaruhi kepuasan kerja karyawan di Indonesia. 

Kesadaran perusahaan mengenai pentingnya kompensasi non finansial 

dalam meningkatkan kepuasan kerja membuat sebagian besar perusahaan mencari 

cara paling efektif dalam memenuhi hal tersebut. Hasil survey Accenture terhadap 

buruh di Indonesia menjadi latar belakang peneletian mengenai kepuasan kerja di 

bidang jasa dengan menggunakan variabel kompensasi non finansial. Salah satu 

perusahaan yang bergerak di bidang tersebut adalah PT Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk (Telkom). 

Telkom memiliki lebih dari 15 ribu karyawan aktif, sedangkan di witel 

jatim selatan sendiri terdapat lebih dari 170 karyawan aktif yang bekerja secara 

terintegrasi dan sistematis. Jumlah yang besar ini juga sebagai salah satu daya 

tarik untuk meneliti mengenai manajemen sumber daya manusia milik Telkom, 

khususnya Witel Jatim Selatan yang berpusat di Blimbing, Malang.  

Mengacu pada fenomena tersebut, serta kebutuhan karyawan yang 

semakin bertambah dan semakin rumit, maka peneliti ingin menganalisa lebih 
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lanjut “Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial terhadap 

Kepuasan Kerja Karyawan PT Telkom Witel Jatim Selatan”. 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Apakah kompensasi finansial berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan PT Telkom di Malang? 

2. Apakah kompensasi non finansial berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan PT Telkom di Malang? 

3. Variabel apakah yang berpengaruh dominan terhadap kepuasan kerja 

karyawan PT Telkom di Malang? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pengaruh kompensasi finansial terhadap kepuasan kerja 

karyawan PT Telkom di Malang. 

2. Menganalisis pengaruh kompensasi non finansial terhadap kepuasan 

kerja karyawan PT Telkom di Malang. 

3. Menganalisis variabel yang berpengaruh dominan terhadap kepuasan 

kerja karyawan PT Telkom di Malang  

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Menjadi masukan bagi perusahaan untuk pengambilan kebijakan 

perusahaan mengenai kompensasi dan ketenagakerjaan 

2. Menjadi referensi bagi akademisi dan acuan dalam pembuatan 

penelitian mengenai kompensasi, kepuasan kerja, dan ketenagakerjaan. 

Serta bias memberikan manfaat edukatif lainnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.2.1  Kompensasi 

Kompensasi sangat penting bagi karyawan sebagai individu, karena 

besarnya kompensasi merupakan pencerminan atau ukuran nilai pekerjaan. 

Sebaliknya besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi prestasi kerja, 

motivasi, dan kepuasan kerja karyawan (Nova, 2012). 

Handoko (2010) menyatakan bahwa kompensasi penting bagi karyawan 

sebagai individu karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran karya 

mereka diantara para karyawan itu sendiri, keluarga dan masyarakat. 

Pengertian kompensasi dalam Hasibuan (2013) menurut William dan 

Davis kompensasi adalah apa yang seorang pekerja terima sebagai balasan dari 

pekerjaan yang diberikannya Baik upah perjam ataupun gaji periodik didesain dan 

dikelola oleh bagian personalia. Sedangkan menurut Andrew kompensasi adalah 

segala sesuatu yang dikonstitusikan atau dianggap segai suatu balas jasa atau 

ekuivalen. 

Pendapat lain antara lain dalam Suwatno (2011), menurut Thomas 

kompensasi adalah setiap bentuk pembayaran diberikan pada karyawan sebagai 

pertukaran pekerjaan yang mereka berikan kepada majikan. Sedangkan Flippo 

berpendapat bahwa kompensasi merupakan pemberian imbalan jasa yang layak 

dan adil kepada karyawan-karyawan karena merka telah memberikan sumbangan 

kepada pencapain organisasi. 

7 
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Pendapat lain dari para ahli antara lain menyebutkan bahwa kompensasi 

adalah sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja 

mereka, Sunyoto (2013). Handoko (2010) berpendapat bahwa kompensasi adalah 

segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja 

mereka. Pendapat Kusdyah (2008) mengatakan kompensasi adalah segala sesuatu 

yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. 

Ardana (2012) berpendapat bahwa segala sesuatu yang diterima oleh 

karyawan sebagai balas jasa atas kontribusinya kepada perusahaan atau organisasi 

dapat dikatakan sebagai kompensasi. Bila kompensasi tidak dikelola dengan baik, 

akan menggangu jalannya usaha. Sedangkan kompensasi menurut Veitzhal (2009) 

kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti 

kontribusi jasa mereka pada perusahaan. 

Asumsi yang dapat ditarik mengenai kompensasi melihat dari pendapat 

para ahli diatas adalah kompensasi merupakan tindakan perusahaan yang 

diberikan kepada karyawan sebagai ganti kinerja dan kontribusi mereka terhadap 

perusahaan yang bersifat positif. 

2.2.2  Tujuan Diadakan Pemberian Kompensasi 

Menurut Hasibuan (2012), tujuan pemberian kompensasi (balas jasa) 

antara lain adalah: 

1. Ikatan Kerja Sama 

Dengan pemberian kompensasi terjalin ikatan kerja sama formal antara 

majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya 

dengan baik, sedangkan pengusaha/majikan wajib membayar kompensasi 

sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 



8 
 

 

2. Kepuasan Kerja 

 Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-

kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh 

kepuasan kerja dari jabatannya. 

3. Pengadaan Efektif 

 Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan 

yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. 

4. Motivasi 

 Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah 

memotivasi bawahannya. 

5. Stabilitas Karyawan 

Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal 

konsistensi yang kompentatif maka stabilitas karyawan lebih terjamin 

karena turn-over relatif kecil. 

6. Disiplin 

 Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan 

semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan-

peraturanyang berlaku. 

7. Pengaruh Serikat Buruh 

 Dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat 

dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. 

8. Pengaruh Pemerintah 
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Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang 

berlaku (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah dapat 

dihindarkan. 

2.2.3  Jenis-jenis Kompensasi 

Menurut Dessler (2009) kompensasi mempunyai tiga komponen sebagai 

berikut: 

1. Pembayaran uang secara langsung (direct financial payment) 

dalam bentuk gaji, dan intensif atau bonus/komisi. 

2. Pembayaran tidak langsung (indirect payment) dalam bentuk tunjangan 

dan asuransi. 

3. Ganjaran non finansial (non financial rewards) seperti jam kerja yang 

luwes dan kantor yang bergengsi. 

Mondy et al., (2008) memaparkan bahwa bentuk kompensasi terbagi 

menjadi dua kelompok, yaitu:  

1. Kompensasi Finansial  

a. Direct Financial Compensation meliputi pembayaran langsung kepada 

karyawan seperti upah, gaji, bonus, dan komisi.  

b. Indirect Financial Compensation (benefits) mencakup seluruh 

penghargaan yang tidak termasuk dalam direct compensation. Antara 

lain, bentuk kompensasi Indirect adalah:  

Insurance plans: asuransi jiwa, kesehatan, operasi, dll  

Social assistance benefits: Perencanaan pensiun, keamanan sosial, 

bantuan pendidikan, pelayanan pegawai  

Paid absences: Liburan, rekreasi, cuti sakit, dll  
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2. Kompensasi Non Finansial  

Kompensasi non finansial mempengaruhi unsur kepuasan kerja dari setiap 

pegawai dalam bentuk psikologis dan lingkungan fisik dalam pekerjaan. Antara 

lain bentuk kompensasi non finansial adalah: 

a. The Job: pekerjaan yang menarik, tanggung jawab, tantangan 

pekerjaan, kesempatan promosi, pengakuan prestasi, dll.  

b. Job environment: kebisingan, pengawasan, rekan kerja, ruang kerja, 

toleransi waktu, komunikasi antar pegawai, atmosfer kerja, dll.  

Sedangkan menurut Gibson et al. (1985), dalam Gitosudarmo dan Sudita 

(2008) kompensasi terbagi atas dua bagian yaitu,  

1. Kompensasi intrinsik adalah imbalan yang berkaitan dengan pekerjaan 

itu sendiri atau imbalan yang berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri. 

Imbalan intrinsik meliputi penyelesaian, pencapaian prestasi, otonomi 

dan pertumbuhan pribadi.  

2. Kompensasi ekstrinsik adalah imbalan yang tidak berkaitan dengan 

pekerjaan tetapi berasal dari pekerjaan. Imbalan ekstrinsik meliputi 

imbalan finansial, jaminan sosial, pembagian keuntungan, pengakuan, 

promosi, supervise, persahabatan. 

2.2.3.1  Kompensasi Finansial 

Martoyo (2000) berpendapat bahwa kompensasi finansial terdiri dari 

kompensasi finansial langsung dan tidak langsung dimana kompensasi finansial 

langsung meliputi bayaran yang diperoleh seseorang dalam bentuk gaji, upah, dan 

insentif. Kompensasi finansial tidak langsung disebut juga tunjangan, yaitu semua 

imbalan yang tidak tercakup dalam kompensasi langsung. Dari pendapat diatas 
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dapat disimpulkan bahwa kompensasi finansial adalah imbalan yang diberikan 

kepada karyawan dalam bentuk uang kartal (gaji/upah). 

Nawawi (2005) berpendapat secara garis besar membagi kompensasi 

menjadi tiga jenis, yaitu kompensasi langsung yaitu penghargaan atau ganjaran 

yang disebut gaji atau upah, yang dibayar secara tetap berdasarkan tenggang 

waktu yang tetap. Jenis kedua adalah kompensasi tidak langsung yaitu pemberian 

bagian keuntungan/manfaat bagi para pekerja di luar gaji atau upah tetap, dapat 

berupa uang atau barang. Jenis ketiga adalah insentif atau penghargaan yaitu 

ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para pekerja agar produktivitas 

kerjanya tinggi, sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu. 

Menurut Veithzal (2009) kompensasi finansial dibagi menjadi dua yaitu 

langsung dan tidak langsung. Kompensasi finansial langsung memiliki beberapa 

indikator, yang pertama adalah pembayaran pokok, dapat berbentuk gaji atau 

upah. Kedua, adalah pembayaran prestasi. Ketiga, pembayaran insentif, yang 

mencakup komisi, bonus, bagi hasil, dan opsi saham. Keempat, pembayaran 

tertangguh seperti tabungan hari tua dan saham kumulatif. 

Veithzal (2009) melanjutkan, kompensasi finansial tidak langsung dibagi 

menjadi tiga indikator. Pertama, indikator proteksi, mencakup mengenai asuransi, 

pesangon, tunjangan anak, dan pensiun. Kedua, indikator kompensasi diluar jam 

kerja, antara lain kompensasi lembur dan hari besar. Ketiga, indikator fasilitas 

yang mencakup kendaraan dinas dan rumah dinas. 

2.2.3.2  Kompensasi Non Finansial 

Panggabean dalam Edy Sutrisno (2009) menyatakan bahwa, kompensasi 

non finansial adalah kompensasi yang tidak dapat dirasakan secara langsung atau 
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nyata oleh karyawan, yakni berupa benefit dan services (pelayanan). Kompensasi 

non finansial dapat dibagi menjadi dua yaitu kompensasi berkaitan dengan 

pekerjaan dan kompensasi mengenai lingkungan pekerjaan.  

Kompensasi non finansial yang berhubungan dengan pekerjaan yaitu 

pekerjaan yang sesuai, menarik dan menantang, program pelatihan, peluang untuk 

promosi jabatan, serta pemberian jabatan itu sendiri (Mondy, 2008).  

Mondy (2008) menambahkan, kompensasi non finansial mengenai 

lingkungan pekerjaan dapat berupa kondisi kerja yang mendukung, pembagian 

kerja serta hubungan antara sesama rekan kerja dan atasan. Hal tersebut sekaligus 

menjadi indikator dalam menentukan kompensasi non finansial. 

Menurut Simamora (2001) kompensasi non finansial adalah sesuatu yang 

diterima oleh karyawan dari perusahaan yang bukan berbentuk uang, misalnya 

penghargaan, pemberian fasilitas gratis dan lingkungan pekerjaan. Sunyoto (2012) 

mendefinisikan kompensasi non finansial merupakan sesuatu yang diterima 

karyawan dalam bentuk selain uang.  

