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ABSTRACT 
 

This study aims to eximine the effect of compensation and promotion toward 
job satisfaction in Altrak 78 Pekanbaru. Population is all employees of PT Altrak 78 
Pekanbaru. The total sample are 47 employees, which was obtained by using 
Slovinand stratification technique. Independent variablesare compensation and 
promotion, while the dependent is job satisfaction.Data analyzed by using descriptive 
and multiple regression analysis.  

The result indicated positive and signivicant influence of compensation and job 
promotion toward job satisfaction either simultaneously or partialy.  Compensation  
isa dominant influence on employees job satisfaction. Descriptive analysis revealed 
that promotion was unsatisfactory responded.  

It is recommended to improve the fairness and consistency of the 
implementation of a promotion that had responded poorly by the employees. 
Prioritization of the internal selections based on the principle of honesty, discipline, 
achievement, loyalty and competence need to be improved in the implementation of 
promotion.  
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1. Pendahuluan 
Latar belakang 

Kepuasan kerja merupakan suatu perasaan yang menyenangkan atau tidak 
menyenangkan yang dirasakan karyawan dalam memandang pekerjaan 
mereka.Dalam arti kata bahwa kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang 
terhadap pekerjaannya. Secara teoritis, kepuasan kerja akan menimbulkan perasaan 
positif pada diri karyawan, sehingga dapat menjadi motivasi untuk melakukan kinerja 
terbaiknya. Sebaliknya, apabila karyawan merasakan ketidakpuasan dalam bekerja, 
maka situasi negatif yang ditimbulkannya akan cenderung menurunkan kinerja 
perusahaan, karena perilaku dan tindakan karyawan yang malas-malasan dan tidak 
memiliki gairah untuk menyelaraskan dirinya dengan tujuan besar perusahaan.  

Dari pengamatan awal yang penulis lakukan, penulis mendapati suatu 
fenomena gejala ketidakpuasan kerja yang terjadi pada karyawan di PT Altrak 78 
Pekanbaru, yang bergerak di bidang usaha penjualan alat berat seperti  traktor, 
forklift dan spare partnya  untuk kegiatan perkebunan sawit. Sepanjang tahun 2007 
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hingga 2011 terdapat berbagai kasus keterlambatan, dan ketidakhadiran kerja yang 
enunjukkan fluktuasi di setiap tahunnya. 

Perusahaan telah berupaya untuk senantiasa meningkatkan jumlah 
kompensasi finansialnya kepada karyawan, meskipun kenaikannya tidak terlalu 
dapat memuaskan para karyawan. Pada tahun 2008 perusahaan sempat memberikan 
kompensasi dengan kenaikan hingga 8,7% dibandingkan tahun 2007. Namun pada 
tahun 2009 dan tahun 2010 perusahaan hanya mampu menaikkan masing-masing 
sebanyak 2,5%, kemudian sedikit meningkat menjadi 2,9% di tahun 2011. 
 Selain masalah kompensasi, faktor lain yang menjadi salah satu sebab 
ketidakpuasan karyawan PT Altrak 78 adalah ketidakjelasan program promosi 
jabatan. Perusahaan telah memiliki kriteria tertentu bagi seorang karyawan untuk 
dapat menduduki sebuah jabatan. Namun pada kenyataannya, dari beberapa 
wawancara yang penulis lakukan, beberapa kali manajemen melakukan rekrutmen 
pejabat perusahaan dengan cara mengambil dari eksternal perusahaan, yang tentu 
saja bertentangan dengan persyaratan masa jabatan minimal 3 tahun di lingkungan 
PT Altrak 78 Pekanbaru sebagaimana yang dipersyaratkan. 

Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis 

merumuskan masalah penelitian ini menjadi: 
1. Bagaimanakah pengaruh kompensasi dan promosi jabatan secara simultan 

terhadap kepuasan kerja di PT Altrak 78 Pekanbaru? 
2. Bagaimanakah pengaruh kompensasi dan promosi jabatan secara parsial 

terhadap kepuasan kerja di PT Altrak 78 Pekanbaru? 
3. Faktor apa yang paling kuat mempengaruhi kepuasan kerja diPT Altrak 78 

Pekanbaru? 

Telaah Pustaka 
Kepuasan kerja adalah penilaian dari pekerja tentang seberapa jauh 

pekerjaannya secara keseluruhan memuaskan kebutuhannya.Kepuasan kerja juga 
adalah sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa sikap khusus terhadap 
faktor-faktor pekerjaan, penyesuaian diri dan hubungan social individu di luar 
pekerjaan (Rivai, 2003:246). 

Ciri-ciri seorang karyawan yang puas dapat dilihat melalui ekspresi 
kesenangannya datang ke kantor setiap harinya, merasa cukup dan puas dengan 
penghasilan yang diterimanya, menjadi orang yang menyenangkan dan mendapatkan 
kesenangan dari pergaulan di tempat kerja, mendapatkan promosi dan peningkatan 
karir, serta waktu kerja yang lebih fleksibel (Istijanto, 2008:181). 

