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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakteristik
organisasi, karakteristik individu, karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja
secara parsial maupun secara serempak. Variabel dalam penelitian terdiri dari variabel
bebas adalah karakteristik organisasi (X1), karakteristik individu (X2), dan karakteristik
pekerjaan (X3), sedangkan variabel terikatnya adalah kepuasan kerja karyawan (Y)
dengan objek penelitian pada PT Perkebunan Nusantara IV Adolina Perbaungan.
Penelitian ini merupakan penelitan deskriptif kuantitatif dengan sifat penelitian adalah
explanatory research dengan pendekatan kuantitatif yang mejelaskan variabel-variabel
yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Jumlah
sampel dalam penelitian ini adalah 86 responden. Dari hasil uji analisis regresi
berganda variabel karakteristik organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja
dengan koefisien regresi sebesar +0.885, variabel karakteristik individu berpengaruh
positif terhadap kepuasan kerja dengan koefisien regresi sebesar +0.143, dan variabel
karakteristik pekerjaan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja dengan koefisien
regres sebesar +0.168. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap peningkatan
terhadap karakteristik organisasi, karakteristik individu dan karakteristik pekerjaan
akan berpengaruh untuk peningkatan terkahadp kepuasan kerja.Berdasarkan hasil uji t
bahwa variabel karakteristik organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
kerja, variabel karakteristik individu berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja
dan karakteristik pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pada taraf
nyata (signifikansi) α=0.05. Sedangkan hasil uji serempak dengan uji Fbahwa variabel
karakteristik organisasi, karakteristik individu, karakteristik pekerjaan secara bersamasama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Untuk uji koefisien determinasi
(R2) bahwa variabel karakteristik organisasi, karakteristik individu, karakteristik
pekerjaan menjelaskan kepuasan kerja hanya sebesar 49,5% sedangkan sisanya 50,5%
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.
Kata Kunci : Karakteristik Organisasi, Karakteristik Individu, Karakteristik Pekerjaan Dan
Kepuasan Kerja.
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PENDAHULUAN
Mengingat karyawan merupakan aset
terpenting dalam perusahaan, guna
mendukung tercapainya visi dan misi
yang telah ditetapkan organisasi .Selain
itu, bahwa karyawan juga sangat
berbeda bila dibandingkan dengan
sumber daya lain, sebab karyawan
merupakan sumbar daya yang lebih
spesifik sebab memiliki karaktersitik,
perasaan, akal dan tujuan sendiri. Oleh
sebab itulah pengelolaan Sumber Daya
Manusia(SDM)
dalam
perusahaan
merupakan hal yang penting untuk dapat
dilakukan. Saat ini salah satu yang
menjadi
pusat
perhatian
dari
Manajemen Sumber Daya Manusia
(human resources management) pada
perusahaan adalah kepuasan kerja
karyawan.Kepuasan kerja adalah tingkat
kesenangan yang dirasakan seseorang
atas peranan atau pekerjaannya dalam
organisasi. Kepuasan menurut kamus
bahasa Indonesia adalah puas; merasa
senang; perihal (hal yang bersifat
kesenangan, kelegaan dan sebagainya).
Setiap
orang
yang
bekerja
mengharapkan memperoleh kepuasan
dari tempatnya bekerja. Pada dasarnya
kepuasan kerja merupakan hal yang
bersifat individual karena setiap individu
akan memiliki tingkat kepuasan yang
berbeda-beda sesusi dengan nilai-nilai
yang berlaku dalam diri setiap individu.
Semakin banyak aspek dalam pekerjaan
yang sesuai dengan harapan individu,
maka semakin tinggi tingkat kepuasan
yang dirasakan.
Kepuasan kerja merupakan perasaan
dalam
diri
seseorang
terhadap
pekerjaannya. Perasaan itu dapat berupa
kepuasan dan ketidakpuasan. Menurut
Robbins dan Judge (2008:107) kepuasan
kerja adalah suatu perasaan positif
tentang pekerjaan seseorang yang
merupakan hasil dari sebuah evaluasi

karakteristik. Menurut Baron dan Byne
(1994:45) ada dua kelompok faktor yang
mempengaruhi kepuasan kerja. Faktor
pertama yaitu faktor organisasi yang
berisi kebijaksanaan perusahaan dan
iklim kerja. Faktor kedua yaitu individual
atau karakteristik karyawan. Pada faktor
individual ada dua predictor penting
terhadap kepuasan kerja yaitu status dan
senoritas. Status kerja yang rendah dan
pekerjaan yang rutin akan banyak
kemungkinan mendorong karyawan
untuk mencari pekerjaan lain, hal itu
sendiri berarti dua faktor tersebut dapat
menyebabkan ketidakpuasan kerja dan
karyawan yang memiliki ketertarikan dan
tantangan kerja akan lebih merasa puas
dengan hasil kerjanya apabila mereka
dapat menyelesikan dengan maksimal.
Arief (2009) dalam penelitiannya
menunjukkan bahwa kepuasan kerja
dipengaruhi oleh karakterisitik individu,
karakteristik
pekerjaan,
sehingga
kepuasan kerja karyawan merupakan hal
penting yang harus diperhatikan oleh
perusahaan.Masalah kepuasan kerja
sangat tergantung dari tiga komponen
utamanya yaitu individu sebagai
pelaksana pekerjaan, pekerjaan yang
dilakukan, dan organisasi tempat
individu
tersebut bekerja.Hasibuan
(2005:202)menyatakan bahwa kepuasan
kerja adalah sikap emosional yang
menyenangkan
dan
mencintai
pekerjaannya.
Organisasi yang baik adalah organisasi
yang
berusaha
meningkatkan
kemampuan sumber daya manusianya,
karena hal tersebut merupakan kunci
untuk meningkatkan kepuasan kerja
karyawan.Oleh karena itu, pegawai
dituntut untuk mampu menyelesaikan
tugas dan tanggung jawab secara efektif
dan efisien. Dengan hal tersebut
perusahaanharus
mampu
memperhatikan
karakteristik-
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karakteristik yang ada diantaranya yaitu
karakteristik organisasi, karakteristik
individu dan karakteristik pekerjaan.

yang akan menumbuhkan rasa yang
semakin berorientasi ke depannya
dibidang pekerjaannya yang dilakukan.

