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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi, motivasi, 
dan kepuasan kerja terhadap komitmen dan keterikatan karyawan Budi Karya 
Group, Bogor. Teknik rentang kriteria dilakukan untuk mengetahui persepsi 
responden dengan menganalisis setiap variabel yang dijabarkan dalam bentuk 
pernyataan-pernyataan pada kuesioner. Teknik ini menghasilkan persepsi 
responden mengenai kompensasi, motivasi, kepuasan kerja, komitmen, dan 
keterikatan karyawan Budi Karya Group. Sebuah Model Persamaan Struktural 
atau Structural Equation Model (SEM) dibangun untuk menganalisis pengaruh 
antar variabel. Variabel laten eksogen dalam penelitian ini adalah kompensasi, 
sedangkan variabel endogen mencakup motivasi, kepuasan kerja, komitmen, dan 
keterikatan. 

Hasil dari teknik rentang kriteria menunjukkan bahwa karyawan 
berpendapat sistem kompensasi Budi Karya Group cukup adil secara eksternal, 
internal, dan individu. Selain itu, karyawan memiliki motivasi dan kepuasan kerja 
yang tinggi. Karyawan juga memiliki komitmen dan keterikatan yang tinggi 
terhadap Budi Karya Group. 

Jika dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, maka secara umum persepsi 
responden laki-laki dan perempuan relatif sama dengan persepsi responden secara 
keseluruhan. Secara umum, persepsi responden berdasarkan usia juga relatif sama 
dengan persepsi responden secara keseluruhan. Persepsi responden baik belum 
maupun sudah kawin secara umum sama dengan persepsi responden secara 
keseluruhan. Walaupun terdapat perbedaan persepsi menurut pendidikan 
responden, namun secara umum persepsi responden dari berbagai jenjang 
pendidikan relatif juga sama dengan persepsi responden secara keseluruhan. 
Selain itu, secara umum, persepsi responden dari berbagai posisi relatif sama 
dengan persepsi responden secara keseluruhan. Jadi, tidak ada perbedaan persepsi 
berdasarkan karakteristik responden.  

Berdasarkan analisis SEM, keadilan internal (X2) memiliki kontribusi yang 
terbesar terhadap kompensasi yakni sebesar 0,88. Kondisi kerja (X7) memiliki 
kontribusi yang terbesar terhadap motivasi, yakni sebesar 0,75. Kontribusi 
tertinggi terhadap kepuasan kerja diberikan oleh indikator kepuasan dengan angka 
0,67. Komitmen afektif (X14) memiliki kontribusi yang terbesar terhadap 
komitmen, yakni sebesar 0,79. Kontribusi terbesar terhadap keterikatan berasal 
dari kepercayaan (X20), yakni sebesar 0,79. 

Melalui analisis SEM juga terbukti bahwa kompensasi berpengaruh 
terhadap motivasi, kepuasan kerja, dan komitmen karyawan Budi Karya Group, 
namun tidak signifikan. Motivasi  berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 
kerja, namun tidak signifikan terhadap komitmen dan keterikatan karyawan Budi 
karya Group. Selain itu, kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap 
komitmen karyawan, namun tidak signifikan terhadap keterikatan karyawan Budi 
Karya Group.  



Implikasi manajerial dari penelitian ini adalah perlunya realisasi rencana 
kenaikan kompensasi sesuai standar UMK di tahun 2012 untuk meningkatkan 
keadilan kompensasi yang diberikan oleh Budi Karya Group. Budi Karya Group 
juga perlu menyadari bahwa kondisi kerja memiliki kontribusi yang terbesar 
terhadap motivasi. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan situasi dan kondisi kerja 
yang nyaman dan kondusif.  Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 
komitmen karyawan adalah meningkatkan keterlibatan semua unsur karyawan 
dalam pengambilan keputusan sesuai bidang masing-masing. Selain itu, 
kepercayaan karyawan juga sebaiknya dibangun dengan cara menginternalisasi 
nilai-nilai dan budaya kerja perusahaan.  

Ada tiga implikasi keilmuan yang dihasilkan dari penelitian ini. Teori dua 
faktor Herzberg menyebutkan bahwa ada enam faktor yang dapat menimbulkan 
ketidakpuasan di kalangan karyawan, salah satunya gaji. Walaupun karyawan 
Budi Karya Group berpendapat bahwa kompensasi mereka hanya tergolong cukup 
adil, kepuasan kerja mereka justru termasuk tinggi. Artinya, teori dua faktor 
Herzberg berlaku tidak pada semua karyawan perusahaan. Hasibuan (1993) 
menyebutkan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan motivasi karyawan 
adalah melalui pemberian kompensasi. Hasil penelitian di Budi Karya Group 
justru membuktikan bahwa kompensasi berpengaruh secara tidak signifikan 
terhadap motivasi. Artinya, tidak semua situasi dan kondisi karyawan sesuai 
dengan pendapat Hasibuan (1993). Sebelumnya, Zulkarnaen (2008) telah 
membuktikan bahwa kompensasi berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja 
dan komitmen organisasi karyawan Hotel Pangrango 2. Sebaliknya, hasil 
penelitian ini justru membuktikan bahwa kompensasi berpengaruh tidak 
signifikan terhadap motivasi kerja dan komitmen karyawan Budi Karya Group. 
Artinya, hasil penelitian tersebut tidak sama pada semua industri jasa perhotelan. 
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