Handoko (2001:154) menyatakan bahwa, kompensasi adalah pemberian 
kepada karyawan dengan pembayaran finansial sebagai balas jasa untuk pekerjaan 
yang dilaksanakan dan sebagai motivator untuk pelaksanaan kegiatan di waktu yang 
akan datang. Pendapat lain juga mengatakan bahwa kompensasi adalah merupakan 
penghargaan langsung maupun tidak langsung, finansial ataupun non finansial yang 
adil terhadap karyawan atas sumbangan mereka dalam pencapaian tujuan organisasi 
(Tulus, 2001:141). 
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Kompensasi memiliki 3 (tiga) komponen, yaitu (Hasibuan, 2007:118): 
a. Pembayaran secara langsung (direct finansial payment) dalam bentuk 

upah, gaji, insentif, dan bonus. 
b. Pembayaran tidak langsung (indirect payment) dalam bentuk tunjangan 

seperti: asuransi dan liburan atas dana perusahaan. 
c. Ganjaran nonfinansial (nonfinancial rewards) seperti hal-hal yang tidak 

mudah dikuantifikasi, yaitu ganjaran-ganjaran seperti : pekerjaan yang 
lebih menantang, jam kerja yang lebih luwes, dan kantor yang lebih 
bergengsi. 

 Hasibuan (2007:108) mengatakan, promosi jabatan adalah perpindahan yang 
memperbesar wewenang dan tanggung jawab karyawan ke jabatan yang lebih tinggi 
di dalam organisasi, sehingga hak, status, dan penghasilan mereka akan semakin 
besar. Peningkatan ini akan terjadi pada gaji, upah, tunjangan, insentif atau bentuk-
bentuk penghargaan lainnya yang berlaku di perusahaan tersebut, seiring dengan 
bertambahnya pekerjaan, tugas, beban kerja, dan rentang kontrol yang dimilikinya 
akibat promosi jabatan tersebut. 

Untuk mendapatkan promosi jabatan, perlu dirumuskan persyaratan ata 
ukuran-ukuran yang objektif bagi karyawan, sehingga promosi jabatan dapat menjadi 
daya tarik. Beberapa dasar yang menjadi persyaratan dalam program promosi jabatan, 
yaitu sebagai berikut (Hasibuan, 2007:109): 

1) Kejujuran, sehingga diharapkan karyawan yang akan dipromosikan tidak 
akan memanfaatkan jabatan hanya untuk kepentingan pribadi. 

2) Catatan kedisplinan yang baik terhadap pelaksanaan tugas, peraturan, 
maupun nilai-nilai yang berlaku secara umum di perusahaan. 

3) Prestasi kerja yang tinggi, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. 
4) Kemampuan bekerjasama baik secara vertikal dengan atasan maupun 

horizontal dengan sesama rekan kerja. 
5) Kecakapan yang terdiri dari kreativitas dan inovasi calon karyawan yang 

akan dipromosikan, termasuk kemandirian dalam melakukan tugas dan 
keberanian mengambil keputusan. 

6) Memiliki loyalitas (kesetiaan) kepada perusahaan dengan cara membela 
dan menjaga nama baik perusahaan. 

7) Memiliki jiwa kepemimpinan yang mampu membina dan memotivasi 
bawahan, serta menjadi panutan bagi bawahannya. 

8) Komunikatif terhadap semua pihak, dan mampu menginterpretasikan 
informasi dengan benar. 

9) Berpendidikan formal sesuai kualifikasi jabatan yang dibutuhkan. 

Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 
1. Menganalisis pengaruh kompensasi dan promosi jabatan secara simultan 

terhadap kepuasan kerja di PT Altrak 78 Pekanbaru. 
2. Menganalisis pengaruh kompensasi dan promosi jabatan secara parsial 

terhadap kepuasan kerja di PT Altrak 78 Pekanbaru. 
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3. Mengetahui faktor apa yang paling kuat mempengaruhi kepuasan 
karyawan di PT Altrak 78 Pekanbaru. 

2. Metode Penelitian 
Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan  ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu  data primer 
dan data sekunder. Data primer yaitu data yang langsung penulis peroleh dari objek 
penelitian, yaitu para responden yang merupakan karyawan pada PT. Altrak 78 
Cabang Pekanbaru. Sedangkan data skunder yaitu data yang penulis  peroleh dari 
perusahaan  dalam bentuk jadi seperti jumlah  karyawan, gambaran umum 
penelitian, struktur organisasi dan  tugas pokoknya. 

Dalam melakukan  pengumpulan data dari  responden,  maka penulis 
menggunakan metode wawancarayaitu dengan melakukan wawancara pimpinan dan 
karyawan PT. Altrak 78 Cabang Pekanbaru  yang  juga dijadikan responden  untuk 
mendapatkan  informasi  yang diperlukan. Dan kuesioner yaitu dengan mengajukan 
daftar pertanyaan tertulis khususnya kepada responden  yang merupakan  karyawan 
PT. Altrak 78 Cabang  Pekanbaru tersebut. Model kuesioner akan dirancang secara 
tertutup (close questioner). 

