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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1  Karasteristik Responden 

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pengaruh kompensasi dan 

pengembangan karir terhadap kepuasan kerja karyawan PT. BPR Fianka Rezalina 

fatma Pekanbaru, maka langka awal yang harus dilakukan peneliti sebagai hasil 

penelitian pendahuluan adalah dengan memberikan tinjauan karasteristik 

responden yang dinyatakan dalam tabulasi identitas responden. 

Kusioner yang disebarkan sebanyak 39 eksampel, semua kusioner 

memenuhi kriteria. Karasteristik responden atau dapat disebut juga dengan 

gambaran umum responden dalam penelitihan ini meliputi : Umur responden, 

Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir, Masa Kerja. Hasil Gambaran umum 

responden ini mendeskripsikan keadaan responden yang menjadi sampel dalam 

penelitihan ini,  meliputi: 

5.1.1  Karasteristik Responden Berdasarkan Usia 

Berdasarkan hasil peneltian dan data yang diperoleh dari penyebaran 

angket, di peroleh data mengenai usia responden . Untuk mengetahui krasteristik 

responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut: 

Tabel 5.1 Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia 

Usia ( Tahun) Jumlah ( orang ) Presentase (%) 

21-30 21 53.84% 

31-40 17 43.58% 

>41 1 2.56% 

Jumlah 39 100% 

 Sumber: Data Olahan Penelitihan, 2019 
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Berdasarkan data pada tabel 5.1 menunjukkan dari 39 orang responden 

yang paling banyak berada pada kisaran usia 21-30 tahun sebanyak 21 orang dan 

merupakan usia produktif, dimana usia tersebut dapat memberikan produktifitas 

kerja yang maksimal.  

5.1.2 Karasteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh dari penyebaran 

angket, di peroleh data mengenai jenis kelamin responden . Berdasarkan jenis 

kelamin karyawan dibagi menjadi 2 yaitu laki – laki dan perempuan. Jumlah 

responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilhat pada tabel berikut: 

Tabel 5.2 Jumlah karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Prsentase (%) 

Laki – Laki 14 35.89% 

Perempuan 25 64.10% 

Jumlah 39 100% 

 Sumber: Data Olahan Penelitihan, 2019 

Pada tabel 5.2 dapat dilihat karasteristik responden berdasarkan jenis 

kelamin. Responden berjenis kelamin laki – laki berjumlah 14 orang dengan 

presentase sebesar 35.89 %, responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 25 

orang dengan persentase sebesar 64.10%%.  Dengan demikian dapat disimpulkan 

kararsteristik responden berdasarkan jenis kelamin lebih dominan perembuan 

daibandingkan dengan laki – laki.  

5.1.3 Karasteristik Responden Berdasarkan Pendidikan  

Berdasarkan hasil peneltian dan data yang diperoleh dari penyebaran 

angket, di peroleh data mengenai pendidikan terakhir responden seabagai berikut: 
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Tabel 5.3 Jumlah Karywan Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Jumlah Persentase 

DIII 17 43.58% 

S1 20 51.28% 

S2 2 5.12% 

Jumlah  39 100% 

Sumber: Data Olahan Penelitihan, 2019 

Pada tabel 5.3 diatas dapat dilihat karasteristik responden berdasarkan 

pendidikan, responden pendidikan D3 berjumlah 17 orang dengan persentase 

43.58%, responden pendidkan S1 Berjumlah 20 orang dengan persentase 

sebanyak 51.28%, responden berpendidikan S2 Berjumlah 2 orang dengan 

persentase 5.12%. Hal ini menunjukkan yang memiliki pendidikan S1 lebih 

dominan.  

5.1.4  Krasteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Berdasarkan hasil peneltihan dan data yang diperoleh dari penyebaran 

angket, di peroleh data mengenai masa kerja. Pengelompokan karyawan 

berdasarkan masa kerja memberikan hasil sebagai berikut: 

Tabel 5.4 Jumlah Karyawan Berdasarkan Masa Kerja 

Masa Kerja Jumlah Persentase 

<1 tahun 3 7.69% 

1 s/d 2 tahun 7 17.94% 

3 s/d 4 tahun 20 51.28% 

>4 tahun 9 23.07% 

Jumlah  39 100% 

Sumber: Data Olahan Penelitihan, 2019 

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa Karyawan pada PT. BPR Fianka Rezalina 

Fatma Pekanbaru didominasi dengan lama waktu bekerja, < 1 tahun yaitu 

sebanyak 3 orang atau sebesar 7.69% dari keseluruhan jumlah responden. 1 s/d 2 
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tahun 7 orang atau sebesar 17.94%, 3 s/d 4 tahun sebanyak 20 orang atau sebesar 

51.28%. Dan >4 tahun sebanyak 9 atau sebesar 23.07%. 

5.2  Deskripsi Variabel  

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang diteliti. Terdiri dari dua 

variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel-variabel tersebut adalah 

kompensasi dan pengembangan karir sebagai variabel bebas serta kepuasan kerja 

karyawan sebagai variabel terikat. Melalui kuesioner yang telah disebarkan, 

diperoleh data mengenai varibael-variabel tersebut seperti dijelaskan dibawah ini. 

Dari pernyataan pada kuesioner yang telah diajukan kepada responden 

diperoleh berbagai macam tanggapan tentang pengaruh kompensasi dan 

pengembangan karir terhadap kepuasan kerja karyawan di PT. BPR Fianka 

Rezalina Fatma Pekanbaru.. Berbagai tanggapan dari responden tersebut dapat 

disajikan sebagai berikut : 

Tabel5.5 : Interval Nilai Rata-rata Variabel Berdasarkan Kategori 

Interval Rata-rata Kategori 

4,24 – 5,00 

3,43 – 4,23 

2,62 – 3,39 

1,81 – 2,61 

1,00 – 1,80 

Sangat Baik  

Baik  

Kurang Baik  

Tidak Baik  

Sangat Tidak Baik  

Sumber : Sugiyono, (2010 : 92) 

 