Unsur
karakteristik
organisasi
merupakan faktor penentu kepuasan
kerja, seperti komitmen organisasi
karyawan. Karyawan dituntut untuk
mempunyai komitmen yang tinggi
terhadap organisasi atau perusahaan,
namun dalam kenyataannya tidak ada
perbedaan perlakuan antara karyawan
yang mempunyai komitmen organisasi
tinggi dengan yang rendah. Selain
karakteristik organisasi, karakteristik
individu dapat mempengaruhi kepuasan
kerja karyawan. Setiap individu memiliki
kemampuan,
keterampilan
dan
tujuanyang berbeda-beda antara satu
individu
dengan
individu
yang
lain.Perbedaan inilah yang dapat
mempengaruhi
karakter
individu,
darimasing-masing karakter individu
tersebut ditimbulkan oleh individu
itusendiri. Menurut Gibson (2000:123),
karakteristik individu adalah minat,
sikapdan kebutuhan yang dibawa
seseorang didalam situasi kerja. Minat
adalahsikap yang membuat seseorang
senang akan obyek kecenderungan
atauide-ide tertentu. Hal ini diikuti
dengan
perasaan
senang
dan
kecenderunganuntuk mencari obyek
yang disenangi. Berikutnya karakteristik
lain yang dapat mempengaruhi kinerja
pegawai yaitu karakteristik pekerjaan.
Dimana
karakteristik
pekerjaan
merupakan sifat dari tugas yang meliputi
tanggung jawab, macam tugas dan
tingkat kepuasan yang diperoleh dari
pekerjaan itu sendiri. Seorang karyawan
dituntut untuk dapat menyelesaikan
tugas dan pekerjaanya sesuai dengan
tangung
jawab
masing-masing.
Karyawan yang memiliki kemampuan
dan sikap aspek internal akan
membawakan karakteristik pekerjaannya

Sebuah organisasi perusahaan tidak akan
mencapai tingkat kompetisi yang tinggi
jika para pekerjanya merasa tidak puas.
Dampak negatif dari seseorang karyawan
yang merasa tidak puas dengan
pekerjaannnya adalah muncul perilaku
yang tidak sesuai dengan ekspektasi
sebagai atasan, atau ekspektasi dari
perusahaan.Salah satu sumber masalah
yang dihadapi perusahaan berasal dari
sumber daya manusia di perusahaan
tersebut yang kurang optimal dalam
bekerja
sehingga
menyebabkan
produktivitas perusahaan menurun dan
tidak mencapai target. Bila kepuasan
karyawan terjadi, maka pada umumnya
tercermin pada perasaan karyawan
terhadap perusahaannya, yang sering
diwujudkan dalam sikap positif karyawan
terhadap pekerjaan terhadap sesuatu
yang
dihadapi
atau
ditugaskan
kepadanya di lingkungan kerjanya (Ice
Kemala 2016:27). Sumber daya manuisa
dalam suatu organisasi yang merasa
puas akan pekerjaannya akan lebih
mengutamakan pekerjaannya dari pada
balas jasa walaupun balas jasa itu
penting.
Berdasarkan uraian latar belakang, maka
dirumuskan masalah penelitian sebagai
berikut : (1) Apakah terdapat pengaruh
karakteristik
organisasi
terhadap
kepuasan
kerja
karyawan?;
(2)
Apakahterdapat pengaruh karakteristik
individu terhadap kepuasan kerja
karyawan?; (3) Apakah terdapat
pengaruh
karakteristik
pekerjaan
terhadap kepuasan kerja karyawan?; dan
(4)
Apakah
terdapat
pengaruh
karakteristik organisasi, karakteristik
individu, karakteristik pekerjaan secara
serempak terhadap kepuasan kerja
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karyawan?. Sesuai rumusan masalah
yang dikemukakan, maka tujuan studi ini
adalah
untuk
mengetahui
dan
menganalisis
signifikansi
pengaruh
karakteristik organisasi, karakteristik
individu, dan karaktersitik pekerjaan baik
secara parsial maupun secara serempak
terhadap kepuasan kerja karyawan di PT.
Perkebunan Nusantara IV Adolina
Perbaungan.
LANDASAN TEORI
Tinjauan Pustaka
a. Karakteristik Organisasi
Menurut
Gibson,
dkk
(2012,4)
mengatakan bahwa organisasi dapat
dipahami sebagai sebuah unit yang
terkoordinasi, terdiri dari dua orang atau
lebihyang berfungsi untuk mencapai
tujuan bersama atau serangkaian tujuan.
Akdon (2006: 43) mengatakan secara
sederhana bahwa organisasi dapat
diartikan sebagai suatu perserikatan
orang-orang yang masing-masing diberi
peranan tertentu dan melaksanakan
kegiatan dengan sesuai dengan peranan
tersebut bersamasama secara terpadu
mencapai tujuan yang telah ditentukan
bersama. Kajian organisasi tidak hanya
padakumpulan orang-orang, aktivitasaktivitas mereka dan tujuan yang akan
dicapai, tapi juga semua aspek yang
mempengaruhi
eksistensi.Sedangkan
menurut Waldo yang dikutip Silalahi
dalam bukunya “Studi tentang ilmu
Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi”
(2003:124) definisi organisasi adalah
struktur hubungan-hubungan diantara
orang-orang berdasarakan wewenang
dan bersifat tetap dalam suatu sistem
administrasi.Adapun menurut Sutarto
(2002 : 49) Organisasi adalah sistem
saling berpengaruh antar orang dalam
kelompok yang bekerjasama untuk
mencapai tujuan tertentu.