Populasi dan Sampel 
Yang menjadi populasi penelitian adalah karyawan PT Altrak 78 Pekanbaru 

yang berjumlah 87 orang hingga akhir tahun 2011. Dari 87 karyawan tersebut, 37 di 
antaranya merupakan staf kantor dan 50 orang merupakan karyawan bagian lapangan. 
Mengingat keterbatasan penulis, maka untuk menentukan jumlah sampel penelitian 
yang akan menjadi responden dalam penelitian ini, penulis akan melakukan 
pembatasan jumlah sampel dengan menggunakan formulasi Slovin sebagai berikut: 

N 87 87
1 + (e)2 N 1 + (0,1)2 87 1.87

n = = = = 46.52
 

Sehingga dari perumusan tersebut, jumlah sampel penelitian akan ditetapkan 
sebanyak 47 orang. Untuk menentukan siapa yang akan menjadi sampel, penulis 
melakukan teknik stratifikasi sebagai berikut: 

- Staf kantor  37/87 = 42,5% x 47 = 19,98  20 orang 
- Lapangan  50/87 = 57,5% x 47 = 27,02 27 orang + 

Total sampel    47 orang 
Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis deskriptif dan regresi 
berganda. 

3. Hasil dan Pembahasan 
Karakteristik Responden 

Penelitian ini menggunakan karyawan PT Altrak 78 sebagai responden yang 
akan memberikan tanggapan terhadap setiap variabel penelitian. Untuk itu perlu 
dilakukan pengelompokkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, umur, 
tingkat pendidikan dan masa kerjanya. 
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Karyawan PT Altrak 78 terdiri dari tenaga kerja pria dan wanita. Komposisi 
jumlah karyawan pria dan wanita di perusahaan mayoritas responden adalah 
karyawan pria yaitu 72,3%, sedangkan jumlah karyawan wanita hanya 27,7%. 
Perbedaan yang cukup mencolok ini memang disebabkan karakteristik pekerjaan di 
perusahaan memang lebih banyak membutuhkan tenaga-tenaga pria yang memahami 
bidang pemesinan dan peralatan berat.Karyawan wanita lebih banyak ditempatkan 
sebagai tenaga administrasi.Menurut manajemen sulit untuk mencari tenaga kerja 
wanita yang memiliki pendidikan spesifik di bidang permesinan dan peralatan berat, 
sehingga itu yang membuat komposisi gender menjadi kurang berimbang. 
 Karyawan PT Altrak 78 terdiri dari berbagai kelompok umur yang 
bervariasi, mayoritas responden berusia antara 25 tahun hingga 35 tahun yakni 
sebesar 44,7%. Kelompok usia mayoritas ini dapat dikatakan memiliki energi dan 
mobilitas yang cukup tinggi untuk mengimbangi beban kerja yang cukup tinggi di 
perusahaan peralatan berat seperti     yang dijalankan oleh PT Altrak 78. 

Tingkat pendidikan yang dimiliki karyawan perusahaan juga bervariasi, dari 
jenjang yang paling tinggi setingkat S2 hingga yang paling rendah yaitu setingkat 
SMA/SMK. Mayoritas responden telah memiliki tingkat pendidikan setingkat S1 
yaitu sebesar 51,1%. Hal ini sudah cukup sesuai dengan kebijakan perusahaan yang 
menetapkan kualifikasi tingkat pendidikan minimum S1. Lebih dari itu bahkan 
perusahaan memiliki 12,8% karyawan yang telah memiliki tingkat pendidikan setara 
magister, terutama pada disiplin ilmu teknik dan manajemen. Pada tingkatan ini 
banyak diisi oleh manajer-manajer divisi dan tenaga ahli perusahaan yang 
membutuhkan kemampuan konseptual berupa pengetahuan teknik dan manajemen 
tingkat lanjut. 

Rentang masa kerja karyawan PT Altrak 78 mulai dari kurang 1 tahun 
hingga yang telah bekerja lebih dari 10 tahun.Mayoritas responden memiliki masa 
kerja antara 4 tahun hingga 6 tahun. Sedangkan untuk level manajer divisi rata-rata 
telah memiliki masa kerja di atas 10 tahun. Masa kerja untuk level manajemen 
menengah memang dipatok minimal telah memiliki masa kerja 10 tahun di PT 
Altrak 78, baik di cabang yang sama maupun yang berasal dari cabang-cabang lain 
di seluruh Indonesia. Standar ini menjadi kriteria untuk mendapatkan promosi 
jabatan internal bagi karyawan-karyawan yang berprestasi baik. 

