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ABSTRACT 

 

This research is done as a mean to know influence motivate employees, 

PPKP, and justice perception to the transformational compensation to satisfaction 

work employees in environment PT Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk 

Branch Surakarta. Population which population which at the same times as sample 

in this research is entire employees PT Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk 

Branch Surakarta mounting to 56 people. The research methodology used to reach 

the aim is a regression analysis. Where as the analysis will be help be having 

descriptive analysis and instrument test at first. The instrument test here is 

concerning the validity and reliability test. The hypothesis will be held for the 

next phase. Pursuant to obtained data from 56 respondent obtained by result: most 

employees have men type (52,9%) with age less than  40 year (76,5%), having 

year of service up to  10 year  (72,5%), and have education of scholar degree 

(84,4%). Entire research variable reside in on course is enough. Mount 

satisfaction of employees (64,2%). Employees motivational level attainment of 

PPKP (92,4%). Hypothesis test give chapter and verse that only justice perception 

factor to the compensation which is significant influence satisfaction work 

employees in environment PT Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk Branch 

Surakarta.Result of this research is expected can give input to management PT 

Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk Branch Surakarta to ever to pay attention 

dimensions or things which can improve employees motivation, justice perception 

to the compensation, PPKP, and also satisfaction work employees. To researcher 

here in after, can become input materials in doing research which of a kind. 

 

Keywords: bank, employees, compensation. 

 

A. PENDAHULUAN 

Aspek sumberdaya manusia memegang peranan yang sangat penting dan 

paling dominan dalam sebuah organisasi. Manajemen sumberdaya manusia 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pada umumnya, yakni 

merupakan kunci utama dalam pencapaian tujuan organisasi. 
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Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk 

mendapatkan hasil kerja yang optimal. Ketika seseorang merasakan kepuasan 

dalam bekerja, ia akan berusaha semaksimal mungkin dengan segenap 

kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dengan 

demikian, produktivitas dan hasil kerja karyawan akan meningkat sehingga dapat 

mendorong tercapainya tujuan organisasi.   

Johan (2002) merumuskan kepuasan kerja sebagai respons umum pekerja 

berupa perilaku yang ditampilkan oleh karyawan sebagai hasil persepsi mengenai  

hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya. Kepuasan kerja akan didapat apabila 

ada kesesuaian antara harapan pekerja dengan kenyataan yang ditemui dan 

didapatkannya dari tempatnya bekerja. Persepsi pekerja mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan pekerjaannya dan kepuasan kerja melibatkan rasa aman, rasa 

adil, rasa menikmati, rasa bergairah, status, dan kebanggaan. Dalam persepsi ini 

juga dilibatkan situasi kerja pekerja yang bersangkutan yang meliputi interaksi 

kerja, kondisi kerja, pengakuan, hubungan dengan atasan, dan kesempatan 

promosi. Selain itu, di dalam persepsi ini juga tercakup kesesuaian antara 

kemampuan dan keinginan pekerja dengan kondisi organisasi tempat mereka 

bekerja yang meliputi jenis pekerjaan, minat, bakat, penghasilan, dan insentif. 

Kompensasi merupakan motivasi dasar bagi kebanyakan orang menjadi 

pegawai pada suatu organisasi tertentu. Apabila di satu pihak seseorang 

menggunakan pengetahuan, keterampilan, tenaga, dan sebagian waktunya untuk 

berkarya pada suatu organisasi. Di lain pihak ia mengharapkan menerima imbalan 

tertentu (Siagian, 2002:252). 

Martoyo (1998:114) menyebutkan bahwa dalam suatu organisasi 

pengaturan kompensasi merupakan faktor yang penting untuk dapat menarik, 

memelihara, maupun mempertahankan tenaga kerja bagi kepentingan organisasi 

yang bersangkutan. Kompensasi yang wujudnya dapat bersifat finansial maupun 

nonfinansial pada dasarnya adalah suatu wujud penghargaan atas jasa seseorang 

pada organisasi yang bersangkutan. Pemberian suatu kompensasi akan dapat 

meningkatkan ataupun menurunkan prestasi kerja, kepuasan kerja, maupun 

motivasi karyawan.  
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 Simamora (1999:548) menyebutkan bahwa salah satu prinsip yang perlu 

diperhatikan dalam perancangan dan pelaksanaan sistem kompensasi adalah 

adanya keadilan. Keadilan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara masukan-

masukan yang dibawa masuk oleh individu ke dalam sebuah pekerjaan dengan 

hasil-hasil yang diperolehnya dari pekerjaan tersebut. 

