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Abstract 

Less jb satisfaction is still being experienced by employees of PT. Prima Karya 
Nusa. It can be seen from the decrease of working performance of employees, less 
disciplined, and employee turnover in lage numbers. Instruments of data 
collection were interviews, questionnaires, and documentation. The method of 
analysis used is multiple regressions.  Populations were all employees of PT. 
Prima Karya Nusa totaling 63 employees. The sample technique used in this study 
was saturation sampling technique. The results showed that leadership style and 
compensation simultaneously and partially have significant effect on job 
satisfaction of employees at PT. Prima Karya Nusa.   
 
Keywords : Leadership Style, Compensation, Job Satisfaction 
 
PENDAHULUAN 

Seiring dengan meningkatnya 
persaingan antara perusahaan yang 
mengharuskan setiap perusahaan 
untuk menjalankan kegiatan 
operasionalnya dengan optimal, 
perusahaan sering mengabaikan 
tentang pengelolaan sumber daya 
manusia yang dimilikinya.Sementara 
itu, kelangsungan hidup dan 
pertumbuhan dari suatu perusahaan 
bukan hanya ditentukan dari 
keberhasilan dalam mengelola 
keuangan, pemasaran, serta 
produknya, tetapi hal ini juga 
ditentukan dari keberhasilan suatu 
perusahaan dalam mengelola sumber 
daya manusia. 
 Saat ini sumber daya manusia 
dianggap sebagai sumber daya yang 
penting bagi perusahaan untuk 
mencapai keberhasilan dan tujuan 

dari suatu perusahaan.Pengelolaan 
sumber daya manusia dalam 
perusahaan bukan hal yang mudah 
karena melibatkan elemen dalam 
sebuah organisasi, yaitu karyawan, 
pimpinan, maupun sistem itu sendiri. 

Kepuasan kerja karyawan 
dianggap penting karena kepuasan 
kerja dipandang dapat 
mempengaruhi jalannya organisasi 
secara keseluruhan.Menciptakan 
kepuasan kerja karyawan tidaklah 
mudah, karena kepuasan kerja dapat 
tercipta apabila yang 
mempengaruhinya dapat 
diakomodasikan dengan baik. 
 Ketidakpuasan merupakan 
titik awal dari masalah-masalah yang 
muncul dalam organisasi seperti 
kemangkiran, konflik manager-
pekerja dan perputaran 



karyawan.Dari sisi pekerja, 
ketidakpuasan dapat menyebabkan 
menurunnya motivasi, menurunnya 
moril kerja, dan menurunnya 
tampilan kerja baik secara kualitatif 
maupun secara kuantitatif. 
 PT. Prima Karya Nusa 
merupakan perusahaan yang 
bergerak dibidang pendistribusian oli 
pelumas dengan merek Mobil.PT. 
Prima Karya Nusa didirikan pada 
tahun 1986 oleh Mr. Hendra dan 
memiliki jumlah karyawan yang 
cukup besar.Salah satu hal yang 
perlu diperhatikan PT. Prima Karya 
Nusa adalah kepuasan kerja 
karyawanya.Kepuasan kerja masih 
dirasakan kurang oleh karyawan PT. 
Prima Karya Nusa.Hal ini bisa 
dilihat dari kinerja karyawan yang 
menurun, karyawan kurang disiplin 
dan turnover karyawan dalam jumlah 
yang besar. 
 Terdapat banyak 
permasalahan yang mempengaruhi 
kepuasan kerja pada karyawan PT. 
Prima Karya Nusa. Salah satunya 
adalah gaya kepemimpinan dan 
kompensasi yang diterapkan di PT. 
Prima Karya Nusa.  

Peningkatan kepuasan kerja 
karyawan pada suatu organisasi tidak 
bisa dilepaskan dari peranan 
pemimpin dalam organisasi 
tersebut.Dalam hal ini peran seorang 
pemimpin sangatlah besar.Pemimpin 
merupakan pencetus tujuan, 
merencanakan, mengorganisasikan, 
menggerakkan dan mengendalikan 
seluruh sumber daya yang dimiliki 
sehingga tujuan perusahaan dapat 
tercapai secara efektif dan efisien. 
Oleh sebab itu pemimpin suatu 
organisasi perusahaan dituntut untuk 
selalu mampu menciptakan kondisi 
yang mampu memuaskan karyawan 
dalam bekerja sehingga diperoleh 
karyawan yang tidak hanya mampu 

bekerja akan tetapi juga bersedia 
bekerja kearah pencapaian tujuan 
perusahaan. 