Pendapat dari Panggabean (2002) menyatakan bahwa kompensasi non 

finansial dapat berupa pekerjaan dan lingkungan pekerjaan. Berdasarkan 

pandangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kompensasi non finansial 

merupakan sesuatu yang diterima oleh karyawan dari perusahaan yang bukan 

berbentuk uang tetapi dalam bentuk pekerjaan, pemberian fasilitas gratis serta 

lingkungan pekerjaan yang nyaman seperti kerabat atau rekan kerja yang 

menyenangkan. Panggabean (2002) menyatakan bahwa, kompensasi non finansial 

dapat dibagi menjadi dua yaitu kompensasi berkaitan dengan pekerjaan dan 

Kompensasi berkaitan dengan lingkungan pekerjaan. 
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Indikator kompensasi non finansial menurut Veithzal (2009:542) terbagi 

menjadi dua kelompok besar. Pertama, faktor pekerjaan, di dalamnya terdapat 

indikator rasa aman pada jabatan, peluang promosi jabatan, pengakuan karya, 

temuan baru, prestasi istimewa. Faktor kedua adalah lingkungan kerja dengan 

indikator antara lain, pujian, rekan kerja yang bersahabat, kenyamanan dalam 

bertugas, atmoser kantor yang menyenangkan, lokasi kerja yang bersih dan 

kondusif.  

Lingkungan kerja memiliki 2 sisi yang mempengaruhi kepuasan kerja 

tersebut (Timmreck, 2001):  

1. Lingkungan kerja: Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab keseharian 

adalah mungkin pekerjaan mudah dan menyenangkan namun apabila 

karyawan tidak mendapatkan perlakuan yang menyenangkan maka 

akan muncul ketidakpuasan tetapi sebaliknya walaupun pekerjaan itu 

merupakan pekerjaan yang berat dan membosankan namun bila 

karyawan diperlakukan dengan baik maka akan timbul kepuasan kerja 

pada karyawan.  

2. Pekerjaan: Pekerjaan yang dilakukan kadang-kadang dapat 

menimbulkan kebosanan/stress atau biasa-biasa saja bahkan bisa jadi 

pekerjaan itu sulit dilakukan dan terlalu menuntut ketahanan fisik 

sehingga dapat menimbulkan kejenuhan dan kebosanan. 

Erbas et al., (2012) memiliki pendapat mengenai indikator insentif non 

finansial dalam jurnalnya. Indikator tersebut antara lain: keamanan sosial, jaminan 

kesehatan bagi karyawan dan keluarga, kebebasan mengemukakan keluhan dan 
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saran, lingkungan kerja fisik yang layak, peraturan kerja, sanksi yang obyektif, 

kesempatan pengembangan karir, penghargaan tertulis dan tidak tertulis. 

2.2.4  Kepuasan Kerja 

2.2.4.1  Pengertian Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja (job satisfaction) menurut As‟ad dalam Sunyoto (2013) 

adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dimana 

para karyawan memandang pekerjaannya. 

Menurut Malayu (2013) kepuasan kerja adalah sikap emosional yang 

menyenangkan dan mencintai pekerjaan. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, 

kedisiplinan, dan prestasi kerja. 

Dari dua definisi diatas, secara umum dapat dikatakan bahwa kepuasan 

kerja merupakan tingkat perasaan seseorang terhadap perasaannya dengan 

mempertimbangkan dan menilai segala aspek yang ada didalam pekerjaannya, 

sehingga timbul dalam dirinya perasaaan senang terhadap situasi kerja dan rekan 

sekerjannya. Apa yang dirasakan oleh individu tersebut bisa positif atau negatif, 

tergantung dari persepsi terhadap pekerjaan yang digelutinya tersebut. 

Kepuasan kerja merupakan keadaan penting yang harus dimiliki setiap 

pegawai yang bekerja dimana manusia tersebut mampu berinteraksi dengan 

lingkungan kerjanya dan mereka akan bekerja dengan penuh gairah serta 

bersungguhsungguh sehingga kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi 

akan meningkat. 

2.2.4.2  Teori Kepuasan Kerja 

Menurut Veithzal (2009) ada beberapa teori kepuasan yang dikenal dan 

dapat diterapkan dalam organisasi akan diuraikan sebagai berikut: 
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a. Teori Ketidaksesuain (Discrepancy Theory). 

Teori ini mengukur kepuasan keja seseorang dengan menghitung selisih 

antara sesuatu yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. 

Sehingga apabila kepuasannya diperoleh melebihi dari yang diinginkan, 

maka orang akan menjadi lebih puas lagi, sehingga terdapat discrepancy, 

tetapi merupakan discrepancy yang positif. Kepuasan kerja seseorang 

tergantung pada selisih antara sesuatu yang dianggap akan didapatkan 

dengan apa yang dicapai.  

b. Teori Keadilan (Equity Theory) 

Teori ini mengemukakan bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas, 

tergantung pada ada atau tidaknya keadilan (equity) dalam suatu situasi, 

khususnya situasi kerja. menurut teori ini komponen utama dalam teori 

keadilan adalah input, hasil, keadilan dan ketidakadilan. Input adalah 

faktor bernilai bagi karyawan yang dianggap mendukung pekerjaannya, 

seperti pendidikan, pengalaman, kecakapan, jumlah tugas dan peralatan 

atau perlengkapan yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaannya. 

Hasilnya adalah sesuatu yang dianggap bernilai oleh seorang karyawan 

yang diperoleh dari pekerjaannya, seperti: upah/gaji, keuntungan 

sampingan, simbol, status, penghargaan dan kesempatan untuk berhasil 

atau aktualisasi diri. Sedangkan orang selalu membandingkan dapat berupa 

seseorang di perusahaan yang sama, atau di tempat lain atau bisa pula 

dengan dirinya di masa lalu. Menurut teori ini, setiap karyawan akan 

membandingkan rasio input hasil orang lain. Bila perbandingan itu 

dianggap cukup adil, maka karyawan akan merasa puas. Bila perbandingan 
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itu tidak seimbang tetapi menguntungkan bisa menimbulkan kepuasan, 

tetapi bisa pula tidak. Tetapi bila perbandingan itu tidak seimbang akan 

timbul ketidakpuasan.  

c. Teori Dua Faktor (Two Factor Theory) 

Menurut teori ini kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja itu merupakan 

hal yang berbeda. Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan itu 

bukan suatu variabel yang kontinu. Teori ini merumuskan karakteristik 

pekerjaan menjadi dua kelompok yaitu satisfies atau motivator dan 

dissatisfies. Satisfies ialah faktor faktor atau situasi yang dibutuhkan 

sebagai sumber kepuasan kerja yang terdiri dari: pekerjaan yang menarik, 

penuh tantangan, ada kesempatan untuk berprestasi, kesempatan 

memperoleh penghargaan dan promosi. Terpenuhinya faktor tersebut akan 

menimbulkan kepuasan, namun tidak terpenuhinya faktor ini tidak selalu 

mengakibatkan ketidakpuasan. Dissatifies (Hygiene factors) adalah faktor-

faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan, yang terdiri dari: gaji/upah, 

pengawasan, hubungan antar pribadi, kondisi kerja dan status. Faktor ini 

diperlukan untuk memenuhi dorongan biologis serta kebutuhan dasar 

karyawan. Jika tidak terpenuhi faktor ini, karyawan tidak akan puas. 

Namun, jika besarnya faktor ini memadai untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut, karyawan tidak akan kecewa meskipun belum terpuaskan. 

Variabel kepuasan kerja diukur dengan instrumen yang dikembangkan 

oleh Smith, Kendall, dan Hulin dalam Mas‟ud (2004). Instrumen tersebut berisi 

20 item pertanyaan yang mengukur tingkat kepuasan karyawan berdasarkan 

pekerjaan itu sendiri, pembayaran (gaji), kesempatan promosi, supervisi 
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(pengawasan), rekan kerja. Responden diminta untuk memilih jawaban setiap 

pertanyaan sesuai dengan yang dialami dalam organisasi. Berdasarkan jawaban 

responden dapat ditentukan apakah kepuasan kerja karyawan tinggi atau kepuasan 

karyawan rendah. 

Golembiensky (Utami, 2008), menyatakan bahwa terdapat dua pendekatan 

dalam mengkonseptualisasi kepuasan kerja, keduanya berkaitan dengan cara 

pengukuran dari kepuasan kerja itu sendiri. Kedua pendekatan tersebut adalah 

pendekatan kepuasan kerja secara aspek (facet apprach) dan pendekatan kepuasan 

kerja secara global.  

Menurut Spector (Utami, 2008) kepuasan kerja secara aspek lebih 

menekankan pada besarnya derajat kepuasan seseorang terhadap berbagai aspek 

dari pekerjaannya, misalnya mengenai pekerjaan itu sendiri, gaji, kesempatan 

untuk berkembang, dan sebagainya. Pendekatan ini digunakan apabila perhatian 

utama ditujukan pada gabungan dari sikap-sikap yang saling berhubungan 

mengenai berbagai aspek atau faset pekerjaan.  

Spector (Utami, 2008) menambahkan bahwa hal tersebut yang 

menyebabkan pendekatan multidimensi/ faset ini dapat menyediakan gambaran 

yang lebih lengkap mengenai kepuasan kerja seseorang dibandingkan dengan 

pendekatan global. Pengukuran kepuasan kerja terhadap aspekaspek pekerjaan 

dapat membantu organisasi/perusahaan mengawasi perubahan yang terjadi pada 

situasi kerja, menentukan permasalahan dan mengevaluasi pengaruh dari 

intervensi yang telah dilakukan organisasi. 

Pendekatan yang kedua adalah kepuasan kerja secara global, dimana 

kepuasan kerja dilihat sebagai suatu keseluruhan. Pendekatan global didefinisikan 
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sebagai sikap umum individu terhadap pekerjaannya (Utami, 2008). Pendekatan 

global ini digunakan apabila perhatian utama ditujukan pada keseluruhan atau 

kesimpulan sikap. Menurut Spector (Utami, 2008), kepuasan kerja secara global 

ini dapat diperoleh dengan menjumlahkan keseluruhan tingkat kepuasan terhadap 

aspek-aspek dalam pekerjaan. Penelitian ini menggunakan kedua pendekatan 

kepuasan kerja, yaitu pendekatan kepuasan kerja secara global dan kepuasan kerja 

secara aspek. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan pendekatan kepuasan 

kerja secara global, maka dapat diketahui kesimpulan sikap karyawan terhadap 

pekerjaannya. Sementara dengan menggunakan pendekatan kepuasan kerja secara 

aspek, maka area dimana karyawan merasa tidak puas dapat menjadi target 

peningkatan (Utami, 2008). 

2.2.4.3  Indikator Kepuasan Kerja 

Veithzal (2009) menyatakan bahwa secara teoritis, faktor-faktor yang 

dapat memengaruhi kepuasan kerja sangat banyak jumlahnya, seperti gaya 

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

penggajian dan efektivitas kerja. Faktor-faktor yang biasanya digunakan untuk 

mengukur kepuasan kerja seorang karyawan adalah: (a) isi pekerjaan, penampilan 

tugas pekerjaan yang aktual dan sebagai kontrol terhada pekerjaan; (b) supevisi; 

(c) organisasi dan manajemen; (d) kesempatan untuk maju; (e) gaji dan 

keuntungan dalam bidang finansial lainnya seperti adanya insentif; (f) rekan kerja; 

dan (g) kondisi pekerjaan. 

Selain itu, menurut Job Descriptive Index (JDI) faktor penyebab kepuasan 

kerja ialah: (1) bekerja pada tempat yang tepat, (2) pembayaran yang sesuai, (3) 

organisasi dan manajemen, (4) supervisi pada pekerjaan yang tepat, dan (5) orang 
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yang berada dalam pekerjaan yang tepat. Salah satu cara untuk menentukan 

apakah pekerja puas dengan pekerjaannya ialah dengan membandingkan 

pekerjaan mereka dengan beberapa pekerjaan ideal tertentu (teori kesenjangan). 

Kepuasan kerja adalah bagaimana orang merasakan pekerjaan dan aspek-

aspeknya. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan harus benar-benar 

memperhatikan kepuasan kerja, yang dapat dikategorikan sesuai dengan fokus 

karyawan atau perusahaan, yaitu: 

 Pertama, manusia berhak diberlakukan dengan adil dan hormat, 

pandangan ini menurut perspektif kemanusiaan. Kepuasan kerja 

merupakan perluasan refleksi perlakuan yang baik. Penting juga 

memperhatikan indikator emosional atau kesehatan psikologis. 

 Kedua, perspektif kemanfaatan, bahwa kepuasan kerja dapat menciptakan 

perilaku yang memengaruhi fingsi-fungsi perusahaan. perbedaan kepuasan 

kerja antara unit-unit organisasi dapat mendiagnosis potensi persoalan. 