Karakteristik
organisasi
juga
berpengaruh terhadap kepuasan kerja
karyawan,
karakteristik
organisasi
merupakan suatu kondisi dimana setiap
organisasi atau lingkungan kerja
mempunyai peraturan kebijakan, system
pemberian hadiah dan misi lainnya yang
berpengaruh pada setiap karyawan.
Sehingga dapat dikatakan bahwa
karakteristik organisasi sangat baik
digunakan sebagai peramal kepuasan
kerja karyawan. Oleh karena itu
karakteristik
oerganisasi
penting
dipertimbangkan dalam menetapkan
kebijakan peningkatan kepuasan kerja
karyawan (Akbar, 2009:130). Menurut
Panggabean (2004:129), Karakteristik
organisasi merupakan skala usaha,
kompleksitas, formalisasi, sentralisasi,
jumlah anggota kelompok, anggaran
anggota kelompok, lamanya beroperasi,
usia kelompok kerja, dan kepemimpinan.
Menurut
Hellregel
dan
Slocum
(2006:252) menjelaskan ada 3 (tiga)
indikator untuk mengukur karakteristik
organisasi (characteristics organization)
antara lain : (1) Komitmen terhadap
tujuan organisasi, yang berkaitan
dengan keinginan yang kuat untuk tetap
menjadi anggota organisasi, bersedia
untuk berusaha mencapai tujuan
organisasi dan kepercayaan serta
menerima tujuan nilai –nilai organisasi;
(2) Hubungan dengan teman sekerja,
yang berkaitan dengan hubungan
persahabatan dengan rekan sekerja dan
saling mendukung antar rekan kerja
tersebut; dan (3) Hubungan dengan
atasan, yang menyangkut bantuan
teknis, bimbingan dan perhatian atasan
terhadap pegawainya.
b. Karakteristik Individu
Faktor manusia merupakan salah satu
sumber daya penting untuk menjamin
keberlansungan hidup perusahaan baik
saat ini maupun dimasa mendatang.
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Peran manusia sebagai sumber daya
merupakan penggerak utama bagi setiap
perusahaan untuk menjalankan kegiatan
atau proses kerja pada perusahaan.
Untuk tercapainya tujuan perusahaan
maka dibutuhkan sumber daya manusia
yang dapat bekerja secara efektif dan
efisien sehingga dapat memberikan
kinerja yang baik bagi perusahaan. Agar
dapat memberikan kinerja yang baik
maka perusahaan dapat memberikan
dukungan yang baik melalui karakteristik
individu,
Menurut
Rahman
(2013:77),
karakteristik individu adalah ciri khas
yang menunjukkan perbedaan seseorang
tentang motivasi, inisiatif, kemampuan
untuk tetap tegar menghadapi tugas
sampai tuntas atau memecahkan
masalahatau bagaimana menyesuaikan
perubahan yang terkait erat dengan
lingkungan yang mempengaruhi kinerja
individu. Sedangkan Panggabean dalam
Prasetyo (2008:29) mengatakan bahwa
karakteristik individu
merupakan
karakter
seorang
individu
yang
mempunyai sifat khas sesuai dengan
perwatakan tertentu. Juga Robbins dan
Prasetyo (2008:29) menjelaskan bahwa
karakteristik individu adalah cara
memandang ke obyek tertentu dan
mencoba
menafsirkan apa
yang
dilihatnya.
Menurut Robbins (2003:21) Individu
yang merencanakan dan organisasi yang
mengarahkan, karakteristik individu yang
tercermin dari keterampilan, usia, jenis
kelamin, status perkawinan, masa kerja,
keturunan,
lingkungan
sosial,
pengalaman, dan nilai. Menurut Robbins
(2003:46) Karakteristik individu dalam
penelitian ini meliputi : (1) Kemampuan,
(2) Nilai, (3) Sikap, dan (4) Minat dan (5)
Kebutuhan. (1) Kemampuan adalah
kapasitas seseorang individu untuk

mengerjakan berbagai tugas dalam suatu
pekerjaan Robbins (2003:46). Dengan
kata lain bahwa kemampuan (ability)
merupakan fungsi dari pengetahuan
(knowledge) dan keterampilan (skill).
Sedangkan (2)Nilai (value) menurut
Robbins (2003:57), dikatakan bahwa
nilai seseorang didasarkan pada
pekerjaan uang memuaskan, dapat
dinikmati, hubungan dengan orang –
orang, pengembangan intelektual dan
maktu untuk keluarga. Untuk (3) Sikap
(attitude) menurut Robbins (2003:51)
dijelaskan adalah pernyataan evaluatifbaik yang menguntungkan atau tidak
menguntungkan-mengenai objek, orang,
atau peristiwa. Sikap dalam hal ini
mempunyai arti penting dalam perilaku
organisasi, karena ketika seorang
anggota yang memiliki sikap positif
terhadap tugas atau pekerjaannya maka
akan cenderung menghasilkan prestasi
kerja (kinerja) yang lebih baik dari pada
seorang individu yang sikapnya negatif
terhadap pekerjaan/atau tugasnya.
Dalam hal ini, Sikap dalam diri individu
dapat sangat mempengaruhi tugas atau
pekerjaan yang sedang dikerjakan. Untuk
(4) Minat (interest)merupakan sikap
yang membuat orang senang akan objek
situasi atau ide-ide tertentu. Hal ini
diikuti oleh perasaan senang dan
kecenderungan untuk mencari objek
yang disenangi itu. Pola-pola minat
seseorang merupakan salah satu faktor
yang menentukan kesesuaian orang
dengan pekerjaannya. Minat orang
terhadap jenis pekerjaanpun berbedabeda ( Moh. As’ad, 2004:115). Serta (5)
Kebutuhan,
Menurut Sukwiaty dkk
(2006:2), bahwa kebutuhan ialah
keinginan manusia terhadap benda atau
jasa yang dapat memberikan kepuasan
kepada manusia itu sendiri, baik
kepuasan jasmani maupun kepuasan
rohani. Menurut Mangkunegara dalam
Kurniawati (2007:19), kebutuhan dapat
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didefinisikan sebagai suatu kesenjangan
atau pertanganan yang dialami antara
suatu kenyataan dengan dorongan yang
ada didalam diri. Setiap pekerjaan pasti
memiliki motiv tertentu, salah satunya
adalah terpenuhinya kebutuhan individu.
Apabila kebutuhannya terpenuhi maka
individu tersebut akan menunjukkan
kinerja yang baik sebagai manifestasi
rasa puasnya, dan begitu pula
sebaliknya.Maka dapat disimpulkan
bahwa kebutuhan adalah hasrat atau
keinginan manusia untuk memiliki dan
menikmati kegunaan barang atau jasa
yang dapat memberikan kepuasan bagi
jasmani dan rohani demi kelangsungan
hidup.
c. Karakteristik Pekerjaan
Pekerjaan merupakan aktivitas yang
dilakukan seseorang untuk kelangsungan
hidupnya atau untuk memenuhi
berbagai ragam kebutuhan hidup, tentu
untuk dapat memenuhi kebutuhan
pokoknya yang diperlukan dalam
kehidupannya.
Perkerjaan
juga
disebutkan suatu hubungan dua pihak
antara perusahaan dengan para pekerja
yaitu karyawan. Hubungan antara jenis
pekerjaan
dan
organisasi
atau
perusahaan
menekankan
bahwa
semakin baik para karyawan melakukan
pekerjaan mereka, semakin baik baik
tingkat produktivitas dan kinerja
organisasi,
sehingga
menghasilkan
keunggulan bersaing bagi organisasi.
Karakteristik pekerjaan merupakan dasar
bagi produktivitas organisasi dan
kepuasan
kerja
karyawan
yang
memainkan peranan sangat penting
dalam kesuksesan dan kelangsungan
hidup organisasi. Karakteristik pekerjaan
adalah sebuah pendekatan dalam
merancang pekerjaan yang menunjukkan
bagaimana pekerjaan dideskripsikan ke
dalam
lima dimensi inti yaitu
keanekaragaman keterampilan, identitas

