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ABSTRACT 

The purpose of this research is to describe the regression between 
compensation, and leadership with the work satisfaction either by individuals or by 
collectively. Research method use in this study is a survey’s method at Hotel 
Pangrango Bogor, from October 2007 until March 2008, with respondent are about 
120 people that have been taken by sensus or satiated sampling. 

Research output shows the regression compensation (X1) and work 
satisfaction (Y) with regression equation Y = 33.519 + 0.384 X1, there is significant 
correlationship with the correlation coefficient 0,380, and with determination 14.4 %. 
The regression leadership (X2) and work satisfaction (Y) with regression equation Y = 
31.599 + 0.480 X2, there is significant correlationship with the correlation coefficient 
0.465 and with determination 21.6 %. The regression leadership (X1) and leadership 
(X2) by collectively with the work satisfaction (Y) that is multiple regression equation 
Y = 28.376 + 0.131X1 + 0.392X2 with multiple correlation 0.475 and with multiple 
determination 22.5 %. 
  

Keyword.    Human resources, compensation, leadership, and                  work 
satisfaction 

 

LATAR BELAKANG 

Dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia merupakan komponen 
utama dan perlu dikelola secara baik. Hotel Pangrango Bogor adalah salah satu 
hotel ternama di kawasan kota Bogor Jawa Barat. Keberadaannya sudah sangat 
dikenal masyarakat Bogor khususnya dan banyak diminati. Meskipun demikian 
kinerja karyawan Hotel Pangrango Bogor sangat dipengaruhi oleh kepuasan 
karyawannya. Adapun pokok permasalahan yang terjadi di lingkungan Hotel 
Pangrango Bogor antara lain adalah adanya ketidakpuasan karyawan dalam 
bekerja, hal ini ditandai oleh kurang produktifnya karyawan dalam bekerja, 
adanya peningkatan absensi kerja karyawan, dan kurangnya motivasi karyawan 
dalam meningkatkan mutu pekerjaannya. 

 Oleh karena itu sumber daya manusianya perlu dikelola dengan baik. Perlu 
dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Kepuasan kerja karyawan. Upaya 
meningkatkan kepuasan kerja karyawan harus dilakukan dengan maksud 
memberikan manfaat kedua belah pihak. Karyawan yang puas akan berupaya 
memberikan kontribusi terbaiknya, sedangkan untuk meningkatkan kepuasan 
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karyawan perusahaan perlu memperhatikan sistem kompensasi yang 
memuaskan bagi karyawan sebagai dukungan kebijakan pihak manajemen. 
Demikian pula untuk mencapai tujuan dalam perusahaan juga tidak terlepas dari 
eksistensi gaya kepemimpinan atasan yang bersifat direktif, suportif, dan 
partisipatif.  

 
IDENTIFIKASI  MASALAH 

Dengan memperhatikan latar belakang masalah tersebut di atas 
menunjukkan bahwa masalah yang berkenaan dengan kepuasan kerja karyawan 
sangatlah luas. Diantaranya adalah gaya kepemimpinan, kompensasi, budaya 
organisasi, penilaian kinerja, kreattifitas, kompetensi dan sebagainya.  

 
PEMBATASAN   MASALAH 

Berbicara mengenai kepuasan kerja karyawan dalam suatu perusahaan 
tentunya banyak sekali variabel yang dianggap dapat mempengaruhi kepuasan 
kerja karyawan. Namun karena faktor keterbatasan waktu dan biaya maka 
dalam penelitian ini hanya dibatasi hal-hal atau variabel yang mempengaruhi 
kepuasan kerja karyawan yaitu kompensasi dan gaya kepemimpinan pada Hotel 
Pangrango Bogor yang berada di kawasan Bogor Jawa barat.  

 
 

PERUMUSAN  MASALAH  
Berdasarkan pembatasan masalah yang terungkap pada latar belakang 

masalah di atas, pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini 
adalah : 1) Apakah terdapat  pengaruh kompensasi (X1) terhadap kepuasan 
kerja karyawan (Y)? 2) Apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan (X2) 
terhadap kepuasan kerja karyawan (Y)? 3)Apakah terdapat pengaruh 
kompensasi (X1) dan gaya kepemimpinan (X2) secara bersama-sama terhadap 
kepuasan kerja karyawan (Y)? 

TUJUAN  PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :  
1) Seberapa besar pengaruh kompensasi (X1) terhadap kepuasan kerja 
karyawan (Y). 2) Seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan (X2) terhadap 
kepuasan kerja karyawan (Y). 3)Seberapa besar pengaruh kompensasi (X1) dan 
gaya kepemimpinan (X2) secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja 
karyawan (Y).  

MANFAAT  PENELITIAN  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan Hotel Pangrango Bogor 
sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawannya. 
Selain itu juga dalam mengatasi masalah-masalah terutama yang berkaitan 
dengan aspek sumber daya manusia.  Hasil penelitian ini juga diharapkan 
bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sumber daya 
manusia khususnya yang terkait dengan kepuasan kerja karyawan. Juga sebagai 
referensi bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang kepuasan kerja di 
lingkungan Hotel Pangrango Bogor. 

LANDASAN TEORI 
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Hakekat Kepuasan Kerja 

Menurut Wexley dan Yulk, bahwa teori-teori kepuasan kerja dapat 
dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu yang disebut sebagai discrepancy 
theory,  equity theory,  dan two factor theory ( As’ad,1991:42) . 