Analisis Deskriptif 
Variabel penelitian terdiri dari kompensasi, promosi jabatan dan kepuasan 

kerja, yang masing-masingnya diuraikan sebagai berikut: 
Kompensasi 

Untuk mengukur bagaimana tanggapan responden terhadap sistem 
kompensasi yang diberlakukan oleh perusahaan, dilakukan dengan pengukuran 
terhadap enam pernyataan sebagai berikut: 
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Tabel 1: Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Kompensasi 
SS S R TS STS
5 4 3 2 1

1 Merasa puas dengan gaji yang diberikan Jumlah 3 20 13 10 1 47
saat ini Skor 15 80 39 20 1 155

2 Insentif yang diberikan perusahaan Jumlah 23 13 10 1 0 47
sangat memuaskan Skor 115 52 30 2 0 199

3 Bonus yang diberikan memberikan Jumlah 16 16 15 0 0 47
kepuasan kepada karyawan Skor 80 64 45 0 0 189

4 Perusahaan menyediakan asuransi Jumlah 14 33 0 0 0 47
keselamatan kerja karyawan Skor 70 132 0 0 0 202

5 Fasilitas kantor disediakan dalam Jumlah 16 16 15 0 0 47
jumlah yang memadai Skor 80 64 45 0 0 189

6 Perusahaan memberikan fasilitas Jumlah 10 19 14 4 0 47
kerja yang berkualitas untuk Skor 50 76 42 8 0 176
keperluan karyawan

IndikatorNo Total

CM
Skor rata-rata / Kriteria 3.30

SM

M

SM

Skor rata-rata / Kriteria 4.23

Skor rata-rata / Kriteria 4.02

Skor rata-rata / Kriteria 4.30

Skor rata-rata 3.94
Kategori tanggapan terhadap kompensasi Memuaskan

M

M

Skor rata-rata / Kriteria 4.02

Skor rata-rata / Kriteria 3.74

Sumber: Data olahan 
Dari tabel 1 dapat diketahui bagaimana tanggapan responden terhadap 

indikator-indikator penilaian terhadap aspek kompensasi yang berjalan di perusahaan 
saat ini.Untuk indikator gaji pokok, rata-rata karyawan menanggapinya secara cukup 
memuaskan.Maksudnya adalah, perusahaan telah memberikan batasan pemberian 
gaji pokok yang tidak berada di bawah aturan upah minimum dari pemerintah, 
meskipun nilai yang diberikan juga tidak terlalu berlebihan atau jauh melebihi yang 
diberikan oleh perusahaan-perusahaan sejenis. 

Yang sangat tinggi memberikan kepuasan bagi karyawan adalah pemberian 
insentif yang diterapkan oleh perusahaan kepada karyawan-karyawan yang 
memenuhi kriteria  untuk memperoleh insentif tersebut. Karyawan menilai aspek 
insentif ini mampu memberikan kepuasan kerja kepada karyawan dan dapat 
memotivasi karyawan untuk mencapai target-target yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Dalam hal pemberian bonus, rata-rata karyawan juga berpendapat bahwa 
perusahaan telah menerapkannya secara memuaskan. Bonus di PT Altrak 78 biasanya 
diberikan setiap akhir tahun, dimana perusahaan secara nasional akan melakukan 
penghitungan keuntungan dari operasionalisasi perusahaan di masing-masing cabang. 
Perusahaan menyadari bahwa karyawan terlibat penuh dalam setiap pencapaian laba 
perusahaan, oleh karena itu perusahaan selalu membagikan bonus dalam jumlah yang 
wajar kepada karyawannya setiap kali perusahaan memperoleh keuntungan, 
khususnya pada saat target-target pendapatan dan laba bisa terlampaui. 
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Rata-rata karyawan juga merasa sangat puas karena perusahaan berkomitmen 
untuk memberikan jaminan perlindungan asuransi keselamatan kerja kepada 
karyawannya.Mengingat karakteristik pekerjaan karyawan yang memiliki tingkat 
bahaya cukup tinggi, maka pemberian asuransi memang sudah menjadi kewajiban 
yang harus dipenuhi oleh perusahaan, baik secara moral maupun dalam rangka untuk 
memenuhi aturan keselamatan kerja yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Secara akumulatif, rata-rata karyawan PT Altrak 78 cabang Pekanbaru 
berpendapat bahwa program kompensasi dari perusahaan, yang diukur dari gaji 
pokok, insentif, pemberian bonus, asuransi, dan fasilitas kantor telah dapat 
memuaskan karyawan. Kompensasi merupakan faktor utama yang menjadi acuan 
utama kepuasan kerja setiap karyawan.Oleh karena itu, kompensasi menjadi standar 
awal untuk menilai apakah suatu perusahaan telah memperhatikan kepuasan 
karyawannya atau tidak.Dalam hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa PT Altrak 78 
memang sangat memperhatikan aspek kesejahteraan dan kepuasan karyawannya 
dari perspektif kompensasi. 

Promosi Jabatan 
Dari hasil penelitian menunjukkan bagaimana tanggapan karyawan terhadap 

penerapan prinsip-prinsip promosi jabatan di PT Altrak 78 sebagai berikut: 
Tabel 2 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Promosi Jabatan 