Robbins (2001:88) mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses yang 

ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera 

mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Menurut Gibson 

(1995:56) persepsi adalah proses pemberian arti (cognitive) terhadap lingkungan 

seseorang. Setiap orang memiliki berbagai macam isyarat yang mempengaruhi 

persepsinya terhadap orang, objek, dan tanda. Karena faktor-faktor tersebut dan 

karena kemungkinan terjadi ketidakseimbangan antara faktor-faktor tersebut, 

maka orang sering salah persepsi terhadap orang lain, kelompok atau objek.  

Orang cenderung menafsirkan perilaku orang lain sesuai dengan keadaannya 

sendiri. 

Di dalam pemberian kompensasi (Husnan, 1993:140) perlu diperhatikan 

prinsip keadilan. Keadilan bukan berarti bahwa segala sesuatu mesti dibagi sama 

rata. Keadilan harus dihubungkan antara pengorbanan (input) dengan penghasilan 

(output). Input dari suatu jabatan ditunjukkan dari persyaratan-persyaratan 

(spesifikasi) yang harus dipenuhi oleh orang yang memangku jabatan tersebut. 

Semakin tinggi persyaratan yang diperlukan, semakin tinggi pula penghasilan 

(output) yang diharapkan. Output ini ditunjukkan dari upah yang diterima.  

Menurut Simamora (1999:550-552) karyawan termotivasi untuk bekerja 

manakala mereka merasa bahwa imbalan didistribusikan secara adil. Keadilan 

dapat diartikan sebagai keseimbangan antara masukan-masukan yang dibawa 

masuk oleh karyawan ke dalam sebuah pekerjaan dengan hasil-hasil yang 

diperolehnya dari pekerjaan tersebut. Masukan-masukan karyawan meliputi: 

pengalaman, pendidikan, keahlian-keahlian khusus, upaya dan waktu kerja. 

Keluaran-keluarannya adalah: gaji, tunjangan pencapaian, pengakuan, dan 

imbalan-imbalan lainnya. Persepsi keadilan karyawan saat mereka menerima 

kompensasi dari perusahaan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: (1) rasio 
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kompensasi terhadap masukan upaya, pendidikan, pelatihan, ketahanan akan 

kondisi kerja yang merugikan; dan (2) perbandingan rasio ini dengan rasio-rasio 

yang dirasakan oleh karyawan lain.  

Dalam dunia perbankan, sumber daya manusia menjadi ujung tombak bagi 

kemajuan perusahaan mengingat sifat usahanya di bidang jasa. Keramahan dan 

kecepatan pelayanan terhadap nasabah sangat diutamakan agar dapat 

memenangkan persaingan dengan bank-bank lain terutama bank swasta. Untuk 

meningkatkan pelayanan terhadap nasabah perlu diupayakan peningkatan 

kepuasan kerja karyawan. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah suatu 

organisasi profit yang dalam penilaian prestasi kerja para pegawainya 

menggunakan sistem Penilaian Prestasi Kerja, Potensi, dan Pengembangan 

Pegawai (PPKP). Tujuan sistem tersebut adalah untuk meningkatkan hasil kerja 

setiap unit usaha, meningkatkan keterampilan pegawai dan memberikan penilaian 

hasil kerja secara lebih objektif yang akhirnya  akan  meningkatkan  usaha  secara 

keseluruhan. 

Faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap kepuasan kerja adalah 

motivasi. Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai 

suatu tujuan. Motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu perilaku 

yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan (Hadi, 2000:4; 

Martoyo,1998:153). 

Penilaian kinerja organisasi adalah alat yang bermanfaat tidak hanya untuk 

mengevaluasi kerja dari para karyawan, tetapi juga untuk mengembangkan dan 

memotivasi kalangan karyawan. Penilaian kinerja dapat digunakan sebagai alat 

untuk memverifikasi bahwa individu-individu memenuhi standar-standar kinerja 

yang telah ditetapkan. Yang dimaksud dengan penilaian prestasi kerja 

(performance appraisal) menurut Martoyo (1998:84) adalah proses melalui mana 

organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawannya. 