tugas, arti tugas, otonomi dan umpan
balik (Robbins dan Judge, 2007:268).
Menurut Simamora, H (2004:129)
mengatakan
bahwa
karakteristik
pekerjaan merupakan suatu pendekatan
terhadap pemerkayaan pekerjaan.
Program pemerkayaan pekerjaan yang
dimaksud adalah dengan berusaha
merancang pekerjaan dengan cara
membantu para pemangku jabatan
untuk memuaskan kebutuhan mereka
dan pertumbuhan, pengakuan, dan
tanggung jawab. Pemerkayaan pekerjaan
menambahkan sumber kepuasan kepada
pekerjaan, metode ini meningkatkan
tanggung jawab, otonomi, dan keja
secara vertikal (vertikal job loading). Dan
menurut Agung Panudju (2003:6),
karakteristrik pekerjaan menunjukkan
seberapa besar pengambilan keputusan
yang dibuat oleh karyawan kepada
pekerjaannya, dan seberapa banyak
tugas yang harus dirampungkan oleh
karyawan.
Pendekatan karakteristik pekerjaan
merupakan tindak lanjut dari proses
rancangan
pekerjaan.
Model
karakteristik pekerjaan ini berupaya
untuk
menjelaskan
situasi
dan
merancang pekerjaan efektif bagi
individu
dengan
menggunakan
pendekatan contigency (Kreitner dan
Kinicki, 2005:264).
Dalam istilah umum, dimensi inti
pekerjaan adakah karakteristik umum
yang ditemukan pada berbagai tingkatan
pekerjaan.
Menurut
Luthans
(2006)Dimensi inti dari karakteristik
pekerjaan ini selanjutnya adalah sebagai
berikut
:
(1)
Keanekaragaman
keterampilan
(skill
variety),
bahwadiperlukan
banyaknya
keterampilan
untuk
melakukan
pekerjaan. Semakin banyak ragam
keterampilan yang digunakan, akan

222

JURNAL STINDO PROFESIONAL
Volume VI | Nomor 4 | Juli 2020
I S S N : 2443 – 0536

semakin mengurangi kebosanan dalam
mengerjakan suatu pekerjaan. Ini akan
meningkatkan suatu pekerjaan sehingga
suatu pekerjaan dan sangat memerlukan
individu yang mampu melakukan
berbagai tugas yang mengharuskannya
menggunakan
keterampilan
dan
kemampuan
yang
berbeda;
(2)
Indentitas Tugas (taks identity),
memungkinkan
karyawan
untuk
melaksanakan pekerjaan seutuhnya.
Sehingga akan akan diketahui sampai
dimana suatu pekerjaan membutuhkan
penyelesaian dari seluruh proses bagian
pekerjaan yang diidentifikasikan. Apabila
tugas diperluas untuk menghasilkan
sebuahproduk secara keseluruhan atau
bagiannya yang dapat diidentifikasi,
maka telah terbentuk identitas tugas; (3)
Arti tugas (task significance), yang
mengacu pada seberapa besar dampak
pekerjaan tersebut terhadap orang lain,
seperti yang dipersepsikan masyarakat.
Dampak itu boleh jadi atas orang lain
dalam organisasi yang bersangkutan
atau dampak itu atas pihak lain diluar
perusahaan. Dan hal yang sangat penting
adalah karyawan percaya bahwa telah
melakukan sesuatu yang penting dalam
organisasi dan atau masyarakat.
Sehingga bisa dilihat sampai dimana
pekerjaan tersebut sangat berpengaruh
dengan substansial dalam kehidupan
atau pekerjaan individu lain; (4)
Otonomi (autonomy), Karakteristik
pekerjaan yang memberikan kebijakan
dan kendali tertentu bagi karyawan atas
keputusan yang berkaitan dengan
pekerjaan dan hal ini merupakan hal
yang mendasar untuk menimbulkan rasa
tanggung jawab dalam diri karyawan.
Sehingga akan diketahui sampai dimana
tingkat suatu pekerjaan memberikan
kebebasan,
kemerdekaanm
serta
keleluasaan yang substansial untuk
individu dalam merencanakan pekerjaan
dan menentukan prosedur-prosedur

