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Ganjaran yang pantas, kerja yang secara mental menantang, rekan sekerja yang 
mendukung, kondisi kerja yang mendukung dan semangat kerja 
JOB SATISFACTION 
KKB KK B 399/10 Dho p 
Pada umumnya karyawan akan bersemangat dan bergairah kerja serta memiliki kinerja yang 
baik apabila aspek-aspek dalam pekerjaannya seperti kompensasi, motivasi kerja, jaminan 
sosial dan suasana kerja sesuai dengan harapan karyawan. Memperhatikan hal-hal di atas 
maka perusahaan-perusahaan pada saat ini yang sudah mempunyai sumber daya manusia 
serta aspek-aspek yang menunjang terhadap kepuasan kerja karyawan, memiliki kemampuan 
untuk menggabungkan harapan-harapan karyawan dengan tujuan perusahaan akan 
menimbulkan suatu interaksi yang baik dan diharapkan mampu memudahkan perusahaan 
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Moral kerja atau semangat kerja dan gairah 
kerja secara definitif dapat diartikan sebagai suatu kondisi rohaniah atau perilaku individu 
tenaga kerja dan kelompok-kelompok yang menimbulkan kesenangan yang mendalam pada 
diri tenaga kerja untuk bekerja dan konsekuen dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh 
perusahaan. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang signifikan faktor-
faktor kepuasan kerja yang terdiri dari ganjaran yang pantas, kerja yang secara mental 
menantang, kondisi kerja yang mendukung dan rekan sekerja yang mendukung secara 
simultan dan parsial terhadap semangat kerja karyawan. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif, karena memerlukan perhitungan yang bersifat matematis tentang 
hubungan antar variabel dengan menggunakan rumus statistik tertentu. Populasi yang 
menjadi obyek dalam penelitian ini adalah karyawan PT Putra Qomaruzzaman Jombang 
yang berjumlah 75 orang. Jumlah populasi masih dalam jangkauan peneliti, untuk itu 
teknik sampling yang digunakan adalah teknik sensus, sehingga seluruh anggota populasi 
diteliti. 
Persamaan regresi linier berganda adalah: 
Y = -0,327 + 0,300 X1 + 0,358 X2 + 0,394 X3 + e 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan variabel ganjaran yang pantas, kerja 
yang secara mental menantang, rekan sekerja yang mendukung dan kondisi kerja yang 
mendukung berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan PT Putra Qomaruzzaman 
Jombang. Secara parsial variabel ganjaran yang pantas, kerja yang secara mental 
menantang, rekan sekerja yang mendukung dan kondisi kerja yang mendukung 
berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan PT Putra Qomaruzzaman Jombang. Nilai 
dari koefisien determinasi dari hasil perhitungan sebesar 0,624 atau 62,4%. 
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