Apabila penilaian prestasi kerja tersebut dilaksanakan dengan baik, tertib, dan 

benar dapat membantu meningkatkan motivasi karyawan dan sekaligus juga 

meningkatkan loyalitas anggota organisasi. 
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Menurut Siagian (2002:224-225) penilaian pelaksanaan pekerjaan perlu 

dilakukan secara fomal berdasarkan serangkaian kriteria yang ditetapkan secara 

rasional serta diterapkan secara objektif serta didokumentasikan secara sistematik. 

Sistem penilaian kinerja yang digunakan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) 

Tbk saat ini disebut Penilaian Prestasi Kerja, Potens,i dan Pengembangan Pegawai 

(PPKP). Sesuai dengan Putusan Direksi nomor KP/099/DIR/R tanggal 28 Maret 

2001 tentang penyempurnaan sistem penilaian pegawai, yang dimaksud dengan 

PPKP adalah suatu sistem yang secara aktif membimbing atau memberi petunjuk 

kepada para pegawai unit dalam mencapai sasaran unitnya, dalam kerangka 

pencapaian sasaran-sasaran usaha PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk serta 

memberikan penilaian hasil kerjanya secara lebih objektif. Tujuan sistem tersebut 

adalah untuk meningkatkan hasil kerja setiap unit usaha, meningkatkan 

keterampilan pegawai, dan memberikan penilaian hasil kerja secara lebih objektif, 

yang akhirnya dapat meningkatkan usaha PT Bank Negara Indonesia (Persero) 

Tbk secara keseluruhan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dicari 

jawabannya dalam penelitian ini adalah apakah motivasi karyawan, PPKP, dan 

persepsi keadilan atas kompensasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap  kepuasan   kerja   karyawan   di   PT Bank Negara Indonesia (Persero) 

Tbk Cabang Surakarta. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah motivasi karyawan, PPKP, dan persepsi keadilan atas 

kompensasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan   kerja   

karyawan   di   PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surakarta. 

 

B. METODE PENELITIAN 

1. Populasi 

  Populasi penelitian ini adalah karyawan PT Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk Cabang Surakarta yang berjumlah 59 orang. Mengingat 3 orang 

pimpinan lainnya menggunakan model penilaian kinerja yang berbeda, maka 

populasi penelitian ini hanya ada 56 orang. Menurut Arikunto (1998:12), apabila 
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ukuran populasi di bawah 100, maka sebaiknya penelitian dilakukan pada 

populasi.   

 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data primer diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui penyebaran 

kuesioner, berupa data kepuasan kerja karyawan, motivasi karyawan dan 

persepsi keadilan atas kompensasi. 

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara tidak langsung, 

dalam hal ini data penilaian prestasi kerja, potensi dan pengembangan pegawai 

dan informasi tentang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang 

Surakarta. 

 

3. Definisi Operasional Variabel  

a.  Variabel Dependen (Y): Kepuasan Kerja 

  Rangsangan atau kehendak individu yang timbul akibat pengaruh faktor-

faktor dari luar dirinya. Faktor-faktor yang mendorong kepuasan kerja 

meliputi: (1) kerja yang secara mental menantang; (2) ganjaran yang 

pantas; (3) kondisi kerja yang mendukung; dan (4) rekan kerja yang 

mendukung.  

b. Variabel Independen (X) terdiri dari: 

1)  Motivasi Karyawan (X1) 

Rangsangan atau dorongan kehendak individu yang timbul akibat 

pengaruh faktor-faktor dari dalam dirinya sendiri. Variabel motivasi 

karyawan mengacu pada kebutuhan order tinggi teori Maslow dan teori 

Herzberg yang dikaitkan dengan teori Mc Clelland (Sunu, 2003:30)  

terdiri dari 21 pertanyaan.  

2)   PPKP (X2) 

Suatu sistem yang secara aktif membimbing atau memberi petunjuk 

kepada para pegawai unit dalam mencapai sasaran unitnya dalam 

kerangka pencapaian sasaran-sasaran usaha serta memberikan 

penilaian hasil kerjanya secara lebih objektif.  
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3)  Persepsi Keadilan atas Kompensasi (X3) 

Suatu proses di mana individu memberi arti terhadap keseimbangan 

antara masukan-masukan yang dibawa oleh karyawan ke dalam sebuah 

pekerjaan dengan hasil-hasil yang diperolehnya dari pekerjaan 

tersebut. Persepsi keadilan atas kompensasi teridiri dari 22 pertanyaan. 

