
ABSTRAK 

Organisasi saat ini dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. 
Tantangan itu tidak hanya berbeda dalam wujud fisiknya, tetapi juga elemen-elemen 
dari sistem mekanisme yang membentuknya. Sumber daya manusia secara nasional 
dituntut memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang tinggi, karena itu kondisi 
manajemen dari setiap organisasi perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan 
sumber daya manusia. Salah satu pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia 
adalah kepuasan kerja, kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap 
pekerjaannya. Hal ini nampak dalam sikap positif para karyawan terhadap pekerjaan 
dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh yang signifikan secara bersama-sama faktor-faktor kepuasan kerja berupa 
pekerjaan itu sendiri (X1), pendapatan (X2), kesempatan promosi (X3), pengawasan 
(X4), dan rekan kerja yang mendukung (X5) terhadap kinerja pegawai (Y) dan untuk 
mengetahui diantara faktor kepuasan kerja tersebut mana yang mempunyai pengaruh 
dominan terhadap kinerja pegawai Sub Bagian Urusan Dalam Bagian Rumah Tangga 
Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Jawa Timur. Populasi pada penelitian ini adalah 
seluruh pegawai Sub Bagian Urusan Dalam Bagian Rumah Tangga Pada Biro Umum 
Sekretariat Daerah Jawa Timur yang berjumlah 78. Teknik sampling yang digunakan 
adalah sensus yaitu seluruh anggota populasi diteliti. Teknik analisis yang digunakan 
adalah regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut: 

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 

Hasil penelitian terdapat pengaruh secara simultan dan parsial faktor-faktor 
kepuasan kerja berupa pekerjaan itu sendiri, pendapatan, kesempatan promosi, 
pengawasan dan rekan sekerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai Sub Bagian 
Urusan Dalam Bagian Rumah Tangga Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Jawa 
Timur, teruji. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa variabel pekerjaan 
itu sendiri mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja pegawai Sub Bagian 
Urusan Dalam Bagian Rumah Tangga Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Jawa 
Timur, teruji. 
 
Kata kunci: kepuasan kerja (pekerjaan itu sendiri, pendapatan, kesempatan promosi, 

pengawasan dan rekan sekerja) dan kinerja. 
 

 
 
 
 
 


