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ABSTRAK 

Fitria, Annisa Rachma. 2016. “Pengaruh Komunikasi, Partisipasi Penyusunan 

Anggaran, Kompensasi, Pengembangan Karir terhadap Kepuasan Kerja Pimpinan 

Badan Pertanahan Nasional melalui Motivasi sebagai Variabel Mediasi”. Skripsi. 

Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

Amir Mahmud, S.Pd., M.Si. 

 

Kata Kunci: Komunikasi, Partisipasi Anggaran, Kompensasi, Pengembangan Karir 

,Kepuasan Kerja Pimpinan dan Motivasi. 

 

Gaji dan tunjangan merupakan salah satu penyebab dari ketidakpuasan 

pegawai, yang menyebabkan pegawai menjadi sering menunda-nunda pekerjaan, 

hanya bekerja bila ada pengawasan, tidak masuk kerja, kurang bertanggung jawab 

terhadap tugas, dan bekerja tidak sesuai dengan job-descriptionnya. Perilaku 

demikian menunjukkan bahwa masih belum adanya kepuasan dan motivasi pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh komunikasi, partisipasi penyusunan anggaran, kompensasi dan 

pengembangan karir terhadap kepuasan kerja pimpinan melalui motivasi sebagai 

variabel mediasi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pimpinan/pejabat di Badan 

Pertanahan Nasional Kota  Semarang dengan jumlah 54 pimpinan. Data yang 

digunakan berupa data primer menggunakan kuesioner. Teknik analisis data 

menggunakan analisis jalur. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

komunikasi, partisipasi penyusunan anggaran, kompensasi, dan pengembangan karir. 

Sementara variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepuasan kerja dengan 

motivasi sebagai variabel mediasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi dan kompensasi tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja, sedangkan partisipasi penyusunan anggaran 

dan pengembangan karir berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Pengaruh 

komunikasi, partisipasi anggaran, kompensasi dan pengembangan karir terhadap 

motivasi terbukti signifikan. Motivasi terbukti mampu menjembatani pengaruh tidak 

langsung antara komunikasi, partisipasi anggaran, kompensasi dan pengembangan 

karir terhadap kepuasan kerja pimpinan. 
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ABSTRACT 

Fitria, Annisa Rachma. 2016. “The Influence of Communication, Budget 

Participation, Compensation, Career Development towards Job Satisfaction 

Leadership National Land Agency through Motivation as Mediating Variable. Final 

Project. Major of Accounting. Faculty of Economics, Semarang State University. 

Advisor: Amir Mahmud, S.Pd., M.Si. 

 

Keywords: Communication, Participation Budget, Compensation, Career 

Development, Job Satisfaction Leadership and Motivation. 

 

Salary and allowance is the causes of employees dissatisfaction, which causes 

employees often delay the work, only work if there is supervision, absent from work, 

and less responsible for the task and work not in accordance with the job description. 

Such behavior shows that there is still the satisfaction and motivation of empployees 

in performing their duties. The purpose of this study was to know the effect of 

communication, participation budgeting, compensation and career development to job 

satisfaction leadership through motivation as mediating variables. 

The population in this study are all leaders in the National Land Agency of 

Semarang with a total of 54 leaders. The data that being used is primary using a 

questionnaire. The data analysis technique uses path analysis. The independent 

variable in this study are the communication, budgeting participation, compensation 

and career development. The dependent variable in this research is job satisfaction 

with motivation as an intervening variable. 

The results showed that the communication and compensation have no effect 

on job satisfaction, while the budgetary participation and career development have 

effect on job satisfaction. For the influence of communication, participation 

budgeting, compensation and career development on the motivation proved 

significant. Motivation proved able to bridge the indirect effect between 

communication, participation budgeting, compensation and career development to job 

satisfaction leadership. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia sebagai penggerak dalam sebuah organisasi tentunya menjadi bagian 

yang penting. Keberadaan manusia sebagai sebuah aset dalam organisasi akan dapat 

membantu organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya. Dalam sebuah organisasi 

pemerintahan seperti Kantor Badan Pertanahan Nasional Semarang tentunya 

memiliki anggota organisasi didalamnya yang disebut sebagai pegawai. Tidak semua 

pegawai memiliki kemampuan intelektual yang sama, tetapi yang terpenting adalah 

pegawai mengetahui perbedaan kemampuannya dengan pegawai lain dan dapat 

memanfaatkan kemampuan intelektualnya untuk melakukan pekerjaan dengan baik, 

karena pekerjaan menuntut hal yang berbeda-beda dari setiap individu (Robbins, 

2009). Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk 

melakukan berbagai aktivitas mental, seperti berpikir, menalar, dan memecahkan 

masalah. 

Tujuan seseorang untuk bekerja adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup 

mereka (Dhermawan, 2012). Jika organisasi memperhatikan pegawai dan memenuhi 

hak-hak mereka, hal tersebut dapat berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

pegawai. Karena semakin pegawai merasa puas, mereka akan termotivasi untuk 

melakukan pekerjaan dengan lebih baik lagi. Pegawai yang merasa puas cenderung 

berbicara secara positif tentang organisasi, memiliki komunikasi yang baik dengan
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pegawai yang lain, dan melewati harapan normal akan pekerjaan mereka. Pegawai 

yang merasa puas juga akan berbuat lebih dalam pekerjaan mereka (Robbins, 2009). 

Kepuasan kerja merupakan salah satu persoalan yang harus diperhatikan oleh 

organisasi. Organisasi harus memperhatikan pegawai mulai dari gaji, peralatan yang 

digunakan, komunikasi dengan pegawai lainnya serta penghargaan bagi para 

pegawainya. Persoalan-persoalan yang sering muncul akibat tidak adanya kepuasan 

kerja biasanya pegawai akan keluar dari pekerjaannya, pegawai menjadi lesu dan 

kurang termotivasi akan pekerjaannya, sering terlambat masuk kerja, serta sering 

melakukan bolos kerja. 

Menurut Robbins (2009: 111), ada konsekuensi ketika pegawai menyukai dan 

tidak menyukai pekerjaan mereka. Berkaitan dengan persoalan kepuasan kerja, 

permasalahan yang dijumpai adalah ketidakpuasan kerja. Ada empat respon terhadap 

ketidakpuasan kerja, yaitu keluar, aspirasi, kesetiaan, dan pengabdian. Keluar yaitu 

perilaku ketidakpuasan yang ditujukan untuk meninggalkan organisasi, termasuk 

mencari posisi baru dan mengundurkan diri akibat tidak puas terhadap pekerjaannya. 

Aspirasi yaitu ketidakpuasan yang diungkapkan melalui usaha yang aktif dan 

konstruktif berusaha memperbaiki kondisi, termasuk menyarankan perbaikan, 

mendiskusikan masalah dengan atasan, dan beberapa bentuk aktivitas serikat kerja. 

Kesetiaan yaitu ketidakpuasan yang diungkapkan secara pasif tetapi optimis 

menunggu membaiknya kondisi, dan mempercayai organisasi untuk melakukan hal 

yang benar. Yang terakhir adalah pengabdian yaitu, ketidakpuasan yang diungkapkan 

secara pasif membiarkan kondisi menjadi lebih buruk, termasuk dengan 
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ketidakhadiran atau keterlambatan kerja yang terus menerus, kurangnya usaha untuk 

memperbaiki keadaan, dan meningkatnya angka kesalahan. Karena itu salah satu 

langkah yang ditempuh perusahaan adalah mengupayakan terciptanya kepuasan kerja 

pegawai sebagai motivasi pencapaian hasil kerja dan keuntungan bagi organisasi 

(Muttaqien, 2014). 

Kepuasan kerja merupakan penilaian atau cerminan dari perasaan pekerja 

terhadap pekerjaannya. Hal ini tampak dari sikap positif pekerja terhadap 

pekerjaannya dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya (Umar, 2003). 

Menurut Davis (1985:96; dalam Mangkunegara, 2009:117) kepuasan kerja adalah 

perasaan menyokong atau tidak menyokong yang dialami pegawai dalam bekerja. 

Setiap pegawai memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga hasil pekerjaannya 

berbeda-beda pula. Perbedaan tersebut akan menciptakan kepuasan kerja yang 

berbeda untuk konten pekerjaan yang pada intinya sama (Ivancevich, 2007). 

Kepuasan kerja mengacu pada sikap yang lazim ditunjukkan seseorang terhadap 

pekerjaannya. Seseorang dengan kepuasan kerja yang tinggi memiliki sikap positif 

terhadap pekerjaannya, sedangkan orang yang tidak puas memiliki sikap negatif 

(Robbins, 2010). 

Sebagai organisasi yang besar, Badan Pertanahan memerlukan SDM yang 

berkualitas dan professional, yang memungkinkan organisasi dapat bergerak inovatif 

karena komitmen dan profesionalitas pegawainya yang menunjang untuk mendukung 

terselenggaranya tugas dan fungsinya sehingga haruslah diisi oleh pegawai yang 

tepat, baik berdasarkan pendidikan, keahlian, keterampilan, maupun pengalamannya, 
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sehingga dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Namun kenyataannya 

saat ini masih banyak pegawai yang tidak efektif dan efisien dalam melaksanakan 

tugasnya. Hal ini diindikasikan dengan masih adanya pegawai sering menunda-nunda 

pekerjaan, hanya bekerja bila ada pengawasan, banyak pegawai yang absen, kurang 

bertanggung jawab terhadap tugas, bekerja tidak sesuai dengan job-descriptionnya. 

Perilaku demikian menunjukkan bahwa belum adanya kepuasan dan motivasi 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya (Hodidjah, 2008). Hodidjah (2008) juga 

menemukan hasil rataan skor rata-rata persepsi responden mengenai gaji dan 

tunjangan di BPN RI mendapat nilai 2,6 dari skala 5 yang artinya pegawai berada 

pada kriteria cenderung tidak puas. Selain itu menurut Subroto (2008) masalah yang 

terjadi di Badan Pertanahan Nasional adalah masih adanya pegawai yang belum 

memahami tupoksinya sehingga menghambat kinerja dan pelasanaan program, serta 

fasilitas kerja yang kurang memadai. Masih rendahnya kualitas pegawai dalam 

bekerja dapat dilihat dari masih banyaknya pegawai yang tidak masuk kerja tanpa 

alasan yang jelas, serta hampir 50% pegawai Negeri Sipil belum produktif ditinjau 

dari aspek kepegawaian, kelembagaan, ketatalasanaan, dan pengawasan (Susanto, 

2010). 

Menurut Luthan (1995; dalam Umar, 2003), terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, yaitu gaji, pekerjaan itu sendiri, promosi 

pekerjaan, supervisi, dan rekan sekerja. Sedangkan menurut Tohardi (2007) dalam 

Septiadi (2010), menyatakan ada beberapa faktor pokok yang mempengaruhi kepua 
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san kerja pegawai, antara lain; kepemimpinan, komunikasi, dan lingkungan kerja 

fisik. 

Penelitian tentang kepuasan kerja telah banyak dilakukan oleh penelitian 

sebelumnya. Ningrum (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh komunikasi, 

promosi jabatan, dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja di Astra Credit 

Companies Cabang Kediri hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Penelitian tersebut 

sejalan dengan penelitian Septiadi (2010) bahwa komunikasi berpengaruh signifikan 

positif terhadap kepuasan kerja.  

Setyowati (2013) menemukan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini berarti tinggi 

rendahnya kepuasan kerja tidak dipengaruhi oleh sering tidaknya ikut berpartisipasi 

dalam penyusunan anggaran. Sedangkan menurut Puspaningsih (2002) partisipasi 

dalam penyusunan anggaran memberikan pengaruh terhadap kepuasan kerja manajer. 

Muttaqien (2014) menyatakan bahwa kompensasi mempunyai pengaruh yang 

dominan terhadap kepuasan kerja pegawai. Riansari (2012) menemukan hasil dari 

penelitiannya bahwa kompensasi berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan 

kerja pegawai dimana semakin tinggi kompensasi, maka akan semakin tinggi pula 

kepuasan kerja. Astuti (2014) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa 

kompensasi mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan kerja pegawai, dimana 

semakin tinggi kompensasi yang diberikan menurut kebutuhan hidup pegawai, maka 

kepuasan kerja pegawai akan meningkat. Hasil penelitian Widyono (2013) diketahui 
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bahwa kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai. Penelitian 

Dhermawan (2012) juga menemukan bahwa kompensasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai dimana, semakin baik kompensasi yang 

diterima oleh seorang pegawai, maka akan semakin baik pula kepuasan kerjanya. 

Ekayadi (2011) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa pengembangan 

karir mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. 

Penelitian Ekayadi (2011) sejalan dengan Ningrum (2014) yang menemukan bahwa 

promosi jabatan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Kartika (2010) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa motivasi kerja 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Arifah (2015) juga 

menemukan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja, semakin 

meningkat motivasi maka kepuasan kerja semakin meningkat. Sejalan dengan 

penelitian Kartika (2010) dan Arifah (2015), Astuti (2014) menyimpulkan dari 

temuan penelitiannya bahwa motivasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan karyawan. Berbeda dengan penelitian Kartika (2010), Arifah 

(2015), dan Astuti (2014), Ekayadi (2011) menemukan bahwa motivasi tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Dhermawan (2012) juga menemukan bahwa motivasi tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan kerja. 

Motivasi mempengaruhi kepuasan kerja seseorang, dengan termotivasinya 

karyawan dalam bekerja maka tingkat produktivitasnya akan tinggi dan karyawan 

akan puas akan hasil pekerjaannya. Motivasi diartikan sebagai suatu kekuatan atau 
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tenaga pendorong untuk melakukan suatu hal atau menampilkan suatu perilaku 

tertentu (Gunarsa, 2008). Motivasi merujuk pada kekuatan-kekuatan internal atau 

eksternal seseorang yang membangkitkan antusiasme dan perlawanan untuk 

melakukan serangkaian tindakan tertentu (Daft, 2006). Motivasi mengacu pada proses 

dimana usaha seseorang diberi energi, diarahkan, dan berkelanjutan menuju 

tercapainya suatu tujuan (Robbins, 2010). Secara umum dapat dikatakan bahwa 

semakin terpenuhi kebutuhan seseorang dalam suatu organisasi, semakin 

termotivasilah dia dalam bekerja (Ardana, 2009). Oleh karena itu motivasi dapat 

diartikan sebagai bagian integral dari hubungan/industrial dalam rangka proses 

pembinaan, pengembangan dan pengarahan sumber daya manusia dalam suatu 

perusahaan (Sinungan, 2000). 

Beberapa penelitian yang terkait dengan motivasi telah dilakukan. Filemon 

(2013) telah melakukan penelitian tentang pengaruh iklim komunikasi organisasi 

terhadap motivasi kerja karyawan PT PLN area Sidoarjo hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa iklim komunikasi organisasi berpengaruh positif terhadap 

motivasi kerja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel 

independen secara simultan berpengaruh positif terhadap variabel dependen. 

Pramesthiningtyas (2011) menemukan pengaruh positif signifikan dari partisipasi 

anggaran terhadap motivasi kerja. Ulfa (2013) dari penelitiannya menghasilkan 

pengaruh langsung atau hubungan yang sangat kuat dari kompensasi baik finansial 

maupun non finansial terhadap motivasi kerja karyawan. Suryana (2009) menemukan 
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bahwa pengembangan karir berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap 

motivasi. 

Komunikasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja, dengan adanya komunikasi 

yang lancar dengan rekan kerja, maka suasana kerja menjadi nyaman dan karyawan 

betah untuk bekerja. Komunikasi adalah pemindahan dan pemahaman makna. 

Pemindahan makna berarti jika informasi atau ide-ide belum disampaikan, 

komunikasi belum dilakukan. Agar komunikasi berhasil, makna harus disampaikan 

dan dipahami (Robbins, 2010). Sedangkan menurut Daft (2006: 414) komunikasi 

dapat didefinisikan sebagai proses dimana informasi ditukar dan dipahami oleh dua 

orang atau lebih, biasanya dengan maksud untuk memotivasi atau mempengaruhi 

perilaku. Komunikasi juga bukan sekedar mengirimkan informasi. Komunikasi 

adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem yang biasa, 

baik dengan simbol-simbol, perilaku, ataupun tindakan. Proses komunikasi juga tidak 

sederhana, komunikasi biasanya kompleks, dan peluang untuk mengirim atau 

menerima pesan- pesan yang salah sangatlah banyak (Daft, 2006).  

Anggaran partisipatif merupakan pendekatan manajerial yang umumnya 

dinilai dapat meningkatkan efektivitas organisasional, sehingga dapat menciptakan 

kepuasan kerja karyawan. Partisipasi adalah suatu proses dimana individu-individu 

terlibat di dalamnya dan mempunyai pengaruh pada penyusunan target anggaran yang 

kinerjanya akan di evaluasi dan kemungkinan akan dihargai atas pencapaian target 

anggaran mereka (Sutapa, 2010). Proses penyusunan angaran merupakan kegiatan 

penting yang melibatkan berbagai pihak, baik manajer tingkat atas maupun manajer 
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tingkat bawah dimana masing-masing pihak memainkan peran dalam mempersiapkan 

dan mengevaluasi berbagai alternatif dan tujuan angaran (Setyowati, 2013). Agar 

suatu anggaran tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan kerjasama 

yang baik antara bawahan dan atasan dalam penyusunan anggaran. Karena proses 

penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dan kompleks. 

Kompensasi juga berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Istilah 

kompensasi merujuk pada semua pembayaran moneter dan semua barang dan 

komoditas yang digunakan sebagai pengganti uang untuk memberi penghargaan pada 

karyawan (Daft, 2006). Kompensasi moneter melibatkan penilaian kontribusi 

karyawan guna membagikan kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung 

secara wajar dan adil (Suyanto, 2008). Pegawai harus diberi imbalan bagi upaya yang 

telah mereka keluarkan untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan mereka sendiri 

(Sirait, 2011).  Kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima pegawai 

sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan di organisasi dalam bentuk uang atau barang 

berupa gaji, upah, bonus, insentif, dan tunjangan. Kompensasi dikaitkan langsung 

dengan kinerja seperti upah atau gaji, bonus, dan komisi (Hariandja, 2002). 

Pengembangan karir dinilai mampu meningkatkan kepuasan kerja karyawan, 

dimana pengertian karir adalah proses adaptasi seumur hidup yang terkait baik 

dengan penyiapan diri terhadap kerja, dunia kerja dan berganti posisi kerja, maupun 

meninggalkan dunia kerja. Pengembangan karir bersifat kontinu dan bisa berubah. 

Pengembangan karir beranjak dari postulat bahwa karir dibangun atas apa yang 

pernah  dilakukan, apa yang diperbuatnya kini, dan apa yang ingin diperbuatnya 
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melalui berbagai tahap perkembangan (Semiawan, 1997). Karir adalah urutan 

aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dan perilaku, nilai-nilai, dan aspirasi 

seseorang selama rentang hidup orang tersebut. Pengembangan karir merupakan hasil 

yang muncul dari interaksi antara perencanaan karir individu dan proses manajemen 

karir institusional (Sofyandi, 2008). Menurut Mathis (2002: 57), pengembangan karir 

penting untuk karyawan, khususnya untuk para manajer. Pengembangan karir 

manajemen harus dipandang sebagai cara untuk menanamkan pengetahuan dan 

pertimbangan yang diperlukan oleh para manajer untuk memenuhi tujuan strategis 

dari organisasi. 

Organisasi pemerintah yang akan diteliti adalah salah satu organisasi yang 

berada di Semarang yaitu Badan Pertanahan Nasional Semarang merupakan salah 

satu organisasi yang berperan dalam melayani kebutuhan masyarakat akan 

kepengurusan tanah untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat, telah 

banyak dilakukan inovasi dan diharapkan mampu memberikan citra positif bagi 

masyarakat akan pelayanan publik dan diharapkan dapat meningkatkan etos kerja 

pegawainya. Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat,  akan membuat 

masyarakat merasa puas dan memuji serta menghargai para pegawainya, karena hal 

itulah pegawai juga merasakan kepuasan kerja. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

skripsi dengan judul “Pengaruh Komunikasi, Partisipasi Anggaran, Kompensasi, dan 

Pengembangan Karir terhadap Kepuasan Kerja Pimpinan Badan Pertanahan Nasional 

melalui Motivasi sebagai Variabel Mediasi”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah komunikasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja? 

2. Apakah partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja? 

3. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja? 

4. Apakah pengembangan karir berpengaruh terhadap kepuasan kerja? 

5. Apakah komunikasi berpengaruh terhadap motivasi? 

6.  Apakah partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap motivasi? 

7. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap motivasi? 

8. Apakah pengembangan karir berpengaruh terhadap motivasi? 

9. Apakah komunikasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja melalui motivasi? 

10. Apakah partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja melalui motivasi? 

11. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja melalui motivasi? 

12. Apakah pengembangan karir berpengaruh terhadap kepuasan kerja melalui 

motivasi? 

13. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, 

maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh komunikasi terhadap kepuasan kerja. 

2. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kepuasan 

kerja. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja. 

4. Untuk menganalisis pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kerja. 

5. Untuk menganalisis pengaruh komunikasi terhadap motivasi. 

6. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap 

motivasi. 

7. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap motivasi. 

8. Untuk menganalisis pengaruh pengembangan karir terhadap motivasi. 

9. Untuk menganalisis pengaruh komunikasi terhadap kepuasan kerja melalui 

motivasi. 

10. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kepuasan 

kerja melalui motivasi. 

11. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja melalui 

motivasi. 

12. Untuk menganalisis pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kerja 

melalui motivasi. 

13. Untuk menganalisis pengaruh langsung motivasi terhadap kepuasan kerja.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan untuk menambah informasi bagi 

manajemen tentang pentingnya pengaruh komunikasi, kompetensi, kompensasi, dan 

pengembangan karir terhadap kepuasan kerja karyawan untuk dijadikan bahan 

masukan dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendaliaan operasi yang 

lebih efektif. 

1.4.2 Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu dalam 

bidang studi yang membahas mengenai kinerja karyawan khususnya mengenai topik 

kepuasan kerja karyawan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sumber referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori  Dua Faktor 

Teori dua faktor dikemukakan oleh Frederick Herzberg (1959; dalam Robbins, 

2009: 227). Herzberg menggunakan teori Abraham Maslow sebagai titik 

acuannya.Teori Herzberg memberikan dua kontribusi penting bagi pimpinan 

organisasi dalam memotivasi karyawan. Pertama, teori lebih eksplisit dari teori 

hirarki kebutuhan Maslow, khususnya mengenai hubungan antara kebutuhan dalam 

performa pekerjaan, kedua, kerangka ini membangkitkan model aplikasi, 

pemerkayaan pekerjaan. Penelitian Herzberg diadakan dengan melakukan wawancara 

terhadap subjek insinyur dan akuntan. Masing-masing subjek diminta menceritakan 

kejadian yang dialami oleh mereka baik yang menyenangkan (memberikan kepuasan) 

maupun yang tidak menyenangkan atau tidak memberikan kepuasan. Kemudian hasil 

wawancara dianalisis untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan 

kerja atau ketidakpuasan kerja.  

Dua faktor yang dapat menyebabkan rasa puas atau tidak puas menurut 

Herzberg yaitu faktor pemeliharaan (hygiene factors) dan faktor pemotivasian 

(motivasional factors). Faktor pemeliharaan meliputi administrasi dan kebijakan 

perusahaan, kualitas pengawasan, hubungan dengan pengawas, hubungan dengan sub 

ordinat, hubugan dengan pegawai lain, upah, keamanan kerja, kondisi kerja, dan 

status. Sedangkan faktor pemotivasian meliputi dorongan berprestasi, pengenalan, 
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kemajuan, work it self, kesempatan berkembang, pencapaian, pengakuan, dan 

tanggung jawab. 

Teori ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh dari motivasi dan kepuasan 

kerja pimpinan dilihat dari komunikasi, partisipasi penyusunan anggaran, 

kompensasi, dan pengembangan karir. Faktor motivasi mewakili variabel partisipasi 

penyusunan anggaran dan pengembangan karir. Kepuasan disini tidak terutama 

dikaitkan dengan perolehan hal-hal yang bersifat materi. Pegawai yang termotivasi 

akan menyukai pekerjaan yang memungkinnya menggunakan kreativitas dan 

inovasinya. Pegawai yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran akan bekerja 

dengan tingkat tanggung jawab yang tinggi dan akan merasa mencapai prestasi kerja 

yang tinggi. Pegawai juga akan merasa senang karena mendapat pengakuan dari 

organisasi akan hasil kerjanya. Survei yang diadakan mengenai motivasi karyawan 

menemukan bahwa karyawan yang menyumbang ide di lingkungan kerja 

kemungkinan besar merasa dihargai, berkomitmen, dan termotivasi. Pegawai akan 

termotivasi dalam bekerja jika pegawai mendapatkan kesempatan untuk berkembang 

dalam organisasi. Seorang pegawai dalam bekerja pasti menginginkan sesuatu yang 

lebih dalam bekerja, mereka menginginkan kemajuan dalam karirnya. 

Faktor pemeliharaan (hygiene) mewakili variabel komunikasi dan kompensasi. 

Faktor pemeliharaan ini menilai bahwa pegawai cenderung melihat kepada apa yang 

diberikan oleh organisasi kepada pegawai dan kinerjanya diarahkan kepada perolehan 

hal-hal yang diinginkannya dari organisasi. Pegawai yang bekerja dalam organisasi 

membutuhkan interaksi dengan pegawai lain agar terjadi komunikasi yang lancar 
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antar pegawai sehingga tercipta suasana yang nyaman, pegawai juga akan merasa 

betah dalam bekerja. Seorang pimpinan juga membutuhkan komunikasi yang baik 

dengan atasannya, bawahannya, dan juga dengan pimpinan yang lain untuk 

memudahkan pekerjaannya. Pegawai yang bekerja juga mengharapkan imbalan dari 

upaya yang telah pegawai keluarkan, jika kompensasi yang diberikan sesuai dengan 

harapan pegawai, maka pegawai akan merasa puas. Beberapa individu dalam bekerja 

lebih berjuang untuk mencapai tujuan pribadi, seperti mendapatkan gaji yang lebih 

tinggi, mendapat banyak tunjangan dan kompensasi. 

Menurut Herzberg faktor hygiene tidak akan mendorong semangat pegawai 

untuk bekerja dengan baik, akan tetapi jika faktor-faktor ini tidak dipenuhi seperti 

gaji yang kurang memadai, kondisi kerja akan menjadi kurang menyenangkan dan 

faktor-faktor itu dapat menjadi sumber ketidakpuasan potensial. Sedangkan faktor 

motivasi merupakan faktor yang mendorong semangat guna mencapai kinerja yang 

lebih tinggi. Jadi pemuasan terhadap kebutuhan tingkat tinggi (faktor motivasi) lebih 

memungkinkan seseorang untuk bekerja dengan baik dari pada pemuasan kebutuhan 

di tingkat hygiene. 

 

2.2 Kepuasan Kerja 

2.2.1 Definisi Kepuasan Kerja 

Menurut Robbins (2009: 99), kepuasan kerja dapat didefinisikan sebagai suatu 

perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah 

evaluasi karakteristiknya. Setiap pekerjaan menuntut interaksi dengan rekan kerja dan 
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atasan-atasan, mengikuti aturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan organisasional, 

memenuhi standar-standar kinerja, menerima kondisi kerja yang sering kali tidak 

ideal, dan lain-lain. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki 

perasaan-perasaan positif tentang pekerjaan tersebut, sementara seseorang yang tidak 

puas memiliki perasaan-perasaan yang negatif tentang pekerjaan tersebut. Ketika 

individu membicarakan sikap karyawan, yang sering dimaksudkan adalah kepuasan 

kerja. 

Sedangkan menurut Keith Davis (1985: 96; dalam Mangkunegara, 2009: 117) 

kepuasan kerja adalah perasaan menyokong atau tidak menyokong yang dialami 

pegawai yang berhubungan dalam pekerjaannya maupun dengan kondisi dirinya. 

Perasaan yang berhubungan dengan pekerjaan melibatkan aspek-aspek seperti upah 

atau gaji yang diterima, kesempatan pengembangan karir, hubungan dengan pegawai 

lainnya, penempatan kerja, jenis pekerjaan,struktur organisasi perusahaan, mutu 

pengawasan. Sedangkan perasaan yang berhubungan dengan dirinya sendiri antara 

lain umur, kondisi kesehatan, kemampuan, pendidikan. 

Menurut Purwono (2007), perusahaan dengan kinerja unggul dan bertaraf 

kelas dunia menggunakan metode ukuran penilaian formal dan informal untuk 

mengetahui tingkat kesejahteraan, kepuasan, dan motivasi karyawan. Sebuah 

organisasi pemerintah juga dapat melakukan beberapa survei dan sensus tentang 

kepuasan pegawai, antara lain melalui employee satisfaction survey. Survei biasanya 

dilakukan setiap satu tahun sekali untuk mengetahui harapan dan tingkat kepuasan 

pegawai di seluruh unit kerja dan seluruh kategori pegawai. 
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Sebagai tindak lanjut dari hasil survei kepuasan pegawai, organisasi 

merencanakan dan melaksanakan program pemenuhannya yang disesuaikan dengan 

kemampuannya. Program tersebut ditetapkan melalui peraturan organisasi, perjanjian 

kerja bersama, dan kebijakan lainnya. Setelah program tersebut diselenggarakan, 

dilakukan evaluasi atas pelaksanaannya. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk 

menyusun program selanjutnya. Selain bedasarkan survei, indikator lain yang dapat 

digunakan oleh organisasi untuk menilai dan memperbaiki kesejahteraan, kepuasan, 

dan motivasi pegawai adalah tingkat turn over pegawai, tingkat absensi, umur, 

tingkat pekerjaan dan keluh kesah pegawai. Ada banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi kesejahteraan, kepuasan, dan motivasi pegawai. Pada perusahaan 

faktor yang paling signifikan biasanya adalah besaran upah atau gaji dan faktor 

promosi atau pengembangan karir merupakan faktor yang mempengaruhi.  

 

2.2.2 Variabel-Variabel Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja merupakan salah satu elemen yang cukup penting dalam 

organisasi. Hal ini karena kepuasan kerja dapat mempengaruhi perilaku seperti malas, 

rajin, produktif, dan lain-lain. Menurut Keith Davis (dalam Mangkunegara 2009), 

kepuasan kerja berhubungan dengan variabel turn over, tingkat absensi, umur, tingkat 

pekerjaan dan ukuran organisasi perusahaan.  