PT. Prima Karya Nusa dalam 
pembagian tugas dan tanggung 
jawab dikoordinir oleh 
pemimpinnya, sedangkan para 
bawahan hanya melaksanakan tugas 
yang telah diberikan.Sehingga segala 
keputusan berada di bawah tanggung 
jawab si pemimpin dan pemimpin 
belum bisa melibatkan bawahannya 
dalam pengambilan 
keputusan.Pemimpin juga kurang 
berinteraksi kepada karyawannya 
sehingga tugas dan tanggung jawab 
karyawan kurang terarah.Serta 
karyawan PT. Prima Karya Nusa 
merasa pimpinannya kurang adil 
dalam hal pemberian sanksi kepada 
karyawan yang tidak mematuhi 
peraturan yang berlaku. 

Program kompensasi atau 
balas jasa umumnya bertujuan untuk 
kepentingan perusahaan, karyawan, 
dan pemerintah/masyarakat. Supaya 
tujuan tercapai dan memberikan 
kepuasan bagi semua pihak 
hendaknya program kompensasi 
ditetapkan berdasarkan prinsip adil 
dan wajar, undang-undang 
perburuhan, serta memperhatikan 
internal dan eksternal konsistensi. 

Begitu juga halnya dengan 
PT. Prima Karya Nusa, sebagai 
perusahaan distributor oli mobil juga 
memberikan kompensasi kepada 
karyawannya. Namun terdapat 
permasalahan dalam pemberian 
kompensasi di dalam perusahaan 
tersebut yaitu: karyawan PT. Prima 
Karya Nusa masih kurang mengerti 
akan perhitungan kompensasi yang 
diberikan sehingga karyawannya 
merasa terdapat ketidakadilan dalam 
hal pemberian kompensasi. 
Kemudian karyawan merasa 
tunjangan transport yang diberikan 



masih rendah, mengingat tempat 
tinggal karyawan jauh dari lokasi 
perusahaan.  

Berdasarkan uraian latar 
belakang masalah diatas, penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul : “Pengaruh Gaya 
Kepemimpinan dan Kompensasi 
terhadap Kepuasan Kerja 
Karyawan Pada PT. Prima Karya 
Nusa.” 

Identifikasi masalah dalam 
penelitian ini adalah :  
1. Segala pembagian tugas dan 

tanggung jawab dikoordinir oleh 
pemimpin PT. Prima Karya Nusa 
sehingga pemimpin belum 
melibatkan bawahannya dalam 
pengambilan keputusan, 
sedangkan bawahan hanya 
melaksanakannya. Pemimpin 
juga kurang berinteraksi kepada 
karyawannya sehingga tugas dan 
tanggung jawab karyawan kurang 
terarah, serta karyawan juga 
merasa pimpinannya kurang adil 
dalam hal memberikan sanksi. 

2.  Karyawan PT. Prima Karya Nusa 
masih kurang jelas dan mengerti 
terhadap perhitungan kompensasi 
yang diberikan, sehingga 
karyawan merasa terdapat 
ketidakadilan dalam pemberian 
kompensasi dan karyawan 
merasa tunjangan transport yang 
diberikan masih rendah. 

3.  Kepuasan kerja masih dirasakan 
kurang oleh karyawan PT. Prima 
Karya Nusa sehingga kinerja 
karyawan menurun, karyawan 
kurang disiplin dan turnover 
karyawan terjadi dalam jumlah 
yang besar. 

  Berdasarkan latar belakang 
diatas, maka dapat dirumuskan 
permasalahannya yaitu : 
1. Bagaimana pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap 

kepuasan kerja karyawan pada 
PT. Prima Karya Nusa? 