Buhler dalam Buntu (2013) menekankan pendapatnya bahwa upaya 

organisai berkelanjutan harus ditempatkan pada kepuasan kerja dan 

pengaruh ekonomis terhadap perusahaan. Perusahaan yang percaya bahwa 

karyawan dapat dengan mudah diganti dan tidak berinvestasi di bidang 

karyawan maka akan menghadapi bahaya. Biasanya berakibat tingginya 

tingkat turnover, diiringi dengan membengkaknya biaya pelatihan, gaji 

akan memunculkan perilaku yang sama dikalangan karyawan, yaitu mudah 

berganti-ganti perusahaan dan dengan demikian kurang royal. 

Indikator-indikator kepuasan kerja menurut Fred Luthans terjemahan V.A 

Yuwono, dkk (2006:243) yaitu:  
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1. Gaji. Sejumlah upah yang diterima dan tingkat di mana hal ini bisa 

dipandang sebagai hal yang dianggap pantas dibandingkan dengan 

orang lain dalam organisasi. 

2. Pekerjaan Itu Sendiri. Dalam hal ini di mana pekerjaan membebankan 

tugas yang menarik, kesempatan untuk belajar, dan kesempatan untuk 

menerima tanggung jawab. 

3. Kesempatan Promosi. Kesempatan untuk maju dalam organisasi. 

4. Pengawasan. Kemampuan penyelia untuk memberikan bantuan teknis 

dan dukungan perilaku. 

5. Rekan Kerja. Tingkat di mana rekan kerja pandai secara teknis dan 

mendukung secara sosial. 

2.2.5  Hubungan Antara Kompensasi Finansial Dengan Kepuasan Kerja 

Hilman dalam Erbas et al., (2012) berpendapat bahwa terdapat pengaruh 

antara kompensasi finansial terhadap kinerja pegawai medis dan sikap serta 

kualitas pelayanan dokter di institusi kesehatan. Pendapat tersebut didapat dari 

hasil analisa terhadap 302 dokter, mengenai kecenderungan dalam menyikapi 

kompensasi finansial dalam mempengaruhi sikap dan kualitas pelayanan mereka.  

Menurut hasil Career and Qualification Principles Survey yang dilakukan 

oleh United States of America Career and Qualification Principles pada tahun 

2005, ditetapkan bahwa unsur yang paling penting memotivasi bagi karyawan dan 

atasan adalah kepuasan kerja serta kepuasan pribadi bagi keduanya. Menurut hasil 

penelitian, insentif keuangan menempati peringkat 8 dan 12 dalam urutan elemen 

yang mempengaruhi motivasi. Dengan kata lain, kompensasi finansial 
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berpengaruh pada kepuasan kerja, tetapi insentif non-keuangan yang diberikan 

jauh lebih penting daripada insentif keuangan (Coşkun & Dulkadiroğlu, 2009).  

Menurut Erbas et al., (2012) terdapat hubungan signifikan antara insentif 

finansial dengan kepuasan kerja dalam tingkatan yang cukup tinggi yang terlihat 

dalam penelitian terhadap pegawai yang bekerja di bidang makanan di Turki. 

Selain itu, insentif finansial dinilai memiliki pengaruh lebih kuat daripada insentif 

Non finansial jika dilihat dari sikap karyawan dalam menerima insentif.  

2.2.6  Hubungan Antara Kompensasi Non Finansial Dengan Kepuasan 

Kerja 

Menurut Pinar (2008) dari 796 orang pegawai level menengah kebawah 

dalam beberapa institusi yang berbeda, yang mempengaruhi kepuasan kerja paling 

tinggi adalah unsur pekerjaan itu sendiri. Unsur tersebut adalah bagian dari 

indikator variabel non finansial.  

Menurut Tausif M (2012) terdapat hubungan signifikan antara 

penghargaan non finansial dengan kepuasan kerja. hasil lain menunjukkan bahwa 

penghargaan non finansial memberikan hasil determinan yang kuat terhadap 

kepuasan kerja karyawan pendidikan di pakistan. 

Penelitian Muflih (2015) hasil bahwa terdapat pengaruh signifikan antara 

kompensasi non finansial terhadap kepuasan kerja karyawan PT Aseli Dagadu 

Djokdja. Kompensasi perusahaan tersebut dinilai cukup tinggi, dan angka 

kepuasan kerja juga terbilang cukup tinggi. 

2.2.7  Hubungan Antara Kompensasi dengan Kepuasan Kerja 

Menurut Veithzal (2009) setiap perusahaan menginginkan karyawannya 

memiliki kepuasan kerja yang tinggi agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan 

baik. Salah satu faktor yang menimbulkan tingginya kepuasan kerja adalah 
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terpenuhinya kebutuhan dan harapan karyawan baik secara material maupun non 

material. Dalam peningkatan kepuasan kerja, perusahaan dapat memilih beberapa 

cara yang sesuai dengan situasi dan kemampuan perusahaan, yang salah satunya 

adalah pemberian kompensasi. Sedangkan Handoko (2010) berpendapat, “suatu 

departemen personalia meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja 

karyawan adalah melalui kompensasi”.  

Menurut dua pendapat di atas maka dapat ditarik asumsi bahwa jika 

kebutuhan dan harapan dipenuhi dengan baik maka kepuasan kerja karyawan akan 

meningkat. Hal tersebut akan memberikan dampak positif pula pada perusahaan. 

Hal ini disebabkan karena setiap karyawan mempunyai harapan untuk memiliki 

kehidupan yang lebih baik sesuai pengorbanan dan tanggung jawab yang 

dibebankan karyawan didalam melakukan pekerjaannya. Kompensasi sebagai 

penghargaan atas keberhasilan seseorang yang menunjukkan prestasi kerja yang 

tinggi dalam menunaikan kewajibannya dalam pekerjaan dan jabatan yang 

dipangkunya sekarang, sekaligus sebagai pengakuan atas kemampuan potensi 

yang bersangkutan dalam menduduki posisi yang lebih tinggi di suatu organisasi. 
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2.2 Kerangka Berpikir 

Gambar 2. 1  

Kerangka Pikir 
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Penelitian ini berawal dari fenomena kepuasan kerja di indonesia yang 

sangat rendah. Didukung berbagai teori dan penelitian terdahulu, didapatkan 

variabel kompensasi finansial dan non finansial sebagai bahan analisa terhadap 

kepuasan kerja. Hasil penelitian akan diolah kembali untuk dijadikan implikasi 

penelitian. 

2.3 Model Hipotesis 

Gambar 2. 2  

Model Hipotesis 
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Sumber: Data Sekunder, 2016 
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penelitian Erbas et al., (2012) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan 

signifikan antara insentif finansial dengan kepuasan kerja dalam tingakatan yang 

cukup tinggi yang menjadi hasil dalam penelitian . 

H1: Kompensasi Finansial Berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja 

Mondy (2016) berpendapat bahwa kompensasi non finansial itu sendiri 

memiliki unsur dari kepuasan kerja yang didapatkan dari pekerjaan yang dijalani 

maupun lingkungan fisik dan psikologis orang tersebut bekerja.  

Kinzl et al., (2004) memperkuat dengan hasil penelitiannya bahwa 

terdapat pengaruh yang sangat kuat antara hal diluar pekerjaan seperti pengaruh 

penanganan tugas, pembagian waktu, dan partisipasi yang merupakan unsur 

kompensasi non finansial terhadap kepuasan kerja. 

H2: Kompensasi Non Finansial Berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja  

Herzberg (Miner, 2015) mengatakan bahwa terddapat 5 unsur yang dapat 

menimbulkan kepuasan kerja yaitu: pencapaian, pengakuan (verbal), pekerjaan itu 

sendiri, tanggung jawab, dan promosi. Jika kelima unsur tersebut dimasukkan 

kedalam konsep kompensasi maka kelimanya akan memenuhi indikator 

kompensasi non finansial menurut Mondy (2009). 

Hal tersebut bertentangan dengan hasil penelitian terdahulu milik Erbas et 

al., (2012) yang menyebutkan insentif finansial dinilai memiliki pengaruh lebih 

kuat daripada insentif Non finansial jika dilihat dari sikap karyawan dalam 

menerima insentif 

H3: Kompensasi Non Finansial Berpengaruh Dominan terhadap Kepuasan 

Kerja  
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2.4 Penelitian Terdahulu 

2.4.1  Kajian Hasil Penelitian Terdahulu (Empiris) 

Studi mengenai kepuasan kerja dari Pakistan oleh Tausif M (2012) dengan 

judul “Influence of Non Financial Rewards on Job Satisfaction: A Case Study of 

Educational Sector of Pakistan” memiliki hasil bahwa terdapat hubungan 

signifikan antara penghargaan non finansial dengan kepuasan kerja. hasil lain 

menunjukkan bahwa penghargaan non finansial memberikan hasil determinan 

yang kuat terhadap kepuasan kerja karyawan pendidikan di Pakistan. Selain itu, 

usia mempengaruhi hubungan antara penghargaan dengan kepuasan kerja, 

semakin tua usia pegawai maka pengaruh kompensasi non finansial akan semakin 

kuat. 

Studi selanjutnya yang dilakukan Kinzl et al., (2004) yang berjudul 

“Influence of Working Conditions on Job Satisfaction in Anaesthetists” memiliki 

hasil bahwa terdapat pengaruh yang sangat kuat antara hal diluar pekerjaan seperti 

pengaruh penanganan tugas, pembagian waktu, dan partisipasi. Tetapi, permintaan 

tugas dan masalah mengenai tugas tidak memiliki dampak besar terhadap 

kepuasan kerja. Para ahli anestesi di Swiss yang memiliki posisi tinggi di 

perusahaan dilaporkan memiliki kepuasan kerja yang lebih rendah daripada 

karyawan yang tidak dalam posisi tersebut. Menurut penelitian ini adanya kaitan 

kuat antara kepuasan kinerja dengan kesehatan fisik maupun emosional di dalam 

departemen anestesi rumah sakit St Gallen Cantonal, Swiss.  

Studi lain yang dilakukan Erbas et al., (2012) yang berjudul “The Effect of 

Financial and Non-financial Incentives on Job Satisfaction: An Examination of 

Food Chain Premises in Turkey” memiliki hasil bahwa terdapat hubungan 
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signifikan antara insentif finansial dengan kepuasan kerja dalam tingkatan yang 

cukup tinggi yang terlihat dalam penelitian terhadap pegawai yang bekerja di 

bidang makanan di Turki. Hasil lain menunjukkan, terdapat hubungan signifikan 

antara insentif non finansial dengan kepuasan kerja dalam tingakatan yang cukup 

tinggi. Menurut hasil penelitian tersebut, insentif finansial dinilai memiliki 

pengaruh lebih kuat daripada insentif non finansial jika dilihat dari sikap 

karyawan dalam menerima insentif. 

Studi dari dalam negeri yang dilakukan oleh Muflih (2015) yang berjudul 

“Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan” 

memiliki hasil bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kompensasi terhadap 

kepuasan kerja karyawan PT Aseli Dagadu Djokdja. Hasil lain, mengatakan 

bahwa menurut kecenderungan yang cukup tinggi, sehingga dapat diasumsikan 

bahwa kompensasi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepuasan kerja 

karyawan PT Aseli Dagadu Djokdja. 

Acuan utama dalam penelitian ini adalah penelitian dari Muflih (2015) 

dikarenakan penelitian tersebut membahas kompensasi secara keseluruhan dan 

pengaruhnya terhadap kepuasan kerja. Sedangkan penelitian lain digunakan 

sebagai penguat penelitian ini, karena membahas secara detail unsur-unsur 

didalam kompensasi dan kepuasan kerja, meskipun tidak secara keseluruhan.  
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Tabel 2. 1  
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Alat Analisis 
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a. Jenis penelitian: 

Explanatory 

Research 

b. Teknik  

pengumpulan 

data: Kuesioner 

 

Analisis data 

menggunakan 

regresi 

berganda 

 

Hasil dari 

deskriptif 

statistik, 

kolerasi dan 
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Lanjutan Tabel 2.1 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2016 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory 

research. Menurut Singarimbun dan Effendi (2006), “penelitian eksplanatoris 

menjelaskan hubungan kausal antara variabel – variabel penelitian melalui 

pengujian hipotesis”. Alasan utama pemilihan penelitian jenis eksplanatoris ini 

adalah untuk menguji hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian diharapkan 

melalui hipotesis tersebut dapat menjelaskan hubungan kausal antara variabel 

kompensasi non finansial terhadap variabel kepuasan kerja sebagai variabel 

terikat.  

3.2  Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel 

Jatim Selatan, yang mencakup wilayah Kota Malang dan Kabupaten Malang. 

Witel Jatim Selatan memiliki kantor pusat yang beralamatkan di Jl. Ahmad Yani 

nomor 12 Kec. Belimbing, Kota Malang. 