1) Turnover  

Kepuasan kerja lebih tinggi dihubungkan dengan turnover pegawai yang rendah. 

Sedangkan pegawai-pegawai yang kurang puas biasanya turnovernya lebih tinggi 
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2) Tingkat absensi 

Pegawai yang kurang puas cenderung tingkat ketidakhadirannya tinggi. Mereka 

sering tidak datang kerja dengan alasan yang tidak logis dan subjektif. 

3) Umur 

Ada kecenderungan pegawai yang tua lebih merasa puas disbanding pegawai 

yang lebih muda. Hal ini diasumsikan bahwa pegawai yang tua lebih 

berpengalaman menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan. Sedangkan 

pegawai usia muda biasanya mempunyai harapan ideal tentang dunia kerja, 

sehingga antara harapan dengan realita kerja terjadi kesenjangan yang 

menimbulkan rasa tidak puas. 

4) Tingkat pekerjaan 

Pegawai yang menduduki tingkat lebih tinggi cenderung lebih puas dibanding 

pegawai yang menduduki jabatan tingkat rendah. Pegawai yang tingkat 

pekerjaannya lebih tinggi menunjukkan kemampuan kerja yang baik dan aktif 

dalam mengemukakan ide-ide serta kreatif dalam bekerja. 

5) Ukuran organisasi perusahaan 

Ukuran organisasi perusahaan dapat mempengaruhi kepuasan pegawai. Hal ini 

karena besar kecilnya perusahaan berhubungan dengan koordinasi, komunikasi, 

dan partisipasi pegawai.  

Menurut Mangkunegara (2009) kepuasan kerja pegawai di perusahaan 

dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor pegawai dan faktor pekerjaan. Kedua faktor 

tersebut haruslah saling berkesinambungan. Faktor pegawai, yaitu kecerdasan (IQ), 
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kecakapan khusus, umur, jenis kelamin, kondisi fisik, pendidikan, pengalaman kerja, 

masa kerja, kepribadian, emosi, cara berpikir, persepsi, dan sikap kerja. Faktor 

pekerjaan, yaitu jenis pekerjaan, struktur organisasi, pangkat, mutu pengawasan, 

jaminan finansial, kesempatan promosi jabatan, dan interaksi sosial. 

Secara empiris kepuasan kerja pegawai dipengaruhi oleh motivasi kerja 

(Kartika, 2010; Arifah, 2015; Astuti, 2014). Kepuasan kerja juga dipengaruhi oleh 

komunikasi (Ningrum, 2014; Septiadi, 2010), partisipasi anggaran (Wadhan, 2005; 

Sumarmi, 2007), kompensasi (Muttaqien, 2014; Riansari, 2012; Astuti, 2014; 

Widyono, 2013; Dhermawan, 2012), pengembangan karir (Ekayadi, 2011; Ningrum, 

2014), lingkungan kerja (Dhermawan, 2012; Riansari, 2012; Ningrum, 2014; Sari, 

2013 Septiadi, 2010), kepemimpinan (Muttaqien, 2014; Septiadi, 2010), kompetensi 

(Dhermawan, 2012; Sari, 2013), komitmen organisasi (Arifah, 2015; Tranggono, 

2008), dan komitmen professional (Arifah, 2015; Tranggono, 2008; Badjuri, 2009). 

 

2.2.3 Faktor-Faktor Kepuasan Kerja 

Faktor-faktor kepuasan kerja yang diambil berdasarkan pada Job Descriptive 

Index, dimana terdapat pengukuran yang standar terhadap kepuasan kerja, yang 

meliputi beberapa faktor yaitu pekerjaan itu sendiri, mutu dan pengawasan supervisi, 

gaji atau upah, kesempatan promosi, dan rekan kerja (Kartika,2010). Job Description 

Index adalah pengukuran terhadap kepuasan kerja yang dipergunakan secara luas. 

Riset menunjukkan bahwa Job Description Index dapat menyediakan skala kepuasan 
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kerja yang valid dalam skala yang dapat dipercaya (Dipboye, Robert, Smith, Howell, 

1994:157; dalam Kartika, 2010). 

1) Pekerjaan itu sendiri 

Setiap karyawan lebih menyukai pekerjaan yang memberikan peluang kepada 

mereka untuk menggunakan ketrampilan dan kemampuan yang dimiliki, yang 

mampu menawarkan satu varietas tugas, kebebasan dan umpan balik tentang 

seberapa baiknya mereka dalam melakukan hal tersebut. Karakteristik tersebut 

membuat pekerjaan menjadi lebih menantang secara mental. Studi-studi mengenai 

karakteristik pekerjaan, diketahui bahwa sifat dari pekerjaan itu sendiri adalah 

determinan utama dari kepuasan kerja. Lima dimensi inti dari materi pekerjaan 

yang meliputi ragam ketrampilan (skill variety), identitas pekerjaan (task identity), 

keberartian pekerjaan (task significance), otonomi (autonomy) dan umpan balik 

(feed back). Dari setiap dimensi inti dari pekerjaan mencakup sejumlah aspek 

materi pekerjaan yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja seseorang. Adapun 

kaitan masing masing dimensi tersebut dengan semakin besarnya keragaman 

aktivitas pekerjaan yang dilakukan, seseorang akan merasa pekerjaanya semakin 

berarti. 

2) Gaji atau Upah 

Karyawan selalu menginginkan sistem penggajian yang sesuai dengan 

harapan mereka. Apabila pembayaran tersebut tampak adil berdasarkan pada 

permintaan pekerjaan, tingkat ketrampilan individu, dan standar pembayaran 

masyarakat pada umumnya, maka kepuasan yang dihasilkan akan juga tinggi 
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Upah sebagai jumlah keseluruhan pengganti jasa yang telah dilakukan oleh tenaga 

kerja yang meliputi upah pokok dan tunjangan sosial lainnya (Heijdrachman, 

1992:111; dalam Kartika, 2010). Gaji merupakan salah satu karakteristik 

pekerjaan yang menjadiukuran ada tidaknya kepuasan kerja, dalam artian ada atau 

tidaknya keadilan dalam pemberian gaji tersebut. Gaji atau upah yang diberikan 

kepada karyawan merupakan suatu indikator terhadap keyakinan seseorang pada 

besarnya upah yang harus diterima. 

3) Kesempatan Promosi 

Promosi merupakan perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan yang lain 

dimana jabatan tersebut memiliki status dan tanggung jawab yang lebih tinggi. 

Hal ini memberikan nilai tersendiri bagi karyawan, karena merupakan bukti 

pengakuan terhadap prestasi kerja yang telah dicapai oleh karyawan. Promosi 

juga memberikan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi, untuk lebih 

bertanggung jawab dan meningkatkan status sosial (Robbins, 2003:108; dalam 

Kartika, 2010). Oleh karena itu salah satu kepuasan terhadap pekerjaan dapat 

dirasakan melalui ketetapan dan kesempatan promosi yang diberikan oleh 

perusahaan. 

4) Rekan Kerja 

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan 

orang lain, begitu juga dengan karyawan di dalam melakukan pekerjaannya 

membutuhkan interaksi dengan orang lain baik rekan kerja maupun atasan 

mereka. Pekerjaan seringkali juga memberikan kepuasan kebutuhan sosial, 
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dimana tidak hanya dalam arti persahabatan saja tetapi dari sisi lain seperti 

kebutuhan untuk dihormati, berprestasi, dan berafiliasi. Rekan kerja juga 

merupakan bagian dari perwujudan salah satu teori motivasi menurut Alderfer 

yaitu kebutuhan akan hubungan (Relatedness Needs), dimana penekanan ada pada 

pentingnya hubungan antar-individu (interpersonal relationship) dan 

bermasyarakat (social relationship). (George & Jones, 2002, p.59; dalam Kartika, 

2010). Pada dasarnya seorang karyawan juga menginginkan adanya perhatian dari 

rekan kerjanya, sehingga pekerjaan juga mengisi kebutuhan karyawan akan 

interaksi sosial, sehingga pada saat seorang karyawan memiliki rekan kerja yang 

saling mendukung dan bersahabat, maka akan meningkatkan kepuasan kerja 

mereka. 

 

2.3 Motivasi 

2.3.1 Definisi Motivasi 

Menurut Robbins (2009), motivasi didefinisikan sebagai proses yang 

menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai 

tujuannya. Motivasi umum berkaitan dengan usaha mencapai tujuan apapun, maka 

dari itu fokus tersebut dipersempit menjadi tujuan-tujuan organisasional untuk 

mencerminkan minat kita terhadap perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan. 

Intensitas berhubungan dengan seberapa giat seseorang berusaha. Elemen ini adalah 

elemen yang paling banyak mendapat perhatian ketika sedang membicarakan tentang 

motivasi. Namun intensitas yang tinggi sepertinya tidak akan menghasilkan prestasi 
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kerja yang memuaskan kecuali upaya tersebut dikaitkan dengan arah yang 

menguntungkan organisasi, dengan demikian kualitas serta intensitas upaya harus 

dipertimbangkan secara bersamaan. Dimensi ketekunan merupakan ukuran seberapa 

lama seseorang bisa mempertahankan usahanya. Individu-individu yang termotivasi 

bertahan melakukan suatu tugas dalam waktu yang cukup lama demi mencapai tujuan 

mereka.  

Sinungan (2000: 137) menyatakan bahwa pegawai di dalam proses produksi 

adalah sebagai manusia (individu) sudah barang tentu memiliki identifikasi tersendiri 

antara lain seperti tabiat/watak, sikap laku/penampilan, kebutuhan, keinginan, cita-

cita/kepentingan-kepentingan lainnya, kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk oleh 

aslinya, dan keadaan lingkungan dan pengalaman pegawai itu sendiri. Karena setiap 

pegawai memiliki identifikasi yang berlainan sebagai akibat dari latar belakang 

pendidikan, pengalaman, dan lingkungan masyarakat yang beraneka ragam, maka ini 

akan terbawa juga dalam hubungan kerjanya sehingga akan mempengaruhi sikap dan 

tingkah laku pegawai tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Hakikatnya motivasi seseorang berbeda-beda karena adanya perbedaan 

kepentingan maka perlu diciptakan motivasi yang searah untuk mencapai tujuan 

bersama dalam rangka kelangsungan usaha dan ketenangan kerja, sehingga apa yang 

menjadi kehendak dan cita-cita kedua belah pihak dapat diwujudkan. Menurut 

Ardana (2009: 31), dalam bekerja seseorang pasti termotivasi akan beberapa hal yang 

menyangkut akan hidupnya dan beberapa orang termotivasi karena berbagai alasan. 

Alasan-alasan tersebutlah yang membuat seorang karyawan semangat dalam bekerja. 
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Berikut proses timbulnya motivasi seseorang sehingga dia bekerja keras dalam 

usahanya agar mendapatkan sesuatu yang seseorang harapkan seperti kebutuhan yang 

belum terpenuhi, mencari dan memilih cara-cara untuk memuaskan kebutuhan 

(melibatkan kemampuan, keterampilan, pengalaman), perilaku yang diarahkan pada 

tujuan, evaluasi prestasi, imbalan atau hukuman, kepuasan, dan menilai kembali 

kebutuhan yang belum terpenuhi. 

 

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Motivasi kerja mempunyai banyak faktor, menurut Ardana (2009: 31), banyak 

pakar yang telah menulis tentang faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang 

dalam bekerja yang masing-masing punya aksentuasi tersendiri, tetapi bila dipilih 

faktor-faktor tersebut dibedakan menjadi karakteristik individu dan faktor-faktor 

pekerjaan. 

Karakteristik individu sangat mempengaruhi motivasi seorang pegawai dalam 

bekerja. Karakteristik tersebut meliputi minat; sikap terhadap diri sendiri, pekerjaan, 

dan situasi pekerjaan; kebutuhan individual; kemampuan atau kompetensi; 

pengetahuan tentang pekerjaan; serta emosi, suasana hati, perasaan keyakinan dan 

nilai-nilai pada diri pegawai. Umumnya karakteristik individu ini dalam bekerja 

mempengaruhi bagaimana orang menilai apa yang diperolehnya dari bermacam-

macam faktor dalam pekerjaan yang diuraikan di bawah ini. Apabila faktor-faktor 

pekerjaan cocok dengan karakteristik individu dalam bekerja, seseorang cenderung 
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untuk termotivasi menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sehingga akan 

tumbuh kepuasan kerja dalam individu tersebut. 

Faktor pekerjaan juga sangat mempengaruhi seorang pegawai dalam bekerja. 

Faktor tersebut yaitu faktor lingkungan pekerjaan dan faktor dalam pekerjaan. Faktor 

lingkungan pekerjaan meliputi gaji dan benefit yang diterima; kebijakan-kebijakan 

perusahaan; supervisi; hubungan antar manusia; kondisi pekerjaan seperti jam kerja, 

lingkungan fisik, dan sebagainya; serta budaya organisasi. Sedangkan faktor dalam 

pekerjaan meliputi sifat pekerjaan; rancangan tugas atau pekerjaan; pemberian 

pengakuan terhadap prestasi; tingkat/besarnya tanggung jawab yang diberikan; 

adanya perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan; serta adanya kepuasan dari 

para pekerja. 

 

2.3.3 Unsur-Unsur Motivasi Kerja 

George dan Jones (2005, p.175) dalam Kartika (2010) menyatakan bahwa 

unsur–unsur motivasi kerja meliputi arah perilaku, tingkat usaha, dan tingkat 

kegigihan yang dapat mendorong pegawai untuk semangat dalam bekerja di dalam 

perusahaan.   

2.6.3.1 Arah perilaku (direction of behavior) 

Banyak perilaku yang dapat dilakukan oleh pegawai dalam bekerja. Arah 

perilaku (direction of behavior) mengacu pada perilaku yang dipilih seseorang dalam 

bekerja dari banyak pilihan perilaku yang dapat mereka jalankan baik tepat maupun 

tidak. Banyak contoh perilaku tidak tepat yang dapat dilakukan oleh seorang pegawai, 
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perilaku–perilaku ini nantinya akan menjadi suatu penghambat bagi organisasi dalam 

mencapai tujuannya. Sedangkan untuk mencapai tujuan organisasi secara maksimal, 

pegawai  harus memiliki motivasi untuk memilih perilaku yang fungsional dan dapat 

membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Setiap pegawai diharapkan dapat 

bekerja tepat waktu, mengikuti peraturan yang berlaku, serta kooperatif dengan 

sesama rekan kerja. 

2.6.3.2 Tingkat usaha (level of effort) 

Tingkat usaha atau level of effort berbicara mengenai seberapa keras usaha 

seseorang untuk bekerja sesuai dengan perilaku yang dipilih. Seorang pegawai tidak 

cukup jika hanya memilih arah perilaku yang fungsional bagi pencapaian tujuan 

perusahaan. Namun, juga harus memiliki motivasi untuk bekerja keras dalam 

menjalankan perilaku yang dipilih. Misalnya dalam pekerjaan, seorang pekerja tidak 

cukup hanya memilih untuk selalu hadir tepat waktu, namun juga perlu dilihat 

keseriusan dan kesungguhannya dalam bekerja. 

2.6.3.3 Tingkat kegigihan (level of persistence) 

Hal ini mengacu pada motivasi karyawan ketika dihadapkan pada suatu 

masalah, rintangan atau halangan dalam bekerja, seberapa keras seorang karyawan 

tersebut terus berusaha untuk menjalankan perilaku yang dipilih. Misalnya saja bila 

ada kendala pada cuaca atau masalah kesehatan seorang pegawai produksi, apakah 

pegawai tersebut tetap tepat waktu masuk bekerja dan sungguh–sungguh 

mengerjakan tugas seperti biasanya atau memilih hal lain, seperti ijin pulang atau 

tidak masuk kerja. Hal ini dibuat pengecualian jika masalah kesehatan yang dialami 
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pekerja termasuk penyakit serius yang dapat menyebabkan seseorang tidak mampu 

bekerja. 

 

2.4 Komunikasi 

2.4.1 Definisi Komunikasi 

Berkomunikasi paling tidak melibatkan dua orang atau lebih, dan proses 

pemindahan pesannya dapat dilakukan dengan menggunakan cara-cara 

berkomunikasi yang biasa dilakukan oleh seseorang dengan yang lainnya melalui 

lisan, tulisan, maupun sinyal-sinyal nonverbal. Terdapat dua jenis komunikasi yaitu 

komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) dan komunikasi lintas 

budaya (intercultural/ cross cultural communication), masing-masing komunikasi 

tersebut memiliki karakter yang berbeda dari yang lainnya (Purwanto, 2011). 

Robbins (2010: 78) menyatakan bahwa komunikasi mempunyai empat fungsi 

utama yaitu pengendalian, motivasi, mengungkapkan ekspresi secara emosional, dan 

memberikan informasi. Pengendalian, komunikasi bertindak untuk mengendalikan 

perilaku pegawai dalam beberapa cara. Seperti yang diketahui, organisasi mempunyai 

banyak hierarki wewenang dan pedoman formal yang harus ditaati oleh seluruh 

pegawai. Komunikasi informal juga dapat mengendalikan perilaku seseorang dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya. Komunikasi memotivasi pegawai dengan cara 

menjelaskan kepada para pegawai apa yang harus dilakukan, seberapa baik pegawai 

melakukan pekerjaannya, dan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja 

jika belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi tempat 
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pegawai bekerja. Komunikasi sangat diperlukan ketika para pegawai menetapkan 

tujuan-tujuan yang spesifik, usaha untuk mencapai tujuan tersebut, dan untuk 

menerima umpan balik tentang kemajuan tujuan teresebut. 

Bagi banyak pegawai di dalam sebuah organisasi, kelompok kerja  adalah 

sumber utama dari interaksi sosial di lingkungan kerja. Komunikasi yang terjadi di 

dalam sebuah kelompok di perusahaan merupakan mekanisme dasar dimana para 

anggota kelompok berbagi perasaan frustasi dan kepuasan. Oleh karenanya, 

komunikasi mengungkapkan ekspresi secara emosional dan untuk memenuhi 

kebutuhan sosial. Individu-individu dan kelompok-kelompok membutuhkan 

informasi untuk melakukan berbagai hal dalam organisasi. Komunikasi dapat 

memberikan informasi tersebut. 

 

2.4.2 Komunikasi Antarpribadi 

Menurut Purwanto (2011: 26), komunikasi antarpribadi merupakan bentuk 

komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa 

yang mudah dipahami kedua belah pihak dan cenderung lebih fleksibel dan informal. 

Komunikasi yang terjalin cenderung lebih santai, akrab, dan tidak kaku. Sedangkan 

komunikasi lintas budaya adalah komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau 

lebih yang masing-masing mempunyai budaya yang berbeda. 

Komunikasi antarpribadi yang sering dilakukan oleh para pegawai, 

merupakan komunikasi yang terjadi antara pimpinan dengan pegawai atau diantara 

para pegawai yang satu dengan yang lainnya dengan menggunakan media tertentu 
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untuk mencapai tujuan yang bersifat pribadi. Dalam suatu organisasi, pola 

komunikasi antarpribadi bersifat informal. Oleh karena itu bahasa yang digunakan 

juga bukan bahasa formal. Yang terpenting adalah penerima pesan dapat memahami 

pesan yang disampaikan dengan baik. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam 

komunikasi pribadi antara lain: 

1) Menyampaikan Informasi 

Ketika berkomunikasi dengan orang lain, tentu saja seseorang memiliki berbagai 

macam tujuan dan harapan. Salah satunya adalah untuk menyampaikan informasi 

kepada orang lain, agar orang tersebut mengetahui sesuatu. 

2) Berbagi Pengalaman 

Selain menyampaikan informasi, komunikasi antarpribadi juga memiliki tujuan 

untuk saling membagi pengalaman pribadi kepada orang lain mengenai hal-hal 

yang menyenangkan maupun menyedihkan. Saling berbagi rasa, ini tidak 

disampaikan kepada setiap orang, hanya teman terdekatnya saja. 

3) Menumbuhkan Simpati 

Simpati adalah sikap positif yang ditunjukkan oleh seseorang yang muncul dari 

lubuk hati yang paling dalam untuk merasakan beban derita, musibah, kesedihan 

yang sedang dirasakan orang lain. Komunikasi dapat juga digunakan untuk 

menumbuhkan rasa simpati seseorang kepada orang lain. 

4) Melakukan Kerja Sama 

Untuk melakukan kerja sama antara seseorang dengan orang lain untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu atau untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kedua 
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belah pihak, dengan adanya kerjasama yang baik akan semakin mempermudah 

dan mempercepat penyelesaian suatu pekerjaan. 

5) Menceritakan Kekecewaan atau Kekesalan 

Komunikasi antarpribadi juga dapat digunakan seseorang untuk menceritakan 

rasa kecewa atau kekesalan kepada orang lain. Komunikasi antarpribadi tersebut 

bukan saja merupakan cara untuk mencurahkan isi hati, tetapi juga merupakan 

cara untuk mencari jalan kluar untuk masalah yang sedang dihadapi. 

6) Menumbuhkan Motivasi 

 Melalui komunikasi antarpribadi, seseorang dapat memotivasi orang lain untuk 

melakukan yang baik dan positif. Motivasi adalah dorongan yang kuat dari dalam 

diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Seseorang cenderung untuk melakukan 

sesuatu karena dimotivasi orang lain dengan berbagai cara. 

 

2.4.3 Metode Komunikasi Antarpribadi 

Komunikasi antarpribadi dilakukan oleh individu ke individu. Menurut 

Robbins (2010: 79), sebelum komukasi dapat dilakukan, suatu tujuan, dinyatakan 

sebagai pesan yang akan disampaikan, harus ada. Pesan ini lewat pengirim dan 

penerima. Pesan ini dikonversi dalam bentuk simbolik (encoding) dan melewati 

beberapa media (saluran) ke penerima, yang menerjemahkan kembali pesan pengirim 

(decoding). Hasilnya adalah perpindahan makna dari orang ke orang. Dalam proses 

komunikasi juga rentan terhadap gangguan yang mengganggu pengiriman, 

penerimaan, atau umpan balik dari sebuah pesan. Gangguan tersebut meliputi cetakan 
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yang tak terbaca, sambungan telepon statis, kurangnya perhatian dari penerima, dan 

latar suara yang lain yang mengganggu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Robbins (2010:80)  

Gambar 2.1 

Proses komunikasi antar pribadi 

 

 

2.4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komunikasi 

Komunikasi dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan dan 

menyebarkan informasi. Komunikasi juga dilakukan untuk membuat hubungan 

menjadi lebih baik, dan segala permasalahan dapat diselesaikan dengan tingkat solusi 

masalah yang lebih baik. Menurut Mangkunegara (2009:148), ada dua tinjauan faktor 

yang mempengaruhi komunikasi, yaitu faktor dari sender atau disebut pula 

komunikator, dan faktor dari pihak receiver atau komunikan. 

1) Faktor dari sender atau komunikator: 

 

Pesan 
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Penerima Media 

Gangguan 

Umpan Balik 

encoding 

decoding 
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a. Keterampilan sender 

Sender sebagai pengirim informasi, ide, berita, pesan perlu menguasai cara-

cara penyampaian pikiran baik secara tertulis maupun lisan 

b. Sikap sender 

Sikap sender sangat berpengaruh pada receiver. Sender yang bersikap angkuh 

terhadap receiver dapat mengakibatkan informasi atau pesan yang diberikan 

menjadi ditolak oleh receiver. Begitu pula sikap sender yang ragu-ragu dapat 

mengakibatkan receiver menjadi tidak percaya terhadap informasi atau pesan 

yang disampaikan. Maka dari itu, sender harus mampu bersikap meyakinkan 

receiver terhadap pesan yang diberikan kepadanya. 

c. Pengetahuan sender 

Sender yang mempunyai pengetahuan luas dan menguasai materi yang 

disampaikan akan dapat menginformasikannya kepada receiver akan lebih 

mudah mengerti pesan yang disampaikan oleh sender. 

d. Media saluran yang digunakan oleh sender 

Media atau saluran komunikasi sangat membantu dalam penyampaian ide, 

informasi atau pesan kepada receiver. Sender perlu menggunakan media 

saluran komunikasi yang sesuai dan menarik perhatian receiver. 

2) Faktor dari pihak receiver atau komunikan 

a. Keterampilan receiver 
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Keterampilan receiver dalam mendengar dan membaca pesan sangat penting. 

Pesan yang diberikan oleh sender akan dapat dimengerti dengan baik, jika 

receiver mempunyai keterampilan mendengar dan membaca. 

b. Sikap  receiver 

Sikap receiver terhadap sender sangat mempengaruhi efektif tidaknya 

komunikasi. Misalnya, receiver bersikap apriori, meremehkan, berprasangka 

buruk terhadap sender, maka komunikasi menjadi tidak efektif, dan pesan 

menjadi tidak berarti bagi receiver. Maka dari itu receiver haruslah bersikap 

positif terhadap sender, sekalipun pendidikan sender lebih rendah. 

c. Pengetahuan receiver 

Pengetahuan receiver sangat berpengaruh pula dalam komunikasi. Receiver 

yang mempunyai pengetahuan luas akan mudah dalam menginterprestasikan 

ide atau pesan yang diterimanya dari sender. Jika pengetahuan receiver 

kurang luas sangat memungkinkan pesan yang diterimanya menjadi kurang 

jelas dan kurang dapat dimengerti. 

d. Media saluran komunikasi 

Media saluran komunikasi yang digunakan sangat berpengaruh dalam 

penerimaan ide atau pesan. Media saluran komunikasi berupa alat indera yang 

ada pada receiver sangat menentukan apakah pesan dapat diterima atau tidak 

untuknya. 
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2.4.5 Rintangan dan Saluran Komunikasi  

Sesuai pendapat Davis (dalam Mangkunegara 2009: 150) ada tiga rintangan 

dalam berkomunikasi, yaitu rintangan pribadi, rintangan fisik, dan rintangan bahasa. 

Rintangan pribadi adalah adanya hambatan pribadi yang disebabkan karena emosi, 

alat indera yang terganggu, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada norma atau nilai 

budaya tertentu, sedangkan rintangan fisik yang dimaksud adalah terlalu jauh jarak 

tempat berkomunikasi antara sender dan receiver. Diperlukan media komunikasi 

seperti telepon, alat pengeras suara, SSB (Single Side Band), dan alat komunikasi 

lainnya dalam hal ini. Rintangan bahasa adalah kesalahan dalam 

menginterprestasikan istilah kata.  

Ada dua arah saluran komunikasi, yaitu saluran komunikasi arah ke atas yang 

merupakan komunikasi bawahan kepada atasan, dan saluran komunikasi arah ke 

bawah yang digunakan oleh atasan kepada bawahannya. Berdasarkan pendapat 

Flippo (dalam mangkunegara 2009:151) berikut arah saluran komunikasi: 

1) Saluran komuniksi karyawan bawahan terhadap atasan 

Saluran komunikasi yang terjadi diantara karyawan kepada atasannya meliputi 

kontak secara tatap muka, pertemuan kelompok pengawasan, pertemuan dengan 

pemimpin, kotak keluhan tanpa nama, pertemuan pegawai dengan pemegang 

saham setiap tahun, menggunakan prosedur pengaduan, kuesioner mengenai 

moral, wawancara, kebijakan secara terbuka, perserikatan buruh atau PSBI, dan 

program penyuluhan pegawai. 

2) Saluran komunikasi yang digunakan atasan kepada bawahan 
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Saluran komunikasi yang digunakan oleh atasan kepada bawahannya meliputi 

perintah berantai, bulletin dinding dan poster, majalah perusahaan, surat kepada 

pegawai, buku pedoman pegawai, rak informasi, sistem pengeras suara, laporan 

tahunan, dan pertemuan kelompok perserikatan buruh atau PSBI. 

 

2.5 Partisipasi Anggaran 

2.5.1 Definisi Partisipasi Anggaran  

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, 

yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan lain yang mencakup jangka 

waktu satu tahun (Mulyadi, 1993; dalam Puspaningsih, 2002). Brownell (1982) 

dalam Sumarmi (2007) mendefinisikan partisipasi penganggaran adalah suatu proses 

setiap individu yang terlibat didalamnya dan yang berpengaruh pada penyusunan 

target anggaran yang akan dievaluasi untuk mencapai target anggaran. Menurut 

Ikhsan (2005:159) penyusunan anggaran adalah suatu tugas yang bersifat teknis. 

Kata-kata seperti keuangan, angka, dan estimasi muncul ketika seseorang berpikir 

mengenai anggaran. Anggaran menjelaskan kepada pegawai mengenai apa yang 

diharapkan dari pegawai dan kapan hal tersebut harus sudah dilakukan. Anggaran 

menetapkan batasan terhadap apa yang dapat dibeli dan berapa banyak yang dapat 

dibelanjakan. Anggaran dapat membatasi tindakan manajemen. Anggaran merupakan 

alasan mengapa kinerja manajer dipantau secara kontinu dan standar terhadap mana 

hasil kinerja dibandingkan. Orang-orang merasakan tekanan dari anggaran yang ketat, 

kegelisahan dari laporan kinerja yang buruk, dan kegembiraan atau rasa lega karena 
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memenuhi anggaran. Pimpinan sering menghadapi masalah mengenai sesuatu yang 

tidak ada dalam anggaran atau telah melakukan kegiatan yang melebihi anggaran. 

Para pimpinan juga selalu diingatkan secara periodik untuk mencapai target yang 

dianggarkan.  

 

2.5.2 Manfaat Anggaran 

Adanya penyusunan anggaran usaha-usaha perusahaan akan lebih banyak 

berhasil apabila ditunjang oleh kebijaksanaan yang terarah dan dibantu oleh 

perencanaan yang matang. Organisasi yang berkecenderungan memandang ke depan, 

akan selalu memikirkan apa yang mungkin dilakukannya pada masa yang akan 

datang. Sehingga dalam pelaksanaannya, perusahaan tinggal berpegangan pada 

semua rencana yang telah disusun sebelumnya. Anggaran mempunyai beberapa 

manfaat, menurut Marconi dan Siegel (1989: 125; dalam Puspaningsih 2002), 

anggaran mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1) Anggaran merupakan hasil proses perencanaan. Anggaran sebagai hasil dari 

negosiasi diantara anggota-anggota dominan di dalam suatu organisasi, maka 

anggaran mewakili consensus mengenai tujuan kegiatan dimasa yang akan 

datang. 