Siegel dan Lane (1987:67) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai cara 
seorang pekerja merasakan pekerjaannya yang merupakan generalisasi sikap 
pekerja terhadap berbagai aspek dalam pekerjaannya. Sikap individu terhadap 
pekerjaan merupakan refleksi pengalaman individu. Baik yang menyenangkan 
atau tidak menyenangkan serta harapan-harapan tentang masa depannya. 

Keith Davis (1985:54) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah 
perasaan karyawan tentang menyenangkan atau tidak menyenangkan 
pekerjaan mereka. Sedangkan Locke (Robbins,1998:84) mengatakan bahwa 
kepuasan kerja sebagai variabel dependen ditentukan oleh faktor-faktor 
sebagai berikut; pekerjaan yang menantang-karena karyawan cenderung 
menyukai pekerjaan yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk 
memanfaatkan keterampilan dan kemampuan mereka serta menawarkan 
keanekaragaman tugas, kebebasan dan umpan balik tentang bagaimana 
baiknya mereka lakukan.  

Kepuasan kerja adalah sikap pekerja terhadap suatu pekerjaan. Selisih 
antara banyaknya imbalan yang diterima seorang pekerja dan banyaknya 
yang mereka terima. Sebuah pekerjaan memuaskan jika ada keselarasan 
antara sifat-sfiat pekerjaan dan kebutuhan orang-orang tersebut (George 
Strauss dan Leonard Sayles,1986:42). 

Gibson dan kawan-kawan (1996:56) mengatakan bahwa kepuasan kerja 
tergantung dari tingkat perolehan intrinsik dan ekstrinsik dan tergantung dari 
pandangan pekerjaan terhadap perolehan tersebut. Tingkat perolehan 
mempunyai nilai yang berbeda-beda setiap individu. Bagi orang tertentu, 
pekerjaan yang penuh tantangan dan menuntut tanggung jawab yang besar 
mungkin menghasilkan peroleh yang netral atau negatif. Sedangkan bagi 
orang lain, hal yang sama menghasilkan nilai positif. Setiap orang mempunyai 
nilai (valensi) yang berbeda-beda yang dikaitkan dengan perolehan pekerjaan. 
Perbedaan tersebut  mempengaruhi tingkat kepuasan kerja meskipun 
menghadapi tugas pekerjaan yang ada pada dasarnya sama. 

Robbins (2000 : 139) mengemukakan kepuasan kerja merujuk pada 
sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. Seseorang dengan 
tingkat kepuasan kerja yang tinggi menunjukkan sikap yang positif terhadap 
kerja itu, seorang yang tidak puas dengan pekerjaannya menunjukkan sikap 
yang negatif terhadap pekerjaan itu. Bila  orang berbicara mengenai sikap 
karyawan, lebih sering dimaksudkan kepuasan kerja. Dengan demikian dapat 
menguntungkan dapat pula merugikan bagi perusahaan atau organisasi.  

 
Hakekat  Kompensasi 

     Suatu cara untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi dan kepuasan 
kerja karyawan adalah dengan melalui kompensasi. T. Hani Handoko 
(2001:155) menyatakan bahwa Kompensasi adalah segala sesuatu yang 
diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Pemberian 
kompensasi ini merupakan salah satu tugas yang paling kompleks, tetapi 
salah satu aspek yang paling berarti baik bagi karyawan maupun organisasi. 
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   Kompensasi penting bagi karyawan sebagai individu karena besarnya 
kompensasi mencerminkan ukuran nilai karya mereka di antara para karyawan 
itu sendiri, keluarga dan masyarakat. Tingkat kompensasi absolut karyawan 
menentukan skala kehidupannya, sedangkan kompensasi relatif menunjukkan 
status, martabat dan harga mereka. Oleh karena itu, bila para karyawan 
memandang kompensasi mereka tidak memadai, prestasi kerja, motivasi dan 
kepuasan kerja meraka bisa turun secara drastis. 
        Henry Simamora (1997:541) mengatakan pemberian kompensasi 
merupakan fungsi strategik sumber daya manusia yang mempunyai imbas 
signifikan atas fungsi-fungsi sumber daya manusia lainnya. Kompensasi 
finansial juga mempengaruhi keseluruhan strategi organisasi karena 
kompensasi memiliki pengaruh yang kuat atas kepuasan kerja, produktivitas, 
perputaran karyawan, dan proses-proses lainnya dalam sebuah organisasi.  

    Flippo (1994 : 2) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi penentuan kompensasi yang wajar itu banyak. Bermacam-
macam dan rumit dan manajemen harus mengambil beberapa keputusan 
yang berhubungan dengan gaji atau upah dasar. Penyusunan upah dasar 
yang adil dan bersaing akan mempermudah perekrutan karyawan ke dalam 
perusahaan dapat menawarkan kemungkinan kompensasi yang bermacam-
macam sesuai dengan perilaku yang diharapkan akan ditimbulkan kompensasi 
tersebut. 
        Selanjutnya Flippo (1994 : 33) menyatakan bahwa pemotivasian 
dengan uang, demikian juga dengan faktor lain, baru akan berhasil apabila 
para karyawan menginginkan dan yakin bahwa uang tersebut akan diperoleh 
jika mereka dengan cara yang ditentukan. Dengan demikian, akibat nyata dari 
pengaruhnya tergantung pada penilaian atas: (1) nilai uang dalam memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan pribadi, dan (2) kekuatan pengharapan (expectancy) 
bahwa perilaku yang ditentukan itu akan benar-benar mengakibatkan 
diperolehnya imbalan yang ditawarkan. 