5.2.1  Variabel Kepuasan kerja  

Kepuasan kerja adalah suatu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang 

sebagai perbedaan antara banyaknya ganjaran yang diterima pekerja dengan 

banyaknya ganjaran yang diyakini seharusnya diterima.Kepuasan kerja 

merupakan hal penting yang dimiliki individu di dalam bekerja. Setiap individu 

pekerja memiliki karakteristik yang berbeda–beda, maka tingkat kepuasan 
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kerjanya pun berbeda–beda pula tinggi rendahya kepuasan kerja tersebut dapat 

memberikan dampak yang tidak sama. Berikut rekapitulasi tanggapan responden 

pernyataan  Kepuasan kerja adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.6 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Variabel Kepuasan kerja 

No Pernyataan 
Frekuensi 

Jumlah Ket 
 SS S N TS STS 

1. Saya merasa 

senang 

dengan 

suasana 

kantor 

sekarang 

Frek  7 18 14 - - 39 

Baik  
% 

17.9

% 

46.2

% 

35.9

% 

- - 100% 

Skor 35 72 42 - - 149 

Rata-rata 3.82 

2. Rekan sekerja 

membantu 

saya dalam 

menyelesaika

n pekerjaan 

Frek  8 12 19 - - 39 

Baik  
% 

20.5

% 

30.8

% 

48.7

% 

- - 100% 

Skor 40 48 57 - - 145 

Rata-rata 3.71 

3. Fasiklitas 

kantor kurang 

memadai 

untuk 

mendukung 

pekerjaan 

Frek  11 18 9 1 - 39 

Sangat 

baik 

% 
28.2

% 

46.2

% 

23.1

% 

2.6

% 

- 100% 

Skor 55 72 27 2 - 156 

Rata-rata 4 

4. Saya merasa 

cukup dengan 

honor yang 

diberikan 

perusahaan 

Frek  6 20 13 - - 39 

Baik 
% 

15.4

% 

51.3

% 

33.3

% 

- - 100% 

skor 30 80 39 - - 149 

Rata-rata 3.82 

5. Perusahaan 

memberikan 

honor sesuai 

dengan 

kinerja saya 

Frek  4 22 11 2 - 39 

Baik  
% 

10.3

% 

56.4

% 

28.2

% 

5.1

% 

- 100% 

skor 20 88 33 4 - 145 

Rata-rata 3.71 

6. Saya merasa 

tidak nyaman 

bekerja 

dikantor 

sekarang 

Frek  6 19 14 - - 39 

Baik  
% 

15.4

% 

48.7

% 

35.9 - - 100% 

skor 30 76 42 - - 148 

Rata-rata 3.79 

7. Perusahaan 

menjamin 

jenjang karir 

saya dimasa 

Frek  11 16 12 - - 39 

Baik  % 
28.3

% 

41.0

% 

30.8

% 

- - 100% 

skor 55 64 36 - - 155 
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depan Rata-rata 3.97 

8. Karir saya 

selama 

bekerja tidak 

pernah 

meningka 

Frek  14 11 14 - - 39 

Sangat 

baik 

% 
35.9

% 

28.2

% 

35.9

% 

- - 100% 

skor 70 55 42 - - 167 

Rata-rata 4.28 

9. Atasan 

memberikan 

perintah yang 

membingung

kan saya  

Frek  9 20 8 2 - 39 

Baik  
% 

23.1

% 

51.3

% 

20.5

% 

5.1

% 

- 100% 

skor 45 80 24 4 - 153 

Rata-rata 3.92 

10 

Rekan sekerja 

bersikap baik 

dan 

menyenangka

n kepada saya  

Frek  11 14 14 - - 39 

Baik  
% 

28.2

% 

35.9

% 

35.9% - - 100% 

skor 55 56 42 - - 153 

Rata-rata 3.92 

11 

Perusahaan 

tidak 

memiliki 

sistem 

kompensasi 

yang 

transparan 

Frek  11 14 14 - - 39 

Baik 

% 
28.2

% 

35.9

% 

35.9% - - 100% 

skor 55 56 42 - - 153 

Rata-rata 3.92 

Jumlah   88 184 142 5 - 419 

baik 
Persentase  

 
21.0

% 

43.9

% 

33.8

% 

1.1

% 
- 100% 

Rata-rata  3.88 

Sumber : Data Olahan 2019 

 

Variabel Kepuasan kerja  (Y) di ukur dengan 5 indikator dan 

menggunakan 11 item pernyataan. Dan setelah di lakukan penelitian hasil dari 

semua indikator tersebut hasilnya baik. Secara keseluruhan dapat disimpulkan 

bahwa responden mengatakan kepuasan kerja karyawan PT.BPR Fianka Rezalina 

Fatma Pekanbaru, berada pada kategori Baik  dengan nilai rata-rata jawaban 

responden sebesar 3.88. 

 Dari Tabel 5.5 menjelaskan tentang rekapitulasi tanggapan responden 

variabel kepuasan kerja karyawan dapat diketahui responden yang menyatakan 
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sangat setuju sebanyak (21.0%), responden yang menyatakan setuju sebanyak 

(43.9%), responden yang menyatakan netral sebanyak (33.8%), responden yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak (1.1%), dan responden yang menyatakan sangat 

tidak setuju sebanyak (0%). Dimana pernyataan yang diajukan tersebut dapat 

memberi penjelasan secara langsung bahwa kepuasan kerja  karyawan pada PT. 

BPR Fianka Rezalina Fatma Pekanbaru, diwakilkan dari sebelas pernyataan pada 

Tabel 5.5. 

5.2.2  Variabel kompensasi 

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai 

balas jasa (kontra prestasi) atas kerja mereka. Pada dasarnya kompensasi 

merupakan kontribusi yang diterima oleh pegawai atas pekerjaan yang telah 

dikerjakannya. Kompensasi merupakan bentuk penghargaan atau balas jasa yang 

diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, baik dalam bentuk finansial maupun 

barang dan jasa pelayanan, agar karyawan merasa dihargai dalam bekerja. 

Berikut adalah rekapitulasi jawaban untuk setiap pernyataan yang 

diajukan. Dengan mengetahui distribusi jawaban tersebut, maka akan dapat 

diperoleh hasil mengenai tanggapan responden terhadap hal yang diteliti. 