2. Bagaimana pengaruh 
kompensasi terhadap kepuasan 
kerja karyawan pada PT. Prima 
Karya Nusa? 

3. Bagaimana pengaruhgaya 
kepemimpinan dan kompensasi 
terhadap kepuasan kerja 
karyawan pada PT. Prima Karya 
Nusa? 

LANDASAN TEORI 

  Purwanto (2006 : 24) 
mengemukakan bahwa : Gaya 
kepemimpinan pada darasrnya 
merupakan suatu cara bagaimana 
seseorang pemimpin mempengaruhi, 
mengarahkan, memotivasi, dan 
mengendalikan bawahannya dengan 
cara-cara tertentu, sehingga bawahan 
dapat menyelesaikan pekerjaannya 
secara efektif dan efisien. 
  Gaya kepemimpinan adalah 
cara yang dipergunakan pemimpin di 
dalam mempengaruhi para 
pengikutnya. Gaya kepemimpinan 
banyak mempengaruhi keberhasilan 
seorang pemimpin dalam 
mempengaruhi perilaku pengikut-
pengikutnya. 
  Brahmasari & Suprayetno 
(2008:124-135), variabel 
kepemimpinan ini secara operasional 
diukur dengan menggunakan 4 
(empat) indikator yaitu: 
1. Telling (kemampuan untuk 

memberitahu anggota apa yang 
harus mereka kerjakan) 

2. Selling (kemampuan 
menjual/memberikan ide-ide 
kepada anggota) 

3. Participating (kemampuan 
berpartisipasi dengan anggota), 
dan 

4. Delagating (kemampuan 
mendelegasikan kepada 
anggota). 



  Menurut Handoko (2011:155) 
Kompensasi adalah segala sesuatu 
yang diterima para karyawan sebagai 
balas jasa untuk kerja mereka. 

Sistem kompensasi yang baik 
adalah yang mampu menjamin 
kepuasan para karyawan. Sehingga 
organisasi akan memperoleh, 
memelihara serta mempekerjakan 
sejumlah karyawan yang dengan 
berbagai sikap dan perilaku positif 
bekerja dengan produktif bagi 
kepentingan organisasi. 

Indikator kompensasi 
menurut Notoatmodjo (2009 : 147-
148) yaitu : 
1. Biaya hidup 
2. Produktivitas 
3. Skala upah atau gaji yang 

berlaku umum 
4. Kemampuan membayar 
5. Upah atau gaji sebagai alat 

untuk mempertahankan, dan 
memberikan motivasi kepada 
karyawan 

Menurut Hasibuan 
(2009:202) Kepuasan kerja adalah 
sikap emosional yang menyenangkan 
dan mencintai pekerjaannya.  

Kepuasan kerja 
mencerminkan perasaan seseorang 
terhadap pekerjaannya.Hal ini 
nampak pada sikap positif karyawan 
terhadap pekerjaan dan segala 
sesuatu yang dihadapi dilingkungan 
kerjanya. 

Menurut Hasibuan 
(2009:202), tolak ukur tingkat 
kepuasan yang mutlak tidak ada 
karena setiap individu karyawan 
berbeda standar kepuasannya. 
Indikator kepuasan kerja hanya 
diukur dengan : 
1. Kedisiplinan 
2. Moral kerja 

3. Turnover karyawan 
  Robbin mengemukakan “A 
person’s job is more than just the 
obvious activities of shuffling paper, 
waiting on customer, or driving a 
truck. Job require interaction with 
co-worker and bosses, following 
organizational rule and policy, 
meeting performance standard, 
living with working conditions that 
are often less than ideal and like 
(Marihot 2009:291). 
  Hal diatas menunjukkan 
bahwa kepuasan kerja seseorang 
dipengaruhi oleh banyak faktor, tidak 
hanya gaji, tetapi terkait dengan 
pekerjaan itu sendiri, dengan faktor 
lain seperti hubungan dengan atasan, 
rekan sekerja, lingkungan kerja, dan 
aturan-aturan (Marihot 2009:291). 
  Menurut Handoko 
(2011:155), suatu cara departemen 
personalia meningkatkan prestasi 
kerja dan kepuasan kerja karyawan 
adalah melalui kompensasi. Bila 
kompensasi diberikan secara benar, 
para karyawan akan lebih terpuaskan 
dan termotivasi untuk mencapai 
sasaran-sasaran organisasi. Dan 
apabila karyawan memandang 
kompensasi mereka tidak memadai, 
prestasi kerja, motivasi dan kepuasan 
kerja mereka bisa turun secara 
dramatis. 
  Berdasarkan pada rumusan 
masalah dan telaah pustaka yang 
telah diuraikan dimuka mengenai 
variable gaya kepemimpinan dan 
kompensasi serta pengaruhnya 
terhadap kepuasan kerja karyawan, 
maka kerangka konseptual yang 
diajukan dalam penelitian ini 
digambarkan sebagai berikut : 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
Hipotesis dari penelitian ini 