       Nawawi (1997 : 321) menyatakan bahwa faktor keadilan/kewajaran 
yang mempengaruhi sistem pengupahan mencakup tiga ; dimensi internal, 
dimensi eksternal dan dimensi invidual. Dimensi internal berarti setiap 
jabatan/posisi dan pekerjaan individu dihargai oleh organisasi/perusahaan 
perbandingan yang rasional, dari yang terendah sampai tertinggi. Dimensi 
eksternal berarti pengupahan dilakukan dengan memperhatikan nilai pasar 
tenaga kerja di luar organisasi/perusahaan yang mampu bersaing dengan 
pengupahan yang diberikan oleh organisasi/perusahaan lain yang sejenis. 
Dimensi individual berarti kewajaran/keadilan yang dirasakan oleh setiap 
individu lainnya sudah wajar/adil. 

 
Hakekat Gaya Kepemimpinan 

 Gaya kepemimpinan adalah corak kepemimpinan yang dibawakan oleh 
seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya, dan dipengaruhi 
oleh faktor pendidikan, pengalaman, usia, karakter, dan sifat 
(Wursanto,2003:200).  Sementara itu Luthans (1992:126) memandang gaya 
kepemimpinan sebagai cara pemimpin mempengaruhi pengikutnya dan 
dipengaruhi oleh budaya.  

  Pendekatan kontingensi yang dikembangkan oleh Fred E. Fiedler 
(2001:88) memberikan gambaran tentang gaya kepemimpinan yang 
bagaimana yang lebih efektif dilihat dari situasi yang ada pada saat itu. Fiedler 
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membuat suatu model yang disebut “Contingency model of leadership 
effectiveness”. Dalam model ini dijelaskan dua gaya kepemimpinan, yaitu 
gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan gaya kepemimpinan 
yang berorientasi pada hubungan manusiawi.  

Fiedler dalam model Contingensi of Leadership Effectiveness membagi 
situasi menjadi empat bagian, yaitu situasi yang menguntungkan dan situasi 
yang tidak menguntungkan, maka gaya kepemimpinan yang paling efektif 
adalah yang berorientasi pada tugas. Sedangkan pada situasi yang 
menguntungkan dan situasi tidak menguntungkan yang sedang-sedang saja, 
maka gaya yang paling efektif adalah yang berorientasi pada hubungan 
manusiawi.  

  Teori Jalur Tujuan atau Path Goal (Robbins, 2001:54) hakikatnya 
adalah bahwa merupakan tugas si pemimpin untuk membantu pengikutnya 
dalam mencapai tujuan mereka dan untuk memberikan pengarahan yang 
perlu dan atau dukungan guna memastikan tujuan mereka sesuai dengan 
sasaran keseluruhan dari kelompok atau organisasi. Dalam teori ini terdapat 
empat tipe gaya kepemimpinan, yaitu: a) Kepemimpinan direktif : bawahan 
tahu secara jelas apa  yang diharapkan dari mereka dari perintah-perintah 
khusus diberikan oleh pemimpin, disini tidak ada partisipasi bawahan. b) 
Kepemimpinan suportif : Pemimpin yang bertindak   sebagai teman, selalu 
bersedia menjelaskan, mudah didekati dan menunjukan diri sebagai orang 
sejati bagi bawahan.  c) Kepemimpin partisipatif : Pemimpin yang meminta 
dan memperhatikan saran-saran dari bawahan, namun keputusan tetap ada di 
tangan pemimpin. d) Kepemimpinan orientasi prestasi: Pemimpin mengajukan 
tantangan-tantangan dengan tujuan yang menarik bagi bawahan, 
merangsang bawahan untuk mancapai tujuan tersebut dan melaksanakannya 
dengan baik. 

 
  Robert R. Blake dan Jane S. Mouton (1991:144) dengan pendekatan 

Managerial Grid mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan tersebut 
berhubungan dengan dua hal yaitu produksi di satu pihak dan orang-orang di 
lain pihak. Pendekatan ini mengemukakan empat gaya kepemimpinan yang 
ekstrim dan satu gaya kepemimpinan yang berada di tengah-tengah gaya 
ekstrim tersebut. 
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KERANGKA BERPIKIR 

Digambarkan dengan konstelasi sebagai berikut : 

 
Gambar II.1  Konstelasi Kerangka Berpikir 

Y  = Kepuasan Kerja Karyawan 
 X1 =  Kompensasi 
 X2 = Gaya Kepemimpinan 

Pengaruh Kompensasi (X1) terhadap Kepuasan Kerja (Y)   
Kompensasi (Simamora, 1997 : 540) merupakan apa yang diterima 

oleh karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi, berupa gaji 
dan upah dan imbalan-imbalan lainnya baik imbalan intrinsik (intrinsic reward) 
maupun imbalan ekstrinsik (exstrinsic reward). Sementara itu mangkunegara 
(2000:84), mengatakan bahwa kompensasi yang diberikan kepada pegawai 
sangat berpengaruh pada tingkat kepuasan kerja, motivasi kerja serta hasil 
kerja. 

 
Pengaruh Gaya Kepemimpinan (X2) terhadap Kepuasan Kerja (Y) 

Gaya kepemimpinan adalah corak kepemimpinan yang dibawakan oleh 
seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya, dan dipengaruhi 
oleh faktor pendidikan, pengalaman, usia, karakter, dan sifat 
(Wursanto,2003:200).  Sementara itu Luthans (1992:126) memandang gaya 
kepemimpinan sebagai cara pemimpin mempengaruhi pengikutnya. 