Distribusi frekuensi jawaban untuk pernyataan variabel kompensasi  (X1) yang 

terdiri dari 9 item pernyataan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 5.7: Rekapitulasi Tanggapan Responden Variabel kompensasi  

No Pernyataan 
Frekuensi Jumla

h 
Ket 

 SS S N TS STS 

1. Gaji yang 

saya terima 

setiap bulan 

dapat 

mencukupi 

Fre

k  

13 14 12 - - 39 

Sagat 

baik % 
33.3

% 

35.9

% 

30.8

%% 

- - 100% 

skor 65 56 36 - - 157 
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kebutuhan 

sehari-hari. 
Rata-rata 4.02 

2. Gaji yang 

saya terima 

dari 

perusahaan 

merupakan 

imbalan atas 

pekerjaan 

yang saya 

lakukan 

Fre

k  

9 18 12 - - 39 

Baik  

% 
23.1

% 

46.2

% 

30.8

% 

- - 100% 

skor 45 72 36 - - 153 

Rata-rata 3.92 

3. Dengan gaji 

yang 

diberikan 

pada saat ini, 

saya dapat 

mengerjkan 

tugas yang 

diberikan 

dengan baik 

Fre

k  

14 13 12 - - 39 

Sangat 

baik 

% 
35.9

% 

33.3

% 

30.8

% 

- - 100% 

skor 70 52 36 - - 158 

Rata-rata 4.05 

4. Tunjangan 

hari raya 

yang 

diterima 

sesuai 

dengan 

kebutuhan 

saya 

Fre

k  

16 15 8 - - 39 

Sangat 

baik 

% 
41.0

% 

38.5

% 

20.5

% 

- - 100% 

skor 80 60 24 - - 164 

Rata-rata 4.20 

5. Tunjangan 

pendukung 

kerja sesuai 

dengan 

kebutuhan 

saya 

Fre

k  

12 16 11 - - 39 

Sangat 

baik 
% 

30.8

% 

41.0

% 

28.2

% 

- - 100% 

skor 60 64 33 - - 157 

Rata-rata 4.02 

6. Besarnya 

pemberian 

bonus dari 

perusahaan 

sesuai 

dengan hasil 

kerja saya 

Fre

k  

11 16 9 3 - 39 

Baik  
% 

28.2

% 

41.0

% 

23.1

% 

7.7

% 

- 100% 

skor 55 64 27 6 - 152 

Rata-rata 3.89 

7. Perusahaan 

memberikan 

insentif lain 

selain bonus 

uang tunai, 

Fre

k  

12 15 12 - - 39 

Sangat 

baik  % 
30.8

% 

38.5

% 

30.8

% 

- - 100% 

skor 60 60 36 - - 156 



 72 

seperti 

penghargaan 

dan pujian 

bagi 

karyawan 

yang 

berprestasi 

Rata-rata 4 

8. Perusahaan 

sering 

memberikan 

penghargaan 

dan pujian 

pada 

karyawan 

apabila 

berprestasi 

Fre

k  

7 20 12 - - 39 

Baik  

% 
17.9

% 

51.3

% 

30.8

% 

- - 100% 

skor 35 80 36 - - 151 

Rata-rata 3.87 

9. Gaji yang 

saya terima 

telah 

memenuhi 

prinsif 

keadilan 

Fre

k  

8 21 10 - - 39 

Baik  % 
20.5

% 

53.8

% 

25.6

% 

- - 100% 

skor 40 84 30 -  154 

Rata-rata 3.94 

Jumlah   102 108 98 3 - 311 

Sangat 

baik 
Persentase  

 
32.7

% 

34.7

% 

31.5

% 

1.1

% 
- 100% 

Rata-rata  4 

Sumber : Data Olahan 2019 

 

Variabel Kompensasi  (X1) di ukur dengan 4 indikator dan menggunakan 

9 pernyatan. Dan setelah di lakukan penelitian hasil dari semua indikator tersebut 

hasilnya  sangat baik. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa responden 

mengatakan Kompensasi yang di berikan kepada  karyawan PT. BPR Fianka 

Fezalina Fatma Pekanbaru, berada pada kategori Sangat Baik  dengan nilai rat-

rata jawaban responden sebesar 4. 

Dari Tabel 5.6 menjelaskan tentang rekapitulasi tanggapan responden 

variabel kompensasi dapat diketahui responden yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak (32.7%), responden yang menyatakan setuju sebanyak (34.7%), 
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responden yang menyatakan netral sebanyak (31.5%), responden yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak (1.1%), dan responden yang menyatakan sangat 

tidak setuju sebanyak (0%). Berdasarkan tanggapan responden pada Tabel 5.6 

mengenai kompensasi terhadap kepuasan kerja  karyawan pada PT. BPR Fianka 

Fezalina Fatma Pekanbaru, pernyataan yang diajukan peneliti dalam kuisioner 

untuk variabel kompensasi mendapat jawaban paling tinggi yaitu 108 jawaban 

setuju. 

5.2.3  Variabel pengembangan karir  

Pengembangan karir merupakan upaya yang dilakukan organisasi atau 

perusahaan untuk dapat meningkatkan kualitas karyawan dan meningkatkan 

tingkat efektivitas organisasi dengan cara eksplorasi, pengalaman, ataupun bentuk 

lainnya sesuai dengan kebutuhan dari karyawan yang bersangkutan. 

Berikut adalah rekapitulasi jawaban untuk setiap pernyatan yang diajukan. 