yang akan digunakan untuk menjalankan
pekerjaan tersebut; (5) Umpan balik
(feedback), yang mengacu pada
informasi yang memberitahu karyawan
tentang seberapa baik prestasi kerja
yang telah dicapai selama bekerja.
Umpan balik timbul dari pekerjaan itu
sendiri, atasan dan karyawan lainnya.
Lebih lanjut para karyawan perlu
mengetahui seberapa baik prestasi yang
telah dilakukan dalam jangka waktu
karyawan sesering mungkin karena
karyawan mengakui bahwa prestasi itu
memang berbeda-beda dan salah satu
cara
untuk
dapat
mengadakan
penyesuaian adalah dengan mengetahui
bagaimana prestasi karyawan sekarang.
Dengan hal ini akan dapat diketahui
sampai dimana tingkat pelaksanaan
aktivitas kerja membuat seseorang
individu mendapatkan informasi yang
jelas dan langsung mengenai keefektifan
kerjanya.
Setiap dimensi inti dari pekerjaan
mencakup aspek besar materi pekerjaan
yang dapat mempengaruhi kepuasan
kerja seseorang, semakin besarnya
keragaman aktivitas pekerjaan yang
dilakukan maka seseorang akan merasa
pekerjaannya semakin berarti. Apabila
seseorang melakukan pekerjaan yang
sama, sederhana dan berulang-ulang
maka
akan
menyebabkan
rasa
kejenuhan atau kebosanan. Kelima
karakteristik
kerja
ini
akan
mempengaruhi tiga keadaan psikologis
yang penting bagi karyawan, yaitu:
keberartian tugas, tanggung jawab, dan
pengetahuan akan hasil kerja.
d. Kepuasan Kerja
Pada
dasarnya
kepuasan
kerja
merupakan hal yang bersifat individual
karena setiap individu akan memiliki
tingkat kepuasan yang berbeda-beda
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sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku
dalam diri setiap individu. Semakin
banyak aspek dalam pekerjaan yang
sesuai dengan keinginan individu, maka
semakin tinggi tingkat kepuasan yang
dirasakan.Menurut Mathis, R.L dan
Jackson(2009:243)
kepuasan
kerja
sebagai keadaan emosional yang positif
yang merupakan hasil dari evaluasi
pengalaman kerja seseorang. Karyawan
yang tidak memperoleh kepuasan kerja
tidak akan pernah mencapai kepuasan
psikologis dan akhirnya akan timbul
sikap atau tingkahlaku negative dan
pada gilirannya akan dapat menimbulkan
frustasi, sebaliknya karyawan yang
terpuaskan akan dapat bekerja dengan
baik, penuh semangat, aktif dan dapat
berprestasi lebih baik dari karyawan
yang tidak memperoleh kepuasan kerja.
Pada
dasarnya
kepuasan
kerja
merupakan hal yang bersifat individu.
Setiap
individu
memiliki
tingkat
kepuasan kerja yang berbeda-beda
sesuai dengan system nilai-nilai yang
berlaku pada dirinya. Ini disebabkan
karena adanya perbedaan pada masingmasing individu. Semakin banyak aspekaspek dalam pekerjaan yang sesuai
dengan keinginan individu tersebut,
maka semakin tinggi tingkat kepuasan
yang dirasakannya, sebaliknya semakin
sedikit aspek-aspek dalam pekerjaan
yang sesuai dengan keinginan individu,
maka semakin rendah tingkat kepuasan
yang dirasakannya.
Untuk mengukur kepuasan kerja
karyawan dapat dilakukan melalui
beberapa aspek , Hasibuan (2005:202)
yaitu (1) Kedisiplinan merupakan suatu
keharusan dan perlu dimiliki oleh setiap
karyawan dalam bekerja. Menurut
Handoko (2001), disiplin merupakan
kegiatan manajemen untuk menjalankan
standar-standar organisasional. Dari
penjelasan
diatas
maka
dapat

disimpulkan
bahwa
kedisiplinan
karyawan merupakan kesadaran dan
kesediaan karyawan dalam mentaati
semua peraturan perusahaan; (2) Moral
kerja merupakan suatu perasaan
bertanggung jawab karyawan atas
pekerjaannya
sehingga
akan
berpengaruh terhadap hasil pekerjaan
dari karyawan tersebut. Karyawan yang
memilki moral kerja rendah cenderung
memiliki hasil pekerjaanya yang kurang
maksimal, begitu juga sebaliknya
karyawan yang memiliki moral kerja
tinggi akan memiliki hasil pekerjaannya
yang lebih maksimal. Terbentuknya
moral kerja berawal dariadanya persepsi
pegawai terhadap situasi di dalam
organisasi secara keseluruhan. Hasil dari
proses persepsi dan pengalaman kerja di
lingkungan organisasi tersebut akan
menjadi
bagian
dari mekanisme
penyesuaian
secara
terus-menerus
antara kepercayaan (beliefs) dan
perasaan (feelings) yang membentuk
atau mengubah sikap individu. Jadi
moral kerja bisa dikatakan sebagai
keterlibatan atau kepedulian, minat dan
antusiasme pekerja untuk melakukan
pekerjaan mereka; (3) Menyenangi
Pekerjaan, bahwa
seorang pekerja
secara sadar sudah memilih jenis
pekerjaan yang ia ambil, mengetahui
cara bagaimana ia bekerja dan beragam
hal
lainnya.
Jika
ia
mampu
mengerjakannya dengan baik, maka ia
sudah
termasuk
menyenangi
pekerjaannya tersebut. Perusahaan bisa
mengharapkan bahwa bila kepuasan
kerja karyawan meningkat maka tingkat
absensi dan turnover karyawan dari
perusahaan kecil, begitu juga sebaliknya
(Handoko, 2001:197).
1. Kerangka Berpikir
Berdasarkan landasan teori di atas,
kerangka
berpikir
penelitian
menggambarkan Pengaruh Karakteristik
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Organisasi, Karakteristik Individu dan
Karakteristik
Pekerjaan
Terhadap
Kepuasan Kerja Karyawan
a. Pengaruh Karakteristik Organisasi
Terhadap Kepuasan Kerja
Koppelman (1986:35) mengungkapkan
bahwa
karakteristik
organisasi
diantaranya
meliputi
imbalan,
kepemimpinan, struktur organisasi.
Selanjutnya,
Simamora
(2004:81)
mengatakan
bahwa
Karakteristik
Organisasi tersebut terdiri atas Sumber
daya, Iklim, Tujuan, dan Struktur
Organisasi. Sesuai dengan teori dua
faktor
(Herzberg,
1968)dalam
Notoadmodjo (2009:114) karakteristik
organisasi akan mempengaruhi motivasi
dan kepuasan kerja karyawan.
b. Pengaruh Karakteristik Individu
Terhadap Kepuasan Kerja
Menurut Arief Subyantoro (2009:11-19),
setiap orang mempunyai pandangan,
tujuan, kebutuhan dan kemampuan yang
berbeda satu sama lain. Perbedaan ini
akan terbawa dalam dunia kerja, yang
akan menyebabkan kepuasan satu orang
dengan yang lain berbeda pula,
meskipun bekerja ditempat yang sama.
Perbedaan individu dari sisi kemampuan
(ability), nilai, sikap (attitude) dan minat
(interest) yang merupakan sikap yang
membuat orang senang akan objek
situasi atau ide-ide tertentu akan
meningkatkan
kepuasan
individu
tersebut dalam bekerja. Adanya
keragaman dari setiap individu baik dari
sisi kemampuan, nilai yang didapat dari
pekerjaan, sikap dan minat yang tinggi
dapat mendorong rasa puas dari setiap
individu terhadap pekerjaannya.
Dalam Ilmu Perilaku Organisasi, seorang
manajer harus mengetahui perilaku
individu. Dimana setiap individu ini tentu
saja memiliki karakteristik individu yang