3.3  Populasi dan Sampel  

3.3.1 Populasi  

Sumarsono (2004) menyatakan bahwa populasi adalah kumpulan dari 

seluruh elemen atau individu-individu yang merupakan sumber informasi dalam 

suatu riset. Populasi dalam penelitian ini menurut data HR PT Telkom tahun 2016 

terdapat 166 orang dan semuanya berstatus pegawai tetap. PT Telkom Witel Jatim 

Selatan terbagi atas 3 tingkatan, yaitu tingkat manajer, asisten manajer, dan 

tingkat officer. 

33 

73 
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3.3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah 

anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran, 2006). Menurut Sugiyono (2010) 

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Apabila peneliti melakukan penelitian terhadap populasi yang besar, 

sementara peneliti ingin meneliti tentang populasi tersebut dan peneliti memiliki 

keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti menggunakan teknik 

pengambilan sampel, sehingga penelitian tetap dapat dilaksanakan sesuai tujuan.  

Menurut pengertian yang dikemukakan diatas, maka untuk menentukan 

jumlah sampel yang diteliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

rumus Slovin atau Taro Yamane (Riduwan 2005) sebagai berikut: 

 

Keterangan:  

n: jumlah sampel 

N: jumlah populasi  

e: presisi ditetapkan 5% dengan tingkat kepercayaan 95%.  

Dari rumus tersebut, maka diambil sampel dengan jumlah: 
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Berdasarkan rumus tersebut, maka dapat diperoleh jumlah sampel 117,3 atau 

jika dibulatkan menjadi 118 orang. Dalam penelitian ini diperoleh kuesioner yang 

kembali dan terisi lengkap sebanyak 79,5%, sisanya sebesar 20,5% adalah 

responden pekerja tetap yang tidak mengembalikan kuesioner. Diperoleh sampel 

yang dapat diteliti sebanyak 93 kuesioner. Sampel tersebut masih reliabel menurut 

Roscoe, karena jumlah sampel ideal menurut Roscoe berkisar antara 30-500 

responden (Sugiyono, 2008). 

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini memiliki jumlah populasi yang diketahui yaitu 166 orang 

dan tidak memiliki syarat tertentu dalam menentukan sampel, maka teknik 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling, 

yang merupakan jenis teknik sampling probability sampling. Menurut Sugiyono 

(2009) simple random sampling adalah suatu teknik sampling melalui 

pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Dengan menggunakan 

teknik simple random sampling, maka data yang diperoleh akan mudah untuk 

digeneralisasikan. 

3.4  Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan dua macam sumber data, yaitu: 

3. Data pimer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek 

penelitian yaitu responden melalui penyebaran kuesioner (Sugiyono, 

2007). Data primer ini adalah hasil skor jawaban yang diperoleh dari 
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penyebaran kuesioner kepada karyawan PT Telekomunikasi Indonesia, 

Tbk. Witel Jatim Selatan. 

4. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperlukan sebagai pelengkap dan 

penunjang penelitian ini. Dalam hal ini data sekunder berasal dari literatur 

yang mendukung penelitian ini (Sugiyono, 2007). Data yang diperoleh 

atau dikumpulkan dari sumber yang telah ada tersebut seperti studi 

pustaka, buku-buku literatur, dan laporan atau jurnal penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

3.5  Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Kuesioner 

Metode kuesioner adalah suatu cara pengumpulan data dengan 

memberikan daftar pertanyaan kepada responden agar mereka memberikan 

respon atas pertanyaan tersebut (Singarimbun, 2006). 

2. Studi Pustaka 

Metode ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur, 

sumber pustaka, laporan penelitian-penelitian sebelumnya serta artikel 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada metode ini peneliti 

menganalisis data yang relevan dari suatu sumber informasi atau dokumen 

yang diperlukan (Sugiyono, 2007). 
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3.6  Definisi Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2007), definisi operasional variabel adalah penentuan 

konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat 

diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk 

meneliti dan mengoperasikan konteks sehingga memungkinkan bagi peneliti yang 

lain untuk melakukan pengukuran dengan cara yang sama atau 

mengembangkannya.  

3.6.1 Kompensasi (X)  

Kompensasi finansial dan non finansial adalah sebagai Variabel 

Independen (X). Variabel X dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yang pertama 

(X1) adalah kompensasi finansial dan (X2) adalah kompensasi non finansial. 

Menurut Mondy (2008) dan Veithzal (2009) kompensasi finansial terbagi menjadi 

dua yaitu kompensasi finansial langsung dan tidak langsung.  

a. Kompensasi Finansial (X1) 

Indikator dalam kompensasi finansial dijelaskan dalam buku Veithzal 

(2009), antara lain: 

Kompensasi Finansial Langsung: 

1. Pembayaran pokok, meliputi gaji pokok dan upah kerja 

2. Pembayaran prestasi,  

3. Pembayaran insentif, meliputi komisi dan bonus 

4. Pembayaran tertangguh seperti tabungan hari tua.  

Kompensasi Finansial Tidak Langsung: 

1. Proteksi, meliputi asuransi, pesangon, dan dana pensiun 

2. Kompensasi diluar jam kerja, meliputi komisi lembur  
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3. Fasilitas, meliputi rumah dinas dan kendaraan dinas 

b. Kompensasi Non Finansial (X2) 

Veithzal (2009) membagi indikator kompensasi non finansial menjadi 2 

kelompok besar.  

Pekerjaan: 

1. Rasa aman pada jabatan 

2. Peluang promosi jabatan 

3. Pengakuan karya 

4. Temuan baru 

5. Prestasi istimewa.  

Lingkungan kerja: 

1. Pujian terhadap prestasi 

2. Rekan kerja yang bersahabat,  

3. Kenyamanan dalam bertugas,  

4. Suasana kantor yang menyenangkan,  

5. Lokasi kerja yang bersih dan kondusif.  

3.6.2 Kepuasan Kerja (Y) 

Menurut Robbins (2003: 78) kepuasan kerja dapat didefinisikan sebagai 

sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara 

jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini 

seharusnya mereka terima. 

Kepuasan Kinerja (Y) menurut Veithzal (2009:623) memiliki indikator 

penilaian antara lain: 

Pekerjaan: 
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1. Tingkat kepuasan karyawan terhadap kesesuaian pekerjaan dengan 

kemampuan yang dimiliki karyawan 

2. Tingkat kepuasan karyawan terhadap tanggungjawab yang diberikan 

dalam pekerjaan. 

3. Tingkat kepuasan karyawan terhadap pekerjaan agar lebih kreatif 

4. Tingkat kepuasan karyawan untuk mendapat kesempatan belajar 

Gaji: 

1. Tingkat kepuasan karyawan dengan gaji yang diterima karena sesuai 

dengan pekerjannya. 

2. Tingkat kepuasan karyawan atas tunjangan yang diberikan perusahaan 

3. Tingkat kepuasan karyawan atas sistem dan prosedur pembayaran gaji 

Kesempatan promosi: 

1. Tingkat kepuasan kerja karyawan atas pemberian promosi sesuai 

keinginannya 

2. Tingkat kepuasan karyawan antara promosi yang diberikan dengan gaji 

yang diterima 

Pengawasan: 

1. Tingkat kepuasan karyawan atas bantuan teknis yang diberikan atasan 

2. Tingkat kepuasan karyawan atas dukungan moril yang diberikan atasan 

3. Tingkat kepuasan karyawan atas pengawasan yang dilakukan oleh 

atasan 

Rekan kerja: 

1. Tingkat kepuasan karyawan terhadap kerjasama dalam tim 

2. Tingkat kepuasan karyawan atas lingkungan social dalam pekerjaan 
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3. Tingkat kepuasan karyawan dalam bersaing secara sportif 

Indikator – indikator yang digunakan dalam penelitian ini juga didukung 

dengan pendapat P. C Smith, L. M. Kendall, dan C. L. Hulin dalam Luthans 

(2006). 

Tabel 3. 1 Tabel Operasional Variabel 

Variabel Indikator Item Sumber 

Kompensasi 

Finansial 

(X1) 

Kompensasi 

langsung 

1. Pembayaran pokok (Gaji atau 

Upah) 

2. Pembayaran prestasi 

3. Pembayaran insentif (Bonus dan 

komisi) 

4. Pembayaran tertangguh (THT) 

 

 

 

 

 

 

 

Veithzal 

(2009) dan 

Erbas et al., 

(2012) 

Kompensasi 

tidak langsung 

5. Proteksi (pesangon) 

6. Luar Jam Kerja (Lembur dan 

Komisi hari libur) 

7. Fasilitas (Dana Transport dan 

Uang Makan) 

 

Kompensasi 

Non 

Finansial 

(X2) 

 

Pekerjaan 6. Jaminan dalam jabatan 

7. Jaminan kesehatan (karyawan 

dan keluarga) 

8. Peluang promosi 

9. Penghargaan tertulis dan tidak 

tertulis 

10. Kebebasan memberikan 

pendapat 

11. Peraturan kerja yang jelas 

12. Sanksi yang obyektif 

13. Kesempatan pengembangan 

karir 

Lingkungan 

Kerja 

14. Rekankerja 

15. Ruangan kerja 

16. Lokasi kerja 

17. Atmosfer kerja (antara atasan 

dengan bawahan) 
Sumber: Data Sekunder, 2016 
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Lanjutan Tabel 3.2 

Variabel Indikator Item Sumber 

 

 

 

 

 

Kepuasan 

Kerja (Y) 

Pekerjaan  1. Kesesuaian pekerjaan dengan 

kemampuan yang dimiliki karyawan 

2. Tanggung jawab yang diberikan dalam 

pekerjaan. 

3. Pekerjaan memicu kreativitas 

4. Kesempatan belajar 

 

 

 

Veithzal 

(2009) dan 

V.A 

Yuwono 

(2006)  
Gaji  5. Kesesuaian gaji dan pekerjaan 

6. Tunjangan yang diberikan perusahaan 

7. Sistem dan prosedur pembayaran gaji 

Kesempatan 

promosi 

8. Pemberian promosi yang sesuai 

9. Kesesuaian promosi yang diberikan 

dengan gaji yang diterima 

Pengawasan 10. Bantuan teknis dari atasan 

11. Dukungan moril yang diberikan atasan 

12. Tingkat kepuasan karyawan atas 

pengawasan yang dilakukan oleh atasan 

Rekan 

Kerja 

13. Kerjasama dalam tim 

14. Lingkungan sosial dalam pekerjaan 

15. Persaingan antar karyawan secara sehat 
Sumber: data sekunder, 2016 

3.7  Skala Pengukuran  

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas yaitu kompensasi 

finansial dan non finansial, serta satu variabel terikat yaitu kepuasan kerja. Untuk 

mengukur seluruh variabel tersebut digunakan instrumen pengukur yang berupa 

pernyataan dari masing-masing indikator untuk tiap-tiap variabel yang diajukan 

kepada responden melalui kuesioner. Jawaban dari tiap pernyataan dihitung 

dengan cara menjumlah angka-angka dari pernyataan, sehingga jawaban yang 

berada pada posisi sama, akan menerima secara konsisten nilai angka yang juga 

sama.  

Penelitian ini menggunakan pernyataan yang nantinya akan dianalisis secara 

kuantitatif dengan menggunakan skala likert. Skala likert adalah skala yang 
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digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2007). Dalam penelitian 

ini menggunakan jenis data interval. Skala likert punya skala jawaban antara 1-5 

adalah: 

Tabel 3. 2 Skala Pengukuran 

PilihanJawaban Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

Sumber: Sugiyono, 2010 

3.8  Metode Pengujian Instrumen Penelitian 

3.8.1 Uji Validitas 

Menurut Santoso (2003) dikatakan bahwa validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen. Sebuah instrumen 

diketahui valid apabila mampu mengungkapkan apa yang ingin diukur atau dapat 

mengungkapkan data dan variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya 

validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud.  

Valid tidaknya suatu instrumen dapat diketahui dengan membandingkan 

indeks korelasi produk milik Pearson dengan level signifikan 5%. Jika 

probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka, instrumen dinyatakan 

valid dan jika probabilitas hasil korelasi lebih besar dari 0,05 (5%) maka, 

instrumen dinyatakan tidak valid. 
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3.8.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang mana skala menghasilkan hasil yang 

konsisten jika pengukuran tersebut diulang (Malhotra, 2002). Oleh karena itu 

reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat 

diandalkan. Apabila suatu alat pengukur dapat memberikan hasil yang tidak 

berbeda atau relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliabel. 