SS S R TS STS
5 4 3 2 1

1 Promosi jabatan didasarkan kepada Jumlah 0 10 22 15 0 47
aspek kejujuran karyawan Skor 0 40 66 30 0 136

2 Kedisiplinan karyawan menjadi Jumlah 0 6 21 20 0 47
pertimbangan untuk bisa dipromosikan Skor 0 24 63 40 0 127

3 Karyawan yang berprestasi mendapat Jumlah 0 1 21 23 2 47
peluang untuk dipromosikan Skor 0 4 63 46 2 115

4 Loyalitas pada perusahaan menjadi Jumlah 0 1 21 22 3 47
pertimbangan untuk bisa dipromosikan Skor 0 4 63 44 3 114

5 Karyawan yang memiliki kompetensi Jumlah 0 1 21 17 8 47
bagus berpeluang besar dipromosikan Skor 0 4 63 34 8 109

Tidak MemuaskanKategori tanggapan terhadap promosi jabatan
Skor rata-rata 2.56

TS
Skor rata-rata / Kriteria 2.32

R

TS

TS

Skor rata-rata / Kriteria 2.70

Skor rata-rata / Kriteria 2.45

Skor rata-rata / Kriteria 2.43

IndikatorNo Total

R
Skor rata-rata / Kriteria 2.89

 
Sumber: Data olahan 

Dari tabel 2 terlihat bahwa rata-rata responden meragukan penerapan prinsip 
kejujuran karyawan dalam melaksanakan promosi jabatan di perusahaan.Kejujuran 
memang bersifat kualitatif dan sulit untuk diukur, kecuali dengan persepsi yang 
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cenderung subyektif.Hal inilah yang membuat banyak karyawan sulit untuk 
diyakinkan bahwa pemilihan seseorang untuk dipromosikan pada satu jabatan 
tertentu telah didasarkan pada penilaian akurat bahwa orang yang bersangkutan telah 
memiliki kejujuran dan integritas yang sesuai.Manajemen berpandangan, jika seorang 
karyawan selama dalam masa kerjanya belum pernah dikenakan sanksi terkait dengan 
kecurangan, maka karyawan tersebut dapat digolongkan sebagai karyawan yang 
jujur.Meskipun seringkali sebenarnya penggolongan ini terkesan menyederhanakan 
permasalahan, karena banyak karyawan yang sesungguhnya melakukan kecurangan-
kecurangan kecil yang tidak terdeteksi oleh sistem pengawasan dari perusahaan. 

Demikian pula pada penerapan prinsip kedisiplinan dimana rata-rata 
responden juga meragukan keputusan manajemen yang mengangkat seorang 
karyawan pada satu jabatan tertentu karena didasarkan pertimbangan bahwa 
karyawan tersebut telah memiliki kedisiplinan tinggi.Beberapa pengangkatan, 
menurut karyawan, sebenarnya dikritisi oleh karyawan secara diam-diam karena 
mereka mengetahui persis bahwa orang yang diangkat tersebut sesungguhnya 
diragukan kedisiplinannya, terutama dalam kepatuhan terhadap melaksanakan tata 
tertib waktu kerja atau pelaksanaan metode-metode kerja. 

Bahkan untuk aspek pertimbangan prestasi kerja, loyalitas dan kompetensi 
direspon dengan tidak memuaskan oleh rata-rata responden.Ada sikap skeptis pada 
sebagian besar karyawan, bahwa promosi jabatan yang berlangsung di perusahaan 
tidak fair bagi karyawan yang memiliki prestasi bagus, loyalitas tinggi kepada 
perusahaan, dan memiliki kompetensi yang paling mendukung untuk jabatan 
tertentu.Hasil ini dapat menjustifikasi fenomena yang menjadi pengantar pada latar 
belakang penelitian ini, dimana terjadi ketidakpuasan pada sebagian karyawan yang 
kecewa karena manajemen memilih mengangkan pejabat baru dari eksternal, 
sedangkan banyak karyawan internal yang merasa bahwa mereka mampu untuk 
mengisi jabatan tersebut. 

Fakta ini seakan menjawab bahwa benar terjadi ketidakjelasan program 
promosi jabatan di PT Altrak 78.Kenyataannya, dari hasil penelitian menunjukkan 
bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap promosi jabatan berlangsung secara 
tidak memuaskan.Pada seluruh indikator direspon secara negatif oleh sebagian besar 
karyawan.ini sangat berkebalikan dengan tingkat kepuasan karyawan yang tinggi 
pada variabel kompensasi. 

Kepuasan Kerja 
Adapun hasil pengukuran kepuasan kerja karyawan PT Altrak 78 dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 
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Tabel 3 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Kepuasan Kerja 
SS S R TS STS
5 4 3 2 1