menentukan terhadap perilaku individu.
Robbins (2003:160) mengungkapkan
bahwa karakteristik individu terdiri atas
kemampuan
dan
keterampilan,
pengalaman, latar belakang dan
demografi individu yang bersangkutan.
(Dessler 1998:90) membagi karakteristik
individu kedalam beberapa bagian yaitu
minat, jati diri, kepribadian dan latar
sosial.
c. Pengaruh Karakteristik Pekerjaan
Terhadap Kepuasan Kerja
Ada
beberapa
faktor
yang
mempengaruhi kepuasan kerja, salah
satu nya adalah karakteristik pekerjaan,
menurut
Robbins
(2003:218)
karakteristik pekerjaan adalah “ Upaya
mengidentifikasi karakteristik tugas dari
pekerjaan, bagaimana karakteristik itu
digabung untuk membentuk pekerjaanpekerjaan
yang
berbeda,
dan
hubungannya
dengan
motivasi,
kepuasan dan kinerja karyawan”,
sedangkan
menurut
Panggabean
(2004:129) “faktor-faktor kepuasan kerja
dapat dikelompokkan kedalam tiga
bagian, yaitu karakteristik pekerjaan,
karakteristik organisasi, dan karakteristik
individu.” Menurut Hackman dan
Oldham (1976) yang dikutip oleh Wexley
dan Yukl (2005,125), “dimensi inti
pekerjaan (core job dimensions) yang
terdiri dari variasi keterampilan,
identitas tugas, signifikansi tugas,
otonomi, dan umpan balik berkaitan
dengan motivasi intrinsic dan kepuasan
para pekerja.” Jadi pekerjaan-pekerjaan
yang tinggi dimensi intinya lebih banyak
memberikan motivasi intrinsik dari pada
pekerjaan-pekerjaan
yang
rendah
dimensi intinya. Menurut Ilgen dan
Hollenbeck (1991) dalam Bhuian dan
Menguc (2002) “High levels of
autonomy, variety,and task identity in a
job can enhance the level ofintrinsic
motivation by increasing the employee’s
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feeling of accomplishment and selfactualization in performing their work.”
Otonomi, variasi serta identitas tugas
yang tinggi dalam pekerjaan dapat
meningkatkan motivasi intrinsik dengan
cara peningkatan agar karyawan merasa
pemenuhan dan aktualisasi diri dalam
pekerjaan mereka. Otonomi yang tinggi
terjadi bila hasil akhir karyawan tersebut
tergantung pada usaha, inisiatif dan
keputusan dari dirinya sendiri, Menurut
Wexley dan Yukl (2005 : 146) “ dari
aspek pekerjaan disebutkan bahwa
karakteristik pekerjaan sebagai faktor
utama yang ditemukan secara konsisten
dalam pembentukan kepuasan kerja
karyawan“. Oleh karena itu, karakteristik
pekerjaan mempunyai hubungan yang
cukup kuat untuk dapat mempengaruhi
kepuasan kerja karyawan.
Gambar
Kerangka Pemikiran

Hipotesis
Berdasarkan uraian di atas disajikan
hipotesis dalam studi ini adalah sebagai
berikut:
H1:
Karakateristik
Organisasi
berpengaruh
signifikan
s
parsial
terhadap Kepuasan Kerja
H2: Karakteristik Individu berpengaruh
signifikan parsial terhadap Kepuasan
Kerja
H3: Karakteristik Pekerjaan berpengaruh
signifikan terhadap Kepuasan Kerja.

H4: Karkateristik Organisasi, Karakteristik
Individu dan Karakteristik Pekerjaan
berpengaruh
signifikan
terhadap
Kepuasan Kerja
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian
explanatory atau kausalitas. Penelitian
ini menentukan hubungan sebab akibat
dengan mengetahui variabel yang
menjadi penyebab (variabel bebas),
yaitu karakteristik
organisasi (X1),
karakteristik
individu (X2), dan
karakteristik pekerjaan (X3), serta
variabel terikat, yaitu kepuasan kerja
karyawan (Y). Objek penelitian adalah
karyawan PT Perkebunan Nusantara IV
Adolina Perbaungan. Adapun populasi
dalam penelitian ini adalah 654 orang
karyawan dengan penarikan sampel
sebanyak 86 orang karyawan dengan
menggunakan rumus Slovin, dengan
metode pengambilan sampel yang
digunakan dalam studi ini adalah
purposive sampling, yaitu menentukan
sample berdasarkan tujuan sesuai
dengan kriteria yang ditentukan yaitu
berdasarkan karakteristik sampel dari
karyawan yang lebih berpengalaman dan
telah mengenal kondisi perusahaan
dengan lama bekerja 10-35 tahun.
Sumber data dalam penelitian ini adalah
data primer melalui penyebaran
kuisioner kepada para responden yang
mewakili sampel dalam penelitian ini.
Adapun analisis data menggunakan uji
validitas, ujia reliabilitas, uji asumsi
klasik, uji regresi linear berganda, uji
siginfikansi (uji t dan uji F) serta uji
determinansi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun tujuan studi ini adalah untuk
mengetahui
dan
menganalisis
signifikansi
pengaruh
karakteristik
organisasi, karakteristik individu, dan
karaktersitik pekerjaan baik secara
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parsial maupun secara serempak
terhadap kepuasan kerja karyawan di PT.
Perkebunan Nusantara IV Adolina
Perbaungan. Berikut ini disajikan hasil
pengolahan data primer terhadap 86
orang responden pada Tabel 1 berikut :
Tabel Regresi Linear Berganda
Coefficientsa
Unstandardiz
ed
Coefficients
Std.
B
Error
1.901 1.820