 

4. Teknik Analisis Data 

a.  Analisis Deskriptif 

Analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan karakteristik atau 

identitas  responden maupun tabulasi dari data yang diperoleh. 

b. Uji Instrumen 

Dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas pada kuesioner yang terdiri dari 

butir-butir pertanyaan pembentuk variabel kepuasan kerja, motivasi 

karyawan, dan persepsi keadilan atas kompensasi.  

c.   Pengujian Hipotesis 

Untuk mengetahui seberapa besar sumbangan variabel motivasi, penilaian 

prestasi kerja, dan persepsi keadilan atas kompensasi terhadap kepuasan 

kerja karyawan digunakan analisis regresi linier berganda.  Analisis ini 

dimaksudkan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat dengan 

menentukan nilai Y (sebagai variabel dependen) dan untuk menaksir nilai-

nilai yang berhubungan dengan X (sebagai variabel independen). 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1  

Ringkasan Hasil Estimasi Regresi 

 

 Koefisien T-rasio Tingkat Signifikansi 

Konstanta 29.421 2.668 0.010 

Motivasi 0.111 1.150 0.256 

Persepsi Keadilan atas 

Kompensasi 

0.566 6.683 0.000 

PPKP 0.0052 -0.393 0.696 

F 20.092  0.000 

R 0.743   

R
2 

0.552   
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Adjusted R Square 0.524   

Sumber : Lampiran 3 – 15 

 

1.  Uji Ketepatan Penduga Parameter (Uji-t) 

Dengan memperhatikan besarnya nilai signifikansi pada tabel 1 di atas 

terlihat bahwa koefisien regresi untuk konstanta mempunyai angka sig sebesar 

0,010. Artinya, di bawah tingkat signifikansi yang ditetapkan (0,05). Koefisien 

regresi untuk variabel motivasi mempunyai tingkat signifikansi 0,256 lebih besar 

dari 0,05.  Koefisien regresi variabel persepsi keadilan atas kompenasai interaksi 

mempunyai tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0.05.  Dan variabel 

PPKP mempunyai tingkat signifikansi 0,256 lebih besar daripada 0,05. 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan uji-t adalah koefisien regresi 

konstanta dan koefisien persepsi keadilan atas kompensasi signifikan 

mempengaruhi kepuasan kerja, sedangkan koefisien regresi dari variabel motivasi 

karyawan dan variabel PPKP tidak signifikan.   

 

2.  Uji Ketepatan Model 

a. Uji-F. 

  Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai-F hitung sebesar 20.092 

dengan tingkat signifikasi 0,000. Karena nilai tingkat signifikansi lebih kecil 

daripada tingkat signifikansi yang umum digunakan (0,05), maka dapat 

disimpulkan bahwa secara simultan variabel motivasi, persepsi keadilan atas 

kompensasi, dan PPKP berperan terhadap kepuasan kerja bawahan. 

 

b. Korelasi dan Koofisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

1) Angka R sebesar 0,743 menunjukkan adanya korelasi/hubungan antara 

variabel independen yang terdiri variabel motivasi, variabel persepsi 

keadilan atas kompensasi, dan variabel PPKP terhadap kepuasan kerja .   

2) Angka Adjusted R square atau koefsifien determinasi adalah 0,524.  Hal 

ini berarti bahwa 52.4% variasi kepuasan kerja karyawan bisa dijelaskan 
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oleh motivasi, persepsi keadilan, dan PPKP, sedangkan 47.6% disebabkan 

oleh faktor yang lain. 

 

c. Uji Asumsi Klasik 

1)   Uji Multikolinieritas  

Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dilakukan dengan melihat 

besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance dengan berpedoman pada: 

a) Mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1. 

b) Mempunyai angka tolerance mendekati 1. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji multikolinieritas menunjukkan bahwa 

ketiga variabel independen memiliki angka VIF yang nilainya di sekitar angka 1. 

Demikian juga nilai tolerance mendekati angka 1. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan pada model regresi tersebut tidak terdapat problem multikolinieritas. 

