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Su:nber Daya Manusia da!am suatu organlsasi rnefYlpL:f1ya: anggota 
yar:g dlharapkan oe;-peran soia dalam mensukseskar. tUjuar organ,sasl 
tersebu:. Narn.m me~eka Juga sebaga~ indlvldu-lndiv:d:J yang mempul)yai 
keinginan dalam kepuasan kerja. Tujuan dan penelitian ir:i adalah untuk 
rlengetahlr pengaruh faktor-fak~or kepuasaii kefj8 yaitu faktor kErja yang 
secara Mentai menantang, faktor ganjaran yang pantas, faklor kondlsi kerja 
yang mendUKU'1g da') faKtcr rekan kerja yang mendukun>; te-nadap 
semangat kerJ8 ka:-yawan operasional PT Putra Bahkpapan Adlperkasa 
Bahkpapan dan untuk IT!engetahui faktor kepuasan kerja yang mempurtYSI 
pengaruh dominan terhadap se11angat keqa kal)'8Wan operasio;'}al PT Putra 
Balii<papan Ad;perk.asa Balikaoapat" 

Pene;itlan Inl menggurakan metoda peneilt'an kuantltatif, variabel 
yang dnellf terd1r' dar: var;abe~ oe'Jas (X) yaltu kerja yang secara 1-:1en1al 
rnerantang {X1), ganjaran yang pantas (X2), kane,sl kerja yang mec:du:';ung 
(X3; r-eka~ kerja yang mendukl"ng (X4) dan variabel terikat atau 
terga:1tul~gnya adalan variabei semangat keqa (Y), Sehmgga anaiis,g yang 
digunaka'1 dalarrl pene! ~jan Ini ada!ah ar.al1sis regresl I!nier berganoa 

Hasi! anal isis regresl Imler berganda, Ctperoieh persan~aan_ 
Y = 0.280 + 0,459 (X1) + 0,418 (X2) " 0,361 (X3i + 0,461 (X4i - e 

DBri lJj' F terbukt, bahwa teroapat p€ngan .•h yang sign'ifl'-<.an antara va"iabe!~ 
variabe; kepL.asa:1 kerja yang terdiri dan kerja yang secara mental 
menantang (X1 ), ganiara'! yang par.tas (X2), kondis! kerja yang me;)dukung 
(X3) dan rekar. kerja yang mendukJng (X4) terhadap variaoo! semanga: 
kerja tY) karyawar. operas:onaL Besarnya variasl variabe! semangat kerja (Y) 
yang mampu dijelaskan oleh faktor KerJ3 yang seca:-a menta; .-ne;lantang 
(Xl), ganJaran yang pantas (X2), kondls, kerla yang rnendukung (X3i dan 
rekan kerja yang mendukung (X4) adalah sebesar 57,6°1,) Sedangkan 
sisanya sebesa:- 42,4% d!jelaskan oleh faktor-faktor diluar r.lodeL Hasil uj. t 
masing-masing vanabel keot;asan Kerja YSltJ fakt:::r kerja ya'iQ secara '1lenta! 
menantang (X''i). gar,jaran yang pa'Ytas (X2), "mndisl kerla yang mendukung 
{X3) dan '"eka:l kefj8 yang rle')duk:.ung (X4) berpengar:..:h seGa~a signifikan 
terhadap ,emangel keqa (Y). Varia bel rekan keqa yang mend~kung (X4) 
mernpunya' pengaruh yang domrnan terhaoap serrangat kerjB karyawi3n 
operasional PT. Putra Baltkpapan Adiperkasa Ballkpapan. 

Dengan diketahui bahwa faktorwfaktor kepuasan kerja tersebut 
memlliki pengaruh yang s,gmfikan terhadap semangar kerja maka pihak 
manajemen PT. Putra Bankpapan Adlperkasa apabila ingln me'1ingkatkan 
semangat atau gaJrah ke~a karyawan operasronal harus memperhatikan dan 
menltikberatkan keDiJaksanaan ma:'!8jemennya pada ke-empat faktor diatas, 
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