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ABSTRAKSI 

Kondisi suatu perusahaan yang baik, terlihat dari kondisi dan 
keberadaan sumber daya manusianya. Jika basil produksinya baik berarti 
pengelolaan sumber daya manusia juga baik, dan basil produksinya dapat 
menekan biaya sehingga mendapatkan keuntungan yang besar. Disamping itu 
bagian pemasaran dapat bersaing dengan produk lain, akhirnya pangsa pasar 
dapat dikuasai Manusia adalah sumber daya manusia yang sangat penting 
dalam bidang industri dan organisasi Pengelolaan sumber daya menyangkut 
penyediaan tenaga keJja yang bermutu, mempertahankan mutu pengelolaan 
dan pengendalian biaya ketenagakeJjaan 

Kepuasan keIja menjadi masalah yang menarik dan cukup penting, karena 
bermanfaat bagi kepentingan individu, industri dan masyarakat. Bagi individu, 
penelitian tentang sebab-sebab dan sumber-sumber kepuasan keJja karyawan 
memungkinkan timbulnya usaha-usaha peningkatan kebahagiaan dan gairah 
untuk hidup lebih panjang. Bagi industri, penelitian mengenai kepuasan dan 
gairah keIja karyawan dilakukan dalam rangka usaha peningkatan produksi 
dan pengurangan biaya melalui perbaikan sikap dan tingkah laku karyawan. 
Selanjutnya, f!1asyarakat tentu menikmati hasil pendapatan maksimum dan 
industri serta naiknya nilai manusia di dalam konteks pekeIjaan. 

Tujuan penelitian iill untuk mengetahui variabel-variabel yang 
mempunyai pengaruh terbadap kepuasan keIja karyawan. Dan mengetahui 
variabel yang dominan pengarubnya terbadap kepuasan keIja karyawan PT. 
Lion Metal Works di Jakarta. SpesifJkasi model analisis regresi ganda yang 
digunakan dalam penelitian ini berbentuk : Y = bO + blxl + b2x2 + b3x3 + 
b4x4 + ei 

Hasil temuan di iapangan menunjukkan y = - 0,2971 + 0,6829 + 
0,3030"" + 0,1089 Xa - 0,0244 X. + el, bahwa variabel kompensasi, jenjang 
pekeIjaan, variasi dalam pekeJjaan dan otonomi untuk bertindak secara 
bersama-sama berpengaruh terbadap tingkat kepuasan keIja karyawan dan 
besamya R2 = 0,93199, artinya variabel bebasnya dapat menjelaskan variabel 
tidak bebasnya (kepuasan keIja karyawan) sebesar 93 %. Variabel kompensasi 
merupakan variabel yang dominan (72,60%) dalam mempengaruhi kepuasan 
keIja karyawan bagian operasional PT. Lion Metal Works Jakarta 

Berdasarkan basil temuan diatas. maka dapat diajukan saran yang dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk PT. Lion Metal 
Works Jakarta, hendaknya perusahaan dapat meningkatkan dan 
menyempurnakan sistem kompensasi. Apabila kebutuhan dasar ini telah dapat 
dipenuhi maka kepuasan keIja karyawan meningkat, yang pada akhirnya 
berpengaruh pada semangat keIja karyawan dan akan meningkatkan 
produktifitas keIja karyawan. Dengan sendirinya kineIja perusahaan pun 
meningkat. Pengembangan jenjang karir para karyawan hendaknya terus 
dilakukan dengan menyempurnakan sistem yang telah ada sebaik mungkin. 
Program perencanaan karir berupa pendidikan dan penyuluhan karir serta 
penyediaan informasi perencanaan karir hendaknya dikembangkan dengan 
baik. 

• 

v 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI




