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Kepuasan keja (jcb satisfaction) merupakan salah satu faktor yang 
berpengaruh terhadap prcduktMtas kerja. Kepuasan kerja yang rendah 
juga mrupakan gejala yang paling meyakinkan dari rusaknya kondisi 
dalarn suatu aganisasi. Ciantaranya adalah tingginya angka kmngkiran 
yang nctabene akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja sesecrang. 

Beberapa fakta yang merrpengaruhi kepuasan kerja diantaranya 
adalah: faktcf perorangawlndiudu, faktcf pekerjaan dan faktcf yang 
dikendalikan deh aganisasi. 

Pdapun tujuan penelitian ini adalah untuk mlilmt faktcr-faktcr apa 
yang berliubungati serta berpengaruh terhadap kepuasan keja staf Biro 
Perfengkapan DKI Jakarta 

Peneliiian ini merupakan analisis data primer yang dikwrpulkan 
dari Biro Perlengkapan Prginsi DKI Jakarta dengan rancangan penelitian 
"Cross Sectional" dengan jWah sarrpel 117 wang khususnya staf tm 
struktural. 

Hasil analisa uniwriat diperdeh balnnra : (a) 70,9% staf Eiro 
Perlengkapan berjenis kelam'n laki-laki dan 20,1% berjenis kelam'n 
perequan, (b) Usia , sebagian besar atau 42,7% berusia antara 42 s/d 
55 tahun, (c) Pendidikan, 51,3% berpend~dikan SMU, (d) gdongan, 65% 
bergdongan tiga, (e) lama bekerja, 88,9% telah bekerja > 6 tatiun keatas, 
(9 pernah bekerja dkeqat lain sebelurn di Biro Perlengkapan sebanyak 
61,5%, (g) feedback dari atasan , 5,1% staf mnyatakan tidak pernah 
mndapat feedback, (h) wiasi pekerjaan, 10,3% mnyatakan tidak 
pemah mnerima pekerjaan yang bwvariasi, (i) tugas spesifik, 19,7% staf 
menyatakan tidak merrpunyai tugas yang spesif~k, 0) 12,9% staf 
menyatakan bahwa pekerjaan yang mereka terima tidak sesuai dengan 
kemaquan mereka, (k) 11.1% staf m?nyatakan tidak pernah diberikan 
kebebasan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, (I) hanya 5,1% 1 
staf mempunyai penghasilan > 1 juta rupiah setiap bulannya, (m) 47,8% 
menyatakan belum pernah mngikuti suatu pelatihan, (8,5%) staf 
menyatakan belwn pernah mendapat birrbingan dari atasan, (n) 41,9% 
staf mnyatakan tidak puas bekerja di Biro Perlengkapan. 

Hasil analisa bivariat dari sejurrlah variabel independen terhadap 
kepuasan kerja rnenunjukkan bahwa variabel : jenis kelarrin, gdongan, 
pengalaman bekerja ditempat lain, pendidikan, urnpan balik, variasi 
pekerjaan, tugas khusus, kebebasan mengerr&angkan kemarrpuan 
dalam mrryelesaikan pekerjaan, penghasllan dan supervisi tnenpunyai 
lwbungan yang signifikan ( p value .: 0,05). Sedangkan mabel  yaw 
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tidak mrrpunyai hubungan bemkna dengan kepuasan kerja 
diantaranya adalah : Urur (usia) responden, Lama bekerja, Kesesuaian 
antara kemarrpuan dengan pekerjaan yang diterim karyawan/staf, serta 
EiMat (Pendidikan dan Pelatihan). 

Analisa miltimriat regresi logistik dengan variabel dependen 
kepuasan kerja yang bertahan dalam pernodelan, sehingga dipe~deh 
faktw yang paling M n a n  berpengaruh terhadap kepuasan kerja adalah 
variasi pekerjaan, kebebasan mengewangkan kemaripuan &lam 
menyelesalkan pekerjaan, penghasilan, supet-dsi dan diklat. 

Dari lmsil penelitian ini disarankan bahwa dalam waktu dekat Bro 
Perlengkapan dapat meningkatkan supervisi yang efektif, menciptakan 
variasi pekerjaan serta merrberikan kebebasan kepada staf untuk 
mengerrbangkan kemnpuannya dalam mengerjakan tugas yang 
diberikan. Dan untuk jangka waktu berikutnya adalah dengan 
merrperhatikan penghasilan serta faktor Pendidikan dan Pelatihan bagi 
staf yang sesuai dengan kebutuhan organisasi Bro Perlengkapan DKI 
Jakarta. Oisarrping Ru propwsi jenis kelam'n 70,9% pegawai tergdong 
laki-laki, sehingga untuk mendatang perlu diperhatikan jenis kelarrin 
&lam merekrut tenaga di Biro Perlengkapan. Faktcr lain seperti feedback 
yang diberikan atasan terhadap bawahan serta tugas spesifik sebaiknya 
tetap ditingkatkan dalam upaya peningkatan kepuasan kerja staf Biro 
Perlengkapan DKI Jakarta. Hal lain adalah perlu dilakukan penelitian 
dengan jurdah sarrpel yang lebih besar serta penelitian yang bersifat 
kualitatif sehingga hasil yang diperdeh benar-benar dapat diaplikasikan 
diseluruh instansi dibawah naungan PEMDA DKI Jakarta. 
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