Dengan mengetahui distribusi jawaban tersebut, maka akan dapat diperoleh hasil 

mengenai tanggapan responden terhadap hal yang diteliti. Distribusi frekuensi 

jawaban untuk pernyataan variabel pengembangan karir  (X2) yang terdiri dari 9 

item pertanyaan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 5.8: Rekapitulasi Tanggapan Responden Variabel pengembangan 

karir   

N

o 
Pernyataan 

Frekuensi Jumla

h 
Ket 

 SS S N TS STS 

1. Saya merasa 

latar belakang 

pendidikan  

yang saya 

miliki cukup 

untuk 

mengembangk

an karir 

Frek 9 15 15 - - 39 

 Baik  

% 
23.1

% 

38.5

% 

38.5

% 

- - 

 

100% 

skor 45 60 45 - - 150 

Rata-rata 3.84 
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diperusahaan 

2. Saya memiliki 

wawasan 

pengatahuan 

yang cukup 

dengan 

kompetensi 

pekerjaan saya 

Frek 3 23 8 5 - 39 

Baik 
% 

7.7

% 

59.0

% 

20.5

% 

12

.8

% 

- 100% 

skor 15 92 24 10 - 141 

Rata-rata 3.61 

3. Saya 

mengikuti 

program 

pendidikan 

khusus untuk 

proses naik 

kejabatan 

tertentu 

Frek 9 19 11 - - 39 

 Baik  

% 
23.1

% 

48.7

% 

28.2

% 

- - 100% 

skor 45 76 33 - - 154 

Rata-rata 3.94 

4. Pimpinan 

selalu 

memberikan 

pelatihan rutin 

kepada 

karyawan 

Frek 9 11 14 5 - 39 

 Baik  
% 

23.1

% 

28.2

% 

35.9

% 

12

.8

% 

- 100% 

skor 45 44 42 10 - 141 

Rata-rata 3.61 

5. Dengan 

adanya 

pelatihan yang 

diberikan saya 

mendapat 

keahlian 

tertentu yang 

dapat 

membantu 

dalam bekerja 

Frek 7 22 10 - - 39 

Baik  

% 
17.9

% 

56.4

% 

25.6

% 

- - 100% 

skor 35 88 30 - - 153 

Rata-rata 3.92 

6. Pelatihan 

dapat 

meningkatkan 

moril kerja 

karyawan 

untuk lebih 

bertanggung 

jawab terhadap 

tugasnya 

Frek 10 17 7 5 - 39 

Baik 

% 

25.6

% 

43.6

% 

17.9

% 

12

.8

% 

- 100% 

skor 50 68 10 10 - 138 

Rata-rata 3.58 

7. Saya memiliki 

pengalaman 

kerja  yang 

cukup untuk 

menjalani 

Frek 10 19 10 - - 39 

Sangat 

baik 

% 
25.6

% 

48.7

% 

25.6

% 

- - 100% 

skor 50 76 30 - - 156 

Rata-rata 4 
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pekerjaan saya 

8. Saya memiliki 

penguasaan 

pengatahuan 

yang luas 

mengenai 

pengembangan 

karir dan 

profesi saya 

Frek 9 17 8 5 - 39 

Sangat 

baik 

% 

23.1

% 

43.6

% 

20.5

% 

12

.8

% 

- 100% 

skor 45 68 24 10 - 177 

Rata-rata 4.53 

9. Saya memilik 

keterempilan 

yang dapat 

menunjan 

karir saya 

dalam bekerja 

Frek 7 22 5 5 - 39 

Baik 
% 

17.9

% 

56.4

% 

12.8

% 

12

.8

% 

- 100% 

skor 35 88 15 10 - 148 

Rata-rata 3.79 

Jumlah   73 165 88 25 - 351 

 Baik  

Persentase  

 
20.7

% 

47.1

% 

25.1

% 

7.

1

%

% 

- 100% 

Rata-rata  3.86 

Sumber : Data Olahan 2019 

Variabel Pengembangan Karir  (X2) di ukur dengan 7 indikator dan 

menggunakan 9 pernyataan. Dan setelah di lakukan penelitian hasil dari semua 

indikator tersebut hasilnya baik. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa responden mengatakan 

Pengembangan Karir  karyawan PT. BPR Fianka Rezalina Fatma Pekanbaru, 

berada pada kategori Baik  dengan nilai rata-rata jawaban responden sebesar 3.86. 

Dari Tabel 5.7 menjelaskan tentang rekapitulasi tanggapan responden 

variabel Pengembangan Karir dapat diketahui responden yang menyatakan sangat 

setuju sebanyak (20.7%), responden yang menyatakan setuju sebanyak (47.1%), 

responden yang menyatakan netral sebanyak (25.1%), responden yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak (7.1%), dan responden yang menyatakan sangat 

tidak setuju sebanyak (0%). Berdasarkan tanggapan responden pada Tabel 5.7 
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mengenai Pengembangan Karir Terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. BPR 

Fianka rezalina fatma Pekanbaru, pernyataan yang diajukan peneliti dalam 

kuisioner untuk variabel Pengembangan Karir mendapat jawaban paling tinggi 

yaitu 165 jawaban setuju. 

5.3  Uji Kualitas Data 

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, dalam penelitian ini variabel 

yang diuji terdiri dari 2 (dua) variabel bebas (Independent Variabel) yaitu 

kompensasi dan pengembangan karir, 1 (satu) variabel terikat ( dependent 

Variabel) yaitu kepuasan kerja karyawan. 

5.3.1  Uji Validitas  

Uji validitas adalah alat uji yang digunakan untuk mengetahui kelayakan 

butir-butir dalam suatu daftar pernyataan dalam mendefinisikan suatu variabel. 

Daftar pernyataa ini pada umumnya mendukung suatu kelompok variabel tertentu 

Sujarweni (2009). 

Uji validitas dapat digunakan dengan melihat korelasi antar skor masing-

masing item dalam kuesioner dengan total skor yang ingin di ukur, yaitu dengan 

menggunakan Pearson Correlation Sig (2-tailed) dengan r Table0,3. Dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Jika ≥ 0,3 maka butir pernyataan itu dinyatakan valid 

2. Jika ≤ 0,3 maka butir pernyataan itu dinyatakan tidak valid 

Berikut adalah tabel hasil uji validitas berdasarkan penyebaran angket 

yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
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Tabel 5.9 : Uji Validitas 

Variabel Pernyataan N r hitung Tanda Nilai Keterangan 

Kepuasan 

kerja (y) 

P1 39 0,821 > 0,3 Valid 

P2 39 0,914 > 0,3 Valid 

P3 39 0.814 > 0,3 Valid 

P4 39 0,877 > 0,3 Valid 

P5 39 0,857 > 0,3 Valid 

P6 39 0,861 > 0,3 Valid 

P7 39 0, 749 > 0,3 Valid 

P8 39 0,701 > 0,3 Valid 

P9 39 0,805 > 0,3 Valid 

P10 39 0,879 > 0,3 Valid 

P11 39 0,879 > 0,3 Valid 

kompensasi 

(x1) 