Pengaruh kompensasi (X1) dan gaya kepemimpinan (X2) dengan kepuasan kerja 
(Y) 
 Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 
keterkaitan antara kompensasi dan gaya kepemimpinan dengan kepuasan 
kerja.  

 
 

HIPOTESIS PENELITIAN 

Adapun hipotesis yang dikemukakan sebagai jawab sementara yang perlu 
diuji kebenarannya berdasarkan data lapangan adalah sebagai berikut: a).
 Terdapat pengaruh kompensasi (X1) terhadap kepuasan kerja karyawan (Y). 
b). Terdapat pengaruh  gaya kepemimpinan (X2) terhadap  kepuasan kerja 
karyawan (Y). c) Terdapat pengaruh kompensasi (X1) dan gaya kepemimpinan 
(X2) secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja  karyawan (Y).  

 

X1 

 

X3 

Y  

X2 



 7 

TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN  

   Penelitian ini dilakukan di Hotel Pangrango Bogor yang 
beralamat di Jl. Raya Bogor kav 7-9, Bogor - Jawa Barat. Dengan waktu 
penelitian lebih kurang 5 bulan, yaitu bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan 
Maret 2008. 
 

METODE PENELITIAN 

  Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, melalui survei dengan 
menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif asosiatif 
dengan pendekatan korelasional. Penelitian ini disamping bersifat deskriptif juga 
melakukan pengujian hipotesis (Umar Husen, 2004:81). 

POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN  

Populasi 

Populasi target adalah karyawan Hotel Pangrango Bogor sebanyak 154 
orang karyawan, namun di dalam penelitian ini dipilih secara purposive 
berdasarkan job description dan tingkat pendidikan yang memenuhi kriteria 
yaitu tingkat SMA atau lebih, oleh karena itu terdapat 34 orang yang di drop 
diantaranya yang termasuk cleaning service dan cleaning garden, maka 120 
orang yang merupakan populasi terjangkau.  

Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik 
sampling jenuh atau sensus, yakni seluruh populasi terjangkau dijadikan 
responden, yaitu sebanyak 120 orang. 

 
VARIABEL DAN INSTRUMEN PENELITIAN 

Variabel Penelitian 

 
Variabel Kepuasan Kerja (Y) 
Definisi Konseptual 
  Dengan mengacu pada sintesis pengertian kepuasan kerja, maka definisi 
konseptual kepuasan kerja dalam penelitian ini adalah sesuatu yang dirasakan 
seorang pekerja atas pekerjaannya yang menentukan sikap karyawan tersebut, 
apabila dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi maka karyawan menunjukkan 
sikap yang positif terhadap kerja itu, seorang yang tidak puas dengan pekerjaannya 
menunjukkan sikap yang negatif terhadap pekerjaan itu. 
Definisi Operasional 
 Dengan demikian maka definisi operasional   kepuasan kerja adalah 
pekerjaan akan memuaskan jika ada keselarasan antara sifat-sifat pekerjaan dengan 
kebutuhan karyawan, dapat diukur dengan kualitas kerja, pekerjaan yang 
menantang, kondisi kerja, kelompok kerja yang mendukung, dan promosi karir.  
Indikator  
Atas dasar konstruk tersebut maka indikator kepuasan kerja karyawan yang 
dipergunakan dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat Arnold and Felmen 
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(1986:10) adalah sebagai berikut : Kualitas kerja, Pekerjaan yang menantang, 
Promosi Karir, Kelompok Kerja, Kondisi Kerja 
 
Variabel Kompensasi (X1) 
Definisi Konseptual 
Dengan mengacu pada sintesis pengertian Kompensasi yaitu imbalan yang diterima 
karyawan atas pekerjaan yang dilakukan.  
 
Definisi Operasional 
Dengan demikian definisi operasional kompensasi adalah merupakan rangsangan 
atau sesuatu yang mempengaruhi kepuasan kerja, dengan demikian dapat diukur 
dengan finansial, yaitu finansial langsung  dan finansial tidak langsung, non finansial, 
keadilan, pembayaran yang pantas, terpenuhi kebutuhan dasar, penghargaan, 
tunjangan, keadilan, dan loyalitas pegawai. 
 
Indikator 
Atas dasar konstruk tersebut maka indikator kompensasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Keadilan, Pembayaran yang pantas, Terpenuhi kebutuhan dasar,  
Penghargaan, dan Tunjangan.  

 
 

Variabel Gaya Kepemimpinan (X2) 
Definisi Konseptual 

Dengan mengacu pada sintesis maka definisi konseptual gaya kepemimpinan 
adalah cara atau gaya seseorang dalam memimpin dan mempengaruhi pengikutnya 
dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang menjadi target perusahaan dan dapat 
diikuti oleh pengikutnya dengan senang hati. 

  

Definisi Operasional   

 Berdasarkan sintesis tersebut maka definisi operasional gaya 
kepemimpinan adalah bagaimana kepemimpinan mempengaruhi kualitas dan 
kepuasan kerja karyawan dengan mengukur pada perilaku atasan, kemampuan 
atasan, Pengawasan, hubungan sosial, Pemberian hadiah dan hukuman, serta 
Partisipasi pimpinan.  
 