2) Anggaran sebagai blueprint kegiatan organisasi, sehingga anggaran dapat 

merefleksikan prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki perusahaan. 
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3) Anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen 

atau divisi dengan departemen (divisi lain) dalam organisasasi maupun dengan 

pimpinan puncak. 

4) Anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya 

dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. 

5) Anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarahkan manajemen untuk 

menentukan bagian organisasi yang kuat dan yang lemah. Hal ini akan dapat 

mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil. 

6) Anggaran mempengaruhi dan memotivasi pimpinan dan pegawai untuk bekerja 

dengan konsisten, efektif dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan antara 

tujuan perusahaan dengan tujuan pegawai. 

Ikhsan (2005) menyatakan bahwa anggaran merupakan rencana laba jangka 

pendek yang komprehensif, yang membuat tujuan dan target manajemen dapat 

dilaksanakan dengan baik. Anggaran adalah alat manajerial yang memastikan 

pencapaian target organisasional dan memberikan pedoman yang rinci untuk operasi 

harian. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan 

manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan-kekuatan atau 

kelemahan-kelemahan perusahaan. Hal ini memungkinkan manajemen untuk 

menentukan tindakan korektif yang tepat. Anggaran mencoba untuk mempengaruhi 

dan memotivasi baik manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara 

yang konsisten dengan operasi yang efektif dan efisien serta selaras dengan tujuan 

organisasi. 
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2.5.3 Tahapan dalam Penyusunan Anggaran 

Terdapat beberapa langkah dalam menyusun suatu anggaran yang perlu 

diambil untuk menetapkan suatu tujuan perusahaan (Ikhsan, 2005). Seperti, pimpinan 

puncak harus memutuskan apa yang harus menjadi tujuan jangka pendek organisasi 

dan strategi mana yang akan digunakan untuk mencapainya. Tujuan harus ditetapkan 

dan sumber daya dialokasikan. Suatu anggaran yang komprehensif harus disusun, 

kemudian disetujui oleh pimpinan puncak. Setelah disetujui, anggaran harus 

dikomunikasikan kepada penyelia dan pegawai yang kinerjanya dikendalikan. 

Anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang-bidang 

masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja aktual 

dengan tujuan yang telah dianggarkan secara periodik. 

Ada tiga tahapan utama dalam proses penyusunan anggaran menurut Ikhsan (2005), 

yaitu: 

1) Tahap penetapan tujuan 

Aktifitas perencanaan dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas 

ke dalam tujuan aktivitas yang khusus, untuk menyusun rencana yang realistis 

dan menyusun anggaran yang praktis, interaksi yang ekstensif diperlukan antara 

pimpinan dan pegawai. Kontroler dan pimpinan perencanaan memainkan peranan 

kunci dalam proses penyusunan anggaran ini. Ketika memformulasikan tujuan 

organisasi dan menerjemahkannya ke dalam target yang realistis dan, jika 

memungkinkan harmonis dengan target dan kebutuhan pribadi dari pimpinan dan 

pegawai. Jika pimpinan tingkat bawah dan pegawai tidak diberikan kesempatan 
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untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran, dapat menimbulkan efek 

samping berupa berbagai perilaku disfungsional.  

2) Tahap implementasi 

Pada tahap ini, rencana formal digunakan untuk mengomunikasikan tujuan dan 

strategi organisasi, serta untuk memotivasi pegawai secara positif dalam 

organisasi. Hal ini dicapai dengan menyediakan target kinerja terinci bagi 

pegawai yang bertanggungjawab dalam mengambil tindakan.  

3) Tahap pengendalian dan evaluasi kinerja 

Setelah anggaran diimplementasikan, maka anggaran berfungsi sebagai elemen 

kunci dalam sistem pengendalian. Anggaran menjadi tolok ukur terhadap kinerja 

aktual dan berfungsi sebagai suatu dasar untuk mengukur kinerja diatas standar 

dan dibawah standar.  

Menurut Ikhsan (2005: 233) penyusunan anggaran dapat didefinisikan sebagai 

proses mengalokasikan dana untuk proyek atau pembelian jangka panjang. Keputusan 

penyusunan anggaran modal dibuat ketika kebutuhan untuk itu muncul dan 

melibatkan jumlah uang yang relative besar, komitmen dana jangka panjang, dan 

ketidakpastian yang disebabkan oleh panjangnya waktu yang terlibat dan kesulitan 

dalam mengestimasikan variabel-variabel pengambilan keputusan. Karena melibatkan 

jumlah dana yang begitu besar, keputusan anggaran yang salah dapat mengakibatkan 

kegagalan dalam mengoptimalkan operasi organisasi. Akibatnya, organisasi 

melakukan pendekatan terhadap keputusan ini dengan serius dan terus-menerus 

mencari cara untuk memperbaiki proses penyusunan anggaran. Untuk membantu 
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dalam pencarian ini, para konsultan, peneliti, dan mereka yang terlibat langsung 

dengan pengambilan keputusan semacam itu telah mengembangkan beberapa teknik 

yang kebanyakan fokus pada perbaikan interprestasi ekonomi atas data yang terkait 

dengan keputusan tersebut. 

Terdapat beberapa indikator dari partisipasi anggaran yaitu, menurut Soobaroyen 

(2005; Dalam Pratama, 2008) menyebutkan bahwa partisipasi anggaran dapat dilihat 

dari indikator yaitu:  

1) Keikutsertaan penyusunan anggaran.  

2) Besarnya pengaruh terhadap penetapan anggaran  

3) Kebutuhan memberikan pendapat  

 

2.5.4 Proses Penyusunan Anggaran di Badan Pertanahan Nasional 

Ada tiga pendekatan yang lazim digunakan dalam penyusunan anggaran 

(Anthony, 2005). Pendekatan tersebut adalah pendekatan dari atas ke bawah (top 

down approach), pendekatan dari bawah ke atas (bottom up approach), dan 

pendekatan partisipastif (participative approach). Pemilihan pendekatan penyusunan 

anggaran sangat bergantung pada kondisi dan keinginan terhadap hasil yang ingin 

dicapai oleh organisasi.  

Penyusunan anggaran dengan menggunakan pendekatan top down, dimulai 

dari pimpinan puncak yang menetapkan kebijakan pokok organisasi dan memberikan 

pedoman bagi pimpinan yang menyusun anggaran dalam membuat dan mengajukan 

rancangan anggaran pusat-pusat pertanggungjawaban. Pelaksanaan pendekatan top 
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down selalu ditentukan oleh pimpinan puncak ke pimpinan bawah, pusat-pusat 

pertanggungjawaban hanya melaksanakan apa yang ditetapkan oleh pimpinan 

puncak. Penyusunan anggaran menggunakan pendekatan bottom up, pada pendekatan 

ini metode yang digunakan dalam mempersiapkan, merencanakan dan merumuskan 

anggaran dimulai dari para pimpinan bawah yang menyusun usulan anggaran, 

kemudian diteruskan ke atas sampai pada pimpinan puncak. Proses penilaian dan 

pengesahan menjadi sangat penting dalam pendekatan ini. Jika pimpinan puncak akan 

mengubah jumlah yang tercantum dalam anggaran yang diusulkan dari pimpinan 

bawah yang menyusun anggaran, maka perubahan tersebut harus dapat meyakinkan 

pimpinan bawah penyusun anggaran dengan alasan yang dapat diterima. Namun pada 

kenyataannya hal ini sulit untuk dilaksanakan, karena pimpinan puncak merasa 

memiliki wewenang dan kekuasaan, sehingga setiap perubahan atas usulan anggaran 

menimbulkan rasa kesal bagi pimpinan bawah yang menyusun anggaran. Sedangkan 

penyusunan anggaran dengan pendekatan partisipatif adalah dengan menggabungkan 

kedua pendekatan top down dengan bottom up. Anggaran dengan pendekatan ini 

dimulai dari pimpinan bawah menyiapkan draft pertama untuk anggaran di wilayah 

tanggung jawabnya berdasarkan panduan/pedoman yang telah dibuat oleh atasan. 

Selanjutnya, pimpinan puncak akan memeriksa dan mengkritisi anggaran yang 

diusulkan. Proses penyusunan anggaran dengan pendekatan gabungan lebih efektif 

dibandingkan dengan pendekatan top down ataupun bottom up. 

Penyusunan anggaran di Badan Pertanahan Negara dilaksanakan melalui Biro 

Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Anggaran dan Penerimaan 
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(eleveners.wordpress.com). Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

pedoman dan pelaksanaan pengelolaan anggaran, pengelolaan keuangan Non Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Bagian Anggaran dan Penerimaan 

menyelenggarakan fungsi: 

1) Penyiapan pengelolaan anggaran pengaluaran; 

Sub Bagian Anggaran PengeluaranSub Bagian Anggaran Pengeluaran 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan anggaran 

pengeluaran. Uraian tugas Sub Bagian Anggaran Pengeluaran adalah: 

a. Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada 

Kepala Bagian Anggaran dan Penerimaan tentang tindakan yang perlu diambil 

dalam menyiapkan bahan penyusunan di bidang pengelolaan anggaran 

pengeluaran; 

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis sera bahan-bahan lainnya yang berhubungan 

dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja; 

c. Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Anggaran 

Pengeluaran sebagai pedoman pelaksana tugasserta melaksanakan monitoring 

pelaksanaannya; 

d. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan 

petunjuk teknis dalam mempersiapkan pengelolaan anggaran pengeluaran; 
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e. Mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan/ mengolah data dan 

informasiyang berhubungan dengan penyiapan pengelolaan anggaran 

pengeluaran; 

f. Melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan 

dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan pengelolaan anggaran 

pengeluaran; 

g. Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran  pelaksanaan tugasnya 

dengan unit kerja terkait; 

h. Menyiapkan dan memproses usulan revisi DIPA dan pembahsan revisi DIPA 

yang bersumber dari rupiah murni dan PHLN dalam melaksanakan anggaran 

pengeluaran tahun berjalan; 

i. Menyiapkan bahan pembahasan revisi DIPA anggaran pengeluaran bersama 

dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Komponen dan 

Instansi  terkait; 

j. Menyiapkan bahan koordinasi atas pelaksanaan pengelolaan anggaran 

pengeluaran dengan instansi pemerintah dan unit-unit kerja terkait di 

lingkungan BPN RI; 

k. Menyiapkan dan memproses revisi POK BPN RI yang dananya bersumber 

dari kegiatan Rupiah Murni (RM) dan PHLN; 

l. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporanpelaksanaan pekerjaan dalam 

menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan anggaran pengeluaran; 

m. Menyiapkan bahan usulan dan proses RAPBN-P; 
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n. Melakukan koordinasi pelaksanaan penyusunan dan pembahasan anggaran 

(RAPBN); 

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; 

2) Penyiapan pengelolaan anggaran penerimaan; 

Sub bagian ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan 

anggaran penerimaan. Uraian tugas Sub Bagian Anggaran Penerimaan adalah: 

a. Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada 

Kepala Bagian Anggaran dan Penerimaan tentang tindakan yang perlu diambil 

dalam menyiapkan bahan penyusunan di bidang pengelolaan anggaran 

penerimaan; 

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan 

dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja; 

c. Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Anggaran 

Penerimaan sebagai pedoman pelaksana tugas serta melaksanakan monitoring 

pelaksanaannya; 

d. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan 

petunjuk teknis dalam menyiapkan pengelolaan anggaran penerimaan; 

e. Mengumpulkan,  menghimpun  dan  mensistimatisasikan/mengolah  data  dan 

informasi  yang  berhubungan  dengan penyiapan bahan pengelolaan anggaran 

penerimaan; 
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f. Melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan 

dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan pengelolaan 

anggaran penerimaan; 

g. Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya 

dengan unit kerja terkait; 

h. Menyiapkan, memproses dan pembahasan usulan revisi DIPA khususnya 

kegiatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam pelaksanaan 

anggaran tahun berjalan; 

i. Memantau dan mengevaluasi pengelolaan PNBP; 

j. Melakukan pencatatan/inventarisasi data pengelolaan uang pemasukan 

pemberian hak (SK pusat maupun daerah) dan uang redistribusi tanah; 

k. Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka PNBP; 

l. Menyiapkan bahan monitoring pengelolaan uang pemasukan ( SK hak atas 

tanah); 

m. Menyiapkan bahan koordinasi atas pelaksanaan pengelolaan anggaran 

penerimaan dengan instansi pemerintah dan unit-unit kerja terkait 

dilingkungan BPN RI; 

n. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam 

menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan anggaran penerimaan; 

o. Menyiapkan dan memproses revisi POK BPN RI yang bersumber dari PNBP; 

p. Melakukan pencatatan/inventarisai data PNBP penerimaan umum; 
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q. Melakukan koordinasi pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan anggaran 

RAPBN-PNBP; 

r. Menyiapkan bahan usulan dan proses RAPBN-P; 

s.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

3) Penyiapan penglolaan anggaran Non DIPA. 

Sub bagian ini mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan pengelolaan 

anggaran Non DIPA. Uraian tugas dari Sub bagian Anggaran Non DIPA adalah: 

a. Menyampaikan saran-saran dan  atau  pertimbangan-pertimbangan  kepada 

Kepala  Bagian  Anggaran dan Penerimaan tentang tindakan yang perlu 

diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan di bidang pengelolaan 

anggaran non-DIPA; 

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan 

dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja; 

c. Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Anggaran 

non-DIPA sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan 

monitoring pelaksanaannya; 

d. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan 

petunjuk teknis dalam menyiapkan pengelolaan anggaran non-DIPA; 

e. Mengumpulkan,  menghimpun  dan  mensistimatisasikan/mengolah  data  dan  

informasi  yang  berhubungan dengan penyiapan bahan pengelolaan anggaran 

non-DIPA; 
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f. Melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan 

dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan pengelolaan 

anggaran non-DIPA; 

g. Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya 

dengan unit kerja terkait; 

h. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyetoran dana 

bantuan pengelolaan dari Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan; 

i. Menyiapkan  bahan  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanan  pengelolaan  dana  

pelayanan  pertanahan  yang dilakukan melalui kerjasama dengan instansi 

pemerintah (SPKS); 

j.  Menyiapkan  bahan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  biaya  

transport  pengukuran  dan pemeriksaan tanah; 

k. Menyiapkan bahan evaluasi laporan bulanan dari bendahara penggunan non-

DIPA (dana bantuan pengelolaan (transito), dana pelayanan pertanahan 

kerjasama dengan instansi pemerintah (SPKS), dan biaya transport 

pengukuran dan pemeriksaan tanah serta biaya pelayanan pertanahan lainnya 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku); 

l. Melakukan penyiapan bahan-bahan untuk proses revisi anggaran non-DIPA 

BPN RI dan laporan realisasi anggaran non-DIPA; 

m. Menyiapkan bahan pembinaan bendaharawan dan atasan langsung bendahara 

pengguna non-DIPA dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran non-DIPA di 

daerah; 
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n. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyiapan kegiatan SPKS dan 

anggaran non-DIPA dengan biroperencanaan dan Kerjasama Luar Negeri;15)   

menyiapkan bahan koordinasi atas pelaksanaan pengelolaan anggaran non-

DIPA dengan instansi pemerintah dan unit-unit kerja terkait dilingkungan 

BPN RI; 

o. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam 

menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan anggaran non-DIPA; 

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan olehpimpinan. 

 

2.6 Kompensasi 

2.6.1 Definisi Kompensasi 

Kompensasi kerja adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai 

balas jasa untuk kerja mereka (Tohardi, 2002; dalam Hermanovita, 2012). 

Kompensasi kerja merujuk pada semua bentuk upah atau imbalan yang berlaku bagi 

dan muncul dari pekerjaan mereka, dan mempunyai dua komponen yaitu pembayaran 

keuangan langsung dan pembayaran tidak langsung. Pembayaran keuangan langsung 

berbentuk upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus. Sedangkan pembayaran keuangan 

tidak langsung berbentuk tunjangan keuangan seperti asuransi dan uang liburan 

(Wibowo,2011; dalam Hermanovita, 2012). 

Menurut Sirait (2011), kompensasi adalah hal yang diterima pegawai, baik 

berupa uang atau bukan uang sebagai balas jasa yang diberikan bagi upaya pegawai 

(konstribusi pegawai) yang diberikannya untuk organisasi. Pegawai harus diberi 
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imbalan bagi upaya yang telah mereka keluarkan untuk mencapai tujuan organisasi 

dan tujuan mereka sendiri. Kompensasi lebih dari sekedar upah dan gaji. Dalam 

kompensasi, bisa juga termasuk di dalamnya insentif/perangsang dan program 

kesejahteraan pegawai (employee benefit and service). Insentif bisa meningkatkan 

produktifitas.  

Pengelolaan kompensasi merupakan kegiatan yang amat penting dalam 

membuat pegawai cukup puas dengan pekerjaannya. Kompensasi bisa memperoleh/ 

menciptakan, memelihara, dan mempertahankan produktivitas. Tanpa kompensasi 

yang memadai, pegawai yang ada sekarang cenderung untuk keluar dari organisasi 

dan organisasi akan mengalami kesulitan dalam replacement, terlebih dalam 

recruiting. Ketidakpuasan dalam pembayaran akan mengakibatkan keinginan untuk 

mencari imbalan yang lebih, berkurangnya rasa tertarik pada diri pegawai akan 

pekerjaannya yang sekarang, pegawai mencari pekerjaan sambilan ditempat lain, 

sehingga mutu pekerjaannya yang sekarang tidak diperhatikan, mogok kerja, keluhan-

keluhan, pegawai mencari pekerjaan yang menawarkan gaji lebih tinggi. 

Bagi organisasi, upah merupakan biaya. Upah yang terlalu tinggi juga tidak 

baik bagi karyawan yang mempunyai kinerja rata-rata. Upah yang terlalu tinggi juga 

akan mengurangi daya saing perusahaan terhadap perusahaan yang lain, mutu produk 

yang akan dihasilkan juga kurang baik karena mungkin saja bahan baku yang 

digunakan jelek (dana yang digunakan untuk upah pegawai). Sebaliknya jika upah 

terlalu rendah, kita tidak bisa menciptakan pekerjaan yang menarik bagi para pencari 

pekerjaan (sulit mencari pegawai) sehingga harus dicari keseimbangan kompensasi 
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dan masalah kompensasi harus ditangani dengan baik oleh bagian kepegawaian 

dalam suatu perusahaan. Tujuan perusahaan secara keseluruhan akan tercapai dengan 

program kompensasi yang baik. Adapun tujuan dalam manajemen kompensasi, yaitu 

untuk bisa memperoleh pegawai yang bermutu, mempertahankan pegawai agar tidak 

keluar, dan untuk bisa menjamin suatu keadilan/kesamaan. Indikator dari kompensasi 

menurut Daft (2006: 175), yaitu pembayaran berdasarkan pekerjaan, pembayaran 

berdasarkan tingkat pendidikan, kesetaraan kompensasi yang adil, dan imbalan kerja 

seperti tunjangan. 

 

2.6.2 Pengertian Upah 

Pitoyo (2010) menyatakan bahwa upah mempunyai banyak pengertian, setiap 

pengertian mempunyai cara perhitungan yang berbeda-beda, misalnya perhitungan 

upah untuk cuti berbeda dengan upah untuk lembur, dan sebagainya. Untuk itu 

sebagai pembanding, berikut ini ketentuan yang dapat dipergunakan untuk upah yang 

diberikan untuk sehari selama sepuluh jam, upah yang diberikan untuk satu minggu 

selama enam hari, upah yang diberikan untuk satu bulan selama dua puluh lima hari, 

upah yang diberikan untuk satu tahun selama tiga ratus hari. Prinsip dasar bekerja di 

perusahaan swasta pada umumnya adalah bekerja dulu baru dibayar. Oleh karena itu 

jika pekerja tidak melakukan aktivitas pekerjaannya, tentunya pada hari itu dia tidak 

mendapat upah tetapi upah akan tetap dibayarkan apabila pekerja tidak masuk karena 

alasan kepentingan keluarga atau sakit. 
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2.6.3 Pengertian Insentif  

Sirait (2011) menyatakan bahwa insentif diberikan tergantung dari prestasi 

atau produksi pegawai, sedangkan upah merupakan suatu hal yang wajib diberikan 

oleh perusahaan. Insentif diberikan untuk mendorong pegawai lebih giat bekerja dan 

biasanya diberikan pada pegawai yang mudah diukur prestasi atau produktivitasnya. 

Pegawai yang digaji dengan sistem ini biasanya akan termotivasi dan 

performancenya akan meningkat. Tujuan pemberian insentif adalah untuk 

meningkatkan motivasi karyawan dalam berupaya mencapai tujuan-tujuan organisasi 

dengan menawarkan perangsang finansial yang melebihi upah dan gaji dasar.  

Terdapat beberapa pedoman dalam pemberian insentif yang efektif kepada 

karyawan di dalam suatu perusahaan, yaitu dengan cara pastikan bahwa upaya dan 

bonus berkaitan secara langsung, bonus yang tersedia harus bernilai bagi karyawan, 

pengkajian metode pemberian insentif dan prosedur yang seksama, pemberian 

insentif harus dapat dipahami dan dapat dikalkulasi dengan mudah oleh karyawan, 

menyusun standar pemberian insentif yang efektif, menjamin standar yang telah 

ditetapkan, dan menjamin upah pokok karyawan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian insentif adalah kondisi dan 

kemampuan dari perusahaan untuk memberikan insentif kepada para karyawannya; 

kemampuan, kreativitas, serta prestasi dari karyawan untuk mendapatkan insentif dari 

perusahaan; keadaan ekonomi suatu negara juga sangat mempengaruhi pemberian 

insentif kepada karyawan; dan tingkat produktivitas dari suatu perusahaan. Ada tiga 

jenis insentif menurut Sirait (2011) dalam suatu perusahaan untuk diberikan kepada 
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karyawannya yaitu Financial Incentive, Non Financial Incentive, dan Social 

Incentive.  Financial Incentive bentuknya adalah bonus, komisi (dihitung berdasarkan 

penjualan yang melebihi standar), pembayaran yang ditangguhkan (pensiun); Non 

Financial Incentive misalnya tersedianya hiburan, pendidikan dan latihan, 

penghargaan berupa pujian atau pengakuan atas hasil kerja yang baik, terjaminnya 

tempat kerja, terjaminnya komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan bagi para 

karyawan di perusahaan. Sedangkan Social Incentive cenderung pada keadaan dan 

sikap dari para rekan-rekan sekerja diperusahaan. 

 

2.6.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Kompensasi 

Perusahaan dalam memberikan kompensasi kepada karyawan melakukan 

penghitungan kinerja dengan membuat sistem penilaian kinerja yang adil. Sistem 

tersebut berisi kriteria penilaian setiap pegawai yang ada, mulai dari jumlah pekerjaan 

yang diselesaikan, kecepatan kerja, komunikasi dengan pekerja lain, perilaku, dan 

pengetahuan atas pekerjaan. Sesuai pendapat Leon C. Megginson (1981:401) 

(Mangkunegara 2009: 84) berikut ini faktor yang mempengaruhi kebijakan 

kompensasi, yaitu: 

1) Faktor pemerintah 

Peraturan pemerintah yang berhubungan dengan standar gaji minimal, pajak 

penghasilan, penetapan harga bahan baku, biaya transportasi/angkutan, inflasi 

maupun devaluasi sangat mempengaruhi perusahaan dalam menentukan 

kebijakan kompensasi pegawai. 



54 
 

 
 

2) Penawaran bersama antara perusahaan dan pegawai 

Kebijakan dalam menentukan kompensasi dapat pula pada saat terjadinya tawar 

menawar mengenai besarnya upah yang harus diberikan oleh perusahaan kepada 

pegawainya. 

3) Standar dan biaya hidup pegawai 

Kebijakan kompensasi perlu mempertimbangkan standar dan biaya hidup 

minimal pegawai. Hal ini karena kebutuhan dasar pegawai harus terpenuhi. 

Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, pegawai akan merasa aman. Terpenuhinya 

kebutuhan dasar pegawai dan rasa aman pegawai akan memungkinkan pegawai 

dapat bekerja dengan penuh motivasi untuk mencapai tujuan perusahaan. 

4) Ukuran perbandingan upah 

Perbandingan tingkat upah pegawai perlu memperhatikan ukuran besar kecilnya 

perusahaan, tingkat pendidikan pegawai, dan masa kerja pegawai. 

5) Permintaan dan persediaan pasar 

Kondisi pasar saat menerima pegawai perlu dijadikan pertimbangan dalam 

menentukan tingkat upah pegawai. 

6) Kemampuan membayar 

Kebijakan kompensasi perlu didasarkan pada kemampuan perusahaan dalam 

membayar upah pegawai. Jangan sampai menentukan kebijakan kompensasi di 

luar batas kemampuan yang ada pada perusahaan. 
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2.7 Pengembangan Karir 

2.7.1 Definisi Pengembangan Karir 

Pengembangan karir (career development) adalah pendekatan formal yang 

diambil organisasi guna memastikan bahwa orang-orang dengan kualifikasi dan 

pengalaman yang tepat tersedia saat dibutuhkan (Sofyandi, 2008). Menurut Purwono 

(2007), pengembangan karir merupakan tanggung jawab HRD dalam menyiapkan, 

mengimplementasikan dan memonitor career paths para karyawan. Inilah yang 

disebut career management. Apabila seorang individu mengarahkan perjalanan karir 

kepegawaiannya, hal ini disebut sebagai career planning. Ketika kebutuhan individu 

dan perusahaan dalam proses pengembangannya sejalan, proses ini disebut career 

development.  

Yang menjadi isu strategis dari career management yang difokuskan pada 

perusahaan antara lain mengidentifikasi kebutuhan penempatan pegawai di masa 

yang akan datang; menyusun career strategies dan program pelatihan pegawai; 

mengembangkan career development program (berupa jalur karir dan jenjang karir) 

untuk pegawai; menggabungkan kebutuhan organisasi dengan kemampuan individu; 

serta menyiapkan perencanaan karir bagi para pegawai yang bekerja di organisasi,  

job development, dan cousenling. 

Sedangkan yang menjadi isu strategis dari career planning  yang difokuskan  

pada individu antara lain mengidentifikasi minat dan kemampuan diri; rencana dan 

tujuan karir individu; menyampaikan pilihan pengembangan pada atasan; menguji 

berbagai pilihan jalur karir yang ada di dalam organisasi ataupun di luar organisasi; 
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membuat perencanaan karir yang dapat mengakomodasikan kebutuhan organisasi; 

serta berpartisipasi dalam pelatihan dan kesempatan pengembangan (Purwono, 2007). 

Sedangkan menurut Dubrin (dalam Mangkunegara, 2009: 77) pengembangan karir 

adalah aktivitas kepegawaian yang membantu pegawai-pegawai merencanakan karir 

masa depan mereka di perusahaan agar perusahaan dan pegawai yang bersangkutan 

dapat mengembangkan diri secara maksimum.  

 

2.7.2 Tujuan Pengembangan Karir 

Pengembangan karir pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kemampuan para pegawai dalam bekerja, agar semakin baik dalam 

memberikan kontribusi untuk mewujudkan tujuan organisasi tempat pegawai bekerja. 

Adanya pengembangan karir dan perencanaan karir yang jelas akan membantu 

pegawai dan organisasi dalam mencapai tujuan, untuk itu pegawai perlu membuat 

rencana karir dan organisasi mengarahkan serta memberi fasilitas kepada pegawai 

untuk kepentingan pengembangan karir pegawai. Ada beberapa tujuan untuk 

mengembangkan karir menurut Andrew J. Dubrin (1982:198; dalam Mangkunegara, 

2009: 77) antara lain: 

1) Membantu dalam pencapaian tujuan individu dan organisasi 

Pengembangan karir membantu pencapaian tujuan organisasi dan tujuan individu. 

Pegawai sukses dengan prestasi kerja sangat baik kemudian menduduki posisi 

jabatan yang tinggi. Hal ini berarti tujuan perusahaan dan individu tercapai. 

2) Menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai 
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Organisasi merencanakan karir pegawai dengan meningkatkan kesejahteraannya 

agar pegawai lebih tinggi loyalitasnya. 

3) Membantu pegawai menyadari kemampuan potensi mereka 

Pengembangan karir membantu menyadarkan pegawai akan kemampuannya 

menduduki suatu jabatan tertentu sesuai dengan potensi dan keahliannya. 

4) Memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan 

Pengembangan karir akan memperkuat hubungan dan sikap pegawai terhadap 

organisasinya. 

5) Membuktikan tanggung jawab sosial 

Pengembangan karir menciptakan iklim kerja yang positif dan pegawai menjadi 

lebih bermental sehat. 

6) Membantu memperkuat program-program perusahaan 

Pengembangan karir membantu program-program organisasi lainnya agar tujuan 

perusahaan tercapai. 

7) Mengurangi turnover dan biaya kepegawaian 

Pengembangan karir dapat menjadikan turnover rendah dan begitu pula biaya 

kepegawaian menjadi lebih efektif. 

8) Mengurangi keusangan profesi dan manajerial 

Pengembangan karir dapat menghindarkan dari keusangan dan kebosanan profesi 

dan manajerial. 

9) Menggiatkan analisis dari keseluruhan pegawai 
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Perencanaan karir dimaksudkan mengintegrasikan perencanaan kerja dan 

kepegawaian. 

10) Menggiatkan suatu pemikiran jarak waktu yang panjang 

Pengembangan karir berhubungan dengan jarak waktu yang panjang. Hal ini 

karena penempatan posisi jabatan memerlukan persyaratan dan kualifikasi yang 

sesuai dengan porsinya.  

 

2.7.3 Perencanaan Karir 

Menurut Sofyandi (2008: 148), perencanaan karir adalah proses dimana 

individu mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-

tujuan karirnya. Perencanaan karir melibatkan pengidentifikasian tujuan yang 

berkaitan dengan karir dan penyusunan karir tersebut. Melalui perencanaan karir, 

seseorang mengevaluasi kemampuan dan minatnya sendiri, mempertimbangkan 

kesempatan karir alternatif, menyusun tujuan karir dan merencanakan aktivitas-

aktivitas pengembangan praktis. Fokus utama perencanaan karir haruslah pada 

kesesuaian tujuan pribadi dan kesempatan yang secara realistis tersedia. 