adalah : 
1. Gayakepemimpinan 

berpengaruhterhadap kepuasan 
kerja karyawan pada PT. Prima 
Karya Nusa  

2. Kompensasi berpengaruh 
terhadap kepuasan kerja karyawan 
pada PT. Prima Karya Nusa 

3. Gaya kepemimpinan dan 
kompensasi berpengaruh terhadap 
kepuasan kerja karyawan pada 
PT. Prima Karya Nusa 

 
METODE PENELITIAN 
 
 Tempat penelitian ini 
dilakukan pada PT. Prima Karya 
Nusa yang berlokasi di Jl. Kapten 
Sumarsono No. 24 Medan. Penelitian 
ini dilaksanakan dari bulan Maret -
Agustus 2013. 

Pendekatan penelitian ini 
berdasarkan pendekatan 

kuantitatif.Jenis penelitian ini 
menurut tingkat eksplanasinya 
adalah deskriptif kuantitatif.Adapun 
sifat penelitian ini adalah deskriptif 
explanatory. Teknik pengumpulan 
data digunakan dengan cara 
wawancara, kuesioner, dan studi 
dokumentasi. Pada penelitian ini 
populasinya adalah seluruh karyawan 
PT. Prima Karya Nusa yang 
berjumlah 63 orang.Teknik 
pengambilan sample yang digunakan 
adalah sampling jenuh, Dengan kata 
lain, penarikan sampel secara jenuh 
yaitu 100% dari jumlah populasi 
yaitu 63 responden dimana 30 
responden digunakan untuk uji 
validitas dan sisanya sebanyak 33 
responden digunakan untuk sampel 
penelitian.  
 Definisi operasional untuk 
masing-masing variabel terikat dan 
variabel bebas adalah sebagai 
berikut:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaya 
Kepemimpinan 

(X1) 

 

Kompensasi 
(X2) 

Kepuasan Kerja 
Karyawan 

(Y) 



Tabel 3.3 
Identifikasi & Defenisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Definisi Indikator 

Skala 

Pengukuran 

Gaya 

kepemimpinan 

(X1) 

Norma perilaku yang 

digunakan oleh 

seseorang pada saat 

orang tersebut 

mencoba 

mempengaruhi 

perilaku orang lain 

seperti yang ia lihat 

( Thoha, 2007:303)  

1. Telling : kemampuan untuk memberitahu 

anggota apa yang harus mereka kerjakan 

2. Selling : kemampuan menjual/memberikan 

ide-ide kepada anggota 

3. Participating : kemampuan berpartisipasi 

dengan anggota 

4. Delagating : kemampuan mendelegasikan 

kepada anggota 

 (Brahmasari & Suprayetno, 2008:124-135) 

 

 

Likert 

 

Kompensasi 

(X2) 

Kontra prestasi 

terhadap penggunaan 

tenaga atau jasa yang 

telah diberikan oleh 

tenaga kerja. 

(Wibowo,2012: 349)  

1. Biaya hidup 

2. Produktivitas 

3. Skala upah atau gaji yang berlaku umum 

4. Kemampuan membayar 

5. Upah atau gaji sebagai alat untuk 

mempertahankan, dan memberikan motivasi 

kepada karyawan 

(Notoatmodjo, 2009:147-148) 

Likert 

Kepuasan 

Kerja 

(Y) 

Sikap emosional 

yang menyenangkan 

dan mencintai 

pekerjaannya. 

(Hasibuan,2009:202) 

1. Kedisiplinan 

2. Moral kerja 

3. Turnover karyawan 

(Hasibuan, 2009:202) 

Likert 

 
Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2011:52), 
uji validitas digunakan untuk 
mengukur sah atau valid tidaknya 
suatu kuesioner. 

Uji validitas dilakukan 
dengan metode sekali ukur (one shot 

methods), dimana pengukuran 
dengan metode ini cukup dilakukan 
satu kali dengan syarat minimum r = 
0,3 dinyatakan valid. 