Indikator 
Atas dasar konstruk tersebut maka indikator gaya kepemimpinan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Kemampuan atasan, Hubungan Pimpinan dengan 
Karyawan, Hadiah dan hukuman, Partisipasi Pimpinan, dan Pengawasan  

 
Instrumen Penelitian 

 Skala likert  Sangat Setuju (A) (+=5, -=1), Setuju (B) (+=4, -=2), Kurang Setuju 
(C) (+=3, -=3, Tidak Setuju (D) (+=2, -=4), dan Sangat Tidak Setuju (E) (+=1, -
=5).  

 
    
TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

  Data dari hasil penelitian diperoleh dengan survey menggunakan 
kuesioner/angket yang dibagikan kepada seluruh sampel atau responden. Setelah 
kuesioner diisi dan terkumpul dilakukan verifikasi kemudian ditabulasikan sesuai 
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dengan variabel masing-masing untuk dijadikan data penelitian yang selanjutnya 
diolah secara statistik.  

 
TEKNIK ANALISIS DATA 

Pengujian Instrumen Penelitian  validasi & reliabilitas  valid apabila rhitung > rtabel 
 reliabel alpha lebih besar dari angka 0,7 (Stanislaus,2006:240). 

Pengujian persyaratan analisis  normalitas & homogenitas  normal apabila rasio 
skewness & rasio kurtosis berada pada < +/- 2  homogen apabila tingkat 
signifikansinya > 0,05. 
Pengujian hipotesis penelitian 
Analisis regresi  dinyatakan linier apabila Fhitung < Ftabel dan tingkat signifikansi > 
0,05 

Analisis korelasi   Korelasi dinyatakan berarti apabila angka t hitung > t tabel dan 
tingkat signifikansi < 0,05 

Analisis koefisien determinasi  mengkuadratkan koefisien korelasi (r2) 
Analisis Korelasi Parsial  menunjukkan kuat lemahnya hubungan antara 2 variabel 
apabila dikontrol satu variabel lainnya.  
 

PENGUJIAN INSTRUMEN PENELITIAN 

Masing-masing variabel dilakukan pengujian terhadap 120 orang 
responden (120 cases) dengan perhitungan R Validity  0,195. Pada variabel 
Kepuasan Kerja (Y) tersisa 16 (enam belas) items  yang valid dengan Alpha = 
0,747. Pada variabel kompensasi (X1) tersisa 16 (enam belas) items yang valid 
dengan Alpha = 0,831. Pada variabel gaya kepemimpinan (X2) tersisa 15 (lima 
belas) items yang valid dengan Alpha = 0,786.   

PENGUJIAN PERSYARATAN ANALISIS 

Normalitas Data 
Apabila hasilnya berada pada interval ± 2, maka data variabel 

penelitian dinyatakan normal.  
Variabel Kepuasan Kerja (Y) 

Dari data penelitian variabel kepuasan kerja (Y) mempunyai 
Skewness -0,138 dan standart error of skewness 0,221 sehingga diperoleh 
rasio sebesar -0,624. Sedangkan angka untuk Kurtosis 0,673 dan standart 
error of kurtosis 0,438 sehingga diperoleh rasio sebesar 1,536. Dilihat dari 
perhitungan tersebut diatas yaitu rasio skewness maupun rasio kurtosis 
menunjukkan angka dalam interval ± 2 maka dapat disimpulkan bahwa 
variabel Kepuasan kerja (Y) adalah normal. 

Variabel Pengambilan Keputusan (X1)  
Dari data penelitian variabel Kompensasi (X1) mempunyai skewness -

0,399 dan standart error skewness 0,221, sehingga diperoleh rasio sebesar 
-1,805, Sedangkan angka untuk kurtosis – 0,568 dan standart error of 
kurtosis 0,438, sehingga diperoleh angka -1,296. Dilihat dari perhitungan 
tersebut yaitu rasio skewness maupun rasio kurtosis menunjukkan angka 
dalam interval ± 2 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kompensasi 
(X1) adalah normal. 

Variabel Lingkungan Kerja (X2) 
Dari data penelitian variabel Gaya kepemimpinan (X2) mempunyai 

skewness 0,026 dan standart error of skewness 0,221 , sehingga diperoleh 
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rasio sebesar 0,117, sedangkan angka untuk kurtosis – 0,774 dan standart 
error of kurtosis 0,438 , sehingga diperoleh angka -1,767. Dilihat dari 
perhitungan tersebut yaitu rasio skewness maupun rasio kurtosis 
menunjukkan angka dalam interval ± 2 maka dapat disimpulkan bahwa 
variabel X2 adalah normal. 

 
Homogenitas Varians Data 

 Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan levene Test. Apabila 
signifikansi > 0,05 maka data penelitian adalah homogen. Uji homogenitas 
untuk masing-masing variabel dilakukan dengan menggunakan SPSS. Hasil 
perhitungan disajikan dalam lampiran IV.4.    

 
DESKRIPSI DATA 

Variabel Kinerja (Y)  
Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dari pengumpulan 

data tentang variabel Kepuasan kerja (Y) skor terendah (minimum) adalah 42 
dan skor tertinggi (maksimum) adalah 71 dengan range sebesar 29 
sedangkan jumlah data 120 data. Distribusi tersebut dapat dilihat pada tabel 
IV.4 di atas. 

Dari hasil pengolahan data pada lampiran IV.3 diperoleh angka-angka 
sebagai berikut : 
Mean  : 56,38 
Median : 56,00 
Modus  : 56,00 

Melihat letak modus sangat berdekatan dengan mean, maka 
diharapkan distribusi populasinya menyebar normal. Perhitungan 
keragaman/variasi menghasilkan varian sebesar 32,707 dan standar 
deviasi/simpangan baku 5,719. Dengan skewness – 0,138 maka kurva 
distribusi negatif atau miring ke kiri, dan kurtosis 0,673 maka keruncingan 
kurva cenderung bersifat sedang atau mesokurtik.  