Perencanaan karir terdiri atas dua elemen utama yaitu perencanaan karir 

organisasional dan perencanaan karir individu. Perencanaan karir organisasional 

mengintegrasikan kebutuhan sumber daya manusia dan sejumlah aktivitas karir, dan 

lebih menitik beratkan pada jenjang atau jalur karir. Kebutuhan sumber daya manusia 

merupakan komponen penting dari proses perencanaan sumber daya manusia, 
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sedangkan jalur karir merupakan perangkat yang mengaitkan keluarga pekerja di 

dalam organisasi. 

Perencanaan karir individu berbeda dengan perencanaan karir yang 

direncanakan oleh perusahaan dimana jenis perencanaan karir individual terfokus 

pada individu dan keinginan, keahlian dan hasrat individu. Perencanaan karir individu 

meliputi pelatihan diagnostik dan prosedur untuk membantu karyawan menentukan 

“siapa saya” dari segi kompetensi dan kemampuannya. Prosedur ini meliputi 

pengecekan realitas untuk membantu individu menuju identifikasi yang bermakna 

dari kekuatan dan kelemahannya serta dorongan memimpin kekuatan dan mengoreksi 

kelemahan. 

Karir individual dan organisasional tidaklah berbeda. Seorang karyawan yang 

rencana karir individualnya tidak dapat diikuti di dalam organisasi, cepat atau lambat 

karyawan tersebut kemungkinan akan meninggalkan perusahaan. Oleh karena itu 

organisasi perlu membantu individu dalam perencanaan karir sehingga keduanya 

dapat saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Jalur karir (career path) adalah 

suatu lini progresi yang fleksibel, dimana seorang karyawan bergerak maju untuk 

karirnya sepanjang menjadi pegawai dalam sebuah perusahaan. Perusahaan dapat 

membantu pengembangan karir karyawan dengan mengikuti jalur karir yang telah 

disusun oleh karyawan. Indikator pengembangan karir menurut Daft (2006:152), 

yaitu peran pelatihan dan pendidikan dalam membantu mengukur kebutuhan karir, 

promosi jabatan, dan kejelasan informasi kesempatan karir yang diberikan 

perusahaan. 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Sudah banyak terdapat penelitian terkait kepuasan kerja. Berikut ini adalah 

beberapa penelitian yang membahas masalah kepuasan kerja. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti (Tahun) Judul Hasil Penelitian 

1. Muttaqien (2014) Pengaruh Kepemimpinan 

dan Kompensasi 

terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan 

Outsourcing pada PT. 

BRI (Persero), Tbk. 

Cabang Lumajang. 

Ada pengaruh yang 

signifikan antara 

kepemimpinan dan 

Kompensasi terhadap 

kepuasan kerja pegawai 

outsourcing. 

2. Dhermawan (2012) Pengaruh Motivasi, 

Lingkungan Kerja, 

Kompetensi, dan 

Kompensasi Terhadap 

Kepuasan Kerja dan 

Kinerja Pegawai di 

Lingkungan Kantor 

Dinas Pekerjaan Umum 

Provinsi Bali 

Motivasi dan Lingkungan 

Kerja berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

kepuasan kerja pegawai,  

 

Kompensasi dan 

Kompetensi berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja. 

3. Riansari (2011) Pengaruh Kompensasi 

dan Lingkungan Kerja 

terhadap Kepuasan Kerja 

dan Kinerja Karyawan 

(Studi Kasus PT Bank 

Tabungan Pensiunan 

Nasional,Tbk Cabang 

Malang) 

Kompensasi berpengaruh 

secara langsung terhadap 

kepuasan kerja karyawan, 

Lingkungan Kerja tidak 

berpengaruh secara 

langsung terhadap 

kepuasan kerja karyawan. 

4. Widyono (2013) 

 

Pengaruh Kompensasi 

Terhadap Kepuasan 

Kerja Pegawai 

(Studi Kasus Pada Guru 

SD di Kecamatan 

Campurdarat Kabupaten 

Tulungagung) 

Variabel pemberian 

imbalan materiil berupa 

gaji, tunjangan, bonus dan 

jaminan sosial baik 

dilakukan secara parsial 

maupun secara bersama-

sama berpengaruh 

terhadap terhadap 

kepuasan kerja. 
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No. Peneliti (Tahun) Judul Hasil Penelitian 

5. Ningrum (2014) Pengaruh Komunikasi, 

Promosi Jabatan dan 

Lingkungan Kerja 

terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan di Astra Credit 

Companies (Acc) 

Cabang Kediri 

Komunikasi, Promosi 

Jabatan dan Lingkungan 

Kerja secara simultan 

berpengaruh siginifikan 

terhadap kepuasan kerja 

karyawan. 

6. Ekayadi (2010) Pengaruh Motivasi dan 

Pengembangan Karir 

terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan pada  

PT. Rimbajatiraya 

Citrakarya 

Motivasi tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan kerja,  

 

Pengembangan karir 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan dominan 

terhadap kepuasan kerja 

karyawan. 

7. Setyowati (2013) 

 

 

Analisis Pengaruh 

Partisipasi Penyusunan  

Anggaran terhadap 

Kinerja Manajerial dan  

Kepuasan Kerja pada  

Pemerintah Kota 

Semarang 

Partisipasi dalam 

penyusunan anggaran tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja manajerial 

dan kepuasan kerja.  

 

 

8. Puspaningsih (2002) Pengaruh Partisipasi 

dalam Penyusunan 

Anggaran terhadap 

Kepuasan Kerja dan 

Kinerja Manajer 

Partisipasi dalam 

penyusunan anggaran 

memberikan 

pengaruh terhadap 

kepuasan kerja dan kinerja 

manajer. 

9. Wadhan (2005) 

 

Pengaruh Partisipasi 

Anggaran terhadap 

Prestasi Kerja dan 

Kepuasan Kerja dengan 

Job Relevant Information  

sebagai variabel 

intervening. 

Partisipasi dalam 

penyusunan anggaran 

mempunyai pengaruh 

langsung terhadap prestasi 

kerja dan kepuasan kerja, 

Job relevant information 

merupakan variabel 

intervening antara 

partispasi anggaran 

terhadap kepuasan kerja 

dan prestasi kerja. 

10. Sumarmi (2007) Pengaruh Partisipasi Partisipasi penganggaran 
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No. Peneliti (Tahun) Judul Hasil Penelitian 

Penganggaran terhadap 

Kepuasan Kerja Pejabat 

Struktural di Universitas 

PGRI Yogyakarta 

berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja manajer 

madya ke bawah. 

11. Septiadi (2010) 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

Kepemimpinan, 

Komunikasi, dan 

Lingkungan Kerja Fisik 

terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan Pada PT.BPR 

Sriartha Lestari Denpasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada pengaruh positif 

signifikan secara 

bersamaan dari variabel 

kepemimpinan, 

komunikasi, dan 

lingkungan kerja fisik 

terhadap kepuasan kerja 

pada karyawan, 

 

Ada pengaruh positif 

signifikan secara masing – 

masing dari variabel 

kepemimpinan, 

komunikasi, dan 

lingkungan kerja fisik 

terhadap kepuasan kerja 

pada karyawan. 

12. Astuti (2014) 

 

 

Pengaruh Kompensasi 

dan Motivasi terhadap  

Kepuasan dan Kinerja 

Karyawan pada Hotel 

Bakung’s Beach 

Cottages Kuta-Bali 

 

 

 

 

 

 

Motivasi dan Kompensasi 

mempunyai pengaruh  

positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja 

karyawan dan kinerja 

karyawan, 

 

Kepuasan kerja memiliki  

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 
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2.9 Kerangka Pemikiran Teoritis 

2.9.1 Pengaruh Komunikasi terhadap Kepuasan Kerja 

Seseorang pasti membutuhkan orang lain dalam bekerja, untuk itu diperlukan 

komunikasi antara para pegawai atau antara pegawai dengan atasannya agar tidak 

terjadi selisih paham. Komunikasi dapat mempererat hubungan antar pegawai dan 

bisa saling bahu membahu dalam melaksanakan tugas. Dilakukannya komunikasi 

akan menciptakan hubungan yang baik antara atasan dan bawahan atau sesama rekan 

kerja sehingga akan tercipta suasana yang nyaman dalam bekerja. Suasana yang 

nyaman membuat pegawai merasa senang dalam bekerja dan membuat puas dalam 

bekerja karena tidak merasa stres saat bekerja dengan adanya hubungan baik antara 

para pegawai. Komunikasi juga berfungsi sebagai alat penghubung antara 

pimpinandengan bawahannya, antara pimpinan yang satu dengan yang lain, dan 

antara pimpinan dengan atasannya. Adanya komunikasi akan menyatukan pandangan 

pegawai sehingga dapat mencapai tujuan organisasi.  

Hal ini sesuai dengan teori dua faktor yang dikemukakan oleh Frederick 

Herzberg (1959; dalam Robbins, 2009: 227), faktor hygiene dimana pegawai yang 

bekerja dalam organisasi membutuhkan interaksi dengan pegawai lain agar terjadi 

komunikasi yang lancar antar pegawai sehingga tercipta suasana yang nyaman, 

pegawai juga akan merasa betah dalam bekerja. Septiadi (2010) dalam penelitiannya 

menemukan bahwa semakin tinggi tingkat komunikasi antar karyawan maka akan 

semakin tinggi tingkat kepuasan karyawan. Karena jika diantara para karyawan dapat 

memberikan dan menerima informasi dengan baik, hal tersebut dapat meningkatkan 
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semangat kerja pada karyawan dalam perusahaan, sehingga dapat diwujudkan 

kepuasan kerja dalam melaksanakan pekerjaan, dengan demikian komunikasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 

 

2.9.2 Pengaruh Partisipasi Penyusunan anggaran terhadap Kepuasan Kerja 

Proses penyusunan anggaran adalah kegiatan yang penting dimana melibatkan 

berbagai pihak, termasuk pimpinan tingkat atas maupun pimpinan tingkat bawah 

dimana masing-masing pihak memainkan peran dalam mempersiapkan dan 

mengevaluasi berbagai alternatif dan tujuan anggaran. Menyusun anggaran 

organisasi, keterlibatan berbagai komponen unit kerja di suatu perusahaan sangat 

diperlukan untuk bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Para 

pimpinan yang ikut terlibat dalam penyusunan anggaran akan termotivasi dalam 

bekerja dan kinerjanya akan meningkat karena merasa bertanggung jawab untuk 

mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Selain dari hasil pekerjaan pimpinan 

juga merasa puas karena dia mendapat kesempatan dan pengakuan dari perusahaan 

dengan ikut terlibat secara langsung menyusun anggaran perusahaan. 

Hal ini sesuai dengan teori dua faktor yang dikemukakan oleh Frederick 

Herzberg (1959; dalam Robbins, 2009: 227), faktor motivasi, pegawai yang 

termotivasi akan menyukai pekerjaan yang memungkinnya menggunakan kreativitas 

dan inovasinya. Pegawai yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran akan 

bekerja dengan tingkat tanggung jawab yang tinggi dan akan merasa mencapai 

prestasi kerja yang tinggi. Pegawai juga akan merasa senang karena mendapat 
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pengakuan dari organisasi akan hasil kerjanya. Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Sumarmi (2007), menemukan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran 

dapat mempengaruhi kepuasan kerja pimpinan, baik pimpinan tingkat bawah maupun 

tingkat atas. Hal ini dilihat dengan melibatkan para pimpinan dalam penyusunan 

anggaran baik di tingkat unit kerja atau di tingkat organisasi keseluruhan, membuat 

ada rasa prestige dan perasaan dihargai, dan juga adanya kepercayaan dari pimpinan 

puncak terhadap pimpinan. Sehingga ada rasa kepuasan didalam diri pimpinan, 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai. 

 

2.9.3 Pengaruh Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja 

Kompensasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 

pegawai. Menurut Sirait (2011), pegawai harus diberikan imbalan atas usaha yang 

telah pegawai keluarkan untuk mencapai tujuan organisasi. Adanya kompensasi, 

pegawai akan merasa puas, karena dengan usaha yang keras mereka akan mendapat 

apresiasi dari organisasi. Seorang pegawai akan merasa puas ketika hasil kerjanya 

sebanding dengan kompensasi yang diberikan oleh organisasi. Tingkat kepuasan yang 

dirasakan, mengenai kompensasi antara para pegawai satu dengan yang lainnya 

berbeda-beda tergantung pada tingkat sulitnya pekerjaan yang di  kerjakan atau 

tingkat jabatan yang di duduki dalam organisasi. Oleh sebab itu tingkat kompensasi 

pimpinan lebih tinggi daripada pegawai biasa, karena pekerjaan pimpinan memiliki 

tanggung jawab yang lebih besar.  
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Hal ini sesuai dengan teori dua faktor yang dikemukakan oleh Frederick 

Herzberg (1959; dalam Robbins, 2009: 227), faktor hygiene, pegawai yang bekerja 

juga mengharapkan imbalan dari upaya yang telah pegawai keluarkan, jika 

kompensasi yang diberikan sesuai dengan harapan pegawai, maka pegawai akan 

merasa puas. Beberapa individu dalam bekerja lebih berjuang untuk mencapai tujuan 

pribadi, seperti mendapatkan gaji yang lebih tinggi, mendapat banyak tunjangan dan 

kompensasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2014), semakin baik 

sistem kompensasi yang sesuai dengan kinerja pegawai akan berdampak pada 

meningkatnya kepuasan kerja pada pegawai, sehingga apa yang diharapkan oleh 

organisasi akan tercapai. Pimpinan akan merasa puas ketika usaha yang dia keluarkan 

mendapat apresiasi dari organisasi, apresiasi tersebut bisa berupa kompensasi. 

Sehingga untuk kedepannya pimpinan akan bekerja dengan lebih baik lagi, karena dia 

merasa senang telah mendapat apresiasi dari organisasi, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 

kerja pegawai. 

 

2.9.4 Pengaruh Pengembangan Karir terhadap Kepuasan Kerja 

Kepastian karir merupakan hal yang sangat penting bagi beberapa pegawai 

karena pegawai akan tahu posisi tertinggi yang akan dicapai, sehingga pegawai akan 

termotivasi dan terus berusaha meningkatkan kemampuan kerja. Pegawai akan 

merasa diuntungkan oleh organisasi dengan adanya pengembangan karir sehingga 

pegawai akan merasa puas dengan adanya pengembangan pribadi dan merasakan 
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kehidupan kerja yang berkualitas. Organisasi juga akan diuntungkan dengan adanya 

pengembangan karir untuk pegawai yaitu meningkatnya semangat pegawai dalam 

bekerja, sehingga produktivitas akan meningkat, untuk itu rencana karir pegawai dan 

rencana karir yang telah ditetapkan organisasi haruslah sejalan agar pengalaman yang 

didapat pegawai berguna bagi kepentingan organisasi. Adanya pengembangan karir, 

pimpinan dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki yang berguna untuk 

organisasi. Karena mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan karirnya, 

pimpinan akan merasa dihargai oleh organisasi. Oleh karena itu pimpinan merasa 

puas akan kesempatan yang telah diberikan oleh perusahaan.  

Hal ini sesuai dengan teori dua faktor yang dikemukakan oleh Frederick 

Herzberg (1959; dalam Robbins, 2009: 227), faktor motivasi, pegawai akan 

termotivasi dalam bekerja jika pegawai mendapatkan kesempatan untuk berkembang 

dalam organisasi. Seorang pegawai dalam bekerja pasti menginginkan sesuatu yang 

lebih dalam bekerja, mereka menginginkan kemajuan dalam karirnya. Penelitian yang 

dilakukan oleh Septyawati (2013) menemukan bahwa pengembangan karir yang 

semakin baik akan mengoptimalkan kepuasan kerja pegawai. Karena hal itu 

organisasi juga harus memikirkan dan merencanakan karir pegawainya, agar para 

pegawai tetap setia dan bekerja lebih keras terhadap organisasi. Berdasarkan ulasan 

diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan karir berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan kerja pegawai. 
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2.9.5 Pengaruh Komunikasi terhadap Motivasi 

Teori dua faktor yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg (1959; dalam 

Robbins, 2009: 227) menjelaskan bahwa fakor hygiene menyinggung kebutuhan akan 

pemenuhan hubungan dengan orang lain. Setiap orang mempunyai keinginan untuk 

menjalin suatu hubungan yang ramah dan akrab dengan orang lain. Seorang pimpinan 

juga membutuhkan komunikasi yang baik dengan atasannya, bawahannya, dan juga 

dengan pimpinan yang lain untuk memudahkan pekerjaannya. Terjalinnya 

komunikasi antar pegawai akan memudahkan pegawai dalam bekerja dan dengan 

adanya komunikasi maka akan menciptakan suasana yang nyaman dalam bekerja 

sehingga para pegawai termotivasi karena terciptanya suasana yang nyaman di 

organisasi. Komunikasi mampu untuk mengendalikan dan membatasi perilaku 

pegawai agar tidak berbuat sesuai kehendak pegawai dengan cara saling menegur dan 

mengingatkan tentang peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Perlu terjalin 

komunikasi yang baik antar pimpinan dan bawahan juga antar rekan kerja dalam 

proses peningkatan motivasi. Komunikasi dapat memotivasi pegawai dengan cara 

menjelaskan kepada pegawai apa yang harus dilakukan pegawai dan seberapa baik 

pegawai melakukan pekerjaannya. Adanya komunikasi yang baik antar pegawai 

maka akan terjalin kerja sama yang baik dalam mengatasi segala permasalahan 

pekerjaan yang terjadi. Oleh karena itu komunikasi yang baik penting dilakukan oleh 

pimpinan kepada bawahannya, karena dengan adanya komunikasi yang baik 

pimpinan mampu merangkul dan memimpin bawahannya untuk mencapai tujuan 

organisasi.  
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh filemon (2013), semakin tinggi 

komunikasi organisasi maka semakin tinggi pula motivasi kerja yang dihasilkan. 

Karena komunikasi dapat mendorong dan memotivasi seseorang untuk bertindak 

maju dan melakukan suatu hal yang baik dan positif, sehingga pegawai akan 

bersemangat dalam bekerja, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

berpengaruh secara positif terhadap motivasi. 

 

2.9.6 Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Motivasi 

Menurut Gunarsa (2008), motivasi adalah kekuatan atau tenaga pendorong 

untuk melakukan suatu hal atau suatu perilaku, untuk mencapai tujuan, kekuatan atau 

dorongan sangat diperlukan dalam bekerja. Menyusun anggaran dalam suatu 

perusahaan, banyak pihak yang dilibatkan, termasuk para pimpinan, dalam 

penyusunan anggaran, ide, gagasan, serta pemikiran pimpinan dibutuhkan demi 

tercapainya tujuan perusahaan. Pimpinan akan merasa termotivasi karena dia merasa 

dibutuhkan dan diakui oleh perusahaan.   

Berdasarkan pada teori dua faktor yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg 

(1959; dalam Robbins, 2009: 227), faktor motivasi, pegawai yang menyumbang ide 

di lingkungan kerja merasa dihargai, berkomitmen dan termotivasi. Pegawai yang 

ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran akan termotivasi untuk bekerja dan 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena dengan adanya pencapaian tujuan 

tersebut seseorang merasa dihargai oleh organisasi. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Pramesthiningtyas (2011) menemukan bahwa 

partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap motivasi. 

Dimana semakin meningkat partisipasi dalam penyusunan anggaran maka semakin 

meningkat pula motivasi untuk bekerja demi kelangsungan dan kesuksesan 

organisasi. Pendekatan partisipasi anggaran juga merupakan pendekatan 

penganggaran yang berfokus kepada upaya untuk meningkatkan motivasi para 

pegawai sehingga dapat mencapai tujuan dari organisasi, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh secara signifikan 

terhadap motivasi kerja pegawai. 

 

2.9.7 Pengaruh Kompensasi terhadap Motivasi 

Teori dua faktor yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg (1959; dalam 

Robbins, 2009: 227) menjelaskan bahwa faktor hygiene meliputi administrasi dan 

kebijakan perusahaan, kualitas pengawasan, hubungan dengan pengawas, hubungan 

dengan sub ordinat, hubugan dengan pegawai lain, upah, keamanan kerja, kondisi 

kerja, dan status. Beberapa individu dalam bekerja lebih berjuang untuk mencapai 

tujuan pribadi, seperti mendapatkan gaji yang lebih tinggi, mendapat banyak 

tunjangan dan kompensasi. jika kompensasi yang diberikan sesuai dengan harapan 

pegawai, maka pegawai akan merasa puas. 

Pegawai dalam bekerja pasti memiliki alasan dan harapan yang tinggi 

terhadap organisasi, salah satu alasan untuk bekerja adalah harapan untuk 

mendapatkan uang. Kemauan seseorang untuk bekerja mencurahkan kemampuan, 
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tenaga, pengetahuan, dan waktunya karena mengharapkan kompensasi dari pihak 

organisasi untuk memenuhi kebutuhannya, untuk membentuk perilaku dan 

mempengaruhi kinerja pegawai sarana yang berpotensi penting yaitu sistem 

kompensasi yang diberikan kepada pegawai. Adanya kompensasi yang diberikan oleh 

organisasi, pegawai akan termotivasi dalam bekerja dan menjadi lebih baik lagi.  

Ulfa (2013) dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kompensasi baik 

finansial maupun non finansial memiliki pengaruh secara langsung atau hubungan 

yang sangat kuat terhadap motivasi kerja pegawai. Semakin dilaksanakan dengan 

baik kompensasi yang diberikan oleh organisasi kepada pegawai maka akan dapat 

memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik lagi. Pelaksanaan pemberian 

kompensasi untuk pegawai harus adil dan mampu memberi motivasi/semangat untuk 

pegawai dalam bekerja di organisasi. Sehingga dengan adanya kompensasi selain 

menguntungkan untuk pegawai tapi juga bermanfaat bagi organisasi. 

 

2.9.8 Pengaruh Pengembangan Karir terhadap Motivasi 

Teori dua faktor yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg (1959; dalam 

Robbins, 2009: 227) menjelaskan bahwa faktor motivasi seseorang dapat mendorong 

mereka untuk melebihi, mencapai standar-standar, dan berusaha keras untuk berhasil. 

Beberapa individu memiliki dorongan yang kuat untuk berhasil dalam berusaha, 

mereka lebih berjuang untuk mencapai tujuan pribadi seperti mendapatkan promosi 

jabatan. Program pengembangan karir mempunyai peranan yang cukup besar dalam 

meningkatkan motivasi kerja pegawai, dengan adanya pengembangan karir pegawai 
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akan termotivasi dalam bekerja untuk mencapai tujuan. Pegawai akan bekerja dengan 

keras sehingga organisasi mengakui hasil kerjanya. Agar karir seseorang mengalami 

pengembangan, dibutuhkan perencanaan karir yang dilakukan oleh individu dan juga 

organisasi. Manajemen karir yang telah direncanakan oleh organisasi dengan 

perencanaan karir yang direncanakan oleh pegawai tidak selalu sama untuk itu 

pengembangan karir berusaha untuk menyelaraskan rencana tersebut. Jika 

perencanaan karir yang direncanakan pegawai sesuai dengan kesempatan karir yang 

diberikan oleh organisasi, maka dalam diri pegawai akan timbul semangat kerja yang 

tinggi, untuk itu organissi harus memiliki program pengembangan karir untuk 

pegawainya. Adanya program pengembangan karir, pegawai akan lebih semangat 

dalam bekerja, karena pegawai merasa aman akan rencana karir yang telah 

direncanakan pegawai dan pegawai juga pasti akan lebih setia terhadap organissi 

apabila sudah mendapat  jaminan tersebut.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Haryani (2013), pengembangan karir 

yang lebih terarah terbukti mampu meningkatkan motivasi kerja pegawai. Semakin 

baik arah program pengembangan karir, maka motivasi kerja pegawai akan semakin 

meningkat. 

 

2.9.9 Pengaruh Komunikasi terhadap Kepuasan Kerja melalui Motivasi 

Berkomunikasi dengan orang lain pasti sangat dibutuhkan dalam bekerja, 

entah itu dengan sesama pegawai atau dengan atasan. Saat berkomunikasi tentunya 

menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Komunikasi berpengaruh terhadap 
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kepuasan kerja, karena dalam berkomunikasi akan terjadi pertukaran informasi antar 

pegawai yang satu dengan yang lainnya dan dapat meningkatkan semangat kerja pada 

masing-masing individu dalam suatu organisasi. Menurut Septiadi (2010) dalam 

penelitiannya menemukan bahwa semakin tinggi tingkat komunikasi antar karyawan 

maka akan semakin tinggi tingkat kepuasan karyawan.  Informasi tersebut bisa berupa 

pesan penyemangat, lelucon untuk menghilangkan penat, curahan isi hati, bahkan 

informasi penting yang akan menunjang karir seorang pegawai sehingga setelah 

saling berkomunikasi akan mewujudkan kepuasan pegawai dalam bekerja 

melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.   

Komunikasi juga memelihara motivasi dengan memberikan penjelasan kepada 

pegawai tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana dilakukan, seberapa baik 

dikerjakan dan seterusnya (Kurniawati, 2008). Komunikasi juga berpengaruh 

terhadap motivasi pegawai, dimana setelah melakukan komunikasi pegawai mendapat 

informasi penting yang dapat menunjang karirnya atau informasi tersebut membuat 

pegawai bahagia. Filemon (2013) menemukan bahwa semakin tinggi komunikasi 

organisasi maka semakin tinggi pula motivasi kerja yang dihasilkan. Sehingga 

pegawai dalam bekerja akan berusaha sebaik mungkin dan akan puas akan hasil 

pekerjaannya. Seseorang yang mempunyai komunikasi yang baik terhadap rekan 

kerjanya akan bersemangat dan termotivasi dalam bekerja, dan hasil pekerjaannya 

akan menjadi baik. Karena komunikasi dapat memotivasi dan mendorong orang lain 

untuk melakukan hal yang positif, sehingga membuat pegawai akan merasa puas 

terhadap pekerjaannya.  
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Hal ini sesuai dengan teori dua faktor yang dikemukakan oleh Frederick 

Herzberg (1959; dalam Robbins, 2009: 227), faktor hygiene yang menyatakan bahwa 

seseorang mempunyai keinginan untuk menjalin suatu hubungan yang ramah dan 

akrab dengan orang lain. Begitu juga dengan pegawai pasti juga membutuhkan 

hubungan dengan pegawai yang lain agar tercipta suasana yang nyaman dalam 

bekerja, sehingga pegawai merasa senang dan puas dalam bekerja, dengan demikian 

semakin tinggi tingkat komunikasi pegawai maka semakin tinggi tingkat motivasi 

kerja dan kepuasan kerja pegawai. 

 

2.9.10 Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kepuasan Kerja 

melalui Motivasi 

Banyak manfaat yang dimiliki anggaran bagi organisasi terutama untuk 

perencanaan dan pengendalian organisasi. Anggaran berkaitan dengan fungsi 

manajemen terutama perencanaan dan pengendalian. Perencanaan anggaran 

merupakan tujuan yang ditetapkan organisasi untuk dicapai. Karena anggaran akan 

direncanakan terus menerus untuk memperbarui dan memperbaiki rencana anggaran 

tahun lalu yang kurang baik. Pengendalian anggaran digunakan untuk mengendalikan 

kegiatan yang dilakukan oleh organisasi agar tidak melenceng dari target yang telah 

ditetapkan. 

Proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dalam 

organisasi dan melibatkan berbagai pihak baik pihak pimpinan tingkat atas, pimpinan 

tingkat tengah dan pimpinan tingkat bawah dalam mempersiapkan rencana anggaran 
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organisasi. Anggaran memiliki kaitan dengan perilaku seseorang terutama bagi yang 

ikut berpartisipasi dalam menyusun dan merencanakan anggaran dalam organisasi. 

Karena seseorang yang ikut berpartisipasi dalam menyusun anggaran merasa dirinya 

dibutuhkan organisasi dan ide-idenya dihargai dan diakui oleh perusahaan, sehingga 

pimpinan merasakan kepuasan dalam bekerja karena mendapat kesempatan tersebut. 

Sumarmi (2007) menemukan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat 

mempengaruhi kepuasan kerja pimpinan, baik pimpinan tingkat bawah maupun 

tingkat atas. Berpartisipasi dalam penyusunan anggaran juga dapat memotivasi 

seseorang untuk bekerja dengan baik. Pramesthiningtyas (2011) menemukan bahwa 

partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap motivasi. 

Dimana semakin meningkat partisipasi dalam penyusunan anggaran maka semakin 

meningkat pula motivasi untuk bekerja demi kelangsungan dan kesuksesan 

organisasi. 

Hal ini sesuai dengan teori dua faktor yang dikemukakan oleh Frederick 

Herzberg (1959; dalam Robbins, 2009: 227), faktor motivasi dimana pegawai yang 

termotivasi akan menyukai pekerjaan yang memungkinnya menggunakan kreativitas 

dan inovasinya. Pegawai yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran akan 

bekerja dengan tingkat tanggung jawab yang tinggi dan akan merasa mencapai 

prestasi kerja yang tinggi. Pegawai juga akan merasa senang karena mendapat 

pengakuan dari organisasi akan hasil kerjanya. Survei yang diadakan mengenai 

motivasi karyawan menemukan bahwa karyawan yang menyumbang ide di 

lingkungan kerja kemungkinan besar merasa dihargai, berkomitmen, dan termotivasi. 
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Pegawai akan merasa puas ketika dirinya mendapat pengakuan dari perusahaan 

dengan diberi kesempatan untuk berpartispasi dalam penyusunan anggaran, karena 

dia menganggap hal ini seimbang dengan pendidikan, pengalaman, skill dan usaha 

yang di miliki. Adanya pengakuan dari perusahaan pegawai akan termotivasi untuk 

bekerja dengan lebih baik lagi sehingga produktivitasnya juga akan meningkat 

(Sumarmi, 2007). Dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan variabel 

penghubung antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kepuasan kerja 

karyawan. 