 
Rangkuman Hasil Uji Validitas 

Variabel Jumlah Item Jumlah Valid Keterangan 
Gaya Kepemimpinan 8 8 Semua valid 
Kompensasi 10 9 Item no 7 tidak valid 
Kepuasan Kerja 6 6 Semua valid 

 
Uji Reliabilitas 



Arikunto (2006:178) 
mengemukakan bahwa reliabilitas 
menunjuk pada satu pengertian 
bahwa sesuatu instrumen cukup 
dapat dipercaya untuk digunakan 
sebagai alat pengumpul data karena 
instrumen tersebut sudah baik. 

Dalam hal ini teknik yang 
digunakan adalah teknik Cronbach 
Alpha (α) dimana suatu variabel 
dikatakan reliable jika memberikan 
nilai Cronbach Alpha> 0.70. 

 
Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 
Gaya Kepemimpinan 0.788 Reliable 
Kompensasi 0.933 Reliable 
Kepuasan Kerja 0.793 Reliable 
 

Model analisis data penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah model analisis regresi 
berganda.Model analisis ini 
digunakan untuk mengetahui 
pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependen baik 
secara bersama-sama maupun secara 
parsial. 

Pengolahan data pada 
penelitian ini dengan menggunakan  
program software SPSS (Statistical 

Package for Service Solution) versi 
20.0.  

Persamaan model regresi 
berganda menurut Anwar Sanusi 
(2011:135) : 
Y  = a + b1x1 +b2x2 + e 
Di mana : 
Y  = Kepuasan kerja 
x1 = Gaya Kepemimpinan 
x2 = Kompensasi 
a = Konstanta 
b1 b2 = Koefisien regresi 
e = Variabel penganggu 

 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
 
Hasil Uji Asumsi Klasik 
 Uji asumsi klasik dalam 
penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui apakah sampel yang 
ditetapkan telah dapat dilakukan 
analisis dan melihat apakah model 
prediksi yang dirancang telah dapat 
dimasukkan ke dalam serangkaian 

data, maka perlu dilakukan pengujian 
data. Untuk mendapatkan model 
regresi yang baik harus terbebas dari 
penyimpangan data yang terdiri dari 
normalitas, multikolonieritas, dan 
heteroskedastisitas. 
 Uji normalitas dilakukan 
untuk menguji apakah dalam model 
regresi, variabel pengganggu atau 
residual memiliki distribusi normal. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Tabel 4.6 
Hasil Pengujian Normalitas One Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 33 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 2.53929759 

Most Extreme Differences 

Absolute .085 

Positive .082 

Negative -.085 

Kolmogorov-Smirnov Z .487 

Asymp. Sig. (2-tailed) .971 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

Sumber: Hasil pengolahan data primer (Kuesioner, SPSS versi 20.00, 2013) 

Berdasarkan hasil output 
pada tabel 4.6 di peroleh nilai 
(Asym. Sig 2-tailed) sebesar 
0.971.Karena signifikansi lebih besar 
dari 5% (0.05) maka residual 
terdistribusi dengan normal. 

 

Uji multikolinearitas 
dilakukan untuk menguji apakah 
model regresi ditemukan adanya 
korelasi antar variabel bebas 
(independen).Model regresi yang 
baik seharusnya tidak terjadi korelasi 
di antara variabel independen. 

 
Tabel 4.7 

Hasil Pengujian Multikolinieritas 
 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

Gaya Kepemimpinan .879 1.138 

Kompensasi .879 1.138 

Sumber: Hasil pengolahan data primer (Kuesioner, SPSS versi 20.00, 2013) 

 
Berdasarkan pada tabel 4.7, 

diketahui bahwa nilai tolerance > 
0.10 dan nilai VIF < 10 untuk kedua 
variabel bebas Gaya Kepemimpinan 

dan Kompensasi.Dengan demikian, 
dapat disimpulkan bahwa persamaan 
regresi terbebas dari asumsi 
multikolinieritas. 