Standardize
d
Coefficients

Model
Beta
1 (Constant)
KarakteristikOrganis
.885 .102 .692
asi
KarakteristikIndividu .143 .069 .181
KarakteristikPekerja
.168 .071 .209
an
a. Dependent Variable: KepuasanKerja

Dari Tabel 1 di atas dapat disajikan
estimasi persamaan regresi linear
berganda
sebagai
berikut:
Y=
1.901+0.885X1+
0.143X2
+0.168X3.
Berdasarkan model persamaan regresi
linear berganda di atas menunjukkan
bahwa variabel karakteristik organisasi,
karakteristik individu dan karakteristik
pekerjaan berpengaruh positif terhadap
kepuasan kerja karyawan
di PT.
Perkebunan Nusantara IV Adolina
Perbaungan. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa setiap peningkatan
skor variabel karakteristik organisasi,
karakteristik individu dan karakteristik
pekerjaan akan meningkatkan skor
kepuasan kerja karyawan di PT.
Perkebunan Nusantara IV Adolina
Perbaungan. Demikian pula sebaliknya,
dengan asumsi faktor lain yang
mempengaruhi kepuasan kerja dianggap
cateris paribus. Dari persamaan regresi
juga dapat ditunjukkan bahwa yang
paling
dominan
mempengaruhi
kepuasan kerja karyawan di PT.
Perkebunan Nusantara IV Adolina

Perbaungan adalah variabel karateristik
organisasi dengan koefisien regresi
sebesar
0,885
diikuti
variabel
karakteristik pekerjaan dengan koefisien
regresi sebesar 0,168 dan selanjutnya
karaktersitik individu dengan koefisien
regresi 0.143.
Berikut ini disajikan hasil pengolahan
data untuk mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menjelaskan
variabel dependen yang diukur dalam
persentase nilai R2 yang kecil berarti
kemampuan
variabel-variabel
independen dalam menjelaskan variabel
dependen sangat terbatas. Adapun hasil
dari koefisin determinasi dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel Koefisien Determinasi (R2)
Model Summaryb
R
Adjusted Std. Error of the
Model R
Square R Square Estimate
a
1
.704 .495 .477
1.330

a. Predictors: (Constant), Karakteristik
Pekerjaan, Karakteristik Organisasi,
Karakteristik Individu
b. Dependent Variable: KepuasanKerja
Hasil
analisis
pengaruh
variabel
karakteristik organisasi, karakteristik
individu dan karakteristik pekerjaan
terhadap kepuasan kerja karyawan di
PT. Perkebunan Nusantara IV Adolina
Perbaungan menghasilkan nilai koefisien
determinasi (R2) sebesar 0.495, hal ini
berarti bahwa variabel karakteristik
organisasi, karakteristik individu dan
karakteristik pekerjaan secara serempak
dapat menjelaskan 49,5% variasi tinggi
rendahnya kepuasan kerja karyawan PT.
Perkebunan Nusantara IV Adolina
Perbaungan,
selebihnya
50,5%
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak
tercakup dalam model regresi yang
digunakan. Hubungan secara serempak
variabel
karakteristik
organisasi,
karakteristik individu dan karakteristik
pekerjaan dengan kepuasan kerja
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karyawan PT. Perkebunan Nusantara IV
Adolina Perbaungan seperti ditunjukkan
oleh koefisien korelasi (r) = 0.704 atau
sebesar 70,4% mengidikasikan tingkat
hubungan yang kuat.
Untuk menguji signifikansi secara partial
pengaruh
variabel
karakteristik
organisasi, karakteristik individu dan
karakteristik
pekerjaan
terhadap
kepuasan
kerja
karyawan
PT.
Perkebunan Nusantara IV Adolina
Perbaungan dilakukan dengan uji t.
Untuk menarik kesimpulan pada uji t
dilakukan dengan membandingkan t hitung
dengan t tabel, dan pada taraf signifikansi
5% dan df (derajat kebebasan) = n-k jadi
df =86 – 4 = 82 maka t tabel adalah
sebesar 1.9893 (N= jumlah sampel dan
k= jumlah semua variabel).
Tabel Uji Parsial (Uji t)
Coefficientsa
Model
1 (Constant)
KarakteristikOrganisasi
KarakteristikIndividu
KarakteristikPekerjaan

T
1.044
8.685
2.070
2.370

Sig.
.299
.000
.042
.020

a. Dependent Variable: KepuasanKerja
Berdasarkan hasil hasil pengolahan data
statistik dengan uji signifikasi secara
partial
uji
t
bahwa
variabel
karakteristikorganisasi diperoleh nilai
signifikansisebesar 0,000 lebih kecil dari
0,05 (0,000 <0,05) atau thitung> ttabel
(8.685 > 1.9893) maka dinyatakan bahwa
Karakteristikorganisasiberpengaruhsignif
ikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini
menunjukkan
bahwa
karakteristik
organisasi memang merupakan salah
satu penyebab mengapa pekerja merasa
puas. Skor dari hasil uji instrumen
penelitian untuk variabel karakteristik
organisasi menunjukkan bahwa setiap
pernyataan yang digunakan untuk