 
Variabel Pengambilan Keputusan (X1)  

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dari pengumpulan 
data tentang variabel Kompensasi (X1) skor terendah (minimum) adalah 45 
dan skor tertinggi (maksimum) adalah 69 dengan range sebesar 24 
sedangkan jumlah data 120 data. Distribusi tersebut dapat dilihat pada tabel 
IV.6 tabel statistik frequensi. Dari hasil pengolahan data diperoleh angka-
angka sebagai berikut : 
Mean   : 59,51 
Median  : 59,45 
Modus  : 59,00 

 Melihat letak modus disebelah kiri mean, maka dapat dikatakan bahwa 
kurva distribusi miring ke kanan atau kemiringan positif. Maka diharapkan 
distribusi populasinya menyebar normal. Perhitungan keragaman/variasi 
menghasilkan varian sebesar 32,034 dan standar deviasi/simpangan baku 
5,599. Dengan skewness – 0,399 maka kurva distribusi negatif atau miring ke 
kiri, dan kurtosis - 0,568 maka keruncingan kurva cenderung bersifat datar 
atau platikurtik. 
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Variabel Lingkungan Kerja (X2) 

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dari pengumpulan 
data tentang variabel Gaya kepemimpinan (X2) dengan skor terendah 
(minimum) adalah 40 dan skor tertinggi (maksimum) adalah 64 dengan range 
sebesar 24, sedangkan jumlah data sebanyak 120 data. Distribusi tersebut 
dapat dilihat pada tabel IV.8 tabel statistik frequensi. Dari hasil pengolahan 
data pada tabel IV.8 diperoleh angka-angka sebagai berikut : 
Mean  : 51,60  
Median : 51,44 
Modus  : 49,00 

 Melihat letak modus disebelah kiri mean, maka dapat dikatakan bahwa 
kurva distribusi miring ke kanan atau kemiringan positif. Perhitungan 
keragaman/variasi menghasilkan 30,645 dan standar deviasi/simpangan baku 
5,536. Dengan skewness 0,026 maka kurva distribusi positif atau miring ke 
kanan, dan kurtosis - 0,774 maka keruncingan kurva cenderung bersifat datar 
atau platikurtik. 

 

ANALISIS HIPOTESIS PENELITIAN 

Hipotesis Y = a+bX1  
Diperoleh persamaan regresi Y = 33,519 + 0,384 X1. Tabel anova 

regresi menunjukkan bahwa Fhitung (19,928) > F tabel (3,94) dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi Y = 33,519 + 0,384 X1 signifikan 
dan persamaan regresi dinilai mempunyai keberartian. Data dalam pengujian 
linearitas menunjukkan bahwa F hitung (0,954) < F tabel (2,03) dan tingkat 
signifikansi (0,528) > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan 
regresi 33,519 + 0,384 X1 adalah linear. Nilai korelasi (ry1) antara kepuasan 
kerja (Y) kompensasi (X1) adalah sebesar 0.380 dengan nilai koefisien 
korelasinya yaitu ry1

2 = 0.3802 sehingga diperoleh nilai sebesar 0,144 atau 
14.4%. Korelasi parsial didapat setelah menggunakan gaya kepemimpinan 
sebagai variabel kontrol maka nilainya menjadi 0,109. 

 
Hipotesis Y = a+bX2  

Diperoleh persamaan regresi Y = 31,599 + 0,480 X2. Tabel anova 
regresi menunjukkan bahwa Fhitung (32,512) > F tabel (3,94). Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi Y = 31,599 + 0,480 X2  

signifikan dan persamaan regresi dinilai mempunyai keberartian.  Data dalam 
tabel uji linearitas menunjukkan bahwa F hitung (1,480) < F tabel (2,03) dan 
tingkat signifikansi (0,103) > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
persamaan regresi Y = 31,599 + 0,480 X2 adalah linear. Nilai korelasi (ry2) 
antara kepuasan kerja (Y) dan gaya kepemimpinan (X2) adalah sebesar 0,465 
dengan nilai koefisien korelasinya yaitu ry2

2 = 0,4652 sehingga diperoleh nilai 
sebesar 0,216 atau 21.6%. Korelasi parsial didapat setelah menggunakan 
kompensasi sebagai variabel kontrol maka nilainya menjadi 0,307.  

 
Hipotesis Y = a + bX1 + cX2  

Diperoleh persamaan regresi Y =28,376+ 0,131X1 + 0,392X2. Tabel 
anova regresi menunjukkan bahwa Fhitung (17,028) > F tabel (3,09) dengan 
tingkat signifikansi (0,000) < (0,05).  Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa persamaan regresi Y = 28,376+ 0,131X1 + 0,392X2. signifikan dan 
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persamaan regresi dinilai mempunyai keberartian. Nilai korelasi antara 
variabel kepuasan kerja (Y) dengan seluruh variabel independen (kompensasi 
dan gaya kepemimpinan) secara umum (Ry1.2) sebesar 0,475. Korelasi 
berganda adalah 0,475 dengan demikian koefisien determinasi (R2) sebesar 
0,225 atau 22,5 %. 