Uji heteroskedastisitas 
dilakukan untuk menguji apakah 
dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual 
satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Berdasarkan hasil 
perhitungan dari program SPSS 
untuk menguji Multikolinieritas, 
maka diperoleh hasil output sebagai 
berikut : 

 
Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas Glejser 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.035 2.095  1.449 .158 

Gaya Kepemimpinan -.099 .078 -.241 -1.277 .211 

Kompensasi .054 .056 .181 .959 .345 

a. Dependent Variable: Abres 
Sumber: Hasil pengolahan data primer (Kuesioner, SPSS versi 20.00, 2013) 

 
Dari tabel 4.8 diatas dapat 

diketahui bahwa nilai probabilitas 
(sig.) untuk variabel Gaya 
Kepemimpinan adalah sebesar 0.211 
dan variabel Kompensasi sebesar 

0.345.Hal ini terlihat bahwa nilai 
signifikannya di atas tingkat 
kepercayaan 5% (0.05) maka, model 
regresi tidak mengandung adanya 
heteroskedastisitas. 

 
Statistik Deskriptif 

Tabel 4.5 
Hasil Pengujian Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

GAYA KEPEMIMPINAN 33 19 36 26.24 4.055 

KOMPENSASI 33 18 40 27.09 5.631 

KEPUASAN KERJA 33 13 28 19.18 3.745 

Valid N (listwise) 33     

   
 
Dari hasil ouput tabel 4.5 di atas 
dapat diketahui deskripsi data “Gaya 
Kepemimpinan”, “Kompensasi”, dan 
“Kepuasan Kerja”.  Variabel gaya 
kepemimpinan dengan sampel 
sebanyak 33 responden memiliki 
rata-rata sebesar 26.24 satuan dengan 
gaya kepemimpinan minimum 
sebesar 19 satuan dan maximum 
sebesar 36 satuan, serta standar 
deviasi 4.055 satuan.  

 Variabel Kompensasi dengan 
sampel sebanyak 33 responden 
memiliki rata-rata sebesar 27.09 
satuan dengan kompensasi minimum 
18 satuan dan maximum 40 satuan, 
serta standar deviasi 5.631 satuan. 
 Variabel Kepuasan kerja 
dengan sampel sebanyak 33 
responden memiliki rata-rata 19.18 
satuan dengan kepuasan kerja 
minimum 13 satuan dan maximum 
28 satuan, serta standar deviasi 3.745  



 satuan. 
 
 
 
 
Analisis Regresi Berganda 

Tabel 4.9 
Hasil Pengujian Analisis Regresi Berganda 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .754 3.288

Gaya Kepemimpinan .352 .122 .381

Kompensasi .339 .088 .509

a. Dependent Variable: Abres 
Sumber: Hasil pengolahan data primer (Kuesioner, SPSS versi 20.00, 2013) 

  
Dari tabel di atas, maka dapat 

dirumuskan persamaan regresi 
berganda sebagai berikut: 
Y  = 0.754 + 0.352 x1 +0.339x2 

 
Dari hasil persamaan regresi 

diatas, maka dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
a.  Konstanta  = 0.754 artinya 

walaupun variabel bebas (X1) 
yaitu Gaya Kepemimpinan dan 
variabel bebas (X2) yaitu 
kompnesasi bernilai 0 maka 
kepuasan kerja (Y) pada PT. 
Prima Karya Nusa adalah tetap 
sebesar 0.754 satuan. 

b. Koefisien X1 (b1) = 0.352 dan 
bernilai positif. Variabel gaya 
kepemimpinan terhadap kepuasan 
kerja dengan koefisien regresi 

sebesar 0.352 satuan. Ini 
mempunyai arti bahwa setiap 
terjadi peningkatan variabel gaya 
kepemimpinan sebesar 1 satuan, 
maka kepuasan kerja karyawan 
PT. Prima Karya Nusa akan 
meningkat sebesar 0.352 satuan. 

c.  Koefisien X2 (b2) = 0.339 dan 
bernilai positif. Variabel 
Kompensasi terhadap kepuasan 
kerja dengan koefisien regresi 
sebesar 0.339 satuan. Ini 
mempunyai arti bahwa setiap 
terjadi peningkatan variabel 
kompensasi sebesar 1 satuan, 
maka kepuasan kerja karyawan 
PT. Prima Karya Nusa akan 
meningkat sebesar 0.339 satuan. 

