
~/~ f:-~"" /." .r'.-' 

J:;t:5n t'.,. S '" A) iJ:i-.c 7'" 

ANALISIS BEBERAPA VARIABEl YANG MEMPENGARUHI 
KEPUASAN KEAJA KARYAWAN 

Suatu Studi Kasus pada BUMN PT. CIPTA NIAGA SURABAYA 

KARYA TULIS UTAMA 

Untuk memenuhl sebagian persyaratan 

untuk mencapai derajat Magister Manajemen 

fi:'L 

,q Ali, r-r / ~i ,:',
I I 

r -1/ ~{ L 
a. 

-------~-

r
\ 

qLI!:. 
"'~- -; ......... 

\ Lit""':.: .... :~ :')-.$ !'.tiU "'NOO~ : 

5U~AfiA"{,4\ 

Dlajukan o..h : 

ANTON EKO YULIANTO 
04941 01 821M 

PR.OGRAM MAGISTER MANAJEMEN 


UNIVERSITAS AIRLANGGA 


SURABAYA 


1996 




ANALISIS BEBERAPA 
V~BELYANG~MPENGARmn 
KEPUASAN KERJA KARYA W AN 

Suatu Studi Kasus pada BUMN 
PT -cipta Niaga Surabaya 

Diajukan oleh : 
Anton Eko Yulianto 

049410182 

Disetujui oleh : 

;~~---
Drs.Budiman Cristiananta,MA, Ph.D Tgl: ....?:.:::~.~.:..: ..... ":)"............ 
Nip: 

~ 

Konsul 

~-Dr.M.Za~in Tgl... ..lfi.f?.If6..'~"~'."'." ..... 
1~154 

Drs.Ec.H.Suherman Rosyidi, M.Com 
Nip. 13051722 

ii 



PERSETUJUAN REVISI KARYA TULIS UTAMA 

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa mahasiswa Program 

Magister Manajemen Universitas Airlangga : 

Nama Anton Eko Yulianto 

NIM 049101 821M 

Tgi Ujian 18 Ok:tober 1996 

telah melakukan penyempumaanlpet:baiho terbadap K.atya Tulls Utamanya 

yang berjudul: "Anali!d!l Beberapa Variabel Yang Mempengand1i 

Kepuasan Kerja Karyawan" (Studikasus pada PI' Opta Niaga 

Surahya), sebagaimana yang telah disaraokan oleh penguji. 

Surabaya, .......•.................... 

"'-',Tun P.engujt . \ 
/ ! 

2;; '31t/\~<'1// 
I 

'1 ]1r ~:_ IIi ! '" I\ ',r' 
, 
'/ 

Dn.4WIpp' l1trI!tIr,..,., MA:Phd 
Sebctadaf .AaagotaKdua XAII@BOta 

211 ~I> 
114. .2R/'tl

• /.2 

ProtB.!prNiumm .MA. Phd 
Aagota Aagota 



-------------- --

BAB VI 


KESIMPUIAN DAN SARAN 


6.1. Kesimpulan 

a. Sumbangan variabel bebas yang diteliti terhadap variasi variabel 

tidak bebasnya ( R 2) sebesar 99%. Ini menandakan model yang 

digunakan itu semakin kuat untuk menerangkan variasi variabel 

tidak bebasnya. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu 

Kompensasi, Jenjang pekerjaan, Variasi pada pekerjaan dan 

Otonomi dalam bertindaksecara serempak berpengaruh sebesar 

99 % terhadap k~uasan kerja karyawan. Dengan demman 

-
Hipotesis pertama dari penelitian ini yang menyatakan bahwa 

keempat variabel bebas (xl,x2,x3,~) berpengaruh terhadap 

variabel ti.dak bebasnya (y) telab terbukti. 

b. Semua variabel bebas yang {dab diuji dengan uji t -sangat 

significan Icecuali variabel variasi dalam pckerjaan (xl). Variabel

variabel bebas ini sinifican brena dapattnenerangkan variabel tidak: 

bebasnyadan ada pengaruh antara dua variabel yang diuji. Oengan 

demman variabel Icompensasi, jenjang .pel<erjaan dan otonomi 
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untulc bertindak dapat menerangkan variabel kepuasan lceJja dan ada 

pengarnh antara dua variabel yang diuji. 

Sedangkan variabel yang tidak significan dikMenakan variabel 

bebas tidak dapat menerangkan variabel tidak: bebasnya dan tidak 

ada pengaruh antara variabel yang diuji. Dengan demikian variabel 

variasi pada pelceJjaan tidak dapat menerangkan variabel Icepuasan 

lceJja dan tidak ada pengaruh antara dua variabel yang diuji. 

c.Kompensasi mempunyai angka r2 yang terbesar yaitu 0,9798 

(98 %) . Ini berarti sumbangan variabel Icompensasi (x3) secara 

mandiri terhadap kepuasan Icetja ( variabel tidak bebas ) adalah 

yang dominan dibandingkan dengan variabel bebas lainnya. Dengan 

demikian hipotesis kedua yang menyataJcan Icompensasi adalah 

variabel bebas yang dominan terbadap kepuasan keJja ~ penelitian 

ini telah terbukti. Variabel kompensasi ini boIeh dikatakan 

merupakan variabel kunci yang harns menJapatkan prioritas utama 

dalam berbagai upaya kebijaksanaan pcl1ingkatan kepuasan kerja 

karyawan. Pada kenyataannya para karyawan diberbagai 

perusahaan di Indonesia masih menempad::an kompen'SaSi sebagai 

tolok uk:ur kopuasan keJjanya . 