 
 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Pengaruh 

Kompensasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Hotel 
Pangrango Bogor Jawa Barat”. dapat disimpulkan sebagai berikut :  

Analisis pengaruh kompensasi (X1) terhadap kepuasan kerja (Y) ditunjukkan 
dengan persamaan regresi  Y = 33,519 + 0,384 X1., yang berarti tanpa adanya 
kompensasi (X1) maka kepuasan kerja (Y) mempunyai nilai 33,519, sedangkan setiap 
kenaikan satu satuan kompensasi (X1) akan meningkatkan kepuasan kerja (Y) 
sebesar 0,384 satuan. Sedangkan hubungan kepuasan kerja (Y) dengan kompensasi 
(X1) ditunjukkan dengan korelasi sebesar 0,380 yang berarti terdapat hubungan yang 
rendah dan positif antara kompensasi (X1) dengan kepuasan kerja (Y). Tingkat 
peranan kompensasi (X1) terhadap kepuasan kerja (Y) dikatakan rendah dengan 
kontribusi sebesar 14,4 %, sedangkan faktor yang lainnya sebesar 85,6 %. Artinya, 
seharusnya semakin baik sistem kompensasi maka akan semakin tinggi pula 
kepuasan kerja karyawan, sebaliknya semakin buruk sistem kompensasi maka akan 
semakin buruk pula kepuasan kerja karyawan. Dengan kata lain kesimpulan ini 
menjelaskan bahwa kepuasan kerja dapat ditingkatkan dengan jalan memperbaiki 
kompensasi.     

Analisis pengaruh Gaya Kepemimpinan (X2) dengan kepuasan kerja (Y) 
ditunjukkan dengan persamaan regresi  Y = 31,599 + 0,480 X2., yang berarti tanpa 
adanya gaya kepemimpinan (X2) maka kepuasan kerja (Y) mempunyai nilai 31,599, 
sedangkan setiap kenaikan satu satuan gaya kepemimpinan (X2) akan meningkatkan 
kepuasan kerja (Y) sebesar 0,480 satuan. Sedangkan hubungan gaya kepemimpinan 
(X2) dengan kepuasan kerja (Y) ditunjukkan dengan korelasi sebesar 0,465 yang 
berarti terdapat hubungan yang sedang dan positif antara gaya kepemimpinan (X2) 
dengan kepuasan kerja (Y). Tingkat peranan gaya kepemimpinan (X2) dengan 
kepuasan kerja (Y) dikatakan sedang dengan kontribusi sebesar 21,6%, sedangkan 
faktor lainnya sebesar 78,4%. Artinya semakin baik gaya kepemimpinan  maka akan 
semakin baik pula kepuasan kerja karyawannya, sebaliknya semakin buruk gaya 
kepemimpinan maka akan semakin buruk pula kepuasan kerja karyawan. Dengan 
kata lain kesimpulan ini menjelaskan bahwa kepuasan kerja karyawan dapat 
ditingkatkan dengan jalan memperbaiki gaya kepemimpinan. 

Analisis pengaruh kompensasi (X1), dan gaya kepemimpinan  (X2) secara 
bersama-sama dengan kepuasan kerja karyawan (Y) ditunjukkan dengan dengan 
persamaan regresi Y = 28,376 + 0,131X1 + 0,391X2, yang berarti tanpa adanya 
kompensasi (X1) dan gaya kepemimpinan (X2) maka kepuasan kerja (Y) mempunyai 
nilai 28,376. Sedangkan hubungan kompensasi (X1) dan gaya kepemimpinan (X2) 
dengan kepuasan kerja (Y) ditunjukkan dengan korelasi sebesar 0,475 yang berarti 
terdapat hubungan yang sedang dan positif antara kompensasi (X1) dan gaya 
kepemimpinan (X2) dengan kepuasan kerja (Y). Sedangkan tingkat peranan 
kompensasi (X1) dan gaya kepemimpinan (X2) secara bersama-sama terhadap 
kepuasan kerja (Y) dikatakan sedang dengan kontribusi sebesar 0.225, artinya 
tingkat peranan kompensasi (X1) dan gaya kepemimpinan (X2) dengan kepuasan 
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kerja (Y) secara bersama-sama dikatakan sedang dengan kontribusi sebesar 22,5 %  
sedangkan faktor lainnya sebesar 77,5%. Artinya kesimpulan ini juga menjelaskan 
bahwa kepuasan kerja dapat ditingkatkan dengan memperbaiki kompensasi dan 
gaya kepemimpinan, semakin baik  kompensasi dan gaya kepemimpinan maka akan 
semakin baik kepuasannya, sebaliknya semakin buruk kompensasi dan gaya 
kepemimpinan maka akan semakin buruk pula kepuasan kerjanya.  

Dari hasil penelitian maka dapat dikatakan pengaruh Kompensasi (X1) dan 
Gaya Kepemimpinan (X2) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap 
Kepuasan Kerja (Y) relatif rendah. Dengan persentase 14,4% untuk kompensasi 
terhadap kepuasan kerja, kemudian 21,6% untuk gaya kepemimpinan terhadap 
kepuasan kerja, dan 22,5% untuk kompensasi dan gaya kepemimpinan secara 
bersama-sama terhadap kepuasan kerja. Perbaiki kompensasi saja tidak akan begitu 
berarti menaikkan tingkat kepuasan kerja, sedangkan dengan perbaiki gaya 
kepemimpinan akan memberi pengaruh lebih besar terhadap kepuasan kerja, namun 
apabila perbaikan tersebut dilakukan secara bersama-sama maka akan lebih berarti.  