P1 39 0,800 > 0,3 Valid 

P2 39 0,754 > 0,3 Valid 

P3 39 0,879 > 0,3 Valid 

P4 39 0,666 > 0,3 Valid 

P5 39 0,892 > 0,3 Valid 

P6 39 0,858 > 0,3 Valid 

P7 39 0,856 > 0,3 Valid 

P8 39 0,918 > 0,3 Valid 

P9 39 0,885 > 0,3 Valid 

Pengembangan 

karir(X2) 

P1 39 0,847 > 0,3 Valid 

P2 39 0,874 > 0,3 Valid 

P3 39 0,816 > 0,3 Valid 

P4 39 0,919 > 0,3 Valid 

P5 39 0,824 > 0,3 Valid 

P6 39 0,906 > 0,3 Valid 

P7 39 0,810 > 0,3 Valid 

P8 39 0,894 > 0,3 Valid 

P9 39 0,890 > 0,3 Valid 

Sumber : Data Olahan SPSS 25 

 

Berdasrkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa 11 butir item pernyataan 

untuk variabel kepuasan kerja  semuanya dinyatakan valid, sedangkan untuk 

variabel  kompensasi terdiri dari 9 butir pernyataan juga dinyatakan valid dan 

untuk variabel pengembangan karir yang terdiri dari 9 butir pernyataan dinyatakan 

valid.  Karena nilai r hitung dari setiap pernyataan lebih besar dari r tabel (0,3) 

dan item kusioner yang valid dapat dijadikan acuan untuk penelitihan selanjutnya. 
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5.3.2  Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal 

jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu Ghozali (2012). Dalam pengujian ini, peneliti mengukur 

reliabelnya suatu variabel dengan cara melihat Cronbach Alpha dengan 

signifikansi yang digunakan lebih besar dari 0,6. Suatu variable dikatakan 

reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha>0,6 

Berikut adalah tabel hasil uji reliabilitas untuk penelitian ini. 

Tabel 5.10 : Uji Reliabilitas 

No Variabel Cronbach's Alpha Tanda Nilai Keterangan 

1 Kepuasan kerja (Y) 0,954 > 0,6 Realibel 

2 Kompensasi  (X1) 0,944 > 0,6 Realibel 

3 Pengembangan karir 

(X2) 

0,957 > 0,6 Realibel 

Sumber : Data Olahan SPSS 25 

Dari tabel hasil uji reliabilitas diatas, dapt diketahui bahwa nilai 

Cronbach's Alpha dari seluruh variabel yang diuji nilainya sudah diatas 0,6. Maka 

dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitihan ini dinyatakan 

reliabel. 

5.4  Uji Asumsi Klasik 

 

Untuk menguji apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini 

layak atau tidak untukdigunakan. 

5.4.1  Uji Normalitas  

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel dependen, 

independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. 
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Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. 

Pengujian dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumber diagonal 

dari grafik Scatter Plot, dasar pengambilan keputusannya adalah jika data 

menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas Usmar (2009). 

 Gambar 5.1 dan 5.2 adalah gambar pengujian normalitas data yang telah 

dilakukan pengujian. 

Gambar 5.1 : Uji Normalitas Histogram 

 
Sumber : Olahan Data SPSS 25 

 

Berdasarkan tampilan histogram di atas terlihat distribusi data membentuk 

lonceng dengan kedua sisi yang tidak hingga, yaitu tidak memiliki batasan 

capaian angka dikedua sisinya yang tidak terhingga nilainya. Berdasarkan uji 

normalitas variabel dependen memiliki distribusi normal. 
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Gambar 5.2 : Uji Normalitas Garis Plot 

 
Sumber : Olahan Data SPSS 25 

 

Berdasarkan tampilan Normal P-P PlotRegression Standardized di atas 

terlihat bahwa titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis 

diagonal, hal ini berarti data memiliki distribusi normal dan dapat digunakan. 

 

5.4.2  Uji Multikolinieritas  

Mnurut Ghozali (2012), uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas 

(independen). Uji multikolinearitas berarti terjadi korelasi linier yang mendekati 

sempurna antar lebih dari dua variabel bebas. Model regresi yang baik sebaiknya 

tidak terjadi korelasi antara variabel bebas tersebut. Multikolinearitas dapat di uji 

melalui nilai toleransi dengan variance inflation factor (VIF). Nilai VIF dapat 

dihitung dengan formula sebagai berikut. 

1. Jika VIF > 10, atau tolerance < 0,10 maka dinyatakan terjadi 

multikolinearitas. 

2. Jika VIF < 10, atau tolerance > 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi 

multikolinearitas 
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 Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5.11 : Uji Multikolinieritas 

                                    Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

Kompensasi  .995 1.005 

Pengembangan karir .995 1.005 

a. Dependent Variable: Kepuasan kerja 
Sumber : Data Olahan SPSS 25,  

Pada tabel menunujukkan nilai tolerance dari masing – masing variabel 

independen ( kompensasi dan pengembangan karir) sebesar 0,995 dan lebih besar 

dari 0,10. Kemudian dari nilai VIF, menunjukkan nilai sebesar 1.005 dan kurang 

dari 10.  Sehingga dapat diambil kesimpulan model regresi dalam penelitihan 

bebas dari masalah multikolonieritas. 

5.4.3  Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2012), uji heteroskedasitas bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan dari residual satu pengamatan 

kepengamatan yang lain.Heteroskedastisitas berarti ada varian variabel pada 

model regresi yang tidak sama (konstan). Sebaliknya, jika varian variabel pada 

model regresi memiliki nilai yang sama (konstan) maka disebut dengan 

heteroskedastisitas. Metode analisis grafik dilakukan dengan mengamati 

scatterplot dimana sumbu horizontal menggambarkan nilai predicted 

standartdized sedangkan sumbu vertical menggambarkan nilai residual 

studentized. Dalam pengujian asumsi klasik heteroskedastisitas dengan melihat 

grafik Scatterplot, Dasar pengambilan keputusannya adalah  
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1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola 

yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit) maka telah 

terjadi Heterokedasitisitas. 

2. Jika tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y maka tidak terjadi 

Heterokedastisitas. 