 

2.9.11 Pengaruh Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja melalui Motivasi 

Kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja, karena jika kompensasi 

yang diberikan kepada pegawai semakin tinggi maka semakin tinggi pula kepuasan 

kerja pegawai. Tingginya kompensasi dapat diukur dengan tingginya upah dan gaji, 

tunjangan, insentif, dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai. Sedangkan 

tingginya kepuasan pegawai dapat diukur dengan tingginya hasil kerja pegawai, 

pegawai puas akan pekerjaannya, jarang mengeluh, dan menciptakan suasana positif 

bagi perusahaan. Pegawai yang merasa puas akan pekerjaannya, akan memberikan 

yang terbaik bagi  organisasi sehingga produktivitasnya akan meningkat jika apa yang 

diinginkan pegawai sesuai akan harapan. Astuti (2014), semakin baik sistem 

kompensasi yang sesuai dengan kinerja pegawai akan berdampak pada meningkatnya 

kepuasan kerja pada pegawai, sehingga apa yang diharapkan oleh organisasi akan 

tercapai. Kompensasi yang dilaksanakan dan dikelola dengan baik bisa menjadi 



77 
 

 
 

semangat bagi pegawai dalam bekerja dan berdampak pada kinerja pegawai yang 

tinggi pada organisasi, sehingga berpengaruh terhadap motivasi pegawai. 

Pegawai yang termotivasi karena adanya kompensasi akan bekerja lebih baik 

lagi untuk organisasi. Adanya kompensasi yang diberikan pada pegawai, pegawai 

akan merasa puas pada pekerjaannya, dimana kompensasi bisa menjadi stimulus bagi 

pegawai agar termotivasi akan pekerjaannya dan menjadi puas karena dengan 

pekerjaan yang berat pegawai juga akan mendapat hadiah dari pekerjaannya yang 

berat tersebut. Ulfa (2013) dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kompensasi 

baik finansial maupun non finansial memiliki pengaruh secara langsung atau 

hubungan yang sangat kuat terhadap motivasi kerja pegawai. 

Hal ini sesuai dengan teori dua faktor yang dikemukakan oleh Frederick 

Herzberg (1959; dalam Robbins, 2009: 227), faktor hygiene, pegawai yang bekerja 

juga mengharapkan imbalan dari upaya yang telah pegawai keluarkan, jika 

kompensasi yang diberikan sesuai dengan harapan pegawai, maka pegawai akan 

merasa puas. Beberapa individu dalam bekerja lebih berjuang untuk mencapai tujuan 

pribadi, seperti mendapatkan gaji yang lebih tinggi, mendapat banyak tunjangan dan 

kompensasi. 

 

2.9.12 Pengaruh Pengembangan Karir terhadap Kepuasan Kerja melalui Motivasi 

Pegawai akan merasa puas terhadap perusahaan apabila hasil kerja diakui, 

diberi penghargaan, diberi fasilitas dan diberi kesempatan untuk mengembangkan 

karirnya. Pegawai pada umumnya dalam bekerja selalu mencari kejelasan karir dan 
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merencanakan karir masa depan mereka, untuk itu organisasi perlu menjaminnya agar 

pegawai mempunyai rasa loyalitas yang tinggi terhadap organisasi. Loyalitas yang 

tinggi juga dapat memberikan keuntungan pada organisasi, yaitu pegawai akan setia 

dan bekerja dengan lebih baik lagi. Karena pegawai tersebut telah merasa puas 

terhadap pekerjaannya dan telah merasa aman karena merasa dijamin oleh organisasi.  

Pengembangan karir berpengaruh terhadap kepuasan kerja, dimana dengan 

adanya perencanaan dan pengembangan karir yang jelas dalam organisasi dapat 

meningkatkan motivasi pegawai dalam bekerja. Septyawati (2013) menemukan 

bahwa pengembangan karir yang semakin baik akan mengoptimalkan kepuasan kerja 

pegawai. Organisasi, dengan menganggap sumber daya manusia adalah asset yang 

berharga, melalui pengembangan karir, organisasi akan  bertanggung jawab 

mengembangkan potensi pegawai untuk meningkatkan  kesejahteraan pegawai, 

dengan begitu pegawai akan merasa puas pada pekerjaannya yang sekarang. 

Pengembangan karir juga dapat memotivasi seseorang untuk bekerja dengan baik, hal 

ini sesua dengan penelitian Haryani (2013) yang menemukan bahwa pengembangan 

karir yang lebih terarah terbukti mampu meningkatkan motivasi kerja pegawai. 

Semakin baik arah program pengembangan karir, maka motivasi kerja pegawai akan 

semakin meningkat. 

Hal ini sesuai dengan teori dua faktor yang dikemukakan oleh Frederick 

Herzberg (1959; dalam Robbins, 2009: 227), faktor motivasi, pegawai akan 

termotivasi dalam bekerja jika pegawai mendapatkan kesempatan untuk berkembang 
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dalam organisasi. Seorang pegawai dalam bekerja pasti menginginkan sesuatu yang 

lebih dalam bekerja, mereka menginginkan kemajuan dalam karirnya. 

 

2.9.13 Pengaruh Motivasi terhadap Kepuasan Kerja 

Seorang pegawai pasti memiliki motivasi dalam bekerja, motivasi tersebut 

bisa berasal dari dalam diri ataupun dari luar. Motivasi dari dalam diri bisa berupa 

kebutuhan akan uang, penghargaan, dan pengakuan. Motivasi dari luar bisa berasal 

dari keluarga dan teman. Seseorang dalam bekerja pasti memiliki sesuatu yang 

diinginkan, hal itulah yang membuat seorang pegawai merasa semangat dalam 

bekerja. Motivasi seorang pegawai akan meningkat ketika pegawai sudah merasakan 

kepuasan kerja pada organisasi tempatnya bekerja. Pegawai merasa puas ketika apa 

yang mereka inginkan atau harapkan dapat pegawai miliki. Karena rasa ingin 

memilikilah pegawai merasa terdorong dan bersemangat dalam bekerja. 

Menurut penelitian yang dilakukan Astuti (2014), motivasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Semakin tinggi motivasi 

pegawai maka akan mendorong pegawai untuk mendapatkan prestasi dan kepuasan 

kerja pegawai akan meningkat, untuk mencapai tujuan organisasi, motivasi berfungsi 

sebagai pendorong dan dapat menggerakkan pegawai untuk melakukan pekerjaan 

dengan baik dan benar. 
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 Gambar 2.2  

Model Kerangka Pemikiran 

 

2.10 Hipotesis  

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir yang telah disusun, maka 

hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

1. Semakin tinggi komunikasi, maka akan semakin tinggi kepuasan kerja manajerial. 

2. Semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran, maka akan semakin tinggi 

kepuasan kerja manajerial. 

3. Semakin tinggi kompensasi, maka akan semakin tinggi kepuasan kerja 

manajerial. 

4. Semakin tinggi pengembangan karir, maka akan semakin tinggi kepuasan kerja 

manajerial.  

Komunikasi 

Kompetensi 

Kompensasi 

Pengembangan 

Karir 

Motivasi Kepuasan Kerja 
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5. Semakin tinggi komunikasi, maka akan semakin tinggi motivasi manajer. 

6. Semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran, maka akan semakin tinggi 

motivasi manajer.  

7. Semakin tinggi kompensasi, maka akan semakin tinggi motivasi manajer.  

8. Semakin tinggi pengembangan karir, maka akan semakin tinggi motivasi manajer.  

9. Semakin tinggi komunikasi, maka akan berpengaruh positif terhadap kepuasan 

kerja melalui variabel motivasi. 

10. Semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran, maka akan berpengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja melalui variabel motivasi. 

11. Semakin tinggi kompensasi, maka akan berpengaruh positif terhadap kepuasan 

kerja melalui variabel motivasi. 

12. Semakin tinggi pengembangan karir, maka akan berpengaruh positif terhadap 

kepuasan kerja melalui variabel motivasi. 

13. Semakin tinggi motivasi, maka akan semakin tinggi kepuasan kerja. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif 

menurut Creswell (2008) dalam Raco (2010: 7), mendefinisikannya sebagai suatu 

pendekatan atau penelusuran untuk mengekplorasi dan memahami suatu gejala 

sentral, untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti melakukan survei 

menggunakan kuesioner terhadap partisipan penelitian dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan yang umum dan luas. Dalam jenis penelitian ini dukungan teori 

diperlukan untuk merumuskan hipotesis. Dukungan teori ini digunakan sebagai 

landasan dalam mengajukan sebuah hipotesis maupun untuk menentukan kriteria 

pengukuran terhadap variabel-variabel yang diteliti.  Jenis data yang digunakan 

penulis adalah data primer yang bersumber dari jawaban responden atas beberapa 

item pertanyaan tentang kepuasan kerja pimpinan, motivasi kerja, komunikasi, 

partispasi dalam penyusunan anggaran, kompensasi, dan pengembangan karir.. Data 

primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh periset untuk menjawab 

masalah risetnya secara khusus (Istijanto, 2005). Penelitian dilakukan di Badan 

Pertanahan Nasional Semarang. 
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3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian populasi dikarenakan jumlah 

populasinya terlalu kecil sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan sampel 

penelitian. Populasi sasaran yang penulis teliti adalah objek yang berhubungan 

dengan kepuasan kerja, motivasi, komunikasi, partisipasi penyusunan anggaran, 

kompensasi, dan pengembangan karir. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh pimpinan/pejabat di Badan Pertanahan Nasional kota  Semarang 

dan Badan Pertanahan Nasional kabupaten Semarang dengan jumlah 54 orang 

pimpinan yang bekerja untuk periode 2016.  

 

3.3 Variabel Penelitian 

3.3.1 Kepuasan Kerja (KK) 

Kepuasan kerja adalah suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang 

yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya (Robbins, 2009). 

Pengukuran variabel kepuasan kerja menggunakan skala likert yang merupakan 

pengembangan dari pengukuran skala ordinal, indikator yang digunakan mengacu 

pada indikator yang dikemukakan oleh Robbins (2009: 110), yaitu pekerjaan itu 

sendiri, bayaran/gaji, kenaikan jabatan, dan rekan kerja. Instrumen yang digunakan 

mengembangkan dari kuesioner Kartika (2010) dan juga penulis menambahkan 

beberapa pertanyaan lagi, setiap responden diminta menjawab 11 pertanyaan dengan 

5 skala likert yang merupakan pengembangan dari pengukuran skala ordinal, yaitu 
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mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan responden terhadap 

pertanyaan yang diajukan. 

 

3.3.2 Motivasi (Motiv) 

Motivasi didefinisikan sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan 

ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya (Robbins, 2009). Indikator 

motivasi kerja mengacu pada indikator yang dikemukakan oleh George (2005) 

meliputi arah perilaku, tingkat usaha, dan tingkat kegigihan. Instrumen yang 

digunakan mengadopsi dari Kartika (2010), setiap responden diminta menjawab 15 

pertanyaan dengan 5 skala likert yang merupakan pengembangan dari pengukuran 

skala ordinal, yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan 

responden terhadap pertanyaan yang diajukan. 

 

3.3.3 Komunikasi (Komu) 

Komunikasi didefinisikan sebagai proses dimana informasi ditukar dan 

dipahami oleh dua orang atau lebih, biasanya dengan maksud untuk memotivasi atau 

mempengaruhi perilaku seseorang (Daft, 2006). Indikator motivasi kerja mengacu 

pada indikator yang dikemukakan oleh Flippo (mangkunegara 2009:151) yaitu 

komunikasi arah keatas dan komunikasi arah kebawah. Instrumen yang digunakan 

mengadopsi dari Kurniawati (2008), setiap responden diminta menjawab 9 

pertanyaan dengan 5 skala likert yang merupakan pengembangan dari pengukuran 
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skala ordinal, yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan 

responden terhadap pertanyaan yang diajukan. 

 

3.3.4 Partisipasi Penyusunan Anggaran (PPA) 

Partisipasi dalam penyusunan anggaran adalah proses mengalokasian dana 

untuk proyek atau pembelian dalam jangka panjang (Ikhsan, 2005). Indikator yang 

digunakan mengacu pada indikator yang dikemukakan oleh Soobaroyen (2005, dalam 

Pratama, 2013), yang menyebutkan bahwa partisipasi anggaran dapat dilihat dari 

indikator yaitu keikutsertaan penyusunan anggaran, besarnya pengaruh terhadap 

penetapan anggaran, dan kebutuhan memberikan pendapat. Instrumen yang 

digunakan  untuk mengukur variabel partisipasi penyusunan anggaran dikembangkan 

dari instrumen Wadhan (2005). Ada 5 item pertanyaan yang dipakai untuk mengukur 

partisipasi penyusunan anggaran dengan menggunakan 5 poin skala likert. 

 

3.3.5 Kompensasi (Komp) 

Menurut Sirait (2011) kompensasi adalah suatu hal yang diterima karyawan, 

baik berupa uang atau bukan uang sebagai balas jasa yang diberikan bagi upaya 

karyawan (konstribusi karyawan) yang telah diberikannya untuk perusahaan. 

Karyawan harus diberi imbalan yang sepadan bagi upaya yang telah mereka 

keluarkan untuk mencapai tujuan perusahaan dan tujuan mereka sendiri. Indikator 

yang digunakan memodifikasi dari indikator yang dikemukakan oleh  Wibowo (2011: 

348; dalam Hermanovita, 2012), yaitu kompensasi langsung (gaji/upah) dan 
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kompensasi tidak langsung (tunjangan, jaminan keamanan dan kesehatan). 

Modifikasi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan data yang diteliti. Ada 10 

item pertanyaan yang dipakai oleh Hermanovita (2012), akan tetapi dalam penelitian 

ini hanya menggunakan 9 pertanyaan untuk mengukur kompensasi dengan 

menggunakan 5 poin skala likert, dikarenakan pertanyaan kuesioner kurang sesuai 

dengan topik yang diteliti. Supranto (2000: 23) mengatakan bahwa usaha untuk 

membuat kuesioner suatu survei yang baik, harus diarahkan pada dua tujuan utama. 

Pertama memperoleh informasi/data yang berhubungan dengan maksud dan tujuan 

survei, rancangan kuesioner harus benar-benar sesuai dengan situasi dan lingkup yang 

diselidiki dapat dibatasi. Informasi yang dikumpulkan harus berupa fakta dan bersifat 

objektif sesuai dengan tujuan survei. Kedua mengumpulkan informasi dengan 

kecermatan dan ketelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, tingkat ketelitian 

informasi yang dikumpulkan dapat diperoleh apabila kuesioner disusun secara 

sederhana. Pertanyaan yang dihilangkan pada penelitian Hermanovita (2012) yaitu 

“pimpinan akan memberi penghargaan kepada pegawai yang berprestasi tinggi”, 

kurang sesuai dengan keadaan yang ada di BPN, para pegawai disana tidak 

mendapatkan kompensasi atas prestasi yang telah pegawai lakukan. Pegawai di BPN 

hanya mendapatkan gaji, bonus dan tunjangan yang telah ditentukan oleh pemerintah. 
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3.3.6 Pengembangan Karir (PK) 

Pengembangan karir merupakan tanggung jawab HRD dalam menyiapkan, 

mengimplementasikan dan memonitor career paths para karyawan (Purwono, 2007).  

Indikator yang digunakan mengacu pada indikator yang dikemukakan oleh Daft 

(2006:152), yaitu peran pelatihan dan pendidikan dalam membantu mengukur 

kebutuhan karir, promosi jabatan, dan kejelasan informasi kesempatan karir yang 

diberikan perusahaan. Instrumen yang digunakan  untuk mengukur variabel 

pengembangan karir dikembangkan dari instrumen Utomo (2014). Pengukuran 

pengembangan karir menggunakan skala likert yang merupakan pengembangan dari 

pengukuran skala ordinal, responden diminta menjawab 9 pertanyaan dengan 

menggunakan 5 skala likert. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam memperoleh data untuk 

bahan penelitian yaitu dengan menggunakan metode penelitian lapangan. Penelitian 

lapangan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan 

peninjauan langsung pada perusahaan, bertujuan untuk memperoleh data dan 

informasi yang dibutuhkan dengan melakukan pengamatan langsung. Pengumpulan 

data dilakukan dengan melalui data primer menggunakan kuesioner. Kuesioner 

dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan bertujuan untuk mengetahui 

variabel-variabel yang penulis teliti dengan disebarkan ke bagian-bagian yang sesuai 

dengan objek penelitian.  
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Pengukuran kuesioner menggunakan skala likert dengan mengisi kuesioner 

dalam bentuk pernyataan dan responden diminta untuk mengisi daftar pernyataan 

tersebut dengan memberi tanda cek ( ) pada lembar kuesioner. Jawaban kuesioner 

mempunyai tingkatan dari sangat positif hingga sangat negatif yang berupa kata-kata 

sangat setuju dengan poin 5, setuju dengan poin 4, kurang setuju dengan poin 3, tidak 

setuju dengan poin 2, dan sangat tidak setuju dengan poin 1. Selanjutnya hasil dari 

kuesioner dijumlahkan dan kemudian dilakukan analisis untuk mencari hubungan 

antar variabel menggunakan IBM SPSS Statistics 20. 

Pengumpulan data yang penulis lakukan dengan mendatangi kantor-kantor 

instansi Badan Pertanahan Nasional secara langsung dan membagikannya kepada 

para pimpinan. Penulis hampir setiap hari datang ke kantor Badan Pertanahan 

Nasional kota Semarang dan kabupaten Semarang agar bisa mendapatkan semua data 

secara lengkap. 

 

3.5 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, 

range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2013:19). Analisis 

deskriptif variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah minimum, maksimum, 

mean dan standar deviasi sebagai pengukuran desktiptif dari masing-masing variabel 

penelitian. Analisis desktiptif ini digunakan untuk mempermudah pemahaman 

mengenai pengukuran indikator-indikator yang digunakan dalam setiap variabel yang 
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digunakan, yaitu kepuasan kerja (KK), motivasi (Motiv), komunikasi (Komu), 

partisipasi penyusunan anggaran (PPA), kompensasi (Komp) dan pengembangan 

karir (PK). 

 

3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1 Pengujian Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan suatu kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu untuk diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013). 

Pengujian penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS for Windows 

version 21 (statistic program for social science). Menurut Imam Ghozali jika r hitung 

lebih besar dari r table dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator 

tersebut dinyatakan valid. 

 

3.6.2 Pengujian Reliabilitas 

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable 

atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. Menurut Nunnaly suatu pernyataan dianggap reliabel apabila 

nilai cronbach alphanya lebih dari 0,70. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan 

dengan dua cara, yaitu dengan pengukuran ulang (repeated measure) dan pengukuran 

sekali saja (one shot) (Ghozali,2013). 
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3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Uji Asumsi Klasik  

3.1.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Cara untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dengan melihat 

grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang 

mendekati distribusi normal. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal 

probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. 

Distribusi normal membentuk suatu garis lurus diagonal dan ploting data akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal maka garis 

yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Uji 

statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari 

residual (Ghozali, 2013). 

 

3.1.1.2 Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak orthogonal. Variabel 

orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 

independen sama dengan nol. Mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas dalam 
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model regresi yaitu dengan menganalisis matrik korelasi variabel independen. Jika 

antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi, maka ini merupakan 

indikasi adanya multikolonieritas.  (Ghozali, 2013). 

 

3.1.1.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskesdatisitas atau tidak 

terjadi heterokedastisitas. Kebanyakan data crossection mengandung situasi 

heterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran 

(kecil, sedang, dan besar) (Ghozali, 2013). 

 

3.7.2 Analisis Jalur (Path Analysis) 

Menguji variabel intervening digunakan metode analisis jalur. Analisis jalur 

merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda, atau analisis jalur adalah 

penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel 

(model casual) yang telah ditetapkan sebelumnya oleh teori (Ghozali, 2009). Analisis 

jalur akan digunakan untuk menganalisis suatu pola hubungan antar variabel yaitu 

dengan mengetahui bagaimana pengaruh langsung ataupun tidak langsung. 
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Gambar 3.1 

Analisis jalur Pengaruh Komunikasi, Partisipasi Penyusunan Anggaran, 

Kompensasi, Pengembangan Karir terhadap Kepuasan Kerja dengan Motivasi sebagai 

Variabel Intervening. 

 

Gambar 3.1 memudahkan kita untuk menarik kesimpulan: 

Motiv  = α + p5Komu + p6PPA + p7Komp + p8PK +ɛ1   (1) 

KK  = α +p1Komu + p2PPA + p3Komp + p4PK + p9Mo +ɛ2  (2) 

Keterangan: 

Motiv  = Motivasi 

KK  = Kepuasan Kerja 

Komu  = Komunikasi 

PPA  = Partispasi Penyusunan Anggaran 

Komp  = Kompensasi 
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PK  = Pengembangan Karir 

P    = Koefisien regresi unstandardized 

ɛ    = Koefisien Error 

 

3.7.2.1 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Koefisien determinan total (R² total) juga dimaksudkan 

untuk menentukan jalur yang signifikan dan non-signifikan. Nilai R
2
 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai R
2
 yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). 

 

3.7.2.2 Uji statistik t 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2013). Syarat diterima atau ditolak dalam uji t yaitu apabila t 

tabel > t hitung, maka H0 diterima dan H1 ditolak dan apabila t tabel < t hitung, maka 

H0 ditolak dan H1 diterima. Jika tingkat nilai probabilitas signifikansi > 0,05, maka 

H0 diterima dan H1 ditolak dan tingkat nilai probabilitas signifikansi < 0,05, maka H0 

ditolak dan H1 diterima. 
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3.7.3 Uji Sobel 

Menurut Baron dan Kenny (1986; dalam Ghozali, 2013: 247) suatu variabel 

disebut mediator jika variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara variabel 

prediktor (independen) dan variabel kriterion (dependen). Sebuah variabel M disebut 

intervening jika X secara signifikan mempengaruhi Y, atau secara signifikan 

mempengaruhi M, atau secara signifikan mempengaruhi Y dengan mengkontrol X. 

Jika pengaruh X terhadap Y menurun menjadi nol dengan memasukkan variabel M, 

maka terjadi mediasi sempurna. Namun, jika pengaruh X terhadap Y menurun tidak 

sama dengan nol dengan memasukkan variabel M maka terjadi mediasi parsial. 

Mediasi sederhana ini terjadi jika memenuhi asumsi tidak ada kesalahan pengukuran 

pada variabel M, dan variabel Y tidak mempengaruhi M. 

Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang 

dikembangkan oleh Sobel (1982) dan dikenal dengan uji sobel. Uji sobel dilakukan 

dengan menguji kekuatan pengaruh tidak langsung X ke Y lewat M dihitung dengan 

cara mengalikan jalur X  M (a) dengan jalur M  Y (b) atau ab. Jadi koefisien ab= 

(c-c’), dimana c adalah pengaruh X terhadap Y tanpa mengontrol M, sedangkan c’ 

adalah koefisien pengaruh X terhadap Y setelah mengkontrol M. Standar error 

koefisien a dan b ditulis dengan 
S

a dan 
S

b, besarnya standar errortidak langsung 

(indirect effect) 
S

ab dihitung dengan rumus berikut ini: 

 sab =  b
2
sa

2
+a

2
sb

2
+sa

2
sb

2
 

Menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, maka kita perlu menghitung 

nilai t dari koefisien dengan rumus sebagai berikut: 
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t= 
  

   
 

Nilai t hitung ini dibandingkan dengan nilai t tabel. Jika nilai t hitung lebih 

besar dari t tabel maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh mediasi (Ghozali, 2013). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Profil Responden 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional Semarang, 

jumlah pimpinan yang ada pada Badan Pertanahan Nasional di Kota Semarang 

sebanyak 27 pimpinan dan pada Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Semarang 

sebanyak 27 pimpinan. Berdasarkan hasil observasi di lapangan yang telah dilakukan 

oleh peneliti, kedua kantor tersebut menerima dan bersedia untuk mengisi kuesioner 

dengan total kuesioner yang berhasil disebar oleh peneliti sebanyak 54 kuesioner. 

Sebanyak 54 kuesioner yang berhasil disebar, dapat kembali semua dan terisi penuh 

dan dapat digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian. 

Deskripsi profil responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin 

responden, umur responden, tingkat pendidikan responden, dan masa kerja 

responden. Deskripsi responden dimaksudkan untuk mengetahui latar belakang 

responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Deskripsi responden perlu 

untuk dilakukan mengingat latar belakang responden berkaitan dengan interpretasi 

hasil penelitian. 
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4.1.1.1 Jenis Kelamin Responden 

Identitas atau demografi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat 

pada tabel 4.1 di bawah ini. 

Tabel 4.1 

Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Laki-laki 29 53.7 53.7 53.7 

Perempuan 25 46.3 46.3 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden laki-laki lebih banyak 

dibandingkan dengan responden perempuan. Hal ini dapat ditunjukan dari jumlah 

responden laki-laki sebanyak 29 orang atau sebesar 53,7%, sedangkan jumlah 

responden perempuan sebanyak 25 orang atau sebesar 46,3%.  

 

4.1.1.2 Umur Responden 

Identitas atau demografi responden berdasarkan usia responden dapat dilihat 

pada tabel 4.3 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Tabel 4.2 

Profil Responden Berdasarkan Umur 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

35-40 5 9.3 9.3 9.3 

41-45 13 24.1 24.1 33.3 

46-50 20 37.0 37.0 70.4 

51-55 15 27.8 27.8 98.1 

56-60 1 1.9 1.9 100.0 

Total 54 100.0 100.0  
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Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.2 di atas, menunjukkan bahwa 

responden yang memiliki usia antara 35-40 tahun sebanyak 5 responden atau sebesar 

9,3%, responden dengan usia antara 41-45 tahun sebanyak 13 responden atau sebesar 

24,1%, responden dengan usia antara 46-50 tahun sebanyak 20 responden atau 

sebesar 37%.  Responden dengan usia antara 51-55 tahun sebanyak 15 responden atau 

sebesar 27,8%, dan responden dengan usia antara 56-60 tahun sebanyak 1 responden 

atau sebesar 1,9%. Mayoritas usia responden pada penelitian ini adalah pimpinan 

dengan usia antara 46-50 tahun. 

 

4.1.1.3 Tingkat Pendidikan 

Identitas atau demografi responden berdasarkan tingkat pendidikan responden 

dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini. 

Tabel 4.3 

Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

D3 13 24.1 24.1 24.1 

S1 22 40.7 40.7 64.8 

S2 17 31.5 31.5 96.3 

SMA 2 3.7 3.7 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Dilihat dari responden pendidikan terakhir dalam penelitian ini sebagian besar 

mengenyam pendidikan terakhir di tingkat S1 sebesar 40,7%, sisanya tingkat SMA 

sebesar 3,7%, D3 sebesar 24,1%, dan tingkat S2 sebesar 31,5%. Mayoritas responden 

dalam penelitian ini adalah pimpinan dengan jenjang pendidikan S1. 

 



99 
 

 
 

4.1.1.4 Masa Kerja 

Identitas atau demografi responden berdasarkan masa kerja responden dapat 

dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini. 

Tabel 4.4 

Masa Kerja 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1-5 2 3.7 3.7 3.7 

6-10 1 1.9 1.9 5.6 

11-15 11 20.4 20.4 25.9 

16-20 17 31.5 31.5 57.4 

21-25 7 13.0 13.0 70.4 

26-30 9 16.7 16.7 87.0 

31-35 7 13.0 13.0 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.4 di atas, menunjukkan bahwa 

responden yang memiliki masa kerja antara 1-5 tahun sebanyak 2 pimpinan atau 

sebesar 3,7%, responden dengan masa kerja antara 6-10 tahun sebanyak 1 pimpinan 

atau sebesar 1,9%, responden dengan masa kerja antara 11-15 tahun sebanyak 11 

pimpinan atau sebesar 20,4%, responden dengan masa kerja antara 16-20 tahun 

sebanyak 17 pimpinan atau sebesar 31,5%, responden dengan masa kerja antara 21-

25 tahun sebanyak 7 pimpinan atau sebesar 13%, responden dengan masa kerja antara 

26-30 tahun sebanyak 9 pimpinan atau sebesar 16,7%, sedangkan responden dengan 

masa kerja antara 31-35 tahun sebanyak 7 pimpinan atau sebesar 13%. Mayoritas 

responden sudah bekerja antara 16-20 tahun. 
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4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif 

Distribusi statistik dekriptif untuk masing-masing variabel terdapat pada tabel 

4.5 berikut: 

Tabel 4.5 

Descriptive Statistics Variabel Penelitian 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

KK 54 30 52 42.98 5.632 

Motiv 54 29 51 41.31 5.393 

Komu 54 22 45 33.11 6.170 

PPA 54 13 25 19.13 3.587 

Komp 54 23 45 34.54 6.127 

PK 54 20 45 34.35 5.454 

Valid N (listwise) 54     

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam 

penelitian ini (N) adalah 54 responden yang terdiri dari 6 variabel. Variabel kepuasan 

kerja dengan jumlah 11 pertanyaan memiliki nilai terendah sebesar 30 dan nilai 

tertinggi sebesar 52 dengan nilai rata-rata statistik sebesar 42,98 dan standar deviasi 

(tingkat sebaran data) sebesar 5,632 yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan 

nilai mean. Artinya nilai mean merupakan representasi yang baik dari keseluruhan 

data. Sehingga, apabila dikategorikan dalam kategori, responden dalam penelitian ini 

termasuk dalam kategori puas akan pekerjaannya. 

Variabel motivasi dengan jumlah 11 pertanyaan memiliki nilai terendah 

sebesar 29 dan nilai tertinggi sebesar 51 dengan nilai rata-rata statistik sebesar 41,31 

dan standar deviasi (tingkat sebaran data) sebesar 5,393 yang jauh lebih kecil jika 

dibandingkan dengan nilai mean. Artinya nilai mean merupakan representasi yang 

baik dari keseluruhan data. Sehingga, apabila dikategorikan dalam kategori, 
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responden dalam penelitian ini termasuk dalam kategori termotivasi akan 

pekerjaannya. 

Variabel komunikasi dengan jumlah 9 pertanyaan memiliki nilai terendah 

sebesar 22 dan nilai tertinggi sebesar 45 dengan nilai rata-rata statistik sebesar 33,11 

dan standar deviasi (tingkat sebaran data) sebesar 6,170 yang jauh lebih kecil jika 

dibandingkan dengan nilai mean. Artinya nilai mean merupakan representasi yang 

baik dari keseluruhan data. Sehingga, apabila dikategorikan dalam kategori, 

responden dalam penelitian ini termasuk dalam kategori dapat berkomunikasi dengan 

baik antar rekan kerja. 