1 Merasakan kesenangan datang Jumlah 10 19 14 4 0 47
ke kantor setiap harinya Skor 50 76 42 8 0 176

2 Merasa puas dengan penghasilan Jumlah 2 23 20 2 0 47
yang didapatkan selama bekerja Skor 10 92 60 4 0 166

3 Merasakan suasana pergaulan yang Jumlah 6 35 6 0 0 47
menyenangkan di kantor Skor 30 140 18 0 0 188

4 Puas dengan program promosi dan Jumlah 0 0 17 27 3 47
pengembangan karir di perusahaan Skor 0 0 51 54 3 108

5 Merasa suka dengan waktu kerja yang Jumlah 0 12 20 15 0 47
sangat fleksibel di perusahaan Skor 0 48 60 30 0 138

CMKategori tanggapan terhadap kepuasan kerja
Skor rata-rata 3.30

CM
Skor rata-rata / Kriteria 2.94

M

M

TM

Skor rata-rata / Kriteria 3.53

Skor rata-rata / Kriteria 4.00

Skor rata-rata / Kriteria 2.30

IndikatorNo Total

M
Skor rata-rata / Kriteria 3.74

 
Sumber: Data olahan 

Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata karyawan sudah merasakan kepuasan 
kerja pada beberapa aspek yaitu rasa senang datang ke kantor setiap harinya, 
penghasilan, dan juga suasana pergaulan di kantor. Ketiga aspek ini saling 
berhubungan satu sama lain. Suasana yang menyenangkan di kantor, khususnya 
pergaulan dengan sesama rekan kerja menjadi suatu motivasi yang menyenangkan 
bagi rata-rata karyawan untuk datang ke kantor setiap hari. Aspek kompensasi yang 
pada penelitian ini diapresiasikan secara memuaskan juga menjadikan karyawan tidak 
mengalami beban yang berarti untuk hadir bekerja ke kantor setiap harinya. Informasi 
yang penulis terima, dalam lingkungan kantor komunikasi dan hubungan antar rekan 
kerja terjalin akrab sehingga jarang terjadi konflik yang berarti. 

Meskipun masih belum sempurna namun untuk aspek kompensasi, karyawan 
sudah merasakan kepuasan karena besaran penghasilan yang diterima rata-rata telah 
berada di atas upah minimum regional Propinsi Riau yang Rp 1.325.000/bulan. Jika 
dibandingkan dengan penghasilan yang diterima karyawan di perusahaan lain yang 
sejenis, menurut karyawan PT Altrak 78 besaran yang mereka terima sudah sedikit 
lebih baik. Oleh karena itu pada sisi penghasilan, rata-rata karyawan tidak mengalami 
permasalahan yang berarti. Jikapun ada ketidakpuasan, itu merupakan reaksi yang 
wajar karena sesuai dengan sifat manusia yang cenderung selalu tidak merasa puas 
dengan apa yang diterimanya. 

Relevan dengan tanggapan mayoritas karyawan yang meragukan penerapan 
prinsip-prinsip ideal dalam promosi jabatan di perusahaan, maka hasil penelitian juga 
memperlihatkan adanya ketidakpuasan pada sebagian besar karyawan terhadap 
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indikator ini.Ketidakjelasan standar pengangkatan karir seorang karyawan 
menimbulkan sikap skeptis pada sebagian karyawan yang meragukan bahwa 
pelaksanaan promosi jabatan telah dilakukan secara ideal sesuai dengan standar-
standar sebagaimana yang telah ditetapkan. 

Dalam hal waktu kerja, ada kecenderungan karyawan cukup merasakan 
kepuasan karena pengawasan yang cukup longgar. Utamanya hal ini terjadi pada 
karyawan lapangan yang memang jauh dari jangkauan pengawasan manajemen di 
kantor. Namun sesungguhnya dari sisi perusahaan, kelonggaran ini merupakan celah 
yang menjadi kelemahan organisasi.Terbukti pada penjabaran fenomena pada latar 
belakang penelitian ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan tingkat absensi dan 
keterlambatan kerja yang cukup tinggi pada karyawan.jadi fleksibilitas pada satu sisi 
mungkin saja menguntungkan bagi karyawan, namun dari sisi organisasi tentu saja 
akan dapat membawa dampak buruk bagi efektivitas organisasi secara keseluruhan. 

Pengujian Hipotesis 
Untuk membuktikan pengaruh kompensasi dan promosi jabatan terhadap 

kepuasan kerja, dilakukan pengukuran dengan menggunakan uji regresi berganda 
melalui alat SPSS.Pengujian berbasis statistik ini bertujuan untuk mengukur tingkat 
prediktabilitas (kemampuan meramalkan) variabel-variabel independen dalam 
menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen, serta mengukur tingkat 
signifikasinya. Hasil pengujian dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut: 
Tabel 4: Hasil Pengujian Regresi Berganda 
No Variabel Penelitian Koefisien 

Regresi 
thitung Sig.t 

1 
2 
3 

Konstanta 
Kompensasi 
Promosi Jabatan 

0,398 
0,573 
0,252 

  1,820 
11,424 
  3,598 

0,076 
0,000 
0,001 

Fhitung : 97,474   Ftabel : 3,195   R2 = 0,816      ttabel : 2,012     α 0,05 
Sumber: Data olahan 

Berdasarkan informasi pada tabel 4 maka suatu persamaan regresi sebagai 
bentuk prediktif untuk menjelaskan berapa pengaruh yang ditimbulkan variabel 
kompensasi dan promosi jabatan dalam menjelaskan variasi pada kepuasan kerja 
dapat dijabarkan: Y = 0,398 + 0,573X1+0,252X2+e dimana persamaan ini dapat 
dimaknai sebagai berikut: 

1) Apabila diasumsikan kompensasi dan promosi jabatan adalah konstan, 
maka kepuasan kerja karyawan tetap memiliki nilai sebesar 0,398. 

2)  Jika terjadi peningkatan pada variabel kompensasi sebesar satu satuan, 
sementara variabel promosi jabatan diasumsikan konstan, maka kepuasan 
kerja karyawan akan meningkat sebesar 0,573. 