Gambar 5.3 adalah gambar pengujian data berdasarkan uji 

heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: 

Gambar 5.3 : Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber : Olahan Data Spss 25 

Berdasarkan gambar di atas tampilan pada scatterplot terlihat bahwa plot 

menyebar secara acak maupun dibawah angka nol pada sumbu Regression 

Studentized Residual. Oleh karena itu maka berdasarkan uji heteroskedastisitas 

menggunakan metode analisis grafik, pada metode regresi yang terbentuk 

dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sehingga model regresi layak 

dipakai untuk memprediksi kepuasan kerja berdasrkan variabel independent 

kompensasi dan pengembangan karir. 
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5.4.4  Uji autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara 

anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu (times-series) 

atau ruang (cross section). Dalam penelitian ini uji autokorelasi menggunakan uji 

statistic Durbin-Waston. Salah satu uji yang paling popular untuk mendeteksi 

outokorelasi adalah uji Durbin-Watson Ghozali (2012). Dalam penelitian ini 

keberadaan auto korelasi diuji dengan Durbin Watson. Adapun deteksi adanya 

autokorelasi secara umum dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Jika angka DW dibawah -2, berarti ada autokorelasi positif. 

1. Jika angka DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi. 

2. Jika angka DW di atas +2, berarti ada autokorelasi negative 

Tabel 5.12 Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .755
a
 .569 .545 4.744 2.038 

a. Predictors: (Constant), kompensasi, pengembangan karir  

b. Dependent Variable: kepuasan kerja  

Sumber: Data Olahan SPSS 25 

 

Dari Tabel 5.11 diatas adalah output model summary terdapat nilai 

Durbin-Watson sebesar 2.038 berdasarkan hasil pengujian data diatas maka dapat 

disimpulkan dalam penelitian ini terdapat gejala autokorelasi negatif  karena nilai 

Durbin-Watson yang dihasilkan berada diantara +2. 

5.5.  Analisa Data Penelitihan 

5.5.1  Regresi Linear Berganda 
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Analisis regresi linier berganda adalah alat analisis yang dipergunakan 

untuk mengukur pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat 

Djarwanto dan Subagyo dalam Sunyoto (2013). 

Rumus regresi linear berganda sebagai berikut :  

   Y=a + b1X1 + b2X2+e 

Dimana:  

Y = Kepuasan kerja  

X1 = Kompensasi 

X2 = Pengembangan Karir 

b1 = Koefisien regresi variabel antara X1 dan Y 

b2 = Koefisien regresi variabel antara X2 dan Y 

a = Konstanta 

e = error 

Tabel 5.13 : Analisis Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 
T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Toleran

ce 
VIF 

1 

(Constant) 2.455 6.070  .404 .688   

Kompensasi .809 .132 .672 6.127 .000 .995 1.005 

Pengembanganka

rir 

.323 .118 .300 2.737 .000 .995 1.005 

a. Dependent Variable: kepuasan kerja 

Sumber: Data Olahan SPSS 2019 

 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linear berganda maka 

diperoleh persamaan regresi seabagai berikut: 
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Y = 2.455 + 0,809X1 + 0,323X2 +e 

Pada persamaan tersebut di tunjukkan pengaruh variabel independen (X) 

terhadap variabel dependent (Y).  Dari hasil perhitungan dan persamaan analisis 

statistik koefesien regsesi linear berganda diatas maka dapat diartikan sebagai 

berikut: 

1. Nilai konstanta (a) sebesar 2.455. artinya adalah apabila Kompensasi dan 

pengembangan karir  pada PT. BPR Fianka rezalina fatma di asumsikan 

bernilai nol (0), maka kepuasan kerja karyawan pada PT. BPR Fianka 

rezalina fatma  sebesar 2.455 

2. Nilai koefisien regresi 0.809 menyatakan kompensasi pada PT. BPR 

Fianka rezalina fatma mengalami peningkatan 1 satuan, maka kepuasan 

kerja  PT. BPR Fianka rezalina fatma akan mengalami peningkatan 

sebesar 0.809. 

3. Nilai koefisien regresi 0.323 menyatakan pengembangan karir karyawan 

PT. BPR Fiamka rezalina fatma mengalami peningkatan 1 satuan,  maka 

pengembangan karir pada PT. BPR Fianka rezalina fatma mengalami 

peningkatan sebesar 0.323 

4. Standar eror (ε) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi 

probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh 

terhadap Y tetapi tidak dimasukkan dalam persamaan. 

5.5.1  Uji Secara Simultan ( Uji F) 

Uji secara simultan (Uji F) merupakan pengujian variabel independen 

secara simultan ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen 
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secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.Untuk pengujian 

ini digunakan uji F yaitu dengan membandingkan Fhitung>  Ftabel, kriteria pengujian 

sebagai berikut : 

1. Fhitung >  Ftabel berarti variabel independen secara bersama-sama 

berpengaruh nyata terhadap variabel dependen atau H0 ditolak dan Ha 

diterima. 

2. Fhitung <  Ftabel berarti variabel independen tidak berpengaruh nyata 

terhadap variabel dependen atau H0 diterima dan Ha ditolak. 

Berdasarkan uji regresi yang dilakukan, diperoleh nilai F tabel sebagai berikut : 

F tabel = Df1 = k – 1 : Df2 = n – k 

F tabel = Df1 = 3 – 1 : Df2 = 39 – 3 

F tabel = 3,26 

Tabel 5.14 :Uji F hitung 
ANOVA

a
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1070.967 2 535.483 23.791 .000
b
 

Residual 810.264 36 22.507   

Total 1881.231 38    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2, X1 

Sumber : Olahan Data Spss 25 

 

Berdasarkan hasil pada tabel diperoleh F hitung dengan taraf signifikan 

95% (0,005) adalah 23.791 dan tingkat probalitas (sig) adalah 0,000. F tabel dapat  

diperoleh dari F tabel statistik sebesar 3,26. Dengan demikian diketahui F hitung 

(23.791) > F tabel (3,26) dengan signifikan 0,000 < 0,05. Maka secara simultan 

atau bersamaan kompensasi dan pengembangan karir memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PT. BPR fianka Rezalina Fatma. 
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5.5.2 Uji Secara Parsial ( Uji T) 

Uji secara parsial (Uji t) adalah mengukur pengaruh variabel independen 

secara individu terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dilakukan dengan 

membandingkan hasil t hitung pada hasil SPSS dengan tabel t. Dengan kriteria 

berikut ini : 

1. H0 diterima, jika t hitung > t tabel, berarti variabel independen tidak 

dipengaruhi oleh variabel dependen. 

