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Kepuasan kerja adalah suatu perasaan positif terhadap pekerjaan. Kepuasan kerja karyawan penting 

untuk dicari tahu karena kepuasan kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan di perusahaan. 

Berbagai faktor seperti gaji, rekan kerja, benefit, dsb dapat mempengaruhi kepuasan kerja seseorang. 
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat kemampuan prediktif dari faktor demografi 

karyawan (usia, status perkawinan, tenure, prior experience) terhadap kepuasan kerjanya. Pengambilan 

data dilakukan dengan menyebarkan skala kepuasan kerja Hills, dkk. pada 287 karyawan salah satu 

perusahaan BUMN di Jawa Tengah. Analisis dengan regresi sederhana menunjukkan bahwa usia, 
status perkawinan, dan tenure memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja seorang karyawan. Usia 

menjadi variabel demografi yang memiliki sumbangan paling tinggi di antara ketiga variabel lainnya, 

disusul dengan status perkawinan, dan tenure. Sementara prior experience tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja. 
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Latar Belakang 

Kepuasan kerja menjadi salah satu topik yang sering dibahas dalam organisasi. Riggio (2013) 
mendefinisikan kepuasan (dan ketidakpuasan) kerja sebagai perasaan dan sikap seseorang terhadap 

pekerjaannya, dan semua hal terkait dengan pekerjaan, baik maupun buruk, positif maupun negatif, 

memiliki dampak terhadap perasaan puas maupun tidak puas dari orang tersebut. Seseorang dengan 

tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan positif terhadap pekerjaannya, sedangkan 

seseorang dengan kepuasan kerja yang rendah memiliki perasaan negatif (Robbins & Judge, 2013). Hal 
ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja merupakan hal yang subjektif untuk setiap karyawan dalam 

perusahaan. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, seperti kepuasan hidup, 

harapan akan pekerjaan, kesesuaian organisasi, persepsi akan keadilan, rekan kerja, stressor, dan 

pekerjaan itu sendiri (Aamodt, 2016). Sehingga perusahaan perlu memperhatikan hal-hal ini agar 
karyawan merasa puas dengan pekerjaannya. Kepuasan kerja sendiri penting untuk dirasakan oleh 

karyawan karena kepuasan kerja memiliki hubungan dengan kinerja karyawan (Davar & Bala, 2012; 

Riggio, 2013). Kepuasan kerja yang tinggi juga dapat mengurangi tingkat turnover, bolos kerja, serta 

keterlambatan pada karyawan (Aamodt, 2016). 

Perusahaan tentu berusaha melakukan yang terbaik agar karyawan merasa puas dengan 

pekerjaannya, salah satunya dengan menjaga agar karyawan tidak merasa distress terhadap pekerjaan. 

Berbagai cara dilakukan, seperti memberikan penghasilan yang layak, memberikan perlengkapan kerja 

yang mendukung, serta menyediakan kegiatan dan ruang rekreasi. Meskipun demikian, survey internal 

terhadap 76 karyawan dari perusahaan tempat pengambilan data pada Bulan November 2017 
menunjukkan bahwa sebanyak 28 karyawan (37%) mengalami stress sedang, dan 17 karyawan (22%) 

mengalami stress berat. Artinya lebih dari setengah karyawan mengalami stress, meskipun yang 

merasa terganggu hanya sebesar 45% atau 34 orang. 

Penyebab stress terbesar justru datang dari faktor diluar pekerjaan (87%). Meskipun tidak 
berhubungan dengan pekerjaan, namun faktor ini dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Penelitian 

Singh, Amish, & Singhi (2015) menyatakan bahwa peristiwa negatif dalam kehidupan dapat 

menurunkan tingkat kepuasan kerja seseorang. Sebaliknya, peristiwa positif dalam kehidupan dapat 



meningkatkan kepuasan kerja seseorang. Peristiwa positif dapat meningkatkan self-esteem serta 

menghalau stress. 