 

2) Uji Normalitas Residual 

 

Grafik 1 

Grafik Normal P-P Plot Sebaran Titik-titik Residual dari Model Regresi Motivasi 

Karyawan, Persepsi Keadilan, dan PPKP terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 

 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: KEPUASAN

Observed Cum Prob
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Untuk mendeteksi normal atau tidaknya sebaran residual dilakukan dengan 

melihat penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik P-P plot.  Grafik pada 
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gambar 1 terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya 

mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

berdasarkan sebaran (distribusi) residual dari model regresi ini mengikuti sebaran 

normal. Artinya, bahwa model regresi dari variabel motivasi, persepsi keadilan 

atas kompenasai, dan PPKP terhadap kepuasan kerja karyaan merupakan model 

yang sudah memenuhi kaidah asumsi klasik tentang sebaran normal. 

 

3)  Uji Autokorelasi 

Dengan jumlah pengamatan sebanyak 53 dan variabel independen 3, maka 

nilai du dan dL pada tabel Durbin Watson adalah 1,676 dan 1,438. Sedangkan nilai 

4-du dan nilai 4-dL adalah 2,32 dan 2,562.  Berdasarkan hasil perhitungan SPSS 11  

nilai Durbin Watson d adalah 2.251. Secara rinci batasan daerah penerimaan atau 

daerah penolakan dapat dilihat pada gambar 2 berikut. 

 

Grafik 2 

Daerah Penolakan/Penerimaan Statistik  Durbin–Watson 

untuk d= 2.251 dengan n =53 dan k=3 

 

              

 Menolak Ho Daerah      Daerah  Menolak Ho*  

 Bukti  keragu-     keragu- Bukti   

 Autokorelasi raguan     raguan Autokorelasi  

 Positif         negatif  

              

     Menolak Ho atau Ho*      

     atau kedua-duanya      

                               D 

       0  dL=1,.438       dU=1,676                         2                d =2,251 4-dU=2,324    4-dL =2,562            4 

 

Selanjutnya dengan memperhatikan 2 di atas dapat dilihat bahwa nilai d = 2.251 

berada pada daerah penerimaan sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi. 

 

4)  Uji Heteroskedastisitas 
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Untuk mendeteksi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dilakukan 

dengan melihat pola dari titik residual terhadap titik variabel dependen hasil 

prediksi.  Grafik 3 di bawah memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak 

sehingga tidak membentuk pola tertentu secara jelas.  Hasil ini menunjukkann 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 

 

Grafik 3 

Grafik Scatterplot Sebaran Titik-titik Residual dari Model Regresi Motivasi 

Karyawan, Persepsi Keadilan, dan PPKP terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 
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Secara keseluruhan, hasil analisis uji hipotesis yang menyatakan bahwa 

motivasi karyawan, persepsi keadilan atas kompensasi, dan PPKP mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan di lingkungan 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tidak terbukti dalam penelitian ini.  Hal 

ini didasarkan pada uji-t (uji secara parsial terhadap koefisien regresi) yang 

menunjukkan hasil bahwa hanya terdapat satu koefisien regresi yang signifikan, 

yaitu koefisien variabel persepsi keadilan atas kompensasi.  Artinya, dari ketiga 

variabel yang diduga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat 

kepuasan kerja karyawan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang 

Surakarta hanya variabel persepsi keadilan atas kompensasi yang memberikan 

kontribusi positif.  
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Hasil yang menunjukkan bahwa persepsi keadilan atas kompensasi 

signifikan mempengaruhi kepuasan kerja tersebut sejalan dengan hasil penelitian  

Prihanto (2003).  Dalam penelitiannya Prihanto (2003) menyimpulkan bahwa 

variabel persepsi keadilan atas kompensasi terbukti mempengaruhi kepuasan kerja 

pegawai PT Bank Negara Indonesia Cabang Sebelas Maret Surakarta.  Dalam 

penelitian yang dilakukan Prihanto (2003) membagi variabel persepsi keadilan 

atas kompensasi menjadi tiga dimensi, yaitu: gaji, karier, dan rekan kerja.  

Masing-masing dimensi bertindak sebagai variabel independen.  