mengukur
hubungan
antara
karakteristikorganisasi dengan kepuasan
kerja sudah mewakili persetujuan
responden bahwa yang membuat setiap
karyawan merasa puas atas hasil
kerjanya pada PT. Perkebunan Nusantara
IV Adolina Perbaungan. Organisasi
merupakan sebuah wadah atau tempat
berkumpulnya sekelompok orang untuk
bekerjasama secara rasional dan
sistematis, terkendali, dan terpimpin
untuk mencapai suatu tujuan tertentu
dengan memanfaatkan sumber daya
yang ada. Bahwa organisasi dalam dunia
bisnis adalah sekelompok orang atau
grup yang berkolaborasi bersama-sama
demi mencapai tujuan komersil.
Hasibuan (2013:24) organisasi adalah
suatu sistem perserikatan formal,
berstruktur dan terkooordinasi dari
kelompok orang yang bekerjasama
dalam mencapai tujuan tertentu. Hal ini
sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Uhing (2017) yang berjudul
“Pengaruh
Karakteristik Organisasi
Karakteristik Pekerjaan Dan Karakteristik
Individu Terhadap Kepuasan Kerja
Karyawan Pada PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk Kantor Cabang (Area
Manado)”, bahwa terdapat pengaruh
Karakteristik individu secara pasial
terhadap
berpengaruh
signifikan
kepuasan kerja.
Untuk Variabel X2 (KarakteristikIndividu),
untuk variabel karakteristikindividu
diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.042
lebih kecil dari 0,05 (0.042<0.05) atau
thitung> ttabel (2.070 > 1.9893) maka
dinyatakan bahwa karakteristikindividu
berpengaruh
signifikan
terhadap
kepuasankerja. Hal ini menunjukkan
bahwa karakteristikindividu memang
merupakan salah satu penyebab
mengapa pekerja merasa puas. Skor dari
hasil uji instrumen penelitian untuk
variabel
karakteristik
organisasi
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menunjukkan bahwa setiap pernyataan
yang digunakan untuk mengukur
hubungan
antarakarakteristikindividu
dengan kepuasan kerja sudah mewakili
persetujuan responden bahwa yang
membuat setiap karyawan merasa puas
atas hasil kerjanya pada PT. Perkebunan
Nusantara IV Adolina Perbaungan.
Karakteristik
individu
merupakan
karakter seorang individu atau ciri-ciri
seseorang
yang
menggambarkan
keadaan individu yang sebenarnya dan
membedakannya dari individu yang lain.
Artinya,
setiap
orang
memiliki
karakternya masing-masing, memiliki
cara
pandangnya
masing-masing,
sehingga mereka dapat menyesuaikan
diri mereka terhadap masalah tersebut
dan secara otomatis juga mereka akan
memiliki
cara
tersendiri
untuk
memecahkan
suatu
masalah
di
lingkungan mereka. Hal ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh
Uhing (2017) yang berjudul “Pengaruh
Karakteristik Organisasi Karakteristik
Pekerjaan Dan Karakteristik Individu
Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan
Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Kantor Cabang (Area Manado)”., bahwa
terdapat
pengaruh
Karakteristik
Organisasi secara parsial
terhadap
berpengaruh signifikan kepuasan kerja.

mengukur hubungan antara karakteristik
pekerjaan dengan kepuasan kerja sudah
mewakili persetujuan responden bahwa
setiap karyawan merasa puas atas hasil
kerjanya pada PT. Perkebunan Nusantara
IV Adolina Perbaungan. Karakteristik
pekerjaan merupakan dasar bagi
produktivitas organisasi dan kepuasan
kerja karyawan yang memainkan
peranan
sangat
penting
dalam
kesuksesan dan kelangsungan hidup
organisasi.
Karakteristik
pekerjaan
adalah sebuah pendekatan dalam
merancang pekerjaan yang menunjukkan
bagaimana pekerjaan dideskripsikan ke
dalam
lima dimensi inti yaitu
keanekaragaman keterampilan, identitas
tugas, arti tugas, otonomi dan umpan
balik (Robbins dan Judge, 2007:268). Hal
ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Uhing (2017)yang
berjudul
“Pengaruh
Karakteristik
Organisasi Karakteristik Pekerjaan Dan
Karakteristik
Individu
Terhadap
Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang
(Area Manado)”, bahwa terdapat
pengaruh Karakteristik pekerjaan secara
parsial berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan kerja.

Sedangkan untuk variabel karakteristik
pekerjaan diperoleh nilai signifikansi
sebesar 0.020 lebih kecil dari 0,05
(0.020<0,05) atau thitung> ttabel (2.370 >
1.9893) maka dinyatakan bahwa
karakteristik pekerjaan berpengaruh
signifikan terhadap kepuasankerja. Hal
ini menunjukkan bahwa karakteristik
pekerjaan memang merupakan salah
satu penyebab mengapa pekerja merasa
puas. Skor dari hasil uji instrumen
penelitian untuk variabel karakteristik
organisasi menunjukkan bahwa setiap
pernyataan yang digunakan untuk

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa
karateristik organisasi, karakteristik
individu, dan karakteristik pekerjaan baik
secara parsial maupun secara serempak
berpengaruh positif dan siginifikan
terhadap kepuasan kerja karywan pada
PT. Perkebunan Nusantara IV Adolina
Perbaungan. Hasil penelitian juga
menunjukkan bahwa yang paling
dominan mempengaruhi hkepuasan
kerja karyawan di PT. Perkebunan
Nusantara IV Adolina Perbaungan adalah
variabel karateristik organisasi dengan
koefisien regresi sebesar 0,885 diikuti
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variabel karakteristik pekerjaan dengan
koefisien regresi sebesar 0,168 dan
selanjutnya karaktersitik individu dengan
koefisien regresi 0.143. Bahwa variabel
karakteristik organisasi, karakteristik
individu dan karakteristik pekerjaan
terhadap kepuasan kerja karyawan di
PT. Perkebunan Nusantara IV Adolina
Perbaungan menghasilkan nilai koefisien
determinasi (R2) sebesar 0.495, hal ini
berarti bahwa variabel karakteristik
organisasi, karakteristik individu dan
karakteristik pekerjaan secara serempak
dapat menjelaskan 49,5% variasi tinggi
rendahnya kepuasan kerja karyawan PT.
Perkebunan Nusantara IV Adolina
Perbaungan,
selebihnya
50,5%
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak
tercakup dalam model regresi yang
digunakan.
Dengan demikian kepuasan kerja
karyawan
pada
PT.
Perkebunan
Nusantara IV Adolina Perbaungan perlu
dipertahanakan dan ditingkatkan melalui
karakteristik organisasi dengan cara
mengembangkan iklim kerja yang lebih
baik , serta meningkatkan komunikasi
antara pimpinan dengan para karyawan
dalam
menyelesaikan
masalah
khususnya penyelesaian pekerjaan. Agar
kepuasan kerja karyawan juga semakin
meningkat
perlu
diperhatikan
karakteristik individu dengan melakukan
peningakatan peran atau kemampuan
individu melalui keahlian yang dimiliki,
pendidikan yang diperoleh serta
pengalaman kerja. Sedangkan untuk
karakateristik pekerjaan perlu dilakukan
desain pekerjaan yang berkaitan dengan
pengaturan pekerjaan, tugas dan
tanggungjawab
yang tepatsehunga
dapat berpengaruh terhadap kepuasan
karyawan.
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