Karena kepuasan kerja memiliki hubungan dengan kinerja, maka peristiwa dalam kehidupan, yang 

memiliki kaitan dengan kepuasan kerja, juga dapat mempengaruhi kinerja. Bertunangan, memulai 

keluarga, memiliki anak, menyekolahkan anak, terkena bencana, serta ditinggalkan orang terkasih 
adalah contoh peristiwa dalam kehidupan, baik yang positif maupun negatif. Dilihat dari usia, orang 

yang masih muda jelas mengalami peristiwa yang berbeda dengan orang yang sudah berusia lanjut. 

Ditinjau dari status perkawinan, orang yang lajang tentu memiliki peristiwa yang berbeda dengan 

orang yang sudah memiliki anak. Berbeda juga dengan yang sudah ditinggalkan oleh pasangan 

hidupnya. Begitu pula dengan tenure (lama kerja) dan past experience (pengalaman kerja sebelumnya). 
Karyawan dengan lama kerja yang berbeda tentu memaknai peristiwa dengan berbeda juga. 

Sementara orang yang sudah punya pengalaman bekerja di tempat lain akan cenderung 

membandingkan pengalaman yang didapatnya di tempat kerja yang sekarang dengan pengalaman di 

tempat kerjanya yang dahulu. Penelitian ini ingin meninjau kepuasan kerja dilihat dari usia, status 
perkawinan, tenure, dan prior experience. 

 

Tinjauan Pustaka 

Model Porter-Lawler menunjukkan hubungan yang lebih kompleks antara kepuasan kerja dengan 

kinerja karyawan. menurut Porter dan Lawler, kedua variabel ini tidak berhubungan secara langsung, 
namun dengan meningkatnya kinerja karyawan, maka karyawan tersebut berhak mendapatkan hadiah 

seperti kenaikan gaji, promosi, atau perasaan telah berhasil melakukan sesuatu. Apabila hadiah yang 

didapatkan sesuai dengan kinerjanya, maka hal ini akan menuntun terbentuknya kepuasan kerja dan 

kinerja yang lebih baik lagi dari sebelumnya (Riggio, 2013). 

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Kampkötter (2017) yang menyatakan bahwa 

PA (Performance Appraisal) dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, khususnya apabila PA 

tersebut memiliki hubungan dengan hadiah berupa bonus, kenaikan gaji, atau promosi. Selain itu, 

faktor demografi, seperti usia dapat turut mempengaruhi kepuasan kerja seseorang (Nillsen, Earl, 

Elizondo, & Wadlington, 2014). Karyawan yang berada di kisaran usia 21 hingga 40 tahun lebih puas 
dalam bekerja apabila gaji yang mereka dapatkan meningkat (Hosie, Jayashree, Tchantchane, & Lee, 

2013). Apabila kenaikan gaji diberikan pada karyawan dibawah 21 tahun maka efeknya adalah 

meminimalisir kemungkinan karyawan tersebut hengkang dari organisasi (Hosie, et al., 2013). 

Hal yang berbeda ditemukan pada karyawan di Asia Timur. Yeh (2014) menemukan bahwa pada 

karyawan di Asia Timur (Jepang, Taiwan, Korea) faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan 
finansial lebih memberikan kepuasan kerja dibandingkan pendapatan finansial. Faktor-faktor ini di 

antaranya adalah relasi dengan rekan kerja, karena budaya di Asia Timur yang lebih kolektif berbeda 

dengan budaya di Barat yang lebih individual. Yamazaki & Kayes (2010) menyatakan bahwa faktor 

yang lebih dapat mempengaruhi kepuasan kerja dibandingkan budaya adalah gaya belajar dari manajer. 
Sementara budaya memiliki hubungan erat dengan gaya belajar seorang karyawan (Yamazaki & Kayes, 

2010). 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

(1) Usia dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan 

(2) Status perkawinan dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan 
(3) Tenure dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan 

(4) Prior experience dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan menyebarkan skala kepuasan kerja Hills, Joyce, & Humphreys (2012) 

kepada 287 karyawan salah satu perusahaan BUMN di Jawa Tengah. Karyawan juga diminta untuk 

mengisi data demografis, seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status perkawinan, lamanya 

bekerja (tenure), dan pengalaman bekerja sebelumnya (prior experience). Karyawan yang mengisi skala 

ini berasal dari berbagai kota di Jawa Tengah, seperti Semarang, Yogyakarta, Boyolali, Solo, Cilacap, 



dan Tegal. Sehingga skala disebarkan dengan menggunakan google form. Adapun waktu pengisian skala 

adalah dari tanggal 13 Agustus 2019 hingga tanggal 26 Agustus 2019. 