3) Jika terjadi peningkatan pada variabel promosi jabatan sebesar satu satuan, 
sementara variabel kompensasi diasumsikan konstan, maka kepuasan kerja 
karyawan akan mengalami peningkatan sebesar 0,252. 

4) Nilai R2 = 0,816 mengindikasikan bahwa kepuasan kerja karyawan       PT 
Altrak 78 Pekanbaru, sebesar 81,6% ditentukan oleh variasi yang terjadi 
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pada variabel kompensasi dan promosi jabatan. Besarnya nilai koefisien 
determinasi ini menunjukkan pengaruh yang sangat kuat dari kompensasi 
dan promosi jabatan dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan di PT 
Altrak 78 Pekanbaru. 

Secara simultan nilai Fhitung 97,474 > 3,195 dengan nilai sig. F 0,000.Hasil ini 
dapat disimpulkan bahwa variabel kompensasi dan promosi jabatan secara bersama-
sama memiliki pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan kepuasan kerja 
karyawan di PT Altrak 78 cabang Pekanbaru. Semakin tinggi dan positif respon 
karyawan terhadap kompensasi dan promosi jabatan, maka akan semakin tinggi 
tingkat kepuasan kerja yang dirasakannya. 

Secara parsial, nilai thitung kompensasi 11,424 > ttabel 2012 dengan tingkat 
signifikan t1 0,000 < α 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kompensasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan.semakin tinggi karyawan 
mengapresiasikan penilaiannya pada kompensasi yang diberikan oleh perusahaan 
maka akan semakin tinggi tingkat kepuasan kerja yang dirasakannya. Apresiasi 
positif pada kompensasi tidak selalu hanya pada masalaha besaran atau nominal yang 
diperoleh, namun juga pada tataran keadilan pada program kompensasi itu sendiri. 

Nilai thitung promosi jabatan 3,598 > ttabel 2012 dengan tingkat signifikan t2 
0,001 < α 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial, promosi jabatan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan.maknanya, 
semakin positif karyawan dalam menilai program promosi jabatan yang dilakukan 
perusahaan, maka tingkat kepuasan kerja juga akan semakin tinggi.  

Namun faktanya, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata 
karyawan merasa tidak puas dengan program promosi jabatan di perusahaan, karena 
penerapan prinsip-prinsip dan standar ideal kurang dilakukan secara optimal oleh 
manajemen.Maka menjadi wajar jika kemudian variabel kompensasi menunjukkan 
pengaruh yang lebih signifikan dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan PT 
Altrak 78 dibandingkan dengan kontribusi pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel 
promosi jabatan.Kesimpulan ini didasarkan pada nilai thitung kompensasi 11,424 > 
thitung promosi jabatan 3,598. 
 
Pembahasan Hasil Penelitian & Implikasi Manajerial 
a. Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan 
sangat signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Artinya, semakin baik program 
pemberian kompensasi dilakukan oleh perusahaan untuk karyawan, maka akan 
memberikan dampak sangat signifikan dalam meningkatkan kepuasan kerja 
karyawan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ramlan (2005) yang menyimpulkan 
bahwa imbalan merupakan faktor paling dominan dalam menentukan tinggi 
rendahnya kepuasan kerja.Lebih jauh penelitian Hasan (2009) menyebutkan bahwa 
kompensasi finansial menjadi faktor dominan mempengaruhi kepuasan kerja. Pada 
PT Altrak 78 Pekanbaru, kompensasi finansial berupa insentif menjadi indikator 
kompensasi yang cukup dominan dipersepsikan oleh karyawan, namun indikator 
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yang paling kuat justru berasal dari jenis kompensasi tidak langsung yaitu berupa 
pemberian asuransi kepada seluruh karyawan. 

Adanya kesimpulan seperti ini sekaligus dapat membenarkan teori-teori 
mengenai kepuasan kerja, dimana hampir setiap ahli menyebutkan bahwa faktor 
imbalan finansial kerap kali menjadi alasan utama bagi kepuasan kerja.Rivai 
(2003:246) menyebutkan bahwa faktor gaji memberikan pengaruh sangat besar bagi 
kepuasan kerja.Tidak hanya besaran kompensasi, namun keadilan dalam pemberian 
kompensasi tersebut juga sangat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan (Siagian, 
2003:201). 

Dengan demikian, implikasinya bagi perusahaan adalah agar senantiasa 
memperhatikan perkembangan pemberian kompensasinya kepada karyawan, baik 
dari sisi nominal maupun keadilan, sehingga dapat secara berkesinambungan 
memelihara dan meningkatkan tingkat kepuasan kerja karyawan. 

b. Pengaruh Promosi Jabatan Terhadap Kepuasan Kerja 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa promosi jabatan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan kerja.Semakin baik pelaksanaan promosi jabatan di 
perusahaan maka semakin tinggi pula kepuasan kerja yang dirasakan 
karyawan.Meskipun pada penelitian ini diketahui bahwa promosi jabatan berlangsung 
secara tidak memuaskan, namun oleh karena tingkat kepuasan kerja juga hanya 
berada pada kategori cukup memuaskan, maka masih dapat dirasakan pengaruhnya 
secara signifikan meskipun tidak sebesar yang ditimbulkan oleh pengaruh dari 
kompensasi. 