Penelitian ini belum sempurna karena perlu dicari faktor lain yang 
mempunyai pengaruh besar terhadap kepuasan kerja. Pada kesimpulannya masih  
terdapat faktor lain yang dianggap juga memiliki pengaruh yang besar dengan 
kepuasan kerja karyawan Hotel Pangrango Bogor. Oleh karena itu perlu adanya 
penelitian lebih lanjut dengan menggunakan faktor lain sebagai variabel bebas 
seperti pengambilan keputusan, kompetensi, penilaian kinerja, motivasi, dan lain 
sebagainya. 
 

 
IMPLIKASI 

 

 Sebagai dampak yang diperoleh dari penelitian tersebut, terdapat beberapa 
implikasi pada Hotel Pangrango Bogor seperti uraian dibawah ini :  

Dengan memperhatikan hasil penelitian tersebut, pihak manajemen Hotel 
Pangrango Bogor perlu membenahi sistem kompensasinya. Pada hakekatnya sistem 
kompensasi yang semakin baik maka akan semakin baik pula tingkat kepuasan 
karyawannya. Sebaliknya jika sistem kompensasi kurang memuaskan bagi karyawan 
maka akan terjadi ketidak puasan karyawan dalam bekerja, tidak adanya semangat 
kerja, dan juga pekerjaan seringkali dilaksanakan dengan tidak maksimal. 

Dengan memperhatikan hasil penelitian tersebut, selain membenahi sistem 
kompensasi pihak manajemen Hotel Pangrango Bogor juga perlu lebih 
memperhatikan gaya kepemimpinan bagi  pegawainya. Pada hakekatnya gaya 
kepemimpinan yang semakin baik maka akan semakin baik pula tingkat kepuasan 
kerja karyawannya. Kurangnya baiknya gaya kepemimpinan yang diterapkan maka 
akan menimbulkan kurang puasnya karyawan dalam bekerja, dan hal tersebut akan 
menurunkan tingkat produktifitas karyawan, kurangnya kualitas pekerjaan yang 
dihasilkan oleh karyawan, banyaknya karyawan yang lalai dalam melaksanakan 
pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan lain sebagainya. 

Dari hasil penelitian tersebut sebaiknya pihak manajemen Hotel Pangrango Bogor 
juga memperhatikan faktor lain yang berhubungan dengan kepuasan kerja karyawan 
selain kompensasi dan gaya kepemimpinan. Karena masih terdapat faktor lain yang 
juga mempunyai hubungan yang erat terhadap kepuasan kerja seperti disiplin kerja, 
kompetensi, lingkungan kerja, budaya organisasi, penilaian kinerja dan motivasi.  

  
SARAN 
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Sesuai hasil analisis data sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis 
menyampaikan beberapa saran pertimbangan sebagai berikut : 

Dalam rangka meningkatkan kepuasan kerja karyawan, pihak manajemen 
Hotel Pangrango Bogor agar dapat meningkatkan kepuasan karyawan dengan cara 
memperbaiki hal-hal yang berhubungan dengan sistem kompensasi yang selama ini 
diberlakukan di Hotel Pangrango Bogor antara lain dengan memberikan tunjangan 
yang berarti bagi pegawai, memberikan penghargaan berupa surat rekomendasi atau 
pun piagam kepada pegawai yang berprestasi dan karyawan yang memiliki masa 
kerja yang cukup lama, memberikan upah atau gaji tepat waktu, dan memperhatikan 
keadilan dalam memberikan kompensasi agar tidak ada pilih kasih yang pada 
akhirnya karyawan tersebut tidak bekerja dengan optimal, dan masih banyak lagi 
yang dapat manajemen Hotel Pangrango Bogor lakukan untuk meningkatkan 
kepuasan kerja karyawan melalui sistem kompensasi.  

Dalam rangka meningkatkan kepuasan kerja karyawan, pihak manajemen 
Hotel Pangrango Bogor agar dapat meningkatkan kepuasan karyawannya juga 
dengan cara memperbaiki hal-hal yang berhubungan dengan gaya kepemimpinan 
yang berlaku dalam Hotel Pangrango Bogor antara lain dengan memberikan 
penilaian kerja kepada karyawan secara adil, peningkatan pengawasan kerja juga 
perlu dilakukan agar karyawan merasa tidak bekerja sendirian karena ada pimpinan 
yang mengawasi,  dan pengawasan kerja juga membantu karyawan agar lebih aktif 
dalam bekerja. Selain itu integrasi antara pimpinan dan karyawan juga perlu 
ditingkatkan, dengan kata lain pada saat tertentu pimpinan perlu berlaku seperti 
teman agar karyawan tidak sungkan untuk bertukar pikiran atau bahkan memberikan 
saran dan kritik yang membangun bagi perusahaan. Dan masih banyak lagi yang 
dapat dilperhatikan oleh pihak manajemen Hotel Pangrango Bogor untuk 
meningkatkan kepuasan kerja melalui gaya kepemimpinan yang sesuai dengan 
tujuan perusahaan.  

Diharapkan meneruskan penelitian dengan menggunakan variabel bebas 
lain untuk mengetahui faktor-faktor lain yang secara komprehensif dapat 
mempengaruhi kepuasan kerja karyawan.   

Upaya penelitian untuk menguji faktor kompensasi dan gaya 
kepemimpinan perlu dilanjutkan dengan mengadakan penelitian yang sama di 
tempat lain, atau di lokasi lain dengan sampel yang lebih banyak. 
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