Skala kepuasan kerja Hills, et al. (2012) adalah adaptasi dari skala sikap kerja milik Warr, Cook, & 

Wall (1979). Skala kepuasan kerja ini mengukur dua aspek, yakni aspek intrinsik dan ekstrinsik. 

Aspek-aspek tersebut adalah: 

Tabel 1 Skala Kepuasan Kerja 

Kode Aitem Intrinsik Ekstrinsik 

JS1 Kebebasan bekerja sesuai dengan cara sendiri √  

JS2 Variasi dalam pekerjaan saya √  

JS3 Kondisi kerja secara fisik  √ 

JS4 Kesempatan untuk menggunakan keahlian saya √  

JS5 Kolega dan rekan kerja saya  √ 

JS6 
Pengakuan yang saya dapatkan setelah melakukan 

pekerjaan dengan baik 
√  

JS7 Durasi bekerja dalam satu hari  √ 

JS8 Gaji yang saya dapatkan  √ 

JS9 Banyaknya tanggung jawab yang diberikan organisasi √  

JS10 Kepuasan kerja secara umum   

 

Hasil dari skala kemudian dianalisis dengan analisis regresi. Analisis regresi dilakukan karena 

dapat menunjukkan arah hubungan antara dua variabel. Regresi sederhana akan dilakukan untuk 

melihat kekuatan dari masing-masing variabel bebas (usia, status perkawinan, tenure, dan prior 

experience) terhadap variabel tergantung (kepuasan kerja). 

 

Hasil dan Pembahasan 

Syarat pertama agar variabel-variabel dapat dianalisis dengan analisis regresi adalah data yang 

bersifar linear. Oleh karena itu, pertama-tama yang dilakukan adalah uji linearitas dari masing-masing 

variabel demografis terhadap kesepuluh aspek kepuasan kerja. Seperti yang terlihat pada tabel 2, 

tidak semua data bersifat linear. Variabel prior experience tidak linear sama sekali dengan variabel 
kepuasan kerja. Sementara aitem kepuasan kerja nomor 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 memiliki data yang 

bersifat linear dengan variabel usia, status perkawinan, dan tenure. Data yang bersifat linear tersebut 

dapat dilanjutkan untuk uji korelasi. 

Sebuah variabel dapat menjadi prediktor bagi variabel kriteria adalah ada korelasi antara kedua 
variabel (p < 0.05). Sehingga perlu dilakukan uji korelasi antar variabel. Seperti yang terlihat pada 

tabel 3, semua data yang linear memiliki korelasi. Setelah diketahui koefisien korelasinya, kemudian 

dapat dilakukan uji regresi agar didapatkan koefisien determinan, yang dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel usia, status perkawinan, dan tenure dapat mempengaruhi 

kepuasan kerja, baik faktor intrinsik maupun faktor ekstrinsik dari kepuasan kerja. Secara umum, 
variabel demografis dapat mempengaruhi kepuasan kerja, dengan 5.4% dipengaruhi oleh status 

perkawinan, 4.1% dipengaruhi oleh usia, dan 3.4% dipengaruhi oleh tenure. 

Pengaruh paling kecil adalah pada aitem nomor 9, yaitu tanggung jawab. Usia mempengaruhi 

sebesar 3.7%, status perkawinan sebesar 1.6%, dan tenure sebesar 1.5%. Sementara pengaruh yang 
paling besar, selain pada aitem nomor 10, ada pada aitem nomor 4, yaitu kesempatan untuk 

menggunakan keahlian. Usia, status perkawinan, dan tenure mempengaruhi variabel ini sebesar 5%, 

4.9%, dan 2.7%. 