 
Koefisien Determinasi hipotesis (R2) 

Pengujian koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur seberapa 
jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 
 
 

Tabel 4.10 

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi 



Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .735a .540 .510 2.623 

a. Predictors: (Constant), Kompensasi, Gaya Kepemimpinan 

b. Dependent Variable: Kepuasan Kerja 
Sumber: Hasil pengolahan data primer (Kuesioner, SPSS versi 20.00, 2013) 

Dari hasil output program 

SPSS, maka diperoleh nilai Adjusted 

R Square sebesar 0.510 yang artinya 

sebesar 51% variasi variabel 

kepuasan kerja dapat dijelaskan oleh 

variasi variabel gaya kepemimpinan 

dan kompensasi  dan sisanya 49% 

divariasi oleh faktor-faktor lain yang 

tidak diteliti seperti : penempatan 

yang tidak tepat dengan keahlian, 

berat-ringannya pekerjaan, suasanana 

dan lingkungan pekerjaan, sifat 

pekerjaan, dll. 

 

Pengujian Hipotesis Secara 

Simultan (Uji F) 

Uji hipotesis secara simultan 

dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas yaitu gaya 

kepemimpinan dan kompensasi 

secara serempak terhadap variabel 

kepuasan kerja karyawan pada PT. 

Prima Karya Nusa. 

 Kriteria pengujian secara 

simultan (uji F) adalah sebagai 

berikut: 

- H0 : β1 , β2 = 0 (Gaya 

kepemimpinan dan kompensasi 

secara serempak tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja karyawan PT. Prima Karya 

Nusa). 

- H1 : β1 , β2 ≠ 0 (Gaya 

kepemimpinan dan kompensasi 

secara serempak berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja karyawan 

pada PT. Prima Karya Nusa). 

  

Dalam penelitian ini nilai 

Fhitungakan dibandingkan dengan nilai 

Ftabel, dengan kriteria pengambilan 

keputusannya adalah: 

- H0 diterima jika Fhitung ≤ Ftabel 

pada α = 5%. 

- H1 diterima jika Fhitung> Ftabel pada 

α = 5%. 

Tabel 4.11 
Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 242.572 2 121.286 17.634 .000b

Residual 206.337 30 6.878 

Total 448.909 32  

a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja 

b. Predictors: (Constant), Kompensasi, Gaya Kepemimpinan 

Sumber: Hasil pengolahan data primer (Kuesioner, SPSS versi 20.00, 2013) 

 

Berdasarkan tabel 4.11 

diperoleh bahwa nilai Fhitung (17.634) 

lebih besar dibandingkan dengan 

Ftabel (3.316) dan Sig. (0.000b) lebih 



kecil dari α = 5% (0.05). Hal ini 

mengindikasikan bahwa hasil 

penelitian menolak H0 dan menerima 

H1. Dengan demikian gaya 

kepemimpinan (X1) dan kompensasi 

(X2) secara serempak berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja 

(Y) karyawan pada PT. Prima Karya 

Nusa.  

 

Pengujian Hipotesis Secara Parsial 

(Uji t) 

Uji hipotesis secara parsial 

digunakan untuk melihat pengaruh 

variabel bebas yaitu gaya 

kepemimpinan dan kompensasi 

secara parsial terhadap kepuasan 

kerja karyawan pada PT. Prima 

Karya Nusa.  

Kriteria pengujian hipotesis 

secara parsial pengaruh variabel gaya 

kepemimpinan dan kompensasi 

terhadap kepuasan kerja karyawan: 

- H0 : β1 = β2 = 0 (Gaya 

kepemimpinan; kompensasi 

secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja kerja 

karyawan PT. Prima Karya Nusa).   

- H1 : β1 = β2 ≠ 0 (Gaya 

kepemimpinan; kompensasi 

secara parsial berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja karyawan 

pada PT. Prima Karya Nusa). 

Dalam penelitian ini nilai 

thitungakan dibandingkan dengan nilai 

ttabel dengan kriteria pengambilan 

keputusannya adalah: 

- H0 diterima jika -t tabel ≤t hitung ≤ t 

tabel pada α = 5%. 

- H1 diterima jika t hitung> t tabel atau 

- t hitung< -t tabel pada α = 5%. 