Secara teoretis, hasil penelitian ini juga sesuai dengan yang dikemukakan 

oleh Handoko (1988) tentang adanya hubungan yang positif dan signifikan antara 

kompensasi dan kepuasan kerja.  Hubungannya dengan variabel motivasi dan 

PPKP yang terbukti tidak signifikan dalam mempengaruhi variabel kepuasan pada 

penelitian ini bukan merupakan kesimpulan akhir.  Karena seperti telah diuraikan 

pada deskripsi sebelumnya, bahwa motivasi yang ada tidak mempengaruhi 

kepuasan merupakan hal yang wajar terjadi.  Fenomena yang muncul bahwa 

pencapaian prestasi yang tinggi tidak selalu berangkat dari karyawan yang 

mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi.   

Demikian juga yang terjadi dengan faktor PPKP.  Meskipun terdapat 

ketentuan bahwa pencapaian PPKP yang memenuhi syarat tertentu dapat 

mencapai suatu prestasi tertentu pula, namun pada kenyataanya prestasi tersebut 

jarang sekali dapat diperoleh berdasarkan hasil dari pencapaian PPKP tersebut. 

Dengan demikian, kepuasan lebih sering muncul di sebabkan oleh ada atau 

tidaknya kesempatan yang ada bukan oleh karena pencapaian PPKP ataupun oleh 

adanya motivasi berprestasi itu sendiri. 

 

D. PENUTUP  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada dasarnya tingkat kepuasan pegawai di PT BNI (Persero) Tbk cabang 

Surakarta sebagian besar berada pada tingkat kategori sedang (64,2%); tingkat 

motivasi karyawan berada pada tingkat kategori sedang (58.5%); tingkat 
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persepsi keadilan atas kompensasi berada pada posisi sedang (77.4%); dan 

tingkat pencapaian PPKP pada posisi cukup atau baik (92.4%). 

2. Hipotesis  yang menyatakan bahwa motivasi karyawan, persepsi keadilan atas 

kompensasi, dan PPKP mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan di lingkungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) 

Tbk tidak terbukti dalam penelitian ini. Hal ini didasarkan pada uji-t (uji 

secara parsial terhadap koefisien regresi) yang menunjukan bahwa hanya 

terdapat satu koefisien regresi yang signifikan, yaitu koefisien variabel 

persepsi keadilan atas kompensasi. Alasan utama yang mendasari tidak 

signifikannya faktor motivasi dan faktor PPKP dalam mempengaruhi faktor 

kepuasan lebih didasarkan pada fenomena yang muncul bahwa pencapaian 

prestasi yang tinggi tidak selalu berangkat dari karyawan yang mempunyai 

motivasi berprestasi yang tinggi. Demikian juga dengan faktor PPKP.  

Meskipun terdapat ketentuan bahwa pencapaian PPKP yang memenuhi syarat 

tertentu dapat mencapai suatu prestasi tertentu pula, namun pada kenyataanya 

prestasi tersebut jarang sekali dapat diperoleh berdasarkan hasil pencapaian 

PPKP tersebut. Jadi, kepuasan lebih sering muncul di sebabkan oleh ada 

tidaknya kesempatan yang ada, bukan oleh karena pencapaian PPKP, ataupun 

oleh adanya motivasi berprestasi itu sendiri. 

Dari hasil kesimpulan di atas, maka disarankan (1) pihak manajemen PT 

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surakarta dapat memperhatikan 

persepsi keadilan atas kompensasi. Bentuk perhatian penggajian dapat dilakukan 

dengan meninjau ulang struktur pembayaran antarkelas jabatan. Selain itu, perlu 

juga menjajagi pemberian penghargaan seperti apa yang diinginkan oleh para 

karyawan atas prestasinya. Bentuk peningkatan karier, pihak manajemen perlu 

untuk lebih transparan kepada karyawan tentang formasi jabatan tertentu di 

lingkungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.  Keterlibatan karyawan 

sangat diperlukan dalam perencanaan karier.  Selain itu, perhatian pada masalah 

pendidikan dan pelatihan yang diperlukan oleh karyawan juga perlu untuk 

ditingkatkan. Dilihat dari dimensi jenis pekerjaan, pihak manajemen dipandang 



 14 

perlu untuk melibatkan karyawan dalam menentukan pekerjaan yang sesuai 

dengan kemampuan karyawannya. 
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