2. H0 ditolak, jika t hitung < t tabel, berarti variabel independen tidak 

dipengaruhi oleh variabel dependen. 

Rumus pengambilan t tabel dengan nilai signifikan 5% adalah sebagai berikut : 

T tabel = n – k : 0,05 / 2 

T tabel = 39 – 3 : 0,05 /2 

T tabel = 2.02809 

 

Tabel 5.15 : Uji T hitung 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.455 6.070  .404 .688   

X1 .809 .132 .672 6.127 .000 .995 1.005 

X2 .323 .118 .300 2.737 .010 .995 1.005 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber : Olahan Data Spss 25 

 

Berdasarkan tabel 5.13 di atas maka dapat diketahui sebagai berikut : 

1. Pengaruh kompensasi terhadap  kepuasan kerja karyawan PT. BPR Fianka 

Rezalina fatma pekanbaru menunjukkan nilai t hitung (6.127) > t tabel (2.02809) 

dengan nilai signifikan yang dihasilkan sebesar 0,000 masih berada dibawah 
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0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PT. BPR Fianka 

Rezalina Fatma pekanbaru. 

2. Pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kerja karyawan PT. BPR 

Fianka Rezalin Fatma Pekanbaru menunjukkan nilai t hitung (2,737) > t tabel 

(2.02809) dengan nilai signifikan yang dihasilkan sebesar 0,000 masih berada 

dibawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan karir memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PT. 

BPR Fianka Rezalina Fatma Peknbaru 

3. Berdasarkan persamaan diatas variabel yang paling berpengaruh adalah X1 

atau Kompensasi dimana menunjukkan nilai thitung (6,127) > ttabel (2,02809) 

dan sig (0,000) < (0,05). 

5.5.3  Uji Koefisien Determinasi ((R
2
) 

Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui persentase 

variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Jika koefisien 

determinasi (R2) = 1, artinya variabel independen memberikan informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Jika koefisien 

determinasi (R2) = 0, artinya variabel independen tidak mampu menjelaskan 

pengaruhnya terhadap variabel dependen. (R) menunjukkan keeratan hubungan 

dari variabel independen secara simultan atau serentak.  
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Tabel 5.16 : Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .755
a
 .569 .545 4.744 2.038 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber : Olahan Data SPSS 25 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai R Square sebesar 0,569 atau 56,9% 

berarti kompenasi dan pengembangan karir dapat mempengaruhi kepuasan kerja 

karyawan PT. BPR Fianka Rezalina Fatma Pekanbaru sebesar 56,9% sementara 

sisanya sebesar 0,43% atau  43,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

digunakan dalam penelitian ini. 

5.6  Pembahasan  

Dari hasil penelitian dengan menggunakan Uji Regresi Linear Berganda, 

didapat Y = 2.455 + 0,809X1 + 0,323X2 +e. Jika variabel kompensasi dan 

pengembangan karir bernilai 0 maka tingkat kepuasan kerja karyawan sebesar 

2.455. Setiap terjadi penambahan 1 satuan variabel kompensasi akan 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan sebesar 0.809. Setiap terjadi penambahan 

1 satuan variabel pengembangan karir akan meningkatkan kepuasan kerja sebesar 

0.323. 

5.6.1  Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. BPR 

Fianka Rezalina Fatma Pekanbaru. 

Pemberian Kompensasi yang layak dan adil akan memberikan dampak 

yang baik sepertihalnya meningkatnya kesejahteraan bagi karyawan, hal ini tentu 

memberikan suatu kepuasan bagi karyawan dalam bekerja. Dengan demikian 

karyawan semakin produktif dalam berkerja karena kebutuhannya terpenuhi 
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dengan baik. Secara deskriptif tanggapan responden, peneliti dapat menyimpulkan 

atau menjelaskan bahwa variabel kompensasi dapat mempengaruhi kepuasan 

kerja karyawan PT. BPR Fianka Rezalina Fatma Pekanbaru. Hal ini dibuktikan 

dengan jawaban responden yang mengatakan setuju berjumlah 108, atau 34.7%. 

sedangkan jawaban responden yang mengatakan tidak setuju yaitu berjumlah 3, 

atau 1.1 % dari pernyataan dalam kuesioner.  Hasil wawancara dengan salah satu 

karyawan PT. BPR Fianka rezalina Fatma tentang kompensasi terhadap kepuasan 

kerja karyawan pada PT. BPR Fianka rezalina Fatma Pekanbaru, berpendapat 

bahwa :  

“Betul sekali bahwa Kompensasi sangat berpengaruh terhadap Kepuasan 

kerja karyawan, karena salah satu alasan kami untuk bekerja adalah untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Jika Kompensasi diberikan secara tidak adil atau 

tidak layak, maka kepuasan kerja kami tidak terpenuhi sehingga hal ini kerap kali 

dijadikan suatu alasan untuk bermalas-malasan karena apa yang diharapkan 

karyawan tidak terpenuhi dengan baik”, 

 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dijelaskan bahwa pengaruh 

Kompensasi terhadap Kepuasan kerja karyawan menunjukkan nilai Thitung 6.127 > 

Ttabel 2.02809 dengan tingkat signifikan 0,000 <α = 0,05 sehingga menunjukan 

bahwa Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan kerja 

Karyawan pada PT. BPR Fianka Rezalina Fatma Pekanbaru. Dengan demikian 

semakin tinggi kompensasi yang diberikan didalam perusahaan tersebut, maka 

semakin tinggi pula kepuasan kerja karyawan. 

Secara teoritis menurut Richard dan Gordon (2012) Menegaskan bahwa 

kepuasan kerja berhubungan dengan perasaan atau sikap seseorang mengeneai 

pekerjaan itu sendiri, baik gaji, kesempatan promosi atau pendidikan, 
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pengawasanrekan kerja, beban kerja dan lain-lain. Artinya dengan pemberian 

kompensasi yang baik maka tingkat kepuasan kerja karyawan akan tercapai. 