   

Tabel 4.12 
Hasil Uji t  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .754 3.288  .229 .820   

Gaya Kepemimpinan .352 .122 .381 2.889 .007 .879 1.138 

Kompensasi .339 .088 .509 3.859 .001 .879 1.138 

a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja 
Sumber: Hasil pengolahan data primer (Kuesioner, SPSS versi 20.00, 2013) 

  
Berdasarkan tabel 4.12 di 

atas, diperoleh sebagai berikut : 
1. Uji Hipotesis Parsial Variabel 
Gaya Kepemimpinan 

Dari tabel tersebut dapat dilihat 
bahwa nilai thitung > ttabel (2.889 > 
2.042) atau signifikan (Sig-t) 
sebesar 0.007 lebih kecil dari α 

= 5% (0.05).  Maka dalam hasil 
penelitian menolak H0 dan 
menerima H1, artinya gaya 
kepemimpinan secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan kerja karyawan pada 
PT. Prima Karya Nusa. 



2. Uji Hipotesis Parsial Variabel 
Kompensasi 

Dari  tabel tersebut dapat dilihat 
bahwa thitung > ttabel (3.859 > 
2.042) atau signifikan (Sig-t) 
sebesar 0.001 lebih kecil dari α 
= 5% (0.05). Maka dalam hasil 

penelitian menolak H0 dan 
menerima H1, artinya 
kompensasi secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan kerja karyawan pada 
PT. Prima Karya Nusa. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa : 

1. Hasil pengujian secara parsial 
variabel gaya kepemimpinan 
berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan kerja karyawan pada 
PT. Prima Karya Nusa. 

2. Hasil pengujian secara parsial 
variabel kompensasi 
berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan kerja karyawan pada 
PT. Prima Karya Nusa.  

3. Hasil pengujian secara simultan 
variabel bebas gaya 
kepemimpinan (X1) dan 
kompensasi (X2) secara 
serempak berpengaruh 
signifikan terhadap variabel 
terikat kepuasan kerja karyawan 
(Y) pada PT. Prima Karya Nusa 
dan kompensasi merupakan 
faktor yang paling dominan 
mempengaruhi kepuasan kerja. 
Variabel kepuasan kerja dapat 
dijelaskan oleh variabel gaya 
kepemimpinan dan kompensasi 
sebesar 51% sedangkan sisanya 
sebesar 49% dipengaruhi oleh 
faktor-faktor lain yang tidak 
diteliti seperti : penempatan 
yang tidak tepat dengan 
keahlian, berat-ringannya 
pekerjaan, suasana dan 
lingkungan pekerjaan, sifat 
pekerjaan, dll.  

 

Saran-saran yang dapat 

penulis berikan bagi PT. Prima 

Karya Nusa berdasarkan hasil dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. PT. Prima Karya Nusa 

sebaiknya mencoba menerapkan 

gaya kepemimpinan partisipatif 

atau delegatif dalam sistem 

manajemennya demi 

memberikan kepuasan kerja bagi 

karyawannya. Hal ini dapat 

melatih karyawan dalam hal 

pengambilan keputusan dengan 

penuh pertimbangan, 

berproduktivitas secara 

maksimal, aktif berinteraksi 

dengan pimpinan, serta 

menciptakan hubungan yang 

harmonis antara pimpinan 

dengan karyawan karena 

karyawan merasa dipercayai dan 

wajib memberikan yang terbaik 

kepada perusahaan.   

2. PT. Prima Karya Nusa 

sebaiknya memberikan 

kompensasi dan tunjangan 

transport yang layak, sesuai dan 

adil demi memberikan kepuasan 

kerja bagi karyawan. PT. Prima 

Karya Nusa juga sebaiknya 

menjelaskan kepada 

karyawannya kriteria 

perhitungan kompensasi baik itu 

dinilai berdasarkan tingkat 



pendidikan, produktivitas, masa 

kerja, dll sehingga karyawan 

tidak merasa terdapat 

ketidakadilan dalam pemberian 

kompensasi. Dengan 

terpenuhinya kepuasan kerja, 

karyawan akan termotivasi dan 

meningkatkan prestasi kerjanya 

dan sasaran-sasaran organisasi 

akan tercapai. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

sebaiknya memasukkan variabel 

lain selain gaya kepemimpinan 

dan kompensasi sebagai 

predictor variabel bagi kepuasan 

kerja karyawan, sehingga dapat 

diperoleh informasi yang lebih 

banyak tentang faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi 

kepuasan kerja karyawan. Dan 

bagi pihak perguruan tinggi bisa 

menyimpan penelitian ini dan 

bisa menjadi acuan bagi 

mahasiswa yang ingin 

melakukan penelitian yang 

berkaitan dengan variabel yang 

diteliti di penelitian ini
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