Promosi jabatan sesungguhnya merupakan bagian dari kompensasi non 
finansial yang bisa mendatangkan kepuasan kerja bagi karyawan (Nitisemito, 
2007:137).Program promosi yang dilakukan secara tepat dan efektif merupakan 
jawaban pemenuhan motivasi karyawan untuk bisa diakui dan memberikan 
kebanggaan diri (Fikri, 2001).Selanjutnya, jika motivasi ini dapat dipenuhi maka 
program promosi jabatan dapat memberikan kepuasan kerja bagi karyawan (Dwiarta, 
2009). 

Oleh karena itu sebagai implikasi manajerial yang harus dilakukan  oleh 
manajemen PT Altrak 78 cabang Pekanbaru adalah memperbaiki indikasi-indikasi 
ketidakpuasan karyawan pada penerapan prinsip-prinsip promosi jabatan yang 
memenuhi kaidah ideal dan standarisasi yang ada, serta memberikan kesempatan 
yang lebih luas bagi pengangkatan internal daripada mengutamakan rekrutmen 
eksternal untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu. 

4. Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan penelitian pada bagian sebelumnya, dapat penulis 
rangkum sejumlah kesimpulan sebagai berikut: 

1) Kompensasi dan promosi jabatan secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan kerja karyawan. 
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2) Secara parsial kompensasi yang diukur dengan indikator gaji, insentif, 
bonus, asuransi dan fasilitas kerja berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan kerja karyawan. 

3) Secara parsial promosi jabatan yang diukur dengan kejujuran, kedisiplinan, 
prestasi, loyalitas dan kompentesi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan kerja karyawan. 

4) Kompensasi merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi 
kepuasan kerja karyawan. 

5) Kepuasan kerja karyawan sebesar 81,6% dapat dijelaskan oleh variasi yang 
terjadi pada variabel kompensasi dan promosi jabatan. 

Saran 
Temuan-temuan penelitian menunjukkan masih terdapat sejumlah kelemahan 

pada variabel kompensasi dan promosi jabatan dalam mempengaruhi tingkat 
kepuasan kerja karyawan. Oleh karena itu penulis merekomendasikan beberapa hal 
berikut ini: 

1) Yang masih perlu untuk dilakukan perbaikan oleh manajemen dalam aspek 
kompensasi adalah masalah pemberian gaji pokok. Meskipun rata-rata 
sudah cukup memuaskan, hasil ini masih dirasakan kurang aman untuk 
menyatakan bahwa karyawan telah puas dengan gaji pokok yang diberikan 
perusahaan. Disarankan agar tingkat kenaikan gaji pokok tidak hanya 
mengacu kepada standar minimum, namun juga hendaknya memperhatikan 
kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba operasional. Perusahaan 
perlu menerapkan suatu standar gaji pokok yang kompetitif dan menarik, 
sehingga dapat menjadi semacam barrier (penghalang) bagi karyawan 
untuk berpindah ke perusahaan lain yang menawarkan gaji pokok lebih 
tinggi. Untuk itu maka perusahaan perlu juga mengacu kepada harga pasar 
yang berlaku di pasar tenaga kerja. 

2) Disarankan agar dalam program promosi jabatan, perusahaan lebih 
mengutamakan rekrutmen internal dari lingkungan karyawan sendiri. Hal 
ini disarankan mengingat selama ini terjadi kecemburuan dan kekecewaan 
pada sebagian karyawan terhadap keputusan manajemen untuk merekrut 
dari luar perusahaan untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu yang 
sebenarnya bisa diberikan kepada karyawan internal. 

3) Disarankan agar dalam program promosi jabatan, penerapan prinsip 
kejujuran dan kedisiplinan karyawan dijalankan dengan semestinya, sebab 
merupakan landasan moral kerja yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan 
suatu jabatan. Indikator moral ini dapat dimasukkan ke dalam bagian 
penilaian kinerja karyawan untuk bisa dievaluasi. 

4) Untuk bisa mendorong prestasi kerja yang lebih tinggi, loyalitas yang lebih 
kuat dan juga pengembangan kompentensi yang lebih relevan dengan 
pekerjaan, perlu bagi perusahaan untuk memberikan stimulus berupa 
penghargaan non finansial termasuk mempromosikan karyawan untuk 
mengisi jabatan tertentu. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan 
program promosi, sebaiknya perusahaan secara konsisten mengacu kepada 
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penilaian kinerja yang mengukur pada dimensi pencapaian prestasi, 
loyalitas dan kompetensi karyawan. 

5) Penelitian ini memiliki keterbatasan pada objek penelitian yang dilakukan 
hanya sebatas pada lingkungan karyawan PT Altrak 78 cabang Pekanbaru, 
sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisir sebagai kesimpulan yang 
bisa diimplementasikan ke seluruh cabang perusahaan. Oleh karena itu 
disarankan kepada peneliti lain untuk mengembangkan objek penelitian 
secara lebih luas kepada cabang-cabang lainnya agar mendapatkan 
landasan empiris yang lebih kuat. 
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