Apabila dilihat dari rerata yang ditunjukkan pada tabel 4, usia adalah variabel yang paling 

memberikan kontribusi terhadap kepuasan kerja karyawan, disusul status perkawinan, dan tenure. 

 



 

Tabel 2 Uji Linearitas 

Variabel Usia 
Status 

Perkawinan 
Tenure Prior Experience 

JS1 
F dev 1.964* 0.495 1.003 - 

F line 0.000 2.648 0.166 - 

JS2 
F dev 1.409 0.924 0.990 - 

F line 11.920* 8.255* 6.900* - 

JS3 
F dev 0.939 1.487 0.635 - 

F line 2.358 7.015* 0.773 - 

JS4 
F dev 0.878 0.526 1.115 - 

F line 14.926* 14.623* 8.072* - 

JS5 
F dev 1.073 0.474 0.803 - 

F line 0.277 2.636 0.001 - 

JS6 
F dev 0.525 0.280 0.966 - 

F line 8.977* 4.879** 4.513** - 

JS7 
F dev 1.058 1.151 0.676 - 

F line 10.388* 10.615* 7.558* - 

JS8 
F dev 0.800 0.991 1.062 - 

F line 6.802** 5.594** 4.932** - 

JS9 
F dev 0.808 1.247 1.070 - 

F line 10.769* 4.648** 4.244** - 

JS10 
F dev 1.043 0.215 0.921 - 

F line 12.269* 16.018* 10.078* - 

*signifikan pada 0.01; **signifikan pada 0.05 

Tabel 3 koefisien korelasi dan determinasi 

Variabel Usia Status Perkawinan Tenure 

JS2 
R 0.196* 0.168* 0.154* 

R2 0.038* 0.028* 0.024* 

JS3 
R 0.091 0.155* 0.053 

R2 - 0.024* - 

JS4 
R 0.225* 0.221* 0.165* 

R2 0.050* 0.049* 0.027* 

JS6 
R 0.180* 0.130** 0.125** 

R2 0.032* 0.017** 0.016** 

JS7 
R 0.187* 0.189* 0.163* 

R2 0.035* 0.036* 0.027* 

JS8 
R 0.154* 0.139** 0.130** 

R2 0.024* 0.019** 0.017** 

JS9 
R 0.193* 0.127** 0.121** 

R2 0.037* 0.016** 0.015** 

JS10 
R 0.203* 0.232* 0.185* 

R2 0.041* 0.054* 0.034* 

*signifikan pada 0.01; **signifikan pada 0.05 

Tabel 4 mean koefisien determinan 

Usia 0.037 

Status perkawinan 0.030 

tenure 0.023 

 



 

Simpulan & Implikasi 

Dari empat hipotesis, hipotesis (1), (2), dan (3) dapat diterima, karena usia, status perkawinan, 

dan tenure dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Hipotesis (4) tidak dapat diterima, karena prior 

experience tidak dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang 
pernah bekerja di tempat lain sebelumnya belum tentu merasa puas atau tidak puas terhadap 

pekerjaan yang dijalaninya sekarang. 

Sementara usia memiliki korelasi yang positif, artinya semakin matang usianya, maka karyawan 

akan semakin merasakan kepuasan dalam bekerja. Begitu pula dengan status perkawinan, 

menunjukkan bahwa karyawan yang sudah menikah dan memiliki anak lebih puas daripada karyawan 
yang sudah menikah dan belum memiliki anak dan karyawan yang belum menikah. Lamanya karyawan 

bekerja juga dapat mempengaruhi kepuasan, dimana semakin lama seorang karyawan bekerja di satu 

perusahaan, semakin besar kepuasan kerjanya. 

Hal ini tidak lepas dari faktor-faktor eksternal dan internal. Semakin matang usia, maka pemikiran 
juga semakin matang. Apalagi seiring dengan bertambahnya usia, bertambah juga lama bekerja 

karyawan di perusahaan. Hal ini berimplikasi semakin tinggi upahnya. Sedangkan status perkawinan 

menunjukkan bahwa memiliki keluarga dapat berdampak pada kepuasan kerja karyawan. 
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