Pengujian reliabilitas dapat dilaksanakan setelah semua butir pertanyaan 

valid. Untuk uji reliabilitas digunakan dengan metode Croanbach’s Alpha dengan 

koefisien berkisar antara 0 sampai 1. Kriteria pengujian adalah jika nilai 

Croanbach’s Alpha lebih dari 0,6 (α > 0,6), maka menunjukkan bahwa ukuran 

yang dipakai sudah reliabel (Malhotra, 2002) 

3.9  Teknik Analisis Data 

3.9.1 Analisis Regresi Berganda 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 

berganda. Sebelum menggunakan analisis ini, perlu dilakukan pengujian 

persyaratan terlebih dahulu yang disebut uji asumsi klasik 

Analisis regresi adalah analisis persamaan garis yang diperoleh 

berdasarkan perhitungan–perhitungan statistika, umumnya disebut model, untuk 

mengetahui bagaimana perbedaan sebuah variabel mempengaruhi variabel lain 

(Bungin, 2008:221). Uji regresi dimaksudkan untuk menguji bagaimana pengaruh 

variabel–variabel X dan melihat perbedaan besar kecil pengaruh variabel–variabel 

tersebut terhadap variabel Y. 
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3.9.1.1  Uji Asumsi Klasik 

Dalam penggunaan analisis regresi, agar persamaan yang dibuat dapat 

menunjukkan hubungan yang valid atau tidak bias maka perlu diadakan uji asumsi 

klasik pada model regresi yang digunakan. Adapun uji asumsi klasik yang 

dilakukan meliputi: 

a. Uji Normalitas 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Uji Normalitas data antara laindapat dilakukan dengan 

membandingkan probabilitas nilai Kolmogorov-Smirnov dengan sebesar 0,05 

(5%). Apabila probabilitas nilai koefisien α> 0,05 maka dapat terdistribusi 

normal, sebaliknya jika nilai koefisien < 0,05 maka tidak dapat terdistribusi 

normal (Santoso, 2003). 

b. Uji Multikolinearitas 

Multikolinieritas merupakan suatu gejala yang terjadi pada sampel, pada 

salah satu asumsi regresi liner berganda adalah bahwa tidak terjadi korelasi yang 

signifikan antar variabel bebasnya (Umar, 2003). Penyimpangan asumsi klasik ini 

karena adanya Multikolinieritas dalam model regresi yang dihasilkan. Artinya 

antar variabel independen yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang 

sempurna atau mendekati sempurna. Cara untuk menguji tidak adanya 

Multikolinieritas dapat dilihat pada Tolerance Value atau Variance Inflantion 

Faktor (VIF). 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Homoskedastisitas pada prinsipnya digunakan untuk menguji apakah 

sebuah grup memiliki varians yang sama diantara anggota grup tersebut. Jika 
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varians sama dan data iniseharusnya terjadi, maka dikatakan ada 

homoskedastisitas. Sedangkan jika varians tidak sama, dikatakan terjadi 

heteroskedastisitas (Santoso, 2003). Jika probabilitas dari hasil korelasi tersebut 

lebih besar dari pada taraf signifikansi yangdiharapkan (0,05) maka terjadi 

homoskedastisitas. Sebaliknya, jika probabilitas dari hasil korelasi tersebut lebih 

kecil atau sama dengan taraf signifikansi yang diharapkan (0,05) maka terjadi 

heteroskedastisitas. Penelitian akan dilakukan menggunakan alat bantu komputer 

program SPSS. 

3.9.2 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar variasi variabel independen menpengaruhi variabel dependen dan 

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai yang 

mendekati satu (1) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

3.10  Pengujian Hipotesis  

3.10.1 Uji t 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independensecara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Sugiyono, 2008).  

  Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan thitung dan ttabel 

dengan tingkat signifikansi t < 0.05 (5%) dan pada tingkat derajat bebas df = n-k-

1. Jika thitung > ttabel maka secara parsial variabel bebas berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat, begitu juga sebaliknya. 
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3.10.2 Uji Dominan 

Untuk menentukan variabel bebas yang paling menentukan (dominan) 

dalam mempengaruhi nilai variabel dependen dalam suatu model regresi linear, 

maka dapat digunakan koefisien Beta (Beta Coefficient) dengan angka yang 

terbesar diantara yang lain. 

3.11 Uji F / Uji Kecocokan 

Uji F merupakan pengujian signifikansi persamaan regresi sejauh mana 

variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikat seperti yang 

dikemukakan Sugiyono (2008).  

Uji ini memiliki kriteria Fhitung > Ftabel dengan signifikasi F di bawah 0.05 

(5%). Jika Fhitung > Ftabel maka secara simultan variabel bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikat, dan sebaliknya jika Fhitung < Ftabel maka variabel bebas 

tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2008). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Obyek Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., atau disebut PT Telkom, merupakan 

perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan 

telekomunikasi secara lengkap (full service and network provider) yang terbesar 

di Indonesia. PT Telkom menyediakan jasa telepon tetap kabel (fixed wireline), 

jasa telepon tetap nirkabel (fixed wireless), jasa telepon bergerak (mobile service), 

data dan internet serta jasa multimedia lainnya, dan network serta interkoneksi, 

baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan. 

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. merupakan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang memiliki komitmen untuk senantiasa menjalin hubungan 

yang harmonis dengan lingkungan di wilayah usahanya berupa kegiatan sosial 

kemasyarakatan yang merupakan tanggung jawab sosial (Good Corporate 

Citizenship). 

PT Telkom merupakan salah satu BUMN yang sahamnya saat ini dimiliki 

oleh Pemerintah Indonesia (53,24%) dan oleh publik sebesar 46,76%. Sebagian 

besar kepemilikan saham publik (38,90%) dimiliki oleh investor asing, dan 

sisanya (7,86%) oleh investor dalam negeri PT Telkom juga menjadi pemegang 

saham mayoritas di sembilan anak perusahaan, termasuk PT Telekomunikasi 

Seluler (Telkomsel). 

45 

73 
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4.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan 

Sebagai perusahaan publik, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 

mengemban tanggung jawab untuk memberikan hasil terbaiknya bagi para 

stakeholders. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan usahanya, PT 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk. harus berpijak pada visi, misi, dan tujuan 

perusahaan. 

4.1.2.1  Visi PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk 

Visi dari PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk adalah “Menjadi Perusahaan 

yang unggul dalam penyelenggaraan TIMES (Telekomunikasi, Informasi, Media, 

Edutainment, Services) di kawasan representative”.  

4.1.2.2  Misi PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 

Misi dari PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk adalah: 

1. menyediakan layanan TIMES yang berkualitas tinggi dengan harga 

yang kompetitif; 

2. menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia. 

4.1.2.3  Tujuan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 

Tujuan dari PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk adalah “Menjadi posisi 

terdepan dengan memperkokoh bisnis legacy dan meningkatkan bisnis new wave 

untuk memperoleh 60% dari pendapatan industri pada tahun 2015”. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. mempunyai 

beberapa strategi jangka pendek dengan objektif waktu hingga tahun 2015 yang 

disinergikan kepada seluruh divisi, yaitu sebagai berikut: 

1. mengoptimalkan layanan jaringan telepon tidak bergerak (fixed 

wireline), 
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2. memperkuat dan mengembangkan bisnis jaringan tidak bergerak 

nirkabel fixed wireless access (FWA) dan mengelola portofolio 

nirkabel, 

3. melakukan investasi pada jaringan pita lebar (broadband), 

4. mengintegrasikan solusi enterprise dan berinvestasi di bisnis 

wholesale, 

5. mengintegrasikan Next Generation Network (NGN). NGN adalah 

istilah umum yang merujuk pada jaringan berbasis paket yang mampu 

menyediakan layanan yang memungkinkan dalam suatu jaringan 

membawa berbagai tipe informasi seperti suara, data, dan berbagai 

media video seperti dalam teknologi internet, 

6. mengembangkan layanan teknologi informasi, 

7. mengembangkan bisnis media dan edutainment, 

8. merampingkan portofolio anak perusahaan, 

9. menyelaraskan struktur bisnis dan pengelolaan portofolio, 

10. melakukan transformasi budaya perusahaan. 

4.1.3 Lokasi 

Kantor PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. WITEL (Wilayah 

Telekomunikasi) Jatim Selatan (Malang) terletak di Jalan Achmad Yani No. 11 

Malang, yang berada di bawah jajaran PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Divisi 

Regional (DIVRE) V Jawa Timur dan membawahi dua Kantor Daerah 

Telekomunikasi (KANDATEL), yaitu KANDATEL Batu dan KANDATEL 

Kepanjen.  
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4.2  Karakteristik Responden 

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada karyawan yang berjumlah 93 

responden, maka dapat diperoleh gambaran karakteristik responden berdasarkan 

usia responden dan jenis kelamin responden. Gambaran karakteristik responden 

secara rinci adalah sebagai berikut: 

4.2.1  Usia Responden 

Data karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.1 

berikut: 

Tabel 4. 1  

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No. Usia 
Jumlah Responden Persentase 

 ( % ) 

1 <20 tahun 0 0 

2  20 tahun - 30 tahun. 7 7,4 

3  30 tahun - 40 tahun. 14 15,0 

4  40 tahun - 50 tahun. 34 36,8 

5 > 50 tahun. 38 40,8 

             Jumlah 93 100 
Sumber: Data Peneliti Diolah 2016 

 Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah responden 

dengan persentase tertinggi adalah usia lebih dari 50 tahun sebesar 40,8%. 

Responden dengan usia dibawah 20 tahun tidak ditemukan atau tidak termasuk 

karyawan yang mengisi kuesioner dalam penelitian ini. Menurut hasil diatas, 

dapat diasumsikan bahwa sebagian besar karyawan PT Telkom sudah mendekati 

masa pensiun atau di penghujung usia produktifnya. 

4.2.2  Jenis Kelamin Responden 

 Data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada 

tabel 4.2 berikut: 
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Tabel 4. 2  

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase 
( Responden ) ( % ) 

1  Laki – laki 51 54,9 

2  Perempuan 42 45,1 

            Jumlah 93 100 
 Sumber: Data peneliti diolah 2016 

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa responden yang 

memiliki persentase terbesar adalah responden dengan jenis kelamin laki-laki 

yaitu sebanyak 51 responden atau 54,9%, sedangkan responden perempuan 

sebanyak 42 responden atau 45,1%. Menurut data tersebut dapat ditarik asumsi 

bahwa sebagian besar karyawan adalah laki-laki, kemungkinan besar dikarenakan 

pekerjaan PT Telkom lebih banyak di lapangan dan membutuhkan tenaga laki-laki 

yang lebih banyak. 

4.2.3  Pendidikan Terakhir 

Data karakteristik responden berdasarkan jenjang pendidikan terakhir 

dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4. 3  

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir 

No. 
Jenjang Pendidikan 

Terakhir 
Jumlah Responden Persentase 

 ( % ) 

1 SMA 8 8,6 

2 D1/D2/D3 17 18,3 

3  S1/D4 62 66,7 

4 S2 6 6,4 

5 S3 0 0 

  Jumlah 93 100 
Sumber: Data Peneliti Diolah 2016 

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa responden dengan 

jumlah terbanyak adalah responden dengan tingkat pendidikan terakhir D4 atau 
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S1, dengan persentase 66,7%. Responden dengan tingkat pendidikan S3 ke atas 

tidak ditemukan atau bukan menjadi bagian responden penelitian ini. Menurut 

data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar karyawan PT Telkom 

memiliki pendidikan terakhir D4 atau S1, hal itu sudah sesuai dengan standar 

rekruitmen pegawai baru PT Telkom tahun 2016. 

4.2.4  Masa Kerja 

Data karakteristik responden berdasarkan masa kerja dapat dilihat pada 

tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4. 4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

No. Masa Kerja 
Jumlah Responden Persentase 

 ( % ) 

1 0 tahun – 2 tahun 3 3,2 

2  2 tahun - 5 tahun. 8 8,6 

3  5 tahun - 8 tahun. 17 18,3 

4  8 tahun - 10 tahun. 18 19,4 

5 > 10 tahun. 47 50,6 

             Jumlah 93 100 

Sumber: data peneliti, 2016 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat diketahui bahwa responden dengan 

jumlah tertinggi adalah responden yang telah bekerja lebih dari 10 tahun, yaitu 

sebesar 50,6%. Responden dengan jumlah terrendah adalah responden yang baru 

bekerja dibawah 2 tahun, yaitu sebesar 3,2%. Menurut data tersebut dapat ditarik 

asumsi bahwa sebagian besar karyawan PT Telkom adalah karyawan senior yang 

telah berpengalaman tinggi dalam bidangnya. 