Variabel partisipasi penyusunan anggaran dengan jumlah 5 pertanyaan 

memiliki nilai terendah sebesar 13 dan nilai tertinggi sebesar 25 dengan nilai rata-rata 

statistik sebesar 19,13 dan standar deviasi (tingkat sebaran data) sebesar 3,587 yang 

jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai mean. Artinya nilai mean merupakan 

representasi yang baik dari keseluruhan data. Sehingga, apabila dikategorikan dalam 

kategori, responden dalam penelitian ini termasuk dalam kategori ikut aktif 

berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. 

Variabel kompensasi dengan jumlah 9 pertanyaan memiliki nilai terendah 

sebesar 23 dan nilai tertinggi sebesar 45 dengan nilai rata-rata statistik sebesar 34,54 

dan standar deviasi (tingkat sebaran data) sebesar 6,127 yang jauh lebih kecil jika 

dibandingkan dengan nilai mean. Artinya nilai mean merupakan representasi yang 

baik dari keseluruhan data. Sehingga, apabila dikategorikan dalam kategori, 

responden dalam penelitian ini termasuk dalam kategori kompensasi yang baik. 
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Variabel pengembangan karir dengan jumlah 9 pertanyaan memiliki nilai 

terendah sebesar 20 dan nilai tertinggi sebesar 45 dengan nilai rata-rata statistik 

sebesar 34,35 dan standar deviasi (tingkat sebaran data) sebesar 5,454 yang jauh lebih 

kecil jika dibandingkan dengan nilai mean. Artinya nilai mean merupakan 

representasi yang baik dari keseluruhan data. Sehingga, apabila dikategorikan dalam 

kategori, responden dalam penelitian ini termasuk dalam kategori mendapat 

kesempatan dalam mengembangkan karirnya. 

 

4.1.3 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.1.3.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner. Uji signifikan dilakukan dengan 

membandingkan nilai signifikansi 2-tailed dengan taraf signifikansi α 0,05. Apabila 

nilai signifikansi dibawah 0,05 maka data tersebut dapat dikatakan valid. Tabel 4.6 

akan menjelaskan hasil uji validitas dengan bantuan program IBM SPPS 20. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Pernyataan 
Sig. (2-
tailed) 

Taraf sig. α Keterangan 

 
Kepuasan Kerja (KK) 

1 0,000 

0,05 

Valid 

2 0,000 Valid 

3 0,000 Valid 

4 0,000 Valid 

5 0,000 Valid 

6 0,000 Valid 

7 0,000 Valid 

8 0,000 Valid 

9 0,000 Valid 
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Sumber: Data Primer diolah, 2016 

 

10 0,000 Valid 

11 0,000 Valid 

 

 
Motivasi (Motiv) 

1 0,000 

0,05 

Valid 

2 0,000 Valid 

3 0,000 Valid 

4 0,000 Valid 

5 0,000 Valid 

6 0,001 Valid 

7 0,000 Valid 

8 0,000 Valid 

9 0,000 Valid 

10 0,000 Valid 

11 0,000 Valid 

 

 
Komunikasi (Komu) 

1 0,000 

0,05 

Valid 

2 0,000 Valid 

3 0,000 Valid 

4 0,000 Valid 

5 0,000 Valid 

6 0,000 Valid 

7 0,000 Valid 

8 0,000 Valid 

9 0,000 Valid 

 

 
Partisipasi Penyusunan 
Anggaran (PPA) 

1 0,000 

0,05 

Valid 

2 0,000 Valid 

3 0,000 Valid 

4 0,000 Valid 

5 0,000 Valid 

 

 
Kompensasi (Komp) 

1 0,000 

0,05 

Valid 

2 0,000 Valid 

3 0,000 Valid 

4 0,000 Valid 

5 0,000 Valid 

6 0,000 Valid 

7 0,000 Valid 

8 0,000 Valid 

9 0,000 Valid 

 

 
Pengembangan Karir (PK) 

1 0,000 

0,05 

Valid 

2 0,000 Valid 

3 0,000 Valid 

4 0,000 Valid 

5 0,000 Valid 

6 0,000 Valid 

7 0,000 Valid 

8 0,000 Valid 

9 0,000 Valid 
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4.1.3.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari varibel atau konstruk. Pengukuran reliabilitas dilakukan 

dengan one shot atau pengukuran sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan 

dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Suatu 

konstruk atau variabel dinyatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha > 

0,70 (Nunnally, 1994). Berikut adalah hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.7 

di bawah ini. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Reliabilitas 
No Indikator Crobach’s Alpha (α) Keterangan 

1 Kepuasan Kerja 0,907 Reliabel 

2 Motivasi 0,878 Reliabel 

3 Komunikasi 0,923 Reliabel 

4 Partisipasi Penyusunan Anggaran 0,909 Reliabel 

5 Kompensasi 0,946 Reliabel 

6 Pengembangan Karir 0,926 Reliabel 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

 

4.1.4 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik diuji dengan menggunakan IBM SPSS 20 yang akan 

menguji normalitas, multikolonieritas, dan heterokedastisitas dengan hasil output 

sebagai berikut: 

4.1.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, untuk mendeteksi apakah 
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residual berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji statistik non-

parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) terhadap data residual regresi. Kriteria yang 

digunakan adalah dengan membandingkan nilai p yang diperoleh dengan taraf 

signifikansi yang sudah ditentukan yaitu 0,05. Hasil yang berdistribusi normal adalah 

ketika variabel residual memiliki nilai signifikansi > 0,05. Hasil pengujian ini dapat 

dilihat pada tabel 4.8 . 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 54 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 1.58426554 

Most Extreme Differences 

Absolute .084 

Positive .059 

Negative -.084 

Kolmogorov-Smirnov Z .618 

Asymp. Sig. (2-tailed) .840 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016 

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa hasil uji normalitas masing-masing 

variabel terhadap nilai residual untuk jumlah sampel sebanyak 54 orang diperoleh 

nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,618 dan nilai signifikansi 0,840. Nilai tersebut 

lebih besar dari nilai signifikansinya 0,05, sehingga sapat disimpulkan bahwa residual 

data terdistribusi normal. 

 

 

  



106 
 

 
 

4.1.4.2 Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Menguji ada 

tidaknya multikolonieritas dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation 

faktor (VIF). Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi. Nilai 

cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai 

tolerance ≤  0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Multikolonieritas  

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 9.490 1.446  6.562 .000   

Komu .109 .083 .119 1.301 .199 .193 5.175 

PPA .368 .120 .234 3.063 .004 .276 3.625 

Komp .186 .089 .202 2.079 .043 .171 5.839 

PK .479 .095 .464 5.031 .000 .190 5.262 

a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

Hasil perhitungan nilai tolerance pada tabel 4.9 menunjukkan tidak ada 

variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10. Hal ini berarti 

tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan nilai VIF juga 

menunjukkan hal yang sama, yaitu tidak ada multikoliniaritas antar variabel 

independen dalam model regresi karena nilai VIF lebih dari 1 tetapi kurang dari 10.  
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4.1.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Model regresi yang baik adalah yang homokesdatisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Ada tidaknya heteroskedastisitas diketahui dengan melihat 

signifikansinya terhadap derajat kepercayaan 5%. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji Gletser yaitu dengan cara meregresikan nilai absolute residual 

terhadap variabel independen. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta 

1     (Constant) 2.099 .922  2.275 .027 
       Komu -.036 .053 -.214 -.675 .503 
       PPA -.034 .077 -.117 -.436 .665 
       Komp .052 .057 .315 .907 .369 
       PK -.027 .061 -.143 -.442 .660 

a. Dependent Variabel: AbsUt 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

 

Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa tidak ada 

gangguan heteroskedastisitas yang terjadi. Hasil pengujian diketahui bahwa nilai 

signifikan masing-masing variabel lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

masing-masing variabel tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas. 
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4.1.5 Analisis Jalur  

Metode analisis jalur digunakan untuk menguji pengaruh variabel intervening. 

Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda atau analisis 

jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar 

variabel. Analisis regresi model 1 dilakukan untuk mengetahui pengaruh komunikasi, 

partisipasi penyusunan anggaran, kompensasi, dan pengembangan karir terhadap 

motivasi kerja pejabat di BPN. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Analisi JalurAnalisis Regresi Model I 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 9.369 1.405  6.670 .000 

Komu .164 .081 .188 2.023 .049 

PPA .256 .117 .170 2.193 .033 

Komp .191 .087 .217 2.208 .032 

PK .437 .092 .442 4.726 .000 

a. Dependent Variable: Motivasi 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.11, maka diperoleh persamaan regresi sebagai  berikut : 

Motiv = α + p5Komu + p6PPA + p7Komp + p8PK +ɛ1 

Motiv = 9,369 + 0,164 Komu + 0,256 PPA + 0,191 Komp + 0,437 PK + ɛ1 

Konstanta sebesar 9,369 dapat diartikan bahwa motivasi pada para pimpinan 

di BPN adalah sebesar 9,369 dengan asumsi variabel komunikasi, partisipasi 

pnyusunan anggaran, kompensasi, dan pengembangan karir tidak mengalami 

perubahan (konstan). Koefisien regresi komunikasi sebesar 0,164 menunjukkan tanda 

positif, hal tersebut dapat diartikan setiap kenaikan 1% variabel komunikasi maka 

akan menaikkan motivasi kerja sebesar 18,8% dan faktor lain yang mempengaruhinya 
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dianggap konstan. Koefisien regresi partisipasi penyusunan anggaran sebesar 0,256 

menunjukkan tanda positif, hal tersebut dapat diartikan setiap kenaikan 1% variabel 

partisipasi penyusunan anggaran maka akan menaikkan motivasi kerja sebesar 17% 

dan faktor lain yang mempengaruhinya dianggap konstan. Koefisien regresi 

kompensasi sebesar 0,191 menunjukkan tanda positif, hal tersebut dapat diartikan 

setiap kenaikan 1% variabel kompensasi maka akan menaikkan motivasi kerja 

sebesar 21,7% dan faktor lain yang mempengaruhinya dianggap konstan. Koefisien 

regresi pengembangan karir sebesar 0,437 menunjukkan tanda positif, hal tersebut 

dapat diartikan setiap kenaikan 1% variabel pengembangan karir maka akan 

menaikkan motivasi kerja sebesar 44,2% dan faktor lain yang mempengaruhinya 

dianggap konstan. Nilai unstandardized coefficients sebesar 0,164 selanjutnya 

menjadi jalur p5; 0,256=p6; 0,191=p7 dan 0,437=p8. 

Analisis regresi model 2 dilakukan untuk mengetahui pengaruh komunikasi, 

partisipasi anggaran, kompensasi, pengembangan karir dan motivasi terhadap 

kepuasan kerja. Hasil regresi model 2 dapat dilihat pada tabel 4.12. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Analisi JalurAnalisis Analisis Regresi Model II 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4.027 1.663  2.421 .019 

Komu .013 .072 .014 .179 .859 

PPA .219 .105 .139 2.087 .042 

Kompen .074 .078 .080 .948 .348 

PK .224 .096 .217 2.344 .023 

Motiv .583 .122 .558 4.761 .000 

a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja 

Sumber: Data primer diolah, 2016 
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Berdasarkan tabel, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut: 

KK = α +p1Komu + p2PPA+ p3Kompen + p4CereerDev + p9Mo +ɛ2 

KK = 4,027 + 0,013 Komu +0.219 PPA +0,074 Komp + 0,224 PK + 0,583 Mo + ɛ2 

Konstanta sebesar 4,027 dapat diartikan bahwa kepuasan kerja pada para 

pimpinan di BPN adalah sebesar 4,027 dengan asumsi variabel motivasi, komunikasi, 

partisipasi penyusunan anggaran, kompensasi, dan pengembangan karir tidak 

mengalami perubahan (konstan). Koefisien regresi motivasi sebesar 0,583 

menunjukkan tanda positif, hal tersebut dapat diartikan setiap kenaikan 1% variabel 

motivasi maka akan menaikkan kepuasan kerja sebesar 55,8% dan faktor lain yang 

mempengaruhinya dianggap konstan. Koefisien regresi komunikasi sebesar 0,013 

menunjukkan tanda positif, hal tersebut dapat diartikan setiap kenaikan 1% variabel 

komunikasi maka akan menaikkan kepuasan kerja sebesar 1,4% dan faktor lain yang 

mempengaruhinya dianggap konstan. Koefisien regresi partisipasi penyusunan 

anggaran sebesar 0,219 menunjukkan tanda positif, hal tersebut dapat diartikan setiap 

kenaikan 1% variabel partisipasi penyusunan anggaran maka akan menaikkan 

kepuasan kerja sebesar 13,9% dan faktor lain yang mempengaruhinya dianggap 

konstan. Koefisien regresi kompensasi sebesar 0,074 menunjukkan tanda positif, hal 

tersebut dapat diartikan setiap kenaikan 1% variabel kompensasi maka akan 

menaikkan kepuasan kerja sebesar 8% dan faktor lain yang mempengaruhinya 

dianggap konstan. Koefisien regresi pengembangan karir sebesar 0,224 menunjukkan 

tanda positif , hal tersebut dapat diartikan setiap kenaikan 1% variabel pengembangan 

karir maka akan menaikkan kepuasan kerja sebesar 21,7% dan faktor lain yang 
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mempengaruhinya dianggap konstan. Nilai unstandardized coefficients sebesar 0,583 

selanjutnya menjadi jalur p9; 0,013=p1; 0,219=p2; 0,074=p3 dan 0,224=p4. 

Hasil analisis jalur pengaruh komunikasi, partisipasi penyusunan anggaran, 

kompensasi dan pengembangan karir terhadap kepuasan kerja dengan motivasi 

sebagai variabel intervening dapat dilihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Diagram Jalur Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung 

Komunikasi, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kompensasi dan 

Pengembangan Karir terhadap Kepuasan Kerja melalui Motivasi sebagai 

variabel intervening. 
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Besarnya pengaruh langsung (direct effect), pengaruh tidak langsung (indirect 

effect), dan pengaruh total (total effect) komunikasi, partisipasi penyusunan anggaran, 

kompensasi dan pengembangan karir terhadap kepuasan kerja dapat dilihat pada 

Tabel 4.13. 

Tabel 4.13 

Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung 

No. Keterangan Dirrect Effect 
Indirect Effect 

melalui motivasi 
Total Effect 

1 Komu KK 0,013 0,096 0,109 

2. PPA KK 0,219 0,149 0,368 

3 Komp KK 0,074 0,111 0,185 

4. PK KK 0,224 0,255 0,479 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

 

4.1.5.1 Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi adalah 

untuk mengetahui seberapa besar komunikasi, partisipasi penyusunan anggaran, 

kompensasi, dan pengembangan karir dalam menerangkan motivasi serta untuk 

mengetahui seberapa besar komunikasi, partisipasi penyusunan anggaran, 

kompensasi, pengembangan karir, dan motivasi  dalam menerangkan kepuasan kerja 

pimpinan di BPN. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Regresi 1 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .958
a
 .919 .912 1.600 

a. Predictors: (Constant), Pengembangan Karir, Partisipasi Anggaran, Komunikasi, 

Kompensasi 

Sumber: Data primer diolah, 2016 
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Tabel 4.14 memperlihatkan bahwa hasil perhitungan nilai koefisien 

determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,912. Hal ini berarti besar variasi variabel 

motivasi yang dapat diterangkan oleh variasi variabel komunikasi, partisipasi 

penyusunan anggaran, kompensasi dan pengembangan karir sebesar 91,2% dan 

sisanya sebesar 8,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Regresi 2 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .973
a
 .946 .941 1.372 

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Partisipasi Anggaran, Komunikasi, 

Kompensasi, Pengembangan Karir 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

 

Hasil perhitungan yang terlihat pada Tabel 4.25 menunjukan nilai koefisien 

determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,941. Hal ini berarti besar variasi variabel 

kepuasan kerja yang dapat diterangkan oleh variasi komunikasi, partisipasi 

penyusunan anggaran, kompensasi pengembangan karir dan motivasi sebesar 94,1% 

dan sisanya sebesar 5,9% dijelaskan variabel lain di luar model penelitian. 

 

4.1.5.2 Uji t 

Pengujian hipotesis menggunakan uji t dilakukan untuk mengetahui 

signifikansi pengaruh langsung komunikasi, partisipasi penyusunan anggaran, 

kompensasi, pengembangan karir dan motivasi terhadap kepuasan kerja. Keputusan 

pengujian hipotesis ini menggunakan tingkat signifikansi α sebesar 5% atau 0,05. Jika 
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p value (sig) < α 0,05 maka hipotesis diterima dan jika p value (sig) > α 0,05 maka 

hipotesis ditolak. 

Merujuk pada Tabel 4.12 diketahui bahwa koefisien komunikasi terhadap 

kepuasan kerja adalah sebesar 0,013 dengan taraf signifikansi pada nilai probabilitas 

(p-value) sebesar 0,859 atau lebih besar dari taraf signifikansi 5% atau 0,05. Atas 

dasar fakta ini, maka H1 yang diajukan dalam penelitian, yakni bahwa komunikasi 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja ditolak.  

Koefisien partisipasi penyusunan anggaran terhadap kepuasan kerja diketahui 

sebesar 0,219 dengan taraf signifikansi pada nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,042 

atau lebih kecil dari taraf signifikansi 5%. Berdasarkan fakta ini, maka H2 yang 

diajukan dalam penelitian ini, yakni bahwa partisipasi penyusunan anggaran 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja diterima. Hasil temuan ini 

memberikan makna bahwa semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran, maka 

akan semakin tinggi kepuasan kerja manajerial. 

Koefisien kompensasi terhadap kepuasan kerja diketahui sebesar 0,074 

dengan taraf signifikansi pada nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,348 atau lebih 

besar dari taraf signifikansi 5%. Berdasarkan fakta ini, maka H3 yang diajukan dalam 

penelitian ini, yakni bahwa kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

kerja ditolak.  

Berikutnya koefisien pengembangan karir terhadap kepuasan kerja diketahui 

sebesar 0,224 dengan nilai signifikansi probabilitas (p-value) sebesar 0,023 atau lebih 

kecil dari taraf signifikansi 5%. Berdasarkan temuan ini, maka H4 yang diajukan 
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dalam penelitian ini, yakni bahwa pengembangan karir berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan kerja diterima. Hasil temuan ini memberikan makna bahwa 

semakin tinggi pengembangan karir, maka akan semakin tinggi kepuasan kerja 

pimpinan. 

Terakhir koefisien motivasi terhadap kepuasan kerja diketahui sebesar 0,583 

dengan nilai signifikansi probabilitas (p-value) sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 

taraf signifikansi 5%. Berdasarkan temuan ini, maka H13 yang diajukan dalam 

penelitian ini, yakni bahwa pengembangan karir berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan kerja diterima. Hasil temuan ini memberikan makna semakin 

tinggi motivasi, maka akan semakin tinggi kepuasan kerja pimpinan. 

Merujuk pada Tabel 4.11 diketahui bahwa koefisien komunikasi terhadap 

motivasi kerja adalah sebesar 0,164 dengan taraf signifikansi pada nilai probabilitas 

(p-value) sebesar 0,049 atau lebih kecil dari taraf signifikansi 5% atau 0,05. Atas 

dasar fakta ini, maka H5 yang diajukan dalam penelitian, yakni bahwa komunikasi 

berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi kerja diterima. Hasil temuan ini 

memberikan pemahaman bahwa semakin tinggi tingkat komunikasi antara pimpinan 

dengan atasannya dan pimpinan dengan bawahannya, maka akan semakin tinggi 

motivasi pimpinan dalam bekerja. 

Koefisien partisipasi penyusunan anggaran terhadap motivasi kerja diketahui 

sebesar 0,256 dengan taraf signifikansi pada nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,033 

atau lebih kecil dari taraf signifikansi 5%. Berdasarkan fakta ini, maka H6 yang 

diajukan dalam penelitian ini, yakni bahwa partisipasi penyusunan anggaran 
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berpengaruh positif terhadap motivasi kerja diterima. Hasil temuan ini memberikan 

makna bahwa semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran, maka akan semakin 

tinggi motivasi kerja manajerial. 

Koefisien kompensasi terhadap motivasi kerja diketahui sebesar 0,191 dengan 

taraf signifikansi pada nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,032 atau lebih kecil dari 

taraf signifikansi 5%. Berdasarkan fakta ini, maka H7 yang diajukan dalam penelitian 

ini, yakni bahwa kompensasi berpengaruh positif terhadap motivasi kerja diterima. 

Hasil temuan ini memberikan makna bahwa semakin tinggi kompensasi, maka akan 

semakin tinggi motivasi kerja pimpinan. 

Berikutnya koefisien pengembangan karir terhadap motivasi kerja diketahui 

sebesar 0,437 dengan nilai signifikansi probabilitas (p-value) sebesar 0,000 atau lebih 

kecil dari taraf signifikansi 5%. Berdasarkan temuan ini, maka H8 yang diajukan 

dalam penelitian ini, yakni bahwa pengembangan karir berpengaruh positif signifikan 

terhadap motivasi kerja diterima. Hasil temuan ini memberikan makna bahwa 

semakin tinggi pengembangan karir, maka akan semakin tinggi motivasi kerja 

manajerial. 

 

4.1.6 Uji Sobel 

Pengujian signifikansi efek mediasi dilakukan dengan metode sobel test. Pada 

dasarnya sobel test adalah uji t khusus yang menguji efek dimasukannya variabel 

intervening dalam model, apakah benar-benar berpengaruh signifikan secara statistik 

atau tidak. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai t hitung yang dibandingkan 
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dengan t tabel, jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpulkan 

bahwa terjadi pengaruh mediasi (Ghozali, 2013). Nilai t tabel dengan tingkat 

signifikansi 5% adalah sebesar 1,675. 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Sobel 

Jalur a
2
 b

2
 Sa

2
 Sb

2
 Sab Ab T Ket 

Komu Mo KK 0,026 0,339 0,006 0,005 0,049 0,095 1,950 Sig. 

PPA Mo KK 0,065 0,339 0,0136 0,0110 0,074 0,149 2,009 Sig. 

Komp Mo KK 0,036 0,339 0,007 0,006 0,053 0,111 2,093 Sig. 

PK Mo KK 0,190 0,339 0,008 0,009 0,068 0,254 3,712 Sig. 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

 

Berdasarkan Tabel 4.16 di atas dapat diketahui bahwa variabel motivasi dalam 

kaitannya dengan pengaruh variabel komunikasi terhadap kepuasan kerja terbukti 

sebagai variabel intervening. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji sobel yang 

menunjukan koefisien t-hitung sebesar 1,950 lebih besar dari t-tabelnya pada taraf 

signifikansi 5% sebesar 1,675.  Berdasarkan fakta ini, maka H9 yang diajukan dalam 

penelitian ini, yakni semakin tinggi komunikasi, maka akan berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan kerja melalui variabel motivasi diterima.  

Hasil uji sobel menunjukkan bahwa motivasi terbukti memediasi hubungan 

antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kepuasan kerja. Dilihat pada tabel 

menunjukan nilai t hitung sebesar 2,009 lebih besar dari t tabel pada taraf signifikansi 

5% sebesar 1,675. Dengan demikian H10 yang diajukan dalam penelitian ini, yakni 

semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran, maka akan berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan kerja melalui variabel motivasi diterima. 
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Hasil uji sobel menunjukan bahwa motivasi terbukti memediasi hubungan 

antara kompensasi dengan kepuasan kerja. Dilihat pada tabel menunjukan nilai t 

hitung sebesar 2,093 lebih besar dari t tabel pada taraf signifikansi 5% sebesar 1,675. 

Dengan demikian H11 yang diajukan dalam penelitian ini, yakni semakin tinggi 

kompensasi, maka akan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja 

melalui variabel motivasi diterima. 

Selanjutnya hasil uji sobel menunjukan bahwa motivasi terbukti memediasi 

hubungan antara pengembangan karir dengan kepuasan kerja. Dilihat pada tabel 

menunjukan nilai t hitung sebesar 3,712 lebih besar dari t tabel pada taraf signifikansi 

5% sebesar 1,675. Dengan demikian H12 yang diajukan dalam penelitian ini, yakni 

semakin tinggi pengembangan karir, maka akan berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan kerja melalui variabel motivasi diterima. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh Komunikasi terhadap Kepuasan Kerja 

Hasil pengujian hipotesis satu (H1) menunjukkan bahwa komunikasi tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja manajerial. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

signifikansi sebesar 0,859 atau lebih besar dari taraf signifikansi 5% atau 0,05 yang 

berarti bahwa hipotesis pertama ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Ningrum (2014) yang menyatakan bahwa 

komunikasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan dan 

penelitian yang dilakukan oleh Septiadi (2010) yang menyatakan bahwa komunikasi 
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berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan kerja. Hasil penelitian yang penulis 

lakukan bisa berbeda dengan penelitian sebelumnya dikarenakan adanya perbedaan 

karakteristik sampel yang diteliti. Penelitian yang yang dilakukan oleh Ningrum 

(2014) dan Septiadi (2010) dilakukan di perusahaan swasta.  

Hal terpenting dalam berkomunikasi adalah apabila penerima pesan dapat 

memahami pesan yang disampaikan dengan baik. Topik pembicaraan dalam 

komunikasi sangatlah kompleks. Seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain 

tentu saja mempunyai tujuan tertentu untuk menyampaikan pesan, berbagi 

pengalaman, menumbuhkan simpati, melakukan kerja sama, menceritakan 

kekecewaan atau kekesalan, dan untuk menumbuhkan motivasi (Purwanto, 2011). 

Komunikasi dapat mempererat hubungan antar pegawai dan bisa saling bahu 

membahu dalam melaksanakan tugas, dengan dilakukannya komunikasi akan 

menciptakan hubungan yang baik antara atasan dan bawahan atau sesama rekan kerja 

sehingga akan tercipta suasana yang nyaman dalam bekerja. Sesuai dengan teori dua 

faktor yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg (1959; dalam Robbins, 2009: 

227), faktor hygiene dimana pegawai yang bekerja dalam organisasi membutuhkan 

interaksi dengan pegawai lain agar terjadi komunikasi yang lancar antar pegawai 

sehingga tercipta suasana yang nyaman, pegawai juga akan merasa betah dalam 

bekerja. 

Namun tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan baik. Kadang terjadi 

salah paham dalam berkomunikasi atau penerima pesan salah mengartikan isi pesan 

yang disampaikan, sehingga akan timbul kekecewaan dan salah persepsi. Terlebih 
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dalam suatu organisasi apabila pegawai salah mengartikan isi pesan yang diberikan 

oleh atasan atau rekannya, pegawai tersebut akan mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan tugasnya karena pegawai tidak mau berkomunikasi dengan rekannya 

dan timbullah ketidakpuasan dalam bekerja. 

 

4.2.2 Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kepuasan Kerja 

Hasil pengujian hipotesis dua (H2) menunjukkan bahwa partisipasi 

penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kepuasan kerja pimpinan. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,042 atau lebih kecil dari taraf signifikansi 5% 

atau 0,05 yang berarti bahwa hipotesis kedua diterima.  

Berkaitan dengan kepuasan kerja pimpinan, diperoleh hasil partisipasi 

penganggaran bisa mempengaruhi kepuasan kerja pimpinan. Hal ini dilihat dengan 

melibatkan mereka dalam penyusunan anggaran baik di tingkat unit kerja atau 

organisasi keseluruhan, membuat ada rasa prestige dan perasaan dihargai, 

kepercayaan dari pimpinan puncak terhadap mereka. Sehingga ada rasa kepuasan 

didalam diri para pimpinan. Partisipasi perlu digunakan dalam proses penganggaran 

sehingga bisa menghindari sikap perlawanan karyawan kepada atasan dan 

menghindari timbulnya perasaan tertekan dari pimpinan puncak (Sumarmi, 2007). 

Hampir seluruh pimpinan di dalam Badan Pertanahan Nasional, yang menjadi 

responden ikut dilibatkan dalam penyusunan anggaran organisasi, sehingga mereka 

merasakan kepuasan kerja karena merasa mendapat kepercayaan dari organisasi. Hal 

ini sesuai dengan teori dua faktor yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg (1959; 
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dalam Robbins, 2009: 227), faktor motivasi, pegawai yang termotivasi akan 

menyukai pekerjaan yang memungkinnya menggunakan kreativitas dan inovasinya. 

Pegawai yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran akan bekerja dengan tingkat 

tanggung jawab yang tinggi dan akan merasa mencapai prestasi kerja yang tinggi. 

Pegawai juga akan merasa senang karena mendapat pengakuan dari organisasi akan 

hasil kerjanya. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Wadhan (2005) dan Sumarmi (2007) yang menemukan hasil dari penelitiannya 

bahwa partisipasi penyusunan anggaran mempunyai pengaruh secara langsung 

terhadap kepuasan kerja manajer madya ke bawah. Semakin tinggi partisipasi 

penyusunan anggaran maka kepuasan kerja manajer akan semakin tinggi. 

 

4.2.3 Pengaruh Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja 

Pengujian hipotesis ketiga (H3) menemukan bahwa kompensasi tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi 

sebesar 0,348 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 yang berarti bahwa hipotesis 

ketiga ditolak. Kompensasi adalah hal yang diterima pegawai, baik berupa uang atau 

bukan uang sebagai balas jasa yang diberikan bagi upaya pegawai (konstribusi 

pegawai) yang diberikannya untuk organisasi, bisa juga termasuk di dalamnya 

insentif/perangsang dan program kesejahteraan pegawai (Sirait, 2011). Adanya 

kompensasi, pegawai akan merasa puas, karena dengan usaha yang keras pegawai 

akan mendapat apresiasi dari organisasi. Kepuasan tersebut terjadi karena apa yang 
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diharapkan pegawai menjadi kenyataan yaitu adanya balas jasa yang diterima 

pegawai setelah melakukan sebuah pekerjaan. Hal ini sesuai dengan teori dua faktor 

yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg (1959; dalam Robbins, 2009: 227), 

faktor hygiene, pegawai yang bekerja juga mengharapkan imbalan dari upaya yang 

telah pegawai keluarkan, jika kompensasi yang diberikan sesuai dengan harapan 

pegawai, maka pegawai akan merasa puas. Beberapa individu dalam bekerja lebih 

berjuang untuk mencapai tujuan pribadi, seperti mendapatkan gaji yang lebih tinggi, 

mendapat banyak tunjangan dan kompensasi. 

