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ABSTRAK

Kepuasan kerja merupakan salah satu keluaran penting organisasi. Hal ini 
terutama didasari oleh keyakinan bahwa karyawan yang puas adalah lebih 
produktif  daripada  karyawan  yang  tidak  puas.  Penelitian  ini  mencoba 
memprediksi  kepuasan  kerja  berdasarkan  kompensasi.  Kompensasi 
finansial  pada penelitian ini  didasarkan pada persepsi  pegawai  terhadap 
keadilan  kompensasi  yang  mencakup  keadilan  prosedural  dan  keadilan 
distributif. Subjek adalah 41 pegawai di Divisi Pusat Distribusi salah satu 
Departemen Store di Bandung. Analisis inferensial menggunakan regresi 
sederhana.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kompensasi  finansial 
(berdasarkan  perspektif  keadilan  prosedural  dan  keadilan  distributif) 
memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja.

Kata  kunci:  kepuasan  kerja,  kompensasi,  keadilan  distributif,  keadilan 
distributif

I. PENDAHULUAN

Setiap  perusahaan  dalam melaksanakan  berbagai  aktivitasnya  membutuhkan 

berbagai  macam  resources,  seperti  finansial,  material  dan  sumber  daya  manusia. 

Sumber daya manusia adalah salah satu aset penting dalam perusahaan yang sekaligus 

juga merupakan mitra perusahaan dalam menjalankan berbagai aktifitas. Sumber daya 

manusia  sebagai  pelaku  utama  dan  juga  merupakan  unsur  produktifitas  dalam 

perusahaan sehingga harus mendapat perhatian khusus.

Kepuasan kerja merupakan salah satu konsep yang paling banyak didiskusikan 

dan diteliti. Robbins (2006:31) mengemukakan bahwa kepuasan kerja merupakan salah 

satu  keluaran  penting  organisasi.  Hal  ini  terutama  didasari  oleh  keyakinan  bahwa 

karyawan yang puas adalah lebih produktif daripada karyawan yang tidak puas, dan ini 

telah menjadi prinsip dasar bagi para manajer selama bertahun-tahun. 
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 Organisasi,  baik  milik  pemerintah  maupun  perorangan/privat,  pada 

prinsipnya tidak memiliki perbedaan. Organisasi, bagaimanapun, dikelola oleh orang-

orang dengan sejumlah tujuan yang ingin dicapai.  Menurut  sudut  pandang manusia, 

Robbins (2006:31) mengemukakan bahwa ahli yang mempunyai nilai humanitas kuat 

berpendapat bahwa kepuasan kerja adalah tujuan resmi organisasi.

Pada organisasi milik swasta, pegawai yang tidak merasa puas dapat melakukan 

perilaku  yang  nyata  seperti  melakukan  pekerjaan  menjadi  tidak  konsentrasi,  sering 

melakukan  kesalahan  dan  bahkan  keluar  dari  organisasi.  Tentu  saja,  jika  dikaitkan 

dengan  tujuan-tujuan  organisasi  secara  keseluruhan,  kepuasan  atau  ketidakpuasan 

individu-individu  pegawai  dapat  menjadi  bersifat  kolektif  sehingga  menciptakan 

ketidakpuasan  kolektif.  Hal  ini  tentunya  sangat  riskan  bila  dihubungkan  dengan 

produktivitas pegawai.

Perusahaan  yang  menjadi  objek  penelitian  di  sini  adalah  perusahaan  retail 

Departement  Store  ”X”  yang  difokuskan  pada  Divisi  Distribution  Central  untuk 

wilayah  pendistribusian  Bandung.  Departement  Store  ”X”  merupakan  salah  satu 

perusahaan retail yang memiliki jumlah cabang tersebar di seluruh Indonesia terbesar 

selalu memperhatikan ketersediaan barang yang dibutuhkan konsumen. Untuk wilayah 

Jawa Barat jumlah agen yang tersebar berjumlah 73 cabang. Jumlah tersebut mayoritas 

berada di Kota Bandung dan sekitarnya yaitu 50 cabang (sumber: divisi pusat distribusi 

Dept. Store ”X”). Dengan jumlah yang banyak ini diharapkan mampu untuk memenuhi 

pangsa pasar dan kebutuhan konsumen baik kebutuhan sandang maupun pangan.

Salah satu strategi mengahadapi tingkat persaingan dalam bisnis retail ini salah 

satunya  adalah  Department  Store  “X”selalu  menyediakan  barang  dan  produk  yang 

dibutuhkan konsumen, harga yang relatif terjangkau, tidak ada produk yang cacat atau 

kedaluarsa serta kenyamanan dan kemanan dalam berbelanja.

