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Penelitian ini merupakan jenis penelitian survey dengan judul “Pengaruh Faktor Kepuasan kerja 

terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Malang.” 

Tujuan Penelitian ini adalah Pertama untuk mengetahui faktor kepuasan kerja yang terdiri dari 

kerja yang secara mental menantang, pemberian ganjaran, kondisi kerja, rekan kerja, dan 

kesesuaian antara kepribadian-pekerjaan pada karyawan PT. Bank Mandiri Cabang Malang. 

Kedua untuk mengetahui kepuasan kerja karyawan pada PT. Bank Mandiri Cabang Malang, 

ketiga untuk mengetahui apakah faktor kepuasan kerja yang terdiri dari kerja yang secara mental 

menantang, pemberian ganjaran, kondisi kerja, rekan kerja, dan kesesuaian antara kepribadian-

pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Bank Mandiri 

Cabang Malang, dan keempat untuk mengetahui faktor manakah yang paling berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Bank Mandiri Cabang Malang. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh signifikan 

antara faktor kepuasan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan dengan menggunakan uji-F dan 

uji-t, sedangkan untuk mengetahui faktor manakah yang paling berpengaruh penulis 

menggunakan korelasi parsial. Sebelum melakukan pengujian tersebut, penulis telah 

menggunakan regresi linier berganda. Sementara untuk menguji kuesioner, penulis 

menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. 

Hasil analisis rentang skala menunjukkan bahwa faktor kepuasan kerja yang terdiri dari 

tantangan dalam pekerjaan pada karyawan PT. Bank Mandiri Cabang Malang termasuk dalam 

kategori menantang dengan nilai skor sebesar 181 yang berada pada rentang skala 180-233. 

Ganjaran termasuk dalam kategori sesuai dengan nilai skor sebesar 190 yang berada pada 

rentang skala 180-233. Kondisi kerja termasuk dalam kategori baik dengan nilai skor 185 yang 

berada pada rentang skala 180-233. Rekan kerja termasuk dalam kategori baik dengan nilai skor 

183 yang berada pada rentang skala 180-233. Sedangkan kesesuaian kepribadian-pekerjaan 

termasuk dalam kategori tidak sesuai dengan nilai skor 178 yang berada pada rentang skala 126-

179. Hasil regresi linier berganda dengan variabel faktor kepuasan kerja sebagai variabel bebas 

(X1,X2,X3,X4,X5) dan variabel kepuasan kerja sebagai variabel terikat (Y) sehingga diperoleh 

Y = 5,725+ 0,427X1 + 0,804 X2 + 0,317 X3 + 1,853 X4 + 0,620 X5 dengan nilai R2 sebesar 

0,742. Dari hasil analisis uji-F diperoleh nilai FHitung sebesar 37,902 > nilai FTabel sebesar 

2,37 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti variabel kepuasan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Dari hasil analisis uji-t diperoleh nilai thitung X1 

sebesar 2,525 > ttabel sebesar 2,000. Untuk nilai thitung X2 sebesar 5,334 > ttabel sebesar 2,000. 

Untuk nilai thitung X3 sebesar 2,879 > ttabel sebesar 2,000. Untuk nilai thitung X4 sebesar 

9,735 > ttabel sebesar 2,000. Untuk nilai thitung X5 sebesar 2,905 > ttabel sebesar 2,000.  

 