Namun untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil) khususnya di Badan Pertanahan 

Nasional sistem kompensasi sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan 

Pemerintah No 66 tahun 2005 tentang peraturan gaji pegawai sipil. Sehingga 

walaupun pekerjaan pegawai bertambah banyak, pemberian kompensasi pada 

pegawai akan tetap sesuai dengan jabatan yang didudukinya. Tingkat kompensasi 

yang diterima pimpinan yang satu dengan pimpinan yang lain sama dengan tingkat 

jabatan yang sama, padahal pekerjaan mereka berbeda, ada yang lebih berat dan ada 

yang lebih ringan. 

Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga tidak mendukung hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Muttaqien (2014) Riansari (2012) Astuti (2014) 

Widyono (2013) dan Dhermawan (2012) yang menyatakan bahwa kompensasi 

berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan kerja karyawan dimana semakin 

tinggi kompensasi, maka akan semakin tinggi pula kepuasan kerja. Semakin baik 

kompensasi yang diterima oleh seorang pegawai, maka akan semakin baik pula 
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kepuasan kerjanya. Hasil penelitian yang penulis lakukan bisa berbeda dengan 

penelitian sebelumnya dikarenakan adanya perbedaan karakteristik sampel yang 

diteliti. Penelitian yang yang dilakukan oleh Muttaqien (2014) Riansari (2012), dan  

Astuti (2014) dilakukan di perusahaan swasta, sedangkan Widyono (2013) dan 

Dhermawan (2012) dilakukan pada pegawainya. 

 

4.2.4 Pengaruh Pengembangan Karir terhadap Kepuasan Kerja 

Pengujian hipotesis keempat (H4) menemukan bahwa pengembangan karir 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi 

sebesar 0,023 atau lebih kecil dari taraf signifikansi 5% atau 0,05 yang berarti bahwa 

hipotesis keempat diterima. Dapat terlihat dari hasil tersebut bahwa pengembangan 

karir mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja pimpinan, hal 

tersebut karena pegawai percaya bahwa perusahaan akan memfasilitasi pegawai yang 

ingin maju dengan pelatihan dan pendidikan. Karena mendapat kesempatan untuk 

bisa mengembangkan karirnya pegawai akan merasa dihargai oleh organisasi. 

Adanya pengembangan karir yang semakin baik akan mengoptimalkan kepuasan 

kerja para pegawai dan pegawai akan merasa diuntungkan oleh perusahaan sehingga 

pegawai akan merasa puas dengan adanya pengembangan pribadi dan merasakan 

kehidupan kerja yang berkualitas. Pegawai Negeri Sipil khususnya di Badan 

Pertanahan Nasional para pimpinan yang sebelumnya merupakan pegawai biasa 

kebanyakan sudah mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang difasilitasi oleh 

negara, sehingga pegawai tidak mencemaskan tentang masalah jenjang karir.  
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Hal ini sesuai dengan teori dua faktor yang dikemukakan oleh Frederick 

Herzberg (1959; dalam Robbins, 2009: 227), faktor motivasi, pegawai akan 

termotivasi dalam bekerja jika pegawai mendapatkan kesempatan untuk berkembang 

dalam organisasi. Seorang pegawai dalam bekerja pasti menginginkan sesuatu yang 

lebih dalam bekerja, mereka menginginkan kemajuan dalam karirnya. 

Lebih lanjut, hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Ekayadi (2011) dan Ningrum (2014) yang menyimpulkan dari hasil 

penelitiannya bahwa pengembangan karir mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan, hal tersebut karena karyawan percaya bahwa 

perusahaan akan memfasilitasi karyawan yang ingin maju dengan pelatihan dan 

pendidikan. 

 

4.2.5 Pengaruh Komunikasi terhadap Motivasi 

Pengujian hipotesis kelima (H5) menemukan bahwa komunikasi berpengaruh 

terhadap motivasi kerja. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,049 atau 

lebih kecil dari taraf signifikansi 5% atau 0,05 yang berarti bahwa hipotesis kelima 

diterima. Semakin tinggi komunikasi, maka akan semakin tinggi motivasi kerja 

pegawai. 

Hubungan komunikasi yang terjalin baik antara pimpinan yang satu dengan 

pimpinan yang lain, antara pimpinan dengan pegawai, atau antara pegawai yang satu 

dengan pegawai yang lain, merupakan salah satu kunci keberhasilan pimpinan dalam 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pimpinan pada semua level dalam 
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suatu organisasi memiliki peran stategis bagi pengembangan organisasi kedepan. 

Melalui masing-masing peran tersebut seorang pimpinan harus mampu 

mengomunikasikan ide, gagasan atau informasi kepada para pegawainya, sehingga 

mereka dapat memahami pesan yang telah disampaikan dengan baik dan efektif 

(Purwanto, 2011). Perlu terjalin komunikasi yang baik antar pimpinan dan bawahan 

juga antar rekan kerja dalam proses peningkatan motivasi. Komunikasi dapat 

memotivasi karyawan dengan cara menjelaskan kepada karyawan apa yang harus 

dilakukan karyawan dan seberapa baik karyawan melakukan pekerjaannya. Pada 

Badan Pertanahan Nasional terjalin komunikasi yang baik antar pegawainya, 

sehingga menciptakan suasana yang menyenangkan di tempat kerja, pegawai pun 

termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. 

Hal ini sesuai dengan teori dua faktor yang dikemukakan oleh Frederick 

Herzberg (1959; dalam Robbins, 2009: 227) menjelaskan bahwa fakor hygiene 

menyinggung kebutuhan akan pemenuhan hubungan dengan orang lain. Setiap orang 

mempunyai keinginan untuk menjalin suatu hubungan yang ramah dan akrab dengan 

orang lain. Seorang pimpinan juga membutuhkan komunikasi yang baik dengan 

atasannya, bawahannya, dan juga dengan pimpinan yang lain untuk memudahkan 

pekerjaannya. 

Lebih lanjut, hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Filemon (2013) menyimpulkan bahwa iklim komunikasi organisasi 

berpengaruh positif terhadap motivasi kerja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh positif terhadap 
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variabel dependen. Dimana komunikasi yang baik dapat memotivasi pegawainya 

untuk bekerja lebih baik lagi. Semakin tinggi iklim komunikasi organisasi maka 

semakin tinggi pula motivasi kerja yang dihasilkan. 

 

4.2.6 Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Motivasi 

Pengujian hipotesis keenam (H6) menemukan bahwa partisipasi penyusunan 

anggaran berpengaruh terhadap motivasi kerja.  Hal ini dapat dilihat dari nilai 

signifikansi sebesar 0,033 atau lebih kecil dari taraf signifikansi 5% atau 0,05 yang 

berarti bahwa hipotesis keenam diterima. Semakin tinggi partisipasi penyusunan 

anggaran, maka akan semakin tinggi motivasi pimpinan.  

Brownell (1982) dalam Sumarmi (2007) mendefinisikan partisipasi 

penganggaran adalah suatu proses setiap individu yang terlibat didalamnya dan yang 

berpengaruh pada penyusunan target anggaran yang akan dievaluasi untuk mencapai 

target anggaran. Anggaran menjelaskan kepada pegawai mengenai apa yang 

diharapkan dari pegawai dan kapan hal tersebut harus sudah dilakukan. Orang-orang 

merasakan tekanan dari anggaran yang ketat, kegelisahan dari laporan kinerja yang 

buruk, dan kegembiraan atau rasa lega karena memenuhi anggaran (Ikhsan 

2005:159). 

Berdasarkan pada teori dua faktor yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg 

(1959; dalam Robbins, 2009: 227), faktor motivasi, pegawai yang menyumbang ide 

di lingkungan kerja merasa dihargai, berkomitmen dan termotivasi. Pegawai yang 

ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran akan termotivasi untuk bekerja dan 
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mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena dengan adanya pencapaian tujuan 

tersebut seseorang merasa dihargai oleh organisasi. 

Pimpinan yang ikut dilibatkan dalam penyusunan anggaran akan termotivasi 

dalam bekerja, karena dia merasa dianggap penting dan dihargai oleh organisasi. Pada 

Badan Pertanahan Nasional hampir seluruh pimpinan ikut berpartisipasi dalam 

penyusunan anggaran, para pimpinan merasa termotivasi akan hal tersebut dan lebih 

bersemangat dalam bekerja karena merasa dihargai oleh negara. Lebih lanjut, hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Pramesthiningtyas (2011) yang menemukan pengaruh positif signifikan dari 

partisipasi anggaran terhadap motivasi kerja. 

 

4.2.7 Pengaruh Kompensasi terhadap Motivasi 

Pengujian hipotesis ketujuh (H7) menemukan bahwa kompensasi berpengaruh 

terhadap motivasi kerja. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,032 atau 

lebih kecil dari taraf signifikansi 5% atau 0,05 yang berarti bahwa hipotesis ketujuh 

diterima. Semakin tinggi kompensasi yang diberikan oleh organisasi, maka akan 

semakin tinggi motivasi kerja pegawai.  

Teori dua faktor yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg (1959; dalam 

Robbins, 2009: 227) menjelaskan bahwa faktor hygiene meliputi administrasi dan 

kebijakan perusahaan, kualitas pengawasan, hubungan dengan pengawas, hubungan 

dengan sub ordinat, hubugan dengan pegawai lain, upah, keamanan kerja, kondisi 

kerja, dan status. Beberapa individu dalam bekerja lebih berjuang untuk mencapai 
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tujuan pribadi, seperti mendapatkan gaji yang lebih tinggi, mendapat banyak 

tunjangan dan kompensasi. jika kompensasi yang diberikan sesuai dengan harapan 

pegawai, maka pegawai akan merasa puas. 

Kompensasi merupakan apa yang diterima oleh para karyawan sebagai ganti 

kontribusi mereka kepada organisasi meliputi imbalan finansial, jasa dan fasilitas 

yang diberikan kepada pegawai. Ketika kompensasi dikelola secara benar, 

kompensasi dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dan bisa memperoleh, 

memelihara dan mempertahankan pegawai yang produktif. Adanya kompensasi yang 

diberikan oleh perusahaan, pegawai akan termotivasi dalam bekerja dan menjadi 

lebih baik lagi. Para pimpinan di Badan Pertanahan Nasional merasa cukup akan gaji 

dan tunjangan yang diberikan pemerintah pada mereka atas jasa yang telah diberikan 

pada organisasi, dengan gaji dan tunjangan yang diterima oleh para pimpinan, 

pimpinan merasa termotivasi dalam bekerja karena mereka mendapatkan gaji dan 

tunjangan sesuai dengan kerja yang telah para pimpinan lakukan. 

Lebih lanjut, hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Ulfa (2013) dari penelitiannya menghasilkan pengaruh langsung atau 

hubungan yang sangat kuat dari kompensasi baik finansial maupun non finansial 

terhadap motivasi kerja pegawai. Semakin dilaksanakan dengan baik kompensasi 

yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai maka akan dapat memotivasi 

pegawai untuk bekerja lebih baik lagi, untuk itu pelaksanaan pemberian kompensasi 

untuk pegawai harus adil dan mampu memberi motivasi/semangat untuk pegawai 
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dalam bekerja di dalam organisasi. Sehingga dengan adanya kompensasi selain 

menguntungkan untuk pegawai tapi juga bermanfaat bagi organisasi. 

 

4.2.8 Pengaruh Pengembangan Karir terhadap Motivasi 

Pengujian hipotesis kedelapan (H8) menemukan bahwa pengembangan karir 

berpengaruh terhadap motivasi kerja. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi 

sebesar 0,000 atau lebih kecil dari taraf signifikansi 5% atau 0,05 yang berarti bahwa 

hipotesis kedelapan diterima. Hasil temuan ini memberikan makna bahwa 

pengembangan karir berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi kerja, semakin 

tinggi pengembangan karir yang dirasakan oleh pegawai maka akan semakin tinggi 

pula motivasi kerja pegawai. 

Teori dua faktor yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg (1959; dalam 

Robbins, 2009: 227) menjelaskan bahwa faktor motivasi seseorang dapat mendorong 

mereka untuk melebihi, mencapai standar-standar, dan berusaha keras untuk berhasil. 

Beberapa individu memiliki dorongan yang kuat untuk berhasil dalam berusaha, 

mereka lebih berjuang untuk mencapai tujuan pribadi seperti mendapatkan promosi 

jabatan. 

Pengembangan karir merupakan hasil yang muncul dari interaksi antara 

perencanaan karir individu dan proses manajemen karir institusional (Sofyandi, 

2008). Peran pengembangan karir sangat penting bagi organisasi yaitu untuk 

meningkatkan kemampuan dan moral pegawai sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan. Adanya perhatian organisasi 
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terhadap pengembangan karir tentunya akan meningkatkan motivasi kerja pegawai 

dan dengan adanya program pengembangan karir pegawai akan lebih semangat dalam 

bekerja, karena pegawai merasa aman akan rencana karir yang telah direncanakan 

pegawai dan juga pasti akan lebih setia terhadap perusahaan apabila sudah mendapat  

jaminan tersebut. Para pimpinan di Badan Pertanahan Nasional telah mendapatkan 

pelatihan dan pendidikan yang diberikan pemerintah pada para pimpinan. Para 

pimpinan mendapatkan kesempatan untuk meneruskan pendidikan mereka ke jenjang 

yang lebih tinggi lagi, sehingga para pimpinan termotivasi bekerja lebih baik lagi 

untuk organisasi. 

Lebih lanjut, hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Suryana (2009) menemukan bahwa pengembangan karir berpengaruh 

secara simultan maupun parsial terhadap motivasi. Semakin baik arah program 

pengembangan karir, maka motivasi kerja karyawan akan semakin meningkat. 

 

4.2.9 Pengaruh Komunikasi terhadap Kepuasan Kerja melalui Motivasi  

Pengujian hipotesis kesembilan (H9) menunjukkan bahwa motivasi mampu 

menjadi variabel intervening dalam memediasi antara komunikasi dengan kepuasan 

kerja pimpinan. Hal ini dapat dilihat dari t-hitung sebesar 1,950 lebih besar dari t-

tabelnya yaitu sebesar 1,675. Hasil penelitian pada model regresi I menunjukkan 

komunikasi berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Filemon (2013) menyimpulkan bahwa iklim 

komunikasi organisasi berpengaruh positif terhadap motivasi kerja. Selain itu hasil 



131 
 

 
 

sobel test menemukan bahwa pengaruh tidak langsung komunikasi terhadap kepuasan 

kerja melalui motivasi terbukti signifikan. 

Hal ini sesuai dengan teori dua faktor yang dikemukakan oleh Frederick 

Herzberg (1959; dalam Robbins, 2009: 227), faktor hygiene yang menyatakan bahwa 

seseorang mempunyai keinginan untuk menjalin suatu hubungan yang ramah dan 

akrab dengan orang lain. Begitu juga dengan pegawai pasti juga membutuhkan 

hubungan dengan pegawai yang lain agar tercipta suasana yang nyaman dalam 

bekerja, sehingga pegawai merasa senang dan puas dalam bekerja, karena 

mempunyai hubungan yang baik dengan rekan kerjanya. Melalui komunikasi yang 

baik hubungan yang ramah dan akrab dapat diwujudkan. Dimana komunikasi dapat 

memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu hal yang baik dan positif. Motivasi 

adalah dorongan kuat dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Pada 

dasarnya, seseorang cenderung untuk melakukan sesuatu karena dimotivasi orang lain 

dengan berbagai cara, seperti pemberian insentif yang bersifat finansial maupun 

nonfinansial, pemberian pengakuan atas prestasi kerjanya, dan memberikan 

penghargaan kepada orang lain (Purwanto,2011). Beberapa orang termotivasi karena 

berbagai alasan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan masing-masing. 

Alasan-alasan tersebutlah yang membuat seorang pegawai semangat dalam bekerja. 

Berkomunikasi dengan orang lain di tempat kerja dapat menumbuhkan 

motivasi seseorang dalam bekerja karena adanya hubungan baik yang tercipta dengan 

sesama rekan kerja, sehingga menjadikan bekerja terasa menyenangkan. Terciptanya 
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hubungan yang baik pada sesama rekan kerja menjadikan tempat kerja menjadi lebih 

nyaman dan pegawai pun merasa puas akan hal tersebut. 

 

4.2.10 Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kepuasan Kerja 

melalui Motivasi 

Pengujian hipotesis kesepuluh (H10) menunjukkan bahwa motivasi mampu 

menjadi variabel intervening dalam memediasi antara partisipasi penyusunan 

anggaran dengan kepuasan kerja pimpinan. Hal ini dapat dilihat dari t-hitung sebesar 

2,009 lebih besar dari t-tabelnya yaitu sebesar 1,675. Hasil penelitian pada model 

regresi I menunjukkan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif 

signifikan terhadap motivasi. Hal ini sesua dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Pramesthiningtyas (2011) yang menemukan pengaruh positif signifikan dari 

partisipasi anggaran terhadap motivasi kerja. Selain itu hasil sobel test menemukan 

bahwa pengaruh tidak langsung partisipasi penyusunan anggaran terhadap kepuasan 

kerja melalui motivasi terbukti signifikan. 

Hal ini sesuai dengan teori dua faktor yang dikemukakan oleh Frederick 

Herzberg (1959; dalam Robbins, 2009: 227), faktor motivasi dimana pegawai yang 

termotivasi akan menyukai pekerjaan yang memungkinnya menggunakan kreativitas 

dan inovasinya. Pegawai yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran akan 

bekerja dengan tingkat tanggung jawab yang tinggi dan akan merasa mencapai 

prestasi kerja yang tinggi. Pegawai juga akan merasa senang karena mendapat 

pengakuan dari organisasi akan hasil kerjanya. Survei yang diadakan mengenai 
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motivasi karyawan menemukan bahwa karyawan yang menyumbang ide di 

lingkungan kerja kemungkinan besar merasa dihargai, berkomitmen, dan termotivasi.   

Motivasi mengacu pada proses dimana usaha seseorang diberi energi, 

diarahkan, dan berkelanjutan menuju tercapainya suatu tujuan (Robbins, 2010). 

Seorang pegawai akan termotivasi ketika mendapatkan dorongan untuk maju, terlebih 

lagi jika usahanya mendapat dukungan dari sesama rekan kerjanya. Ketika pegawai 

mendapat dukungan dan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam menyusun 

anggaran perusahaan, pegawai akan termotivasi untuk melakukan pekerjaan menjadi 

lebih baik lagi. Proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dalam 

organisasi dan melibatkan berbagai pihak baik pihak pimpinan tingkat atas, pimpinan 

tingkat tengah dan pimpinan tingkat bawah dalam mempersiapkan rencana anggaran 

organisasi. Anggaran memiliki kaitan dengan perilaku seseorang terutama bagi yang 

ikut berpartisipasi dalam menyusun dan merencanakan anggaran dalam organisasi. 

Karena seseorang yang ikut berpartisipasi dalam menyusun anggaran merasa dirinya 

dibutuhkan organisasi dan ide-idenya dihargai dan diakui oleh organisasi, sehingga 

para pimpinan di Badan Peranahan Nasional merasakan kepuasan dalam bekerja 

karena mendapat kesempatan tersebut. 

 

4.2.11 Pengaruh Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja melalui Motivasi 

Pengujian hipotesis kesebelas (H11) menunjukkan bahwa motivasi mampu 

menjadi variabel intervening dalam memediasi antara kompensasi dengan kepuasan 

kerja manajerial. Hal ini dapat dilihat dari t-hitung sebesar 2,093 lebih besar dari t-
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tabelnya yaitu sebesar 1,675. Hasil penelitian pada model regresi I menunjukkan 

kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ulfa (2013) dari penelitiannya menghasilkan pengaruh 

langsung atau hubungan yang sangat kuat dari kompensasi baik finansial maupun non 

finansial terhadap motivasi kerja pegawai. Semakin dilaksanakan dengan baik 

kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai maka akan dapat 

memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik lagi. Selain itu hasil sobel test 

menemukan bahwa pengaruh tidak langsung kompensasi terhadap kepuasan kerja 

melalui motivasi terbukti signifikan. 

Hal ini sesuai dengan teori dua faktor yang dikemukakan oleh Frederick 

Herzberg (1959; dalam Robbins, 2009: 227), faktor hygiene, pegawai yang bekerja 

juga mengharapkan imbalan dari upaya yang telah pegawai keluarkan, jika 

kompensasi yang diberikan sesuai dengan harapan pegawai, maka pegawai akan 

merasa puas. Beberapa individu dalam bekerja lebih berjuang untuk mencapai tujuan 

pribadi, seperti mendapatkan gaji yang lebih tinggi, mendapat banyak tunjangan dan 

kompensasi. 

Kompensasi yang tinggi dapat diukur dengan tingginya upah dan gaji, 

tunjangan, insentif, dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai. Sedangkan 

tingginya kepuasan pimpinan dapat diukur dengan tingginya hasil kerja pimpinan di 

tempat kerja, pimpinan puas akan pekerjaannya, jarang mengeluh, dan menciptakan 

suasana positif bagi organisasi. Kompensasi yang dilaksanakan dan dikelola dengan 

baik bisa menjadi semangat bagi pimpinan dalam bekerja dan berdampak pada 
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kinerja pimpinan yang tinggi pada organisasi, sehingga berpengaruh terhadap 

motivasi pimpinan sehingga produktivitasnya akan meningkat jika apa yang 

diinginkan pegawai sesuai akan harapan. 

 

4.2.12 Pengaruh Pengembangan Karir terhadap Kepuasan Kerja melalui 

Motivasi 

Pengujian hipotesis keduabelas (H12) menunjukkan bahwa motivasi mampu 

menjadi variabel intervening dalam memediasi antara pengembangan karir dengan 

kepuasan kerja manajerial. Hal ini dapat dilihat dari t-hitung sebesar 3,712 lebih besar 

dari t-tabelnya yaitu sebesar 1,675. Hasil penelitian pada model regresi I 

menunjukkan pengembangan karir berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryana (2009) menemukan 

bahwa pengembangan karir berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap 

motivasi. Semakin baik arah program pengembangan karir, maka motivasi kerja 

karyawan akan semakin meningkat. Selain itu hasil sobel test menemukan bahwa 

pengaruh tidak langsung pengembangan karir terhadap kepuasan kerja melalui 

motivasi terbukti signifikan. 

Hal ini sesuai dengan teori dua faktor yang dikemukakan oleh Frederick 

Herzberg (1959; dalam Robbins, 2009: 227), faktor motivasi, pegawai akan 

termotivasi dalam bekerja jika pegawai mendapatkan kesempatan untuk berkembang 

dalam organisasi. Seorang pegawai dalam bekerja pasti menginginkan sesuatu yang 

lebih dalam bekerja, mereka menginginkan kemajuan dalam karirnya. 
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Pengembangan karir berpengaruh terhadap kepuasan kerja, dimana dengan 

adanya perencanaan dan pengembangan karir yang jelas dalam organisasi dapat 

meningkatkan motivasi pegawai dalam bekerja. Sumber daya manusia adalah asset 

yang berharga, melalui pengembangan karir, organisasi akan  bertanggung jawab 

mengembangkan potensi pegawai untuk meningkatkan  kesejahteraan pegawai dan 

begitu pegawai akan merasa puas pada pekerjaannya yang sekarang dan tidak banyak 

mengeluh serta bersemangat dalam bekerja di organisasi. 

 

4.2.13 Pengaruh Motivasi terhadap Kepuasan Kerja 

Hasil pengujian hipotesis ketigabelas (H13) menunjukkan bahwa motivasi 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja manajerial. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari taraf signifikansi 5% atau 0,05 yang 

berarti bahwa hipotesis ketigabelas diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Astuti (2014), motivasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Semakin tinggi motivasi karyawan 

kepada perusahaan maka akan mendorong karyawan untuk mendapatkan prestasi dan 

kepuasan kerja karyawan akan meningkat. Motivasi berfungsi sebagai pendorong dan 

dapat menggerakkan karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan benar, 

untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Seorang pegawai pasti memiliki motivasi dalam bekerja, motivasi tersebut 

bisa berasal dari dalam diri ataupun dari luar. Motivasi dari dalam diri bisa berupa 

kebutuhan akan uang, penghargaan, dan pengakuan. Motivasi dari luar bisa berasal 
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dari keluarga dan teman. Seorang pegawai dalam bekerja pasti memiliki sesuatu yang 

diinginkan, hal itulah yang membuat seorang pegawai merasa semangat dalam 

bekerja. Motivasi seorang pegawai akan meningkat ketika pegawai sudah merasakan 

kepuasan kerja pada perusahaan tempatnya bekerja. Pegawai merasa puas ketika apa 

yang mereka inginkan atau harapkan dapat pegawai miliki. Karena rasa ingin 

memiliki, pimpinan merasa terdorong dan bersemangat dalam bekerja. Terdapat 

sebuah penghargaan bagi pegawai teladan, siapapun bisa mendapatkan penghargaan 

ini di Badan Pertanahan Nasional. Karena adanya penghargaan yang diterima para 

pegawai menjadi termotivasi bekerja, dengan adanya pengakuan dari organisasi 

pegawai akan merasa puas akan pekerjaan mereka. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka 

hasil peneitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Komunikasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja.  

2. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. 

3. Kompensasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja pimpinan.  

4. Pengembangan karir berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja.  

5. Komunikasi berpengaruh positif terhadap motivasi kerja. 

6. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap motivasi kerja. 

7. Kompensasi berpengaruh positif terhadap motivasi kerja. 

8. Pengembangan karir berpengaruh positif terhadap motivasi kerja. 

9. Ada pengaruh mediasi antara motivasi dalam memediasi komunikasi terhadap 

kepuasan kerja pimpinan.  

10. Ada pengaruh mediasi antara motivasi kerja dalam memediasi partisipasi 

penyusunan anggaran terhadap kepuasan kerja pimpinan.  

11. Ada pengaruh mediasi antara motivasi kerja dalam memediasi kompensasi 

terhadap kepuasan kerja pimpinan.  

12. Ada pengaruh mediasi antara motivasi kerja dalam memediasi pengembangan 

karir terhadap kepuasan kerja pimpinan.  

13. Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan interpretasi hasil dan simpulan yang diperoleh, maka saran yang 

disampaikan untuk dapat dijadikan acuan bagi peneliti yang akan datang adalah: 

1. Pengukuran variabel penelitian kompensasi menggunakan instrumen kuesioner 

yang dimodifikasi dari penelitian sebelumnya yang belum banyak digunakan oleh 

penelitian lain, sehingga penyusunan kuesioner masih sangat terbatas. Saran bagi 

penelitian berikutnya agar menggunakan instrumen penelitian yang sudah banyak 

digunakan sehingga hasil dari kuesioner lebih akurat lagi. 

2. Penelitian ini masih terbatas pada waktu penyebaran kuesioner yang terlalu lama, 

dikarenakan banyaknya pimpinan yang berada di luar kantor. Saran bagi 

penelitian berikutnya untuk pendistribusian kuesioner dilakukan pada bulan 

Januari hingga Maret, karena pada bulan tersebut banyak pimpinan yang berada 

di kantor, sehingga akan lebih cepat dalam mengumpulkan kuesioner. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

KUESIONER 

“Pengaruh Komunikasi, Partisipasi Anggaran, Kompensasi, Pengembangan Karir terhadap 

Kepuasan Kerja Manajerial melalui Motivasi sebagai Variabel Intervening.” 

 

Petunjuk pengisian daftar pertanyaan: 

Kuesioner ini berisi beberapa butir pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

tersebut Bapak/ibu diminta untuk memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia. 

Yakinlah bahwa Bapak/Ibu tidak mengisi lebih dari satu kotak dan tidak terdapat pertanyaan 

yang belum dijawab atau terlewatkan. 

Berilah tanda cek (√) pada salah satu pertanyaan di bawah ini yang memiliki lima alternatif 

jawaban sebagai berikut: 

SS : Sangat Setuju  TS : Tidak Setuju 

S : Setuju   STS : Sangat Tidak Setuju 

KS : Kurang Setuju 
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Kepada Yth: 

Bapak/Ibu Di Tempat 

Dengan Hormat, 

Bersama ini saya sampaikan bahwa saya sedang mengadakan penelitian pada 

pimpinan/manajer di perusahaan Bapak/Ibu. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka 

penulisan skripsi sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada program Sarjana 

Ekonomi dengan judul “Pengaruh Komunikasi, Partisipasi Anggaran, Kompensasi, 

Pengembangan Karir terhadap Kepuasan Kerja Manajerial melalui Motivasi sebagai Variabel 

Intervening”.  

Sehubungan dengan maksud di atas, saya sangat mengharapkan bantuan Bapak/Ibu 

untuk bersedia mengisi instrumen penelitian ini sesuai dengan pendapat dan pengalaman 

yang dimiliki bukan berdasarkan pendapat umum atau pendapat orang lain. Jawaban atas 

pertanyaan tersebut tidak berhubungan dengan benar atau salah, akan tetapi yang terpenting 

adalah Bapak/Ibu menjawab semua pertanyaan yang ada. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan 

semata-mata hanya untuk kepentingan akademis.  

Bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi 

terselenggaranya penelitian ilmiah ini. Untuk itu saya ucapkan terimakasih. 

 

 

Semarang, 25 Juni 2016 

       Penulis,    

 

 

    Annisa Rachma Fitria 
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IDENTITAS RESPONDEN 

Nama   : …………………………..……(boleh tidak diisi) 

Nama Instansi  :…………………………………………………… 

*Jenis Kelamin  : Laki-Laki/Perempuan 

Umur   :……………………………………………...tahun 

*Pendidikan Terakhir : SMA/D3/S1/S2/S3 

Masa Kerja  :……………………………………………...tahun 

**Grade/Level Jabatan :…….…dari jabatan tertinggi pada level:….…….. 

 

KET: 

*coret yang tidak perlu. 

**Level 1 adalah jabatan terendah. 

 

Kepuasan Kerja 

1. Pekerjaan itu sendiri 

No. Pertanyaan STS TS KS S SS 

1. Pekerjaan saya sangat menyenangkan.      

2. Pekerjaan ini sesuai dengan kemampuan saya.      

3. Saya senang dengan tingkat tanggung jawab pekerjaan 

saya. 

     

 
2. Bayaran/gaji 

No Pertanyaan STS TS  KS S SS 

1. Bayaran/gaji yang diterima saat ini memuaskan.      

2. Gaji/upah yang diterima saat ini sesuai dengan tingkat 

ketrampilan dan pekerjaan saya. 

     

 
3. Kenaikan jabatan 

No Pertanyaan STS TS  KS S SS 

1. Dengan bekerja saat ini saya mempunyai 

masa depan dan kesempatan promosi untuk lebih maju 

lagi. 