4.2.5  Penghasilan Pokok Per Bulan 

Data karakteristik responden berdasarkan penghasilan pokok per bulan 

dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut: 
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Tabel 4. 5  

Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan Pokok Per Bulan 

No. Penghasilan Pokok Per Bulan 

Jumlah 

Responden Persentase 

 ( % ) 

1 < 2.000.000 0 0 

2 Rp 2.000.001,- sampai Rp 4.000.000,- 3 3,2 

3  Rp 4.000.001,- sampai Rp 6.000.000,- 10 10,8 

4  Rp 6.000.001,- sampai Rp 8.000.000,- 25 26,9 

5 > Rp 8.000.000,- 55 59,1 

             Jumlah 93 100 
Sumber: Data penulis diolah tahun 2016 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat diketahui bahwa responden dengan 

jumlah tertinggi adalah responden yang berpenghasilan pokok per bulan diatas Rp 

8.000.000,- yaitu sebesar 59,1%. Responden dengan penghasilan pokok per bulan 

sama dengan atau dibawah Rp 2.000.000,- tidak ditemukan atau tidak menjadi 

bagian responden penelitian ini. Menurut data diatas dapat diasumsikan bahwa PT 

Telkom tidak menggaji karyawannya dibawah UMR Kota Malang yaitu Rp 

2.099.000,- dan sebagian besar karyawan telah digaji sebesar 4 kali UMR atau 

lebih, dapat disimpulkan PT Telkom telah sesuai hukum perburuhan dalam 

pemberian gaji karyawan. 

4.3  Gambaran Variabel Yang Diteliti 

4.3.1  Distribusi Frekuensi Variabel Kompensasi Finansial (X1) 

Variabel Kompensasi Finansial terdapat tujuh item pertanyaan yang 

diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada 

Tabel 4.6 



51 
 

 

Tabel 4. 6  

Distribusi Frekuensi Variabel Kompensasi Finansial (X1) 

Item 
5 4 3 2 1 Jumlah 

Rata-rata 
f % f % F % f % f % Jumlah % 

X1.1 45 48,39 46 49,46 0 0,00 2 2,15 0 0,00 93 100 4,44 

X1.2 20 21,51 55 59,14 7 7,53 11 11,83 0 0,00 93 100 3,90 

X1.3 27 29,03 63 67,74 1 1,08 2 2,15 0 0,00 93 100 4,24 

X1.4 39 41,94 52 55,91 0 0,00 2 2,15 0 0,00 93 100 4,38 

X1.5 36 38,71 47 50,54 6 6,45 4 4,30 0 0,00 93 100 4,24 

X1.6 4 4,30 51 54,84 33 35,48 5 5,38 0 0,00 93 100 3,58 

X1.7 10 10,75 61 65,59 15 16,13 7 7,53 0 0,00 93 100 3,80 

    4,08 
Sumber: data primer diolah 2016 

Keterangan Item: 

X1.1: Perusahaan memiliki sistem gaji yang jelas 

X1.2: Perusahaan memberikan penghargaan (berbentuk uang) 

X1.3: Perusahaan menyediakan insentif (bonus dan komisi) 

X1.4: Perusahaan menyediakan tunjangan hari tua 

X1.5: Perusahaan menyediakan pesangon 

X1.6: Perusahaan memberikan komisi bagi pekerjaan diluar jam kerja (lembur) 

X1.7: Perusahaan memberikan fasilitas penunjang (uang makan/ uang transport) 

Pada Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari 93 responden, rata-rata Skala 

Likert kompensasi finansial secara keseluruhan adalah 4,08. Hasil tersebut 

mengindikasikan bahwa tanggapan responden mengenai kompensasi finansial PT 

Telkom sudah cukup baik karena jumlah poin rata-rata keseluruhan berada diatas 

poin “Setuju”. Item dengan rata-rata tertinggi terdapat pada item X1.1 yaitu 

mengenai sitem gaji yang jelas sebesar 4,44 satuan, sedangkan poin rata-rata 

terendah adalah item X1.6 mengenai komisi diluar jam kerja (lembur) yaitu 

dengan 3,58 satuan. Menurut hasil yang didapat tersebut dapat diasumsikan 
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bahwa PT Telkom sudah memberikan sistem pemberian gaji dengan baik, namun 

untuk pemberian komisi bagi karyawan yang lembur atau bekerja diluar jam kerja 

masih perlu untuk ditingkatkan dan ditinjau kembali. 

4.3.2  Distribusi Frekuensi Variabel Kompensasi Non Finansial (X2) 

Variabel Kompensasi Non Finansial terdapat dua belas item pertanyaan 

yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat 

pada Tabel 4.7: 

Tabel 4. 7  

Distribusi Frekuensi Variabel Kompensasi Non Finansial (X2) 

Item 
5 4 3 2 1 Jumlah 

Rata-rata 
F % F % f % f % f % Jumlah % 

X2.1 33 35,48 54 58,06 3 3,23 3 3,23 0 0,00 93 100 4,26 

X2.2 40 43,01 45 48,39 5 5,38 3 3,23 0 0,00 93 100 4,31 

X2.3 45 48,39 39 41,94 7 7,53 2 2,15 0 0,00 93 100 4,37 

X2.4 25 26,88 55 59,14 12 12,90 1 1,08 0 0,00 93 100 4,12 

X2.5 26 27,96 53 56,99 12 12,90 2 2,15 0 0,00 93 100 4,11 

X2.6 28 30,11 54 58,06 10 10,75 1 1,08 0 0,00 93 100 4,17 

X2.7 28 30,11 48 51,61 15 16,13 2 2,15 0 0,00 93 100 4,10 

X2.8 24 25,81 49 52,69 19 20,43 1 1,08 0 0,00 93 100 4,03 

X2.9 22 23,66 54 58,06 15 16,13 2 2,15 0 0,00 93 100 4,03 

X2.10 21 22,58 51 54,84 19 20,43 2 2,15 0 0,00 93 100 3,98 

X2.11 39 41,94 42 45,16 10 10,75 2 2,15 0 0,00 93 100 4,27 

X2.12 35 37,63 44 47,31 11 11,83 3 3,23 0 0,00 93 100 4,19 

    4,16 
Sumber: data primer diolah 2016 

Keterangan Item: 

X2.1: Perusahaan memberikan jaminan dalam jabatan (tidak memberentikan 

pegawai tiba tiba. 

X2.2: Perusahaan menyediakan jaminan kesehatan. 

X2.3: Perusahaan menyediakan peluang promosi 

X2.4: Perusahaan memberikan penghargaan (tertulis maupun tidak tertulis) 

X2.5: Perusahaan memberikan kebebasan berpendapat 
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X2.6: Perusahaan memiliki aturan kerja yang jelas 

X2.7: Perusahaan memberikan sanksi yang obyektif 

X2.8: Perusahaan menyediakan program pengembangan bagi karir 

X2.9: Rekan kerja yang menunjang kinerja 

X2.10: Ruang kerja yang bersih 

X2.11: Lokasi kerja yang strategis 

X2.12: Atmosfer kerja yang kondusif 

Pada Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dari 93 responden, rata-rata 

keseluruhan tanggapan responden variabel kepuasan non finansial adalah 4,16 

atau termasuk diatas kategori Setuju, dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

tanggapan responden mengenai kompensasi non finansial sudah sangat baik. Rata-

rata item tertinggi terdapat pada item X2.3 yaitu “perusahaan menyediakan 

peluang promosi bagi karyawan”. Item dengan rata-rata paling rendah adalah 

X2.10 yaitu “ruang kerja yang bersih”. Menurut data tersebut daat diasumsikan 

bahwa PT Telkom sudah menyediakan peluang promosi yang baik bagi karyawan, 

namun masih perlu meningkatkan kembali kebersihan kantornya.  

4.3.3  Distribusi Frekuensi Variabel Kepuasan Kerja(Y) 

Dalam variabel Kepuasan Kerja terdapat lima belas item pertanyaan yang 

diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada 

Tabel 4.8: 
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Tabel 4. 8  

Distribusi Frekuensi Variabel Kepuasan Kerja (Y) 

Item 
5 4 3 2 1 Jumlah Rata-

rata F % f % F % f % f % Jumlah % 

Y1 34 36,56 45 48,39 8 8,60 6 6,45 0 0,00 93 100 4,15 

Y2 25 26,88 63 67,74 3 3,23 2 2,15 0 0,00 93 100 4,19 

Y3 31 33,33 59 63,44 1 1,08 2 2,15 0 0,00 93 100 4,28 

Y4 35 37,63 56 60,22 1 1,08 1 1,08 0 0,00 93 100 4,34 

Y5 29 31,18 61 65,59 3 3,23 0 0,00 0 0,00 93 100 4,28 

Y6 30 32,26 60 64,52 1 1,08 2 2,15 0 0,00 93 100 4,27 

Y7 30 32,26 59 63,44 2 2,15 2 2,15 0 0,00 93 100 4,26 

Y8 24 25,81 67 72,04 1 1,08 1 1,08 0 0,00 93 100 4,23 

Y9 29 31,18 59 63,44 3 3,23 2 2,15 0 0,00 93 100 4,24 

Y10 25 26,88 63 67,74 2 2,15 3 3,23 0 0,00 93 100 4,18 

Y11 24 25,81 62 66,67 4 4,30 3 3,23 0 0,00 93 100 4,15 

Y12 25 26,88 63 67,74 3 3,23 2 2,15 0 0,00 93 100 4,19 

Y13 29 31,18 59 63,44 5 5,38 0 0,00 0 0,00 93 100 4,26 

Y14 29 31,18 59 63,44 3 3,23 2 2,15 0 0,00 93 100 4,24 

Y15 27 29,03 61 65,59 4 4,30 1 1,08 0 0,00 93 100 4,23 

    4,23 
Sumber: data primer diolah 2016 

 

Keterangan Item: 

Y1: Kesesuaian pekerjaan dengan kemampuan yang dimiliki karyawan 

Y2: Tanggung jawab yang diberikan dalam pekerjaan. 

Y3: Pekerjaan memicu kreatifitas 

Y4: Kesempatan belajar 

Y5: Kesesuaian gaji dan pekerjaan 

Y6: Tunjangan yang diberikan perusahaan 

Y7: Sistem dan prosedur pembayaran gaji 

Y8: Pemberian promosi yang sesuai 

Y9: Kesesuaian promosi yang diberikan dengan gaji yang diterima 

Y10: Pemberian pengarahan dari atasan 
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Y11: Dukungan moral yang diberikan atasan 

Y12: Tingkat kepuasan karyawan atas pengawasan yang dilakukan oleh atasan 

Y13: Kerjasama dalam tim 

Y14: Lingkungan sosial dalam pekerjaan 

Y15: Persaingan antar karyawan secara sehat 

Pada Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 93 responden, rata-rata 

keseluruhan tanggapan kepuasan kerja berada pada poin 4,23. Kesimpulan yang 

dapat ditarik dari hasil tersebut secara keseluruhan karyawan PT Telkom memiliki 

kepuasan kerja yang cukup tinggi. Rata-rata tertinggi kepuasan kerja berada pada 

item Y4 yaitu kepuasan akan tersedianya kesempatan belajar bagi karyawan, 

sedangkan rata-rata paling rendah sebesar 4,15 berada pada item Y1 yaitu 

kesesuaian pekerjaan yang diberikan dengan kemampuan karyawan dan item Y11 

yaitu mengenai dukungan moral yang diberikan atasan. Menurut hasil tersebut 

dapat diasumsikan bahwa kepuasan kerja karyawan sudah sangat tinggi, melihat 

poin rata-rata yang paling rendah masih diatas poin “setuju”, PT Telkom tidak 

perlu melakukan perubahan besar pada kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi 

kepuasan kerjanya.  

4.4  Uji Instrumen Penelitian 

Kuisioner dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisa. Oleh karena 

itu dalam analisa yang dilakukan lebih bertumpu pada skor responden pada tiap-

tiap amatan. Sedangkan benar tidaknya skor responsi tersebut tergantung pada 

pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang baik harus memenuhi 2 

persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. 
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4.4.1  Uji Validitas 

Pengujian validitas sangat diperlukan dalam suatu penelitian, khususnya 

yang menggunakan kuisioner dalam memperoleh data. Pengujian validitas 

dimaksudkan untuk mengetahui keabsahan menyakngkut pemahaman mengenai 

keabsahan antara konsep dan kenyataan empiris. Uji validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin 

diukur atau dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Tinggi rendahnya validitas instrument menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. 

Pengujian validitas dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-

masing faktor atau variabel dengan total faktor atau variabel tersebut dengan 

menggunakan korelasi (r) product moment. 

Kriteria pengujian untuk menerima atau menolak hipotesis adanya 

pernyataan yang valid atau tidak dapat dilakukan dengan: 

H0: r = 0, tidak terdapat data yang valid pada tingkat kepercayaan (α) 5%. 

H1: r ≠ 0, terdapat data yang valid pada tingkat kepercayaan (α) 5%. 

Hipotesa nol (H0) diterima apabila r hitung< r tabel, demikian sebaliknya 

hipotesa alternatif (H1) diterima apabila r hitung> r tabel. 