Karena alasan seseorang untuk bekerja adalah untuk memenuhi segala kebutuhan 

hidupnya  

Hasil penelitian ini di perkuat dengan penelitihan yang dilakukan 

Septerinal, Rusda Irawati (2018) dengan judul Pengaruh Kompensasi terhadap 

Kepuasan kerja karyawan pada bagian produksi Di PT. Etowa Packaging 

Indonesia. Menemukan bahwa kompensasi financial maupun non financial setelah 

diuji secara parsial maupun simultan secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Etowa Packaging Indonesia.  Hal ini 

juga sejalan dengan penelitihan yang dilakukan Rocky Potale, Yantje Uhing 

(2015) dengan judul Pengaruh kompensasi dan stress kerja terhadap kepuasan 

kerja karyawan pada PT. Bank Sulut cabang  utama Manado. Menamukan bahwa 

kompensasi dan stress kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan pada PT. Bank Sulut cabang  utama Manado. 

5.6.2  Pengaruh Pengembangan Karir Terhadap Kepuasan kerja karyawan 

PT. BPR Fianka Rezalina Fatma Pekanbaru. 

Pengembangan karir merupakan salah satu faktor terpenting dalam 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Pengembangan karir tercermin dalam 

gagasan bahwa orang selalu bergerak lebih maju dan meningkat dalam pekerjaan 

yang dipilihnya. Bergerak maju berarti kenaikan gaji yang lebih besar dengan 

tanggung jawab yang lebih besar pula. Dalam perencanaan karir seseorang 

memang tidak menjamin keberhasilan karir karena walaupun sudah dirancang 
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sedemikian rupa akan tetapi sikap atasan, faktor pengalaman, pendidikan dan juga 

nasib seseorang sangat mendukung dalam keberhasilan karir seseorang.  

Secara deskriptif tanggapan responden, peneliti dapat menyimpulkan atau 

menjelaskan bahwa variabel pengembangan karir dapat mempengaruhi kepuasan 

kerja karyawan PT. BPR Fianka Rezalina Fatma Pekanbaru. Hal ini dibuktikan 

dengan jawaban responden yang mengatakan setuju berjumlah 165, atau 47.1%. 

sedangkan jawaban responden yang mengatakan tidak setuju yaitu berjumlah 25, 

atau 7.1 % dari pernyataan dalam kuesioner.  Hasil wawancara dengan salah satu 

karyawan tentang pengembangan karir terhadap kepuasan kerja karyawan PT. 

BPR Fianka Rezalina Fatma Pekanbaru. Berpendapat bahwa :  

Betul sekali. Pengembangan Karir berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja karyawan, oleh sebab itu pengembangan karir sangat penting untuk 

diperhatikan didalam perusahaan. Namun pengembengan karir yang 

diberikan sekarang masih terbilang tidak merata karena tidak semua 

karyawan yang bisa mengikutinya. Pengembangan karir hanya diberikan 

untuk para pejabat eksekutif saja. 

 

Dengan menggunakan uji t terdapat pengaruh pengembangan karir 

terhadap kepuasan kerja menunjukkan nilai Thitung 2.737>Ttabel  2.02809 dengan 

tingkat signifikan 0,000 <α = 0,05 sehingga menunjukan bahwa Pengembangan 

Karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan kerja Karyawan pada 

PT. BPR Fianka Rezalina Fatma Pekanbaru. Artinya, semakin tinggi 

pengembangan karir yang dilakukan maka akan semakin tinggi pula kepuasan 

kerja karyawan begitu juga sebaliknya semakin rendah pengembangan karir yang 

dilakukan maka semakin rendah pula kepuasan kerja yang dimilki karyawan.  
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 Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kenny 

Yulianto kurniawan (2015) dengan judul Pengaruh Pengembangan Karir dan 

kompensasi Terhadap Kepuaan kerja Karyawan pada PT. Parit Padang Global. 

Menemukan bahwa pengembangan karir dan kompensasi  berpengaruh secara 

simultan terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Parit Padang Global. 

 Secara teoritis di dukung menurut Vaitzal Rivai (2009), pengembangan 

karir merupankan hal yang penting dimana manajemen dapat meningkatkan 

produktivitas, meningkatkan sikap karyawan terhadap pekerjaannya dan 

membangun kepuasan kerja yang lebih tinggi.  

5.6.3 Pengaruh Kompensasi Dan Pengembangan Karir Terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan PT. BPR Fianka Rezalina Fatma Pekanbaru. 

Dengan demikian diketahui nilai Fhitung sebesar 23.791 > Ftabel sebesar 3.26 

dengan signifikansi probabilitas 0,000 < 0,05 maka hipotesis diterima. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa variabel indenpenden (Kompensasi Dan 

Pengembangan Karir) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel dependent (Kepuasan kerja Karyawan) pada PT. BPR Fianka 

Rezalina Fatma Pekanbaru. Hal ini sesuai dengan teori Robbins dan judge 

(2009) ada 21 faktoryang berhubungan dengan kepuasan kerja, yaitu otonomi dan 

kebebasan, karir benefit, kesempatan untuk maju, kesempatan pengembangan 

karir, kompensasi atau gaji, komunikasi antara karyawan dan manajemen, 

kontribusi pekerjaan terhadap sasaran organisasi, perasaan aman dilingkungan 

kerja, keamanan perkerjaan, training spesifikasi pekerjaan, pengakuan manajemen 

terhadap kinerja karyawan, kebeartian pekerjaan, jejaring, kesempatan untuk 
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menggunakan kemampuan atau keahlian, komitmen organisasi untuk 

pengembangan, budaya perusahaan secara keseluruhan,  hubungan sesama 

karyawan, hubungan dengan atasan langsung,  pekerjaan itu sendiri,  keberagaman 

pekerjaan. 

Diketahui nilai Adjusted R Square 0,545, artinya adalah bahwa kontribusi 

variabel kompensasi dan pengembangan karir terhadap variabel kepuasan kerja 

karyawan pada PT. BPR Fianka Rezalina Fatma Pekanbaru adalah sebesar 54.5%, 

sedangkan sisanya 45.5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan 

dalam penelitian ini.. 

 