     

2. Jabatan yang saya duduki sesuai dengan kemampuan 

saya dalam bekerja. 

     



150 
 

 
 

 
4. Rekan kerja 

No Pertanyaan STS TS  KS S SS 

1. Saya suka membangun hubungan yang erat dengan 

rekan kerja. 

     

2. Saya lebih suka bekerja sama dengan orang lain 

daripada bekerja sendiri. 

     

3. Saya mempunyai hubungan yang baik dengan rekan 

kerja yang lain. 

     

4. Saya mempunyai banyak rekan kerja yang 

menyenangkan. 

     

 

Motivasi Kerja 

1. Arah Perilaku 

No Pertanyaan STS TS  KS S SS 

1. Dalam bekerja setiap harinya saya selalu hadir tepat 

waktu. 

     

2. Dalam bekerja saya jarang membolos atau tidak hadir 

tanpa pemberitahuan. 

     

3. Dalam bekerja saya selalu menaati peraturan yang 

ditetapkan oleh perusahaan. 

     

 

2. Tingkat Usaha 

No Pertanyaan STS TS  KS S SS 

1. Saya selalu berusaha untuk memanfaatkan waktu yang 

disediakan perusahaan untuk menyelesaikan tugas-

tugas saya. 

     

2. Saya selalu berusaha untuk melakukan pekerjaan 

secara terampil dan kreatif. 

     

3.  Saya selalu berusaha untuk tidak melakukan kesalahan 

pada saat bekerja. 

     

4. Saya selalu berusaha untuk serius dan fokus pada 

pekerjaan yang saya lakukan. 

     

 
3. Tingkat Kegigihan 

No Pertanyaan STS TS  KS S SS 

1. Pada saat keadaan cuaca sedang buruk, saya akan tetap 

masuk kerja seperti biasanya. 

     

2. Saya tetap semangat bekerja walaupun mendapat 

teguran dari atasan. 

     

3. Setiap hasil dari pekerjaan yang saya lakukan selalu 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. 
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4. Ketika saya melakukan kesalahan, saya berusaha untuk 

memperbaikinya. 

     

 

Komunikasi  

1. Komunikasi Arah Keatas 

No Pertanyaan STS TS  KS S SS 

1. Saya selalu memberikan laporan rutin pada atasan yang 

lebih tinggi. 

     

2. Saya sudah mendapat kesempatan untuk 

menyampaikan saran, ide demi kemajuan perusahaan. 

     

3. Saya mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas 

dari perusahaan. 

     

4. Ketika saya mengalami kesulitan dalam melaksanakan 

tugas/pekerjaan saya selalu menyampaikannya pada 

atasan. 

     

 

2. Komunikasi Arah Kebawah 

No Pertanyaan STS TS  KS S SS 

1. Saya selalu memberikan petunjuk, arahan, dan 

bimbingan kepada karyawan pada waktu melaksanakan 

tugas/pekerjaan. 

     

2. Bawahan saya selalu meminta instruksi atau perintah.      

3. Saya selalu memberitahukan informasi tentang 

tugas/pekerjaan kepada bawahan tentang tujuan 

maupun kebijaksanaan perusahaan. 

     

4. Saya selalu memberikan peringatan kepada bawahan 

yang melakukan kesalahan dalam melaksanakan 

pekerjaan. 

     

5. Bawahan saya selalu bekerja dengan baik agar 

mendapatkan pujian. 

     

 

Partisipasi Penyusunan Anggaran 

No Pertanyaan STS TS  KS S SS 

1. Saya ikut dalam penyusunan semua anggaran.      

2. Pendapat saya dalam menentukan anggaran selalu 

disetujui. 

     

3. Banyak pengaruh saya yang tercermin dalam anggaran 

final. 

     

4. Saya selalu memberikan pendapat saat penyusunan 

anggaran berlangsung. 

     

5. Atasan saya selalu meminta saran saya tentang      
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penyusunan anggaran. 

 

Kompensasi  

No Pertanyaan STS TS  KS S SS 

1. Saya mendapatkan gaji atas pekerjaan saya setiap 

bulan secara tepat waktu. 

     

2. Besarnya gaji yang saya terima sesuai dengan hasil 

pekerjaan yang saya berikan pada organisasi. 

     

3. Gaji yang saya terima sesuai dengan tingkat pendidikan 

yang saya tempuh. 

     

4. Organisasi memberikan bonus kepada saya apabila 

hasil pekerjaan saya mencapai atau melebihi target 

yang telah ditetapkan. 

     

5. Setiap tahun saya mendapatkan Tunjangan Hari Raya 

sama seperti karyawan yang lainnya. 

     

6. Selama bekerja di organisasi saya mendapatkan 

jaminan keamanan. 

     

7. Saya merasa terlindungi dengan adanya jaminan 

keamanan dalam bekerja di organisasi. 

     

8. Selama bekerja di organisasi saya mendapatkan 

jaminan kesehatan. 

     

9. Saya merasa terlindungi dengan adanya jaminan 

kesehatan dalam bekerja di organisasi. 

     

 

Pengembangan Karir 

1. Peran Pelatihan dan Pendidikan 

No Pertanyaan STS TS  KS S SS 

1. Saya sering mendapatkan pelatihan kerja dari 

perusahaan. 

     

2. Dengan adanya pelatihan kerja, kemampuan saya 

dalam bekerja menjadi meningkat. 

     

3. Saya mendapatkan kesempatan untuk belajar 

(melanjutkan kuliah) dari perusahaan. 

     

 

2. Promosi Jabatan 

No Pertanyaan STS TS  KS S SS 

1. Saya mendapatkan promosi jabatan dari perusahaan.      

2. Jabatan dan pekerjaan yang saya lakukan sesuai dengan 

minat dan keahlian saya. 
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3. Kejelasan Informasi Kesempatan Karir 

No Pertanyaan STS TS  KS S SS 

1. Saya mendapatkan penyebaran informasi mengenai 

kesempatan karir. 

     

2. Saya mendapatkan kejelasan informasi kesempatan 

karir yang diberikan perusahaan. 

     

3. Saya mendapatkan kejelasan rencana karir yang 

diberikan oleh perusahaan. 

     

4. Saya mendapatkan kesempatan karir yang sama 

dengan karyawan lain. 
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Lampiran 2 

Data penelitian 

Identitas Responden 

No Jenis Kelamin Umur Pendidikan Masa Kerja 

1 2 41 S2 10 

2 2 56 S1 30 

3 1 48 S2 20 

4 2 54 S1 3 

5 2 45 S1 15 

6 2 49 S1 20 

7 1 41 D3 12 

8 1 42 S1 19 

9 2 45 S2 12 

10 1 45 S1 15 

11 1 51 S1 19 

12 1 53 D3 21 

13 2 45 S1 20 

14 2 44 D3 15 

15 1 49 D3 20 

16 1 50 SMA 25 

17 1 52 S1 30 

18 1 48 D3 20 

19 1 53 D3 31 

20 2 46 S2 15 

21 2 50 S2 30 

22 1 52 S1 20 

23 1 47 S1 27 

24 2 50 S2 20 

25 2 55 S1 33 

26 1 50 S2 31 

27 1 47 S1 27 

28 2 38 S2 17 

29 1 53 S2 28 

30 1 42 S1 22 

31 1 55 S2 34 
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32 2 36 S2 12 

33 1 40 S2 18 

34 2 40 S1 19 

35 2 44 S2 17 

36 2 52 S1 30 

37 2 49 S2 27 

38 2 40 D3 5 

39 1 49 S1 20 

40 2 50 S1 25 

41 1 44 S1 15 

42 1 55 S2 31 

43 1 53 D3 21 

44 2 45 S1 20 

45 2 44 D3 15 

46 1 49 D3 20 

47 1 50 SMA 25 

48 1 52 S1 30 

49 1 48 D3 20 

50 1 53 D3 31 

51 2 46 S2 15 

52 2 50 S1 25 

53 1 53 D3 31 

54 2 46 S2 15 

 

Data Penelitian 

Kepuasan Kerja 

NO Y1.11 Y112 Y113 Y121 Y122 Y131 Y132 Y141 Y142 Y143 Y144 KK 

1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 38 

2 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 51 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 37 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

6 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 40 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

8 4 3 4 4 3 4 4 3 2 3 3 37 
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9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

11 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 38 

12 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 48 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

14 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 51 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

19 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 37 

20 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 51 

21 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 48 

22 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 30 

23 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 33 

24 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 47 

25 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 51 

26 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 52 

27 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 51 

28 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 43 

29 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 51 

30 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 4 42 

31 3 2 2 4 3 2 4 2 3 3 3 31 

32 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 37 

33 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 48 

34 4 5 4 4 4 3 4 5 3 5 4 45 

35 3 4 3 2 2 4 3 4 4 4 4 37 

36 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 38 

37 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 46 

38 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 40 

39 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 48 

40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

41 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 49 

42 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 38 

43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

44 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 51 

45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

47 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 40 
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48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

49 3 4 4 3 3 3 5 5 5 4 3 42 

50 5 5 5 4 3 2 2 2 3 4 2 37 

51 5 5 5 4 3 3 3 3 2 2 3 38 

52 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 49 

53 4 2 3 3 3 2 2 2 3 3 4 31 

54 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 40 

 

Motivasi 

Y211 Y212 Y213 Y221 Y222 Y223 Y224 Y231 Y232 Y233 Y234 Mo 

4 3 4 2 3 4 2 4 3 3 4 36 

5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 49 

4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 43 

3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 3 33 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 40 

4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 40 

2 3 3 4 5 4 2 3 3 3 3 35 

4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 42 

4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 42 

3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 4 37 

5 4 5 4 4 3 4 4 3 5 4 45 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

5 5 5 4 4 4 4 3 5 4 5 48 

4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 42 

4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 40 

4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 40 

4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 42 

3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 37 

4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 49 

5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 46 

2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 31 

3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 4 31 

4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 45 

5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 49 

5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 51 

5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 49 
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4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 39 

5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 50 

4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 41 

5 5 2 2 2 3 2 2 2 2 2 29 

4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 39 

4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 5 46 

4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 40 

4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 35 

4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 39 

5 4 5 4 5 4 3 4 5 3 4 46 

4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 38 

5 5 5 5 4 3 3 4 4 5 4 47 

4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 41 

5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 47 

4 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 38 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 48 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 40 

4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 40 

4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 42 

3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 3 40 

4 2 3 2 2 4 4 4 4 3 3 35 

4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 39 

5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 46 

3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 4 29 

4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 39 

 

Komunikasi 

X111 X112 X113 X114 X121 X122 X123 X124 X125 Komu 

3 4 3 4 4 3 3 4 4 32 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

4 4 3 4 3 4 4 3 4 33 

3 2 2 3 2 3 3 3 2 23 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

4 4 3 4 3 4 4 4 4 34 

4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 



159 
 

 
 

3 3 3 4 3 2 3 2 2 25 

3 4 3 3 3 4 3 4 4 31 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 

3 3 3 2 3 3 4 3 3 27 

5 4 3 3 4 4 4 3 5 35 

4 4 4 4 3 3 4 3 4 33 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 

4 4 4 3 4 3 4 3 4 33 

4 4 2 4 4 4 4 4 4 34 

4 4 3 3 4 3 4 4 3 32 

4 4 3 3 3 4 4 3 4 32 

3 4 3 3 4 3 4 3 4 31 

5 4 4 5 4 4 4 5 5 40 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 

3 2 3 3 2 3 3 2 3 24 

2 3 1 3 2 3 2 3 3 22 

4 3 4 3 4 3 4 5 5 35 

5 4 4 4 5 4 5 5 4 40 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

5 4 5 5 4 5 4 5 5 42 

3 4 3 4 4 4 3 4 4 33 

4 5 4 5 5 4 4 5 5 41 

4 3 3 4 4 4 4 4 3 33 

3 4 2 3 2 2 2 3 1 22 

3 3 3 3 2 3 2 2 2 23 

5 5 4 4 4 5 5 4 3 39 

4 4 2 4 4 4 4 5 1 32 

2 2 3 2 3 3 4 3 3 25 

4 4 4 4 4 3 3 3 3 32 

4 4 4 5 4 4 4 4 5 38 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

5 4 3 3 4 4 4 5 4 36 

4 4 3 4 3 4 3 3 4 32 

4 4 1 3 4 4 5 5 5 35 

4 3 3 2 3 4 3 2 1 25 

4 4 4 4 4 3 4 2 4 33 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 

4 4 4 4 3 4 3 3 4 33 

4 4 2 3 2 3 3 4 4 29 
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4 4 3 4 3 3 3 4 4 32 

4 4 3 3 3 4 4 3 4 32 

3 4 3 3 3 3 4 3 4 30 

3 3 2 2 3 3 3 2 4 25 

5 4 4 5 4 5 4 4 4 39 

5 4 4 5 5 5 5 5 5 43 

2 3 1 3 2 3 2 3 3 22 

4 4 4 3 4 3 3 2 3 30 

 

Partisipasi Penyusunan Anggaran  

X21 X22 X23 X24 X25 PPA 

3 3 3 3 3 15 

4 5 5 5 5 24 

4 4 4 4 4 20 

3 4 3 4 3 17 

4 4 4 4 4 20 

3 3 4 3 4 17 

4 4 4 4 4 20 

3 3 3 2 2 13 

4 4 4 4 4 20 

4 3 4 4 3 18 

3 2 4 3 3 15 

4 5 4 4 5 22 

4 4 4 4 4 20 

5 5 5 4 5 24 

4 4 4 4 4 20 

4 4 4 4 4 20 

4 4 4 4 4 20 

5 4 5 4 4 22 

4 3 3 4 3 17 

4 5 5 4 5 23 

4 5 4 4 4 21 

2 3 3 2 3 13 

3 4 3 3 3 16 

4 5 4 5 4 22 

4 4 5 5 5 23 

5 5 5 4 5 24 
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5 5 5 5 4 24 

3 4 3 3 4 17 

4 5 4 5 4 22 

3 4 5 4 3 19 

2 3 4 3 2 14 

3 3 2 2 3 13 

4 4 4 4 4 20 

2 3 3 3 4 15 

3 2 3 3 3 14 

4 3 3 4 3 17 

5 4 5 5 5 24 

4 4 4 4 4 20 

5 4 5 5 5 24 

4 4 4 4 4 20 

5 5 5 5 5 25 

3 3 4 3 3 16 

4 4 4 4 4 20 

5 5 5 4 5 24 

4 4 4 4 4 20 

4 4 4 4 4 20 

4 4 4 4 4 20 

5 4 5 4 4 22 

4 3 3 2 3 15 

2 2 2 3 5 14 

3 3 4 3 4 17 

5 5 5 5 4 24 

2 3 3 3 3 14 

3 2 2 3 3 13 

 

Kompensasi 

X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 Komp 

3 4 3 4 3 4 4 3 4 32 

5 5 5 5 5 5 5 4 5 44 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

3 3 4 3 2 3 3 3 3 27 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

4 3 3 4 3 3 3 3 4 30 
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4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

2 3 3 2 3 3 3 3 3 25 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

3 2 3 3 3 2 3 3 3 25 

4 5 4 4 5 4 5 4 4 39 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

4 4 5 5 5 5 5 5 5 43 

4 4 3 3 4 3 4 3 4 32 

4 4 4 3 4 3 4 3 3 32 

4 4 4 4 3 3 3 4 4 33 

4 4 4 4 3 4 3 3 4 33 

3 2 3 3 2 3 3 2 3 24 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

4 4 4 5 5 5 5 5 5 42 

2 3 3 2 3 3 2 2 3 23 

3 3 3 2 3 2 3 2 3 24 

5 4 4 4 4 4 4 5 5 39 

5 4 5 4 5 5 5 4 4 41 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

5 5 5 5 5 5 5 4 5 44 

3 4 3 3 3 4 3 4 4 31 

5 4 5 5 5 5 4 5 5 43 

4 4 3 4 4 4 4 3 5 35 

4 3 2 3 2 2 2 3 3 24 

3 3 3 2 3 3 3 3 3 26 

4 4 4 4 4 4 4 5 4 37 

4 5 4 3 3 5 5 5 4 38 

3 2 3 4 4 3 4 4 3 30 

4 3 4 3 3 3 3 3 4 30 

5 5 4 5 4 5 5 5 5 43 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

4 5 4 5 4 5 5 4 4 40 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

4 4 4 3 5 5 5 5 5 40 

5 4 3 4 4 5 4 4 3 36 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

4 4 5 4 4 5 5 5 4 40 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
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4 4 4 3 4 3 3 3 3 31 

4 4 4 4 3 3 4 3 4 33 

4 4 3 4 3 3 3 3 3 30 

3 4 4 4 4 3 3 4 3 32 

2 4 4 3 4 3 3 2 3 28 

4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 

4 4 4 5 4 4 5 5 5 40 

3 3 2 2 2 3 4 3 2 24 

5 4 3 4 3 4 3 4 5 35 

 

Pengembangan Karir 

X411 X412 X413 X421 X422 X431 X432 X433 X434 PK 

3 4 3 3 3 4 4 4 4 32 

5 5 5 4 5 4 5 4 5 42 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

4 3 4 3 3 4 4 3 4 32 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

4 4 3 4 3 4 4 3 4 33 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

3 2 4 3 3 3 2 3 4 27 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

3 4 4 3 4 3 4 4 4 33 

4 5 4 3 4 5 5 4 5 39 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

5 4 5 5 5 4 4 5 5 42 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

4 4 4 4 3 4 3 4 4 34 

4 4 3 4 3 4 3 3 4 32 

4 4 4 3 3 3 3 4 4 32 

3 4 3 4 3 4 3 4 3 31 

4 4 4 4 4 4 4 5 5 38 

4 4 4 4 4 5 4 4 4 37 

2 4 2 3 2 3 2 3 1 22 

2 3 2 2 3 2 2 2 2 20 

4 4 5 4 4 5 4 5 4 39 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
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5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

4 5 5 5 5 4 4 4 5 41 

4 3 4 3 4 3 3 3 4 31 

4 5 4 5 4 4 5 4 5 40 

3 4 3 4 3 4 4 3 4 32 

3 3 3 2 2 2 3 3 2 23 

3 4 3 4 3 4 2 4 3 30 

4 4 5 5 4 5 4 4 3 38 

3 4 4 4 3 4 4 4 5 35 

3 3 4 3 3 3 3 3 3 28 

4 4 3 3 4 3 3 3 3 30 

4 4 4 5 5 4 4 4 5 39 

4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 

4 5 4 5 4 5 4 5 5 41 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

4 4 4 5 4 4 4 4 5 38 

4 3 4 3 3 4 5 5 4 35 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

5 4 5 5 5 4 4 5 5 42 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

4 4 3 4 3 4 4 4 4 34 

4 4 4 3 3 4 3 4 3 32 

4 4 4 3 4 3 4 3 3 32 

3 4 3 5 5 5 3 4 3 35 

4 4 3 3 4 3 2 2 3 28 

4 3 3 3 4 3 4 3 3 30 

4 5 4 4 5 5 4 4 4 39 

3 3 3 3 2 2 3 2 2 23 

4 4 3 3 2 3 3 4 4 30 
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Lampiran 3 

Tabel Hasil Penelitian 

No. 
Jenis 

Kelamin 
Umur Pendidikan 

Masa 
Kerja 

KK Motiv Komu PPA Kompen PK 

1 2 41 S2 10 38 36 32 15 32 32 

2 2 56 S1 30 51 49 45 24 44 42 

3 1 48 S2 20 44 43 33 20 36 36 

4 2 54 S1 3 37 33 23 17 27 32 

5 2 45 S1 15 44 44 36 20 36 36 

6 2 49 S1 20 40 40 34 17 30 33 

7 1 41 D3 12 44 40 34 20 36 36 

8 1 42 S1 19 37 35 25 13 25 27 

9 2 45 S2 12 44 42 31 20 36 36 

10 1 45 S1 15 44 42 35 18 36 36 

11 1 51 S1 19 38 37 27 15 25 33 

12 1 53 D3 21 48 45 35 22 39 39 

13 2 45 S1 20 44 44 33 20 36 36 

14 2 44 D3 15 51 48 44 24 43 42 

15 1 49 D3 20 44 42 33 20 32 36 

16 1 50 SMA 25 44 40 34 20 32 34 

17 1 52 S1 30 44 40 32 20 33 32 

18 1 48 D3 20 44 42 32 22 33 32 

19 1 53 D3 31 37 37 31 17 24 31 

20 2 46 S2 15 51 49 40 23 45 38 

21 2 50 S2 30 48 46 37 21 42 37 

22 1 52 S1 20 30 31 24 13 23 22 

23 1 47 S1 27 33 31 22 16 24 20 

24 2 50 S2 20 47 45 35 22 39 39 

25 2 55 S1 33 51 49 40 23 41 45 

26 1 50 S2 31 52 51 45 24 45 45 

27 1 47 S1 27 51 49 42 24 44 41 

28 2 38 S2 17 43 39 33 17 31 31 

29 1 53 S2 28 51 50 41 22 43 40 

30 1 42 S1 22 42 41 33 19 35 32 

31 1 55 S2 34 31 29 22 14 24 23 

32 2 36 S2 12 37 39 23 13 26 30 

33 1 40 S2 18 48 46 39 20 37 38 

34 2 40 S1 19 45 40 32 15 38 35 

35 2 44 S2 17 37 35 25 14 30 28 

36 2 52 S1 30 38 39 32 17 30 30 

37 2 49 S2 27 46 46 38 24 43 39 

38 2 40 D3 5 40 38 36 20 36 34 

39 1 49 S1 20 48 47 36 24 40 41 

40 2 50 S1 25 44 41 32 20 36 36 

41 1 44 S1 15 49 47 35 25 40 38 

42 1 55 S2 31 38 38 25 16 36 35 

43 1 53 D3 21 44 44 33 20 36 36 

44 2 45 S1 20 51 48 44 24 40 42 

45 2 44 D3 15 44 44 33 20 36 36 

46 1 49 D3 20 44 40 29 20 31 34 
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47 1 50 SMA 25 40 40 32 20 33 32 

48 1 52 S1 30 44 42 32 22 30 32 

49 1 48 D3 20 42 40 30 15 32 35 

50 1 53 D3 31 37 35 25 14 28 28 

51 2 46 S2 15 38 39 39 17 37 30 

52 2 50 S1 25 49 46 43 24 40 39 

53 1 53 D3 31 31 29 22 14 24 23 

54 2 46 S2 15 40 39 30 13 35 30 
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Lampiran 4 

Hasil Olah Data 

1. Hasil Uji Responden 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

D3 13 24.1 24.1 24.1 

S1 22 40.7 40.7 64.8 

S2 17 31.5 31.5 96.3 

SMA 2 3.7 3.7 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

 

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Laki-laki 29 53.7 53.7 53.7 

Perempuan 25 46.3 46.3 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

 

 

Umur Responden 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 5 9.3 9.3 9.3 

2.00 13 24.1 24.1 33.3 

3.00 20 37.0 37.0 70.4 

4.00 15 27.8 27.8 98.1 

5.00 1 1.9 1.9 100.0 

Total 54 100.0 100.0  
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Masa Kerja Responden 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 2 3.7 3.7 3.7 

2.00 1 1.9 1.9 5.6 

3.00 11 20.4 20.4 25.9 

4.00 17 31.5 31.5 57.4 

5.00 7 13.0 13.0 70.4 

6.00 9 16.7 16.7 87.0 

7.00 7 13.0 13.0 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

 

2. Hasil uji statistik deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kepuasan Kerja 54 30 52 42.98 5.632 

Motivasi 54 29 51 41.31 5.393 

Komunikasi 54 22 45 33.11 6.170 

Partisipasi Anggaran 54 13 25 19.13 3.587 

Kompensasi 54 23 45 34.54 6.127 

Pengembangan Karir 54 20 45 34.35 5.454 

Valid N (listwise) 54     
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3. Hasil Uji Validitas 

 

Correlations

.642**

.000

54

.616**

.000

54

.708**

.000

54

.629**

.000

54

.794**

.000

54

.772**

.000

54

.730**

.000

54

.843**

.000

54

.686**

.000

54

.738**

.000

54

.749**

.000

54

1

54

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

N

Y1.11

Y112

Y113

Y121

Y122

Y131

Y132

Y141

Y142

Y143

Y144

Total_Y1

Total_Y1

Correlation is signif icant at the 0.01 level

(2-tailed).

**. 
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Correlations

.705**

.000

54

.630**

.000

54

.803**

.000

54

.684**

.000

54

.697**

.000

54

.433**

.001

54

.680**

.000

54

.646**

.000

54

.771**

.000

54

.664**

.000

54

.660**

.000

54

1

54

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

N

Y211

Y212

Y213

Y221

Y222

Y223

Y224

Y231

Y232

Y233

Y234

Total_Y2

Total_Y2

Correlation is signif icant at the 0.01 level

(2-tailed).

**. 
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Correlations

.796**

.000

54

.754**

.000

54

.747**

.000

54

.782**

.000

54

.874**

.000

54

.803**

.000

54

.815**

.000

54

.775**

.000

54

.739**

.000

54

1

54

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

N

X111

X112

X113

X114

X121

X122

X123

X124

X125

Total_X1

Total_X1

Correlation is signif icant at the 0.01 level

(2-tailed).

**. 
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Correlations

.871**

.000

54

.872**

.000

54

.870**

.000

54

.880**

.000

54

.789**

.000

54

1

54

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

N

X21

X22

X23

X24

X25

Total_X2

Total_X2

Correlation is signif icant at the 0.01 level

(2-tailed).

**. 

Correlations

.782**

.000

54

.798**

.000

54

.798**

.000

54

.842**

.000

54

.834**

.000

54

.901**

.000

54

.856**

.000

54

.845**

.000

54

.841**

.000

54

1

54

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

N

X31

X32

X33

X34

X35

X36

X37

X38

X39

Total_X3

Total_X3

Correlation is signif icant at the 0.01 level

(2-tailed).

**. 
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4. Hasil Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.907 .907 11 

Correlations

.784**

.000

54

.704**

.000

54

.810**

.000

54

.803**

.000

54

.790**

.000

54

.800**

.000

54

.789**

.000

54

.810**

.000

54

.846**

.000

54

1

54

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

N

X411

X412

X413

X421

X422

X431

X432

X433

X434

Total_X4

Total_X4

Correlation is signif icant at the 0.01 level

(2-tailed).

**. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.879 .878 11 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.919 .923 9 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.909 .909 5 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.946 .946 9 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.925 .926 9 
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5. Hasil uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 54 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 1.58426554 

Most Extreme Differences 

Absolute .084 

Positive .059 

Negative -.084 

Kolmogorov-Smirnov Z .618 

Asymp. Sig. (2-tailed) .840 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

6. Hasil uji Multikolonieritas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 9.490 1.446  6.562 .000   

Komunikasi .109 .083 .119 1.301 .199 .193 5.175 

Partisipasi Anggaran .368 .120 .234 3.063 .004 .276 3.625 

Kompensasi .186 .089 .202 2.079 .043 .171 5.839 

Pengembangan Karir .479 .095 .464 5.031 .000 .190 5.262 

a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja 

 

7. Hasil uji heterokedastisitas 

 

Coefficientsa

2.099 .922 2.275 .027

-.036 .053 -.214 -.675 .503

-.034 .077 -.117 -.436 .665

.052 .057 .315 .907 .369

-.027 .061 -.143 -.442 .660

(Constant)

Komunikasi

Part isipasi Anggaran

Kompensasi

Pengembangan Karir

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable:  AbResa. 
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9. Hasil uji analisis jalur I 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered Variables 

Removed 

Method 

1 

Pengembangan Karir, 

Partisipasi Anggaran, 

Komunikasi, Kompensasi
b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: Motivasi 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .958
a
 .919 .912 1.600 

a. Predictors: (Constant), Pengembangan Karir, Partisipasi Anggaran, 

Komunikasi, Kompensasi 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1416.156 4 354.039 138.238 .000
b
 

Residual 125.493 49 2.561   

Total 1541.648 53    

a. Dependent Variable: Motivasi 

b. Predictors: (Constant), Pengembangan Karir, Partisipasi Anggaran, Komunikasi, Kompensasi 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 9.369 1.405  6.670 .000 

Komunikasi .164 .081 .188 2.023 .049 

Partisipasi Anggaran .256 .117 .170 2.193 .033 

Kompensasi .191 .087 .217 2.208 .032 

Pengembangan Karir .437 .092 .442 4.726 .000 

a. Dependent Variable: Motivasi 
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10.  Hasil uji Analisis Jalur II 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4.027 1.663  2.421 .019 

Komunikasi .013 .072 .014 .179 .859 

Partisipasi Anggaran .219 .105 .139 2.087 .042 

Kompensasi .074 .078 .080 .948 .348 

Pengembangan Karir .224 .096 .217 2.344 .023 

Motivasi .583 .122 .558 4.761 .000 

a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered Variables 

Removed 

Method 

1 

Motivasi, Partisipasi Anggaran, 

Komunikasi, Kompensasi, 

Pengembangan Karir
b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .973
a
 .946 .941 1.372 

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Partisipasi Anggaran, Komunikasi, 

Kompensasi, Pengembangan Karir 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1590.621 5 318.124 168.989 .000
b
 

Residual 90.361 48 1.883   

Total 1680.981 53    

a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja 

b. Predictors: (Constant), Motivasi, Partisipasi Anggaran, Komunikasi, Kompensasi, 

Pengembangan Karir 
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Coefficient Correlations

a
 

Model Motivasi Partisipasi 

Anggaran 

Komunikas

i 

Kompensasi Pengembangan 

Karir 

1 

Correlations 

Motivasi 1.000 -.299 -.278 -.301 -.560 

Partisipasi Anggaran -.299 1.000 -.206 -.019 -.071 

Komunikasi -.278 -.206 1.000 -.325 -.012 

Kompensasi -.301 -.019 -.325 1.000 -.201 

Pengembangan Karir -.560 -.071 -.012 -.201 1.000 

Covariances 

Motivasi .015 -.004 -.002 -.003 -.007 

Partisipasi Anggaran -.004 .011 -.002 .000 -.001 

Komunikasi -.002 -.002 .005 -.002 -8.538E-005 

Kompensasi -.003 .000 -.002 .006 -.001 

Pengembangan Karir -.007 -.001 
-8.538E-

005 
-.001 .009 

a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja 

 

 

 

 
 

 

 