Pengujian validitas yang dilakukan dengan melalui program SPSS ver. 

20.0 dengan menggunakan korelasi product moment menghasilkan nilai masing-

masing item pernyataan dengan skor item pertanyaan secara keseluruhan dan 

untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4. 9  

Uji Validitas Variabel  

Item r Hitung Sig. r Tabel Keterangan 

X1.1 ,669
** ,000 0,4 Valid 

X1.2 ,611
** ,000 0,4 Valid 

X1.3 ,912
** ,000 0,4 Valid 

X1.4 ,801
** ,000 0,4 Valid 

X1.5 ,620
** ,000 0,4 Valid 

X1.6 ,454
** ,000 0,4 Valid 

X1.7 ,617
** ,000 0,4 Valid 

X2.1 ,752
** ,000 0,4 Valid 

X2.2 ,731
** ,000 0,4 Valid 

X2.3 ,565
** ,000 0,4 Valid 

X2.4 ,648
** ,000 0,4 Valid 

X2.5 ,736
** ,000 0,4 Valid 

X2.6 ,663
** ,000 0,4 Valid 

X2.7 ,665
** ,000 0,4 Valid 

X2.8 ,661
** ,000 0,4 Valid 

X2.9 ,793
** ,000 0,4 Valid 

X2.10 ,736
** ,000 0,4 Valid 

X2.11 ,726
** ,000 0,4 Valid 

X2.12 ,743
** ,000 0,4 Valid 

Y1 ,664
** ,000 0,4 Valid 

Y2 ,806
** ,000 0,4 Valid 

Y3 ,904
** ,000 0,4 Valid 

Y4 ,904
** ,000 0,4 Valid 

Y5 ,884
** ,000 0,4 Valid 

Y6 ,912
** ,000 0,4 Valid 

Y7 ,910
** ,000 0,4 Valid 

Y8 ,682
** ,000 0,4 Valid 

Y9 ,902
** ,000 0,4 Valid 

Y10 ,907
** ,000 0,4 Valid 

Y11 ,907
** ,000 0,4 Valid 

Y12 ,905
** ,000 0,4 Valid 

Y13 ,844
** ,000 0,4 Valid 

Y14 ,929
** ,000 0,4 Valid 

Y15 ,927
** ,000 0,4 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah 2016  

Dari Tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa nilai sig. r item pertanyaan lebih 

kecil dari 0.05 (α = 0.05) yang berarti tiap-tiap item variabel adalah valid, 
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sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur variabel penelitian 

4.4.2  Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menunjukkan tingkat kemantapan, keajegan dan ketepatan 

suatu alat ukur atau uji yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

pengukuran relatif konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang. Uji ini 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana jawaban seseorang konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. Arikunto mengatakan bahwa Reliabilitas menunjukkan pada 

suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik “  

Teknik pengujian reliabilitas adalah dengan menggunakan nilai koefisien 

reliabilitas alpha. Kriteria pengambilan keputusannya adalah apabila nilai dari 

koefisien reliabilitas alpha lebih besar dari 0,6 maka variabel tersebut sudah 

reliabel (handal).  

Tabel 4. 10  

Uji Reliabilitas Variabel 

No. Variabel Koefisien Reliabilitas Keterangan 

1 Kompensasi Finansial (X1) 0,775 Reliabel 

2 Kompensasi Non Finansial (X2) 0,906 Reliabel 

3 Kepuasan Kerja(Y) 0,974 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah 2016 

Dari Tabel 4.8 diketahui bahwa nilai dari cronbach’s alpha untuk semua 

variabel lebih besar dari 0,6. Dari ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya 

maka semua variabel yang digunakan untuk penelitian sudah reliabel.  
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4.5  Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara 

variabel bebas, yaitu Kompensasi Finansial (X1) dan Kompensasi Non Finansial 

(X2) terhadap variabel terikat yaitu Kepuasan Kerja (Y). Sebelum melaksanak 

analisa, perlu dilakukan uji asumsi klasik terhadap data yang didapatkan agar data 

yang diolah dapat diimplikasikan dengan sesuai. 

4.5.1 Asumsi Klasik Regresi 

Asumsi-asumsi klasik ini harus dilakukan pengujiannya untuk memenuhi 

penggunaan regresi linier berganda. Setelah diadakan perhitungan regresi 

berganda melalui alat bantu SPSS 20.0 for Windows, diadakan pengujian uji 

asumsi klasik regresi. Hasil pengujian disajikan sebagai berikut: 

4.5.1.1 Uji Normalitas 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebar normal 

atau tidak. Prosedur uji dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan 

ketentuan jika nilai sig. (p-value) > 0.05 maka artinya normalitas terpenuhi. 

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut ini: 

Tabel 4. 11  

Hasil Uji Normalitas 

Parameter Unstandardized Residual 

N 93 

Kolmogorov-Smirnov Z 0.987 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.284 

Sumber: Data primer diolah 2016 

Dari hasil perhitungan didapat nilai sig.sebesar 0.284 (dapat dilihat pada 

Tabel 4.11) atau lebih besar dari 0.05; maka ketentuan H0 diterima yaitu bahwa 

asumsi normalitas terpenuhi. 
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4.5.1.2 Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi 

hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linier yang sempurna atau 

dapat pula dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling berkaitan. Cara 

pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai Tolerance yang didapat dari 

perhitungan regresi berganda, apabila nilai tolerance < 0,1 maka terjadi 

multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

Tabel 4. 12  

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Bebas 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

X1 0.782 1.278 

X2 0.782 1.278 

      Sumber: Data primer diolah 2016 

Berdasarkan Tabel 4.12, berikut hasil pengujian dari masing-masing 

variabel bebas: 

 Tolerance untuk Kompensasi Finansial adalah 0.782 

 Tolerance untuk Kompensasi Non Finansial adalah 0.782 

Pada hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai tolerance > 0,1 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel 

bebas. 

Uji multikolinearitas dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan 

nilai VIF (Variance Inflation Faktor) dengan angka 10. Jika nilai VIF > 10 maka 

terjadi multikolinearitas. Berikut hasil pengujian masing-masing variabel bebas:  

 VIF untuk Kompensasi Finansial adalah 1,278 

 VIF untuk Kompensasi Non Finansial adalah 1,278 
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Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya 

multikolinearitas dapat terpenuhi. 

4.5.1.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

ketidaksamaan nilai simpangan residual akibat besar kecilnya nilai salah satu 

variabel bebas. Atau adanya perbedaaan nilai ragam dengan semakin 

meningkatnya nilai variabel bebas. Prosedur uji dilakukan dengan Uji scatter plot. 

Pengujian kehomogenan ragam sisaan dilandasi pada hipotesis: 

H0: ragam sisaan homogen 

H1: ragam sisaan tidak homogen 

Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.1 

Gambar 4. 1  

Uji Heteroskedastisistas 

 

Sumber: Data primer diolah 2016 

Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa diagram tampilan scatterplot 

menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi 
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heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam 

homogen (konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heterokedastisitas. 

Dengan terpenuhi seluruh asumsi klasik regresi di atas maka dapat 

dikatakan model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sudah layak atau tepat. Sehingga dapat diambil interpretasi dari hasil 

analisis regresi berganda yang telah dilakukan.  

4.5.2 Persamaan Regresi 

Persamaan regresi digunakan mengetahui bentuk hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat. Dengan menggunakan bantuan SPSS for Windows 

ver 20.00 didapat model regresi seperti pada Tabel 4.13: 

Tabel 4. 13  

Persamaan Regresi 

Variabel  
Terikat 

Variabel  
Bebas 

Unstandardized  
Coefficients 

Standardized  
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

Y 

(Constant) 1.014 5.084 
 

0.199 0.842 

X1 1.046 0.177 0.427 5.900 0.000 

X2 0.652 0.094 0.500 6.910 0.000 

Sumber: data peneliti diolah 2016 

Berdasarkan pada Tabel 4.13 didapatkan persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Y =1,014+ 1,046 X1 + 0,652X2 

Maka dapat diasumsikan bahwa rata – rata kepuasan kerja sebesar 1,014, 

jika variabel bebas tidak ada. Kedua, kepuasan kerja akan meningkat sebesar 

1,046 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X1 (kompensasi finansial). Jadi 

apabila kompensasi finansial mengalami peningkatan 1 satuan, maka kepuasan 

kerja akan meningkat sebesar 1,046 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya 



63 
 

 

dianggap konstan. Ketiga, kepuasan kerja akan meningkat sebesar 0,652 satuan 

untuk setiap tambahan satu satuan x2 (kompensasi non finansial), Jadi apabila 

kompensasi non finansial mengalami peningkatan 1 satuan, maka kepuasan kerja 

akan meningkat sebesar 0,652 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya 

dianggap konstan. 

Berdasarkan interpretasi di atas, dapat diketahui bahwa Kompensasi 

Finansial dan Kompensasi Non Finansial meningkat maka akan diikuti 

peningkatan Kepuasan Kerja. 

4.5.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Untuk mengetahui besar kontribusi variabel bebas (Kompensasi Finansial 

(X1) dan Kompensasi Non Finansial (X2)) terhadap variabel terikat (Kepuasan 

Kerja) digunakan nilai R
2
, nilai R

2
 seperti dalam Tabel 4.13 dibawah ini: 

Tabel 4. 14  

Koefisien Korelasi dan Determinasi 

R R Square Adjusted R Square 

0.795 0.631 0.623 

   Sumber: Data primer diolah 2016 

Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh 

atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari analisis pada Tabel 

4.13 diperoleh hasil adjusted R 2 (koefisien determinasi) sebesar 0,623. Artinya 

bahwa 62,3% variabel Kepuasan Kerja akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, 

yaitu Kompensasi Finansial (X1) dan Kompensasi Non Finansial (X2). Sedangkan 

sisanya 37,7% variabel Kepuasan Kerja akan dipengaruhi oleh variabel-variabel 

yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.  
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Selain koefisien determinasi juga didapat koefisien korelasi yang 

menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu Kompensasi 

Finansial dan Kompensasi Non Finansial dengan variabel Kepuasan Kerja, nilai R 

(koefisien korelasi) sebesar 0.795, nilai korelasi ini menunjukkan bahwa 

hubungan antara variabel bebas yaitu Kompensasi Finansial (X1) dan Kompensasi 

Non Finansial (X2) dengan Kepuasan Kerja termasuk dalam kategori kuat karena 

berada pada selang 0,6 – 0,8. Hubungan antara variabel bebas yaitu Kompensasi 

Finansial (X1) dan Kompensasi Non Finansial (X2) dengan Kepuasan Kerja 

bersifat positif, artinya jika variabel bebas semakin ditingkatkan maka Kepuasan 

Kerja juga akan mengalami peningkatan. 

4.6  Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis merupakan bagian penting dalam penelitian, setelah 

data terkumpul dan diolah. Kegunaan utamanya adalah untuk menjawab hipotesis 

yang dibuat oleh peneliti.  

4.6.1  Uji t  

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas 

secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

Dapat juga dikatakan jika t hitung > t tabel atau -t hitung < -t tabel maka hasilnya 

signifikan dan berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkanjika t hitung < t tabel 

atau -t hitung > -t tabel maka hasilnya tidak signifikan dan berarti H0 diteima dan 

H1ditolak. Hasil dari uji t dapat dilihat pada Tabel 4.15. 
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Tabel 4. 15  

Hasil Uji t / Parsial 

Variabel  
Terikat 

Variabel  
Bebas 

Unstandardized  
Coefficients 

Standardized  
Coefficients 

T Sig. 
B Std. Error Beta 

Y 

(Constant) 1.014 5.084 

 

0.199 0.842 

X1 1.046 0.177 0.427 5.900 0.000 

X2 0.652 0.094 0.500 6.910 0.000 

Sumber: Data primer diolah 2016 

Berdasarkan Tabel 4.15 diperoleh hasil sebagai berikut: 

 Uji t antara X1 (Kompensasi Finansial) dengan Y (Kepuasan Kerja) 

menunjukkan t hitung = 5,900. Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; db residual 

=90) adalah sebesar 1,986. Karena t hitung > t tabel yaitu 5,900 > 1,986 

atau nilai sig t (0,000) <α = 0.05 maka pengaruh X1 (Kompensasi 

Finansial) terhadap Kepuasan Kerja adalah signifikan. Hal ini berarti H0 

ditolak dan H1diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepuasan Kerja 

dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Kompensasi Finansial atau 

dengan meningkatkan Kompensasi Finansial maka Kepuasan Kerja akan 

mengalami peningkatan secara nyata. 

 Uji t antara X2 (Kompensasi Non Finansial) dengan Y (Kepuasan Kerja) 

menunjukkan t hitung = 6,910. Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; db residual = 

90) adalah sebesar 1,986. Karena t hitung > t tabel yaitu 6,910 > 1,986 atau 

nilai sig t (0,001) <α = 0.05maka pengaruh X2 (Kompensasi Non 

Finansial) terhadap Kepuasan Kerjaadalah signifikan pada alpha 5%. Hal 

ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Kepuasan Kerja dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Kompensasi Non 
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Finansial atau dengan meningkatkan Kompensasi Non Finansial maka 

Kepuasan Kerja akan mengalami peningkatan secara nyata. 

Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan Kerja secara simultan 

dan parsial. Dan dari sini dapat diketahui bahwa kedua variabel bebas tersebut 

yang paling dominan pengaruhnya terhadap Kepuasan Kerja adalah Kompensasi 

Non Finansial karena memiliki nilai koefisien beta dan t hitung paling besar. 

4.6.2  Hasil Uji Dominan 

Untuk menentukan variabel independen yang paling berpengaruh terhadap 

variabel Y, dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi (β) antara 

variabel yang satu dengan yang lain. Variabel independen yang paling dominan 

pengaruhnya terhadap variabel Y adalah variabel yang memiliki koefisien regresi 

yang paling besar.  

Untuk membandingkan koefisien regresi masing-masing variabel 

independen, disajikan tabel peringkat sebagai berikut: 

Tabel 4. 16  

Hasil Uji Dominan 

Peringkat Variabel Koefisien βeta Pengaruh 

1 X1 0.427 Signifikan 

2 X2 0.500 Signifikan 

Sumber: Data Primer Diolah 2016  

Berdasarkan pada Tabel 4.16 tersebut, variabel Kompensasi Non Finansial 

(X2) adalah variabel yang memiliki koefisien regresi yang paling besar. Artinya, 

variabel Y lebih banyak dipengaruhi oleh variabel Kompensasi Non Finansial 

(X2). Koefisien yang dimiliki oleh variabel Kompensasi Non Finansial (X2) 
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bertanda positif, hal ini menunjukkan hubungan yang searah sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semakin baik variabel Kompensasi Non Finansial (X2) maka 

semakin meningkatkan Kepuasan Kerja (Y). 

4.7 Uji Kecocokan/ Goodness of Fit 

Pengujian F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui apakah 

hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak, dengan kata lain model yang 

diduga tepat/sesuai atau tidak. Uji ini dilakukan untuk melihat kecocokan hasil 

pengolahan data dengan hasil yang diharapkan  

Tabel 4. 17  

Uji F/Uji Kecocokan 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 3522.979 2 1761.490 77.099 0.000 

Residual 2056.247 90 22.847     

Total 5579.226 92       

Sumber: Data primer diolah 2016 

Berdasarkan Tabel 4.14 nilai F hitung sebesar 77,099. Sedangkan F tabel 

(α = 0.05 ; db regresi = 2: db residual = 90) adalah sebesar 3,097. Karena F hitung 

> F tabel yaitu 77,099>3,097 atau nilai sig F (0,000) <α = 0.05 maka model 

analisis regresi adalah signifikan. Menurut hasil tersebut dapat ditarik asumsi 

bahwa terjadi kecocokan dalam variabel dependen (kompensasi finansial dan non 

finansial) dalam mempengaruhi variabel independen yaitu kepuasan kerja.  
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4.8  Pembahasan Hasil Penelitian 

4.8.1  Pengaruh Kompensasi Finansial terhadap Kepuasan Kerja PT 

Telkom Witel Jatim Selatan 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui 

bahwa terdapat pengaruh kompensasi finansial terhadap kepuasan kerja. Selain itu 

dari hasil pengujian yang telah dilakukan, diketahui bahwa kompensasi finansial 

memiliki pengaruh positif yang berarti jika kompensasi finansial ditingkatkan 

maka kepuasan kerja karyawan akan ikut meningkat. Hasil ini menunjang 

penelitian dari Erbas et al., (2012) dan Muflih (2015) bahwa kompensasi finansial 

dan non finansial berpengaruh positif terhadap tingkat kepuasan kerja karyawan 

secara bersamaan. 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor dalam 

kompensasi finansial memiliki pengaruh positif sehingga diperoleh perbandingan 

lurus terhadap pengaruhnya pada kepuasan kerja karyawan. Menurut hasil 

tersebut PT Telkom Witel Jatim Selatan perlu memperhatikan kebijakan mengenai 

kompensasi finansial yang akan diberikan kepada karyawan agar tidak terjadi 

konflik antara pihak manajemen dan pihak karyawan. Hal-hal tersebut antara lain 

sistem gaji yang jelas, pemberian penghargaan berbentuk uang, penyediaan 

insentif baik berupa bonus maupun komisi, penyediaan tunjangan hari tua dan 

pesangon, pemberian komisi bagi pekerjaan diluar jam kerja (lembur), penyediaan 

fasilitas penunjang seperti uang makan atau uang transport. Faktor-faktor tersebut 

mendukung meningkatkan kepuasan kerja dari segi kompensasi finansial. 



69 
 

 

4.8.2  Pengaruh Kompensasi Non Finansial Secara Terpisah terhadap 

Kepuasan Kerja PT Telkom Witel Jatim Selatan 

Hasil pengujian hipotesis menunjukan pengaruh antara kompensasi non 

finansial terhadap kepuasan kerja karyawan PT Telkom Witel Jatim Selatan. Hal 

ini sama dengan hasil penelitian Tausif M (2012) dan Erbas et al., (2012) bahwa 

kompensasi non finansial berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan. 

 Kompensasi finansial dan non finansial akan terlihat pengaruhnya ketika 

faktor-faktor kepuasan kerja juga meningkat. Faktor-faktor tersebut antara lain 

seperti kepuasan mengenai kesesuaian antara gaji yang diterima karyawan dengan 

kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Faktor kedua adalah 

kepuasan mengenai tanggung jawab yang diterima karyawan di dalam pekerjaan. 

Faktor selanjutnya adalah pekerjaan yang diberikan dapat memicu kreativitas 

karyawan dan juga dapat memberi kesempatan belajar bagi karyawan. Faktor lain 

adalah kepuasan dalam kesesuaian antara gaji dengan beban pekerjaan yang 

diberikan pada karyawan, serta insentif yang diberikan. Faktor selanjutnya adalah 

kepuasan mengenai sistem gaji dan sistem promosi yang jelas dan sesuai. Faktor 

lain adalah mengenai hubungan personal karyawan, antara lain seperti hubungan 

antara atasan kepada bawahan dalam memberi pengarahan, pengawasan, dan 

dukungan moral, serta hubungan kerjasama antar sesama karyawan. Peningkatan 

dalam faktor-faktor tersebut mengindikasi bahwa usaha meningkatkan 

kompensasi non finansial telah bekerja dan berpengaruh. 
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4.8.3  Kompensasi Finansial atau Non Finansial yang Berpengaruh 

Dominan terhadap Kepuasan Kerja PT Telkom Witel Jatim Selatan 

Faktor kompensasi non finansial merupakan hal yang berpengaruh lebih 

dominan terhadap kepuasan kerja, dibuktikan dalam hasil penelitian bahwa 

pengaruh dari kompensasi non finansial lebih besar daripada kompensasi 

finansial. Hasil ini sesuai dengan hipotesis peneliti, sekaligus menyanggah 

pendapat penelitian terdahulu milik Erbas et al., (2012) yang menyatakan bahwa 

kompensasi finansial lebih dominan daripada kompensasi non finansial dalam 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. 

Menurut hasil penelitian diatas, usia responden yang paling banyak adalah 

lebih dari 50 tahun. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Tausif M (2012) yang 

menunjukkan faktor usia mempengaruhi pengaruh kompensasi non finansial 

terhadap kepuasan kerja, dimana semakin bertambahnya usia pegawai maka 

pengaruh kompensasi non finansial juga akan semakin kuat. Hasil penelitian 

tersebut juga diperkuat oleh hasil penelitian milik Kinzl et al. (2004) yang 

menyatakan bahwa terdapat kaitan kuat antara kepuasan kinerja dengan kondisi 

fisik maupun emosional 

Hasil tersebut menguatkan pendapat dari Veithzal mengenai teori dua 

faktor, yang menyatakan bahwa sebagai sumber kepuasan kerja yang terdiri dari: 

pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, ada kesempatan untuk berprestasi, 

kesempatan memperoleh penghargaan dan promosi. Terpenuhinya faktor tersebut 

akan menimbulkan kepuasan, namun tidak terpenuhinya faktor ini tidak selalu 

mengakibatkan ketidakpuasan. Faktor-faktor tersebut adalah bagian dari item 



71 
 

 

kompensasi non finansial, maka dapat diasumsikan bahwa faktor pemicu 

kepuasan kerja yang lebih utama adalah kompensasi non finansial. 

Menurut hasil tersebut, PT Telkom Witel Jatim Selatan harus lebih 

memperhatikan kompensasi non finansial yang diberikan jika ingin menjaga atau 

meningkatkan kepuasan kerja karyawannya, baik yang berkaitan dengan 

pekerjaan maupun lingkungan kerja.  



72 
 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor mana yang mempunyai 

pengaruh pada kepuasan kerja dan seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut 

secara terpisah maupun secara bersamaan. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang 

diteliti adalah pengaruh faktor kompensasi finansial dan kompensasi non finansial 

sedangkan faktor yang digunakan sebagai acuan adalah kepuasan kerja.  

 Berdasarkan pada hasil penelitian, dapat diketahui : 

1. Kompensasi finansial berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hal tersebut 

disebabkan oleh indikasi sistem gaji yang jelas sebagai indikasi yang 

dinilai paling baik diantara tujuh indikasi kompensasi finansial, sedangkan 

indikasi pemberian penghargaan berbentuk uang dinilai masih belum 

memenuhi harapan dari sebagian besar karyawan, sehingga indikasi 

tersebut perlu perhatian khusus dari perusahaan. 

2. Kompensasi non finansial berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hal 

tersebut disebabkan oleh indikasi peluang promosi sebagai indikasi yang 

dinilai paling baik diantara dua belas indikasi kompensasi non finansial, 

sedangkan indikasi kebersihan ruang kerja dinilai masih belum memenuhi 

harapan dari sebagian besar karyawan, sehingga indikasi tersebut perlu 

perhatian khusus dari perusahaan. 

3. Kompensasi non finansial berpengaruh dominan terhadap kepuasan kerja 

karyawan PT Telkom Witel Jatim Selatan jika dibandingkan dengan 

kompensasi finansial.  

73 
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5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi pihak-pihak lain. 

Adapun saran yang diberikan, antara lain: 

1. Kebijakan mengenai kompensasi finansial dan non finansial PT Telkom 

Witel Jatim Selatan dinilai sudah cukup baik, namun masih perlu 

memperhatikan beberapa hal, antara lain: 

a. Kompensasi finansial berpengaruh terhadap kepuasan kerja, 

maka perusahaan harus lebih memperhatikan mengenai 

kompensasi finansial, salah satu cara yaitu dengan 

mempertahankan kebijakan dalam sistem pemberian gaji 

karyawan, serta meninjau kembali kebijakan pemberian komisi 

lembur. 

b. Kompensasi non finansial berpengaruh terhadap kepuasan kerja, 

maka perusahaan perlu memperhatikan lebih lanjut hal-hal 

mengenai kompensasi non finansial antara lain program 

pengembangan karir, lebih sering mengadakan kegiatan dalam 

meningkatkan hubungan antar karyawan, serta lebih 

meningkatkan kebersihan ruang kerja yang dimiliki sehingga 

kepuasan kerja akan meningkat.  

c. Kompensasi memiliki pengaruh dominan terhadap kepuasan 

kerja. Perusahaan disarankan untuk mempertahankan kebijakan-

kebijakan mengenai kompensasi non finansial, serta meninjau 

kembali kebijakan-kebijakan mengenai kompensasi finansial. 
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2. Mengingat pengaruh kuat kompensasi finansial dan non finansial dalam 

membentuk  kepuasan kerja, di harapkan hasil penelitian ini dapat dipakai 

sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian 

ini dengan mempertimbangkan unsur-unsur lain diluar unsur kompenasi 

yang sudah masuk dalam penelitian ini. Kompensasi finansial dan non 

finansial memang sangat mempengaruhi faktor kepuasan kerja, namun 

akan lebih baik jika penelitian lain dapat menambahkan unsur lain seperti 

motivasi sebagai bahan analisa, seperti menambahkan teori dua faktor 

milik Herzberg atau teori piramida Maslow, melihat sangat banyak 

keterkaitan antara kompensasi, kepuasan kerja, dan teori motivasi. 
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