Untuk  mengantisipasi  ketersediaan  barang bagi  seluruh cabang yang  ada di 

Bandung  dibutuhkan suatu divisi  khusus  dalam pendistribusian  barang.  Bagian  ini 

meliputi  pekerjaan  penerimaan  barang,  penghitungan,  pemeriksaan  (sortir)  barang 

sampai pengiriman barang ke cabang secara cepat dan tepat dan setiap harinya pesanan 

kiriman barang harus cepat diselesaiakan. Cabang selalu mengharapkan barang pesanan 
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datang sesuai waktu yang ditetapkan, barang dalam keadaan baik dan jumlah dan 

jenis barang sesuai dengan pesanan.

Divisi distribusi bertanggungjawab terhadap keluhan dan komplain dari cabang. 

Bila barang barang yang diterima tidak sesuai maka akan dikembalikan, bila ini terjadi 

menunjukan  bahwa  pegawai  divisi  tersebut  bekerja  tidak  sesuai  standar  yang 

ditetapkan. Hal ini akan berdampak pada kepercayaan agen terhadap divisi distribusi 

barang.  Bila kondisi  tersebut  tidak cepat  dilakukan perbaikan tentu akan mengalami 

kerugian karena retur barang akan menjadi tanggungjawab perusahaan.

Selama enam bulan terakhir ini pada tahun 2010 yang ditunjukan pada tabe1 

menjadi  indikator  kinerja  dari  pegawai  divisi  distribusi.  Meningkatnya  jumlah  retur 

yang  dikembalikan  dari  cabang  karena  berbagai  faktor  menjadi  penilaian  negatif 

terhadap pegawai pada bagian ini. 

Tabel 1.
Perkembangan Jumlah Retur per Oktober 2009 s/d Maret 2010

Bulan Jumlah Kenaikan/Penurunan
Oktober 15089 -

Nov 15201 112
Desember 10252 (4949)

Januari 9525 (1000)
Februari 15025 5773
Maret 15522 497

Sumber : Divisi Distribusi Dept. Store “X”

Berdasarkan  tabel  1 menunjukan  bahwa  antara  bulan  Oktober  2009 sampai 

dengan Maret 2010 terjadi perubahan pengembalian retur yang fluktuatif. Pada bulan 

November terjadi kenaikan sebanyak 112 retur dari bulan Oktober, tetapi untuk bulan 

Desember dan bulan Januari terjadi penurunan. Sedangkan pada bulan Februari  terjadi 

kenaikan yang cukup tinggi sebanyak 5773 retur dan Maret terjadi kenaikan 297 retur. 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap bulan selalu terjadi retur meskipun 

jumlahnya fluktuatif, artinya bahwa kondisi di divisi distribusi ini tidak pernah tidak 

melakukan kesalahan.
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Salah satu penyebab banyaknya  retur barang adalah tingginya beban kerja 

yang  terdapat  pada  bagian,  intensitas  kerja  yang  tinggi,  tingkat  kebosanan dalam 

pekerjaan,  kepuasan  kerja  yang  kurang,  hal  ini  dan  akan  berpengaruh  pada  kinerja 

pegawainya.  Agar  kinerja  karyawan  dengan  tingkat  pekerjaan  yang  berat  dan 

tanggungjawab yang tinggi maka perusahaan menetapkan program kompensasi  yang 

layak. Diharapkan dengan penetapan kebijakan kompensasi ini kepuasan kerja pegawai 

akan meningkat  dan kinerja akan baik. Program kompensasi yang diterapkan adalah 

kompensasi  finansial  berupa  pemberian  gaji  sesuai  dengan  UMR  di  Bandung 

sedangkan kompensasi non finansial adalah perusahaan memberikan program asuransi 

kesehatan yang diberikan sebesar 75% bila terjadi klaim.

Penelitian  penjajagan  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  masih  terdapat 

ketidakpuasan pada sementara  pegawai bagian pergudangan.  Ketidakpuasan tersebut 

memang tidak ditunjukkan dengan perilaku nyata seperti keluar dari posisinya sebagai 

pegawai. Ketidakpuasan lebih sering diwujudkan dalam bentuk hal-hal negatif seperti 

kecemburuan terhadap posisi tertentu, kelambatan dalam penyelesaian kerja, atau dalam 

bentuk suara-suara yang bernada negatif  baik mengacu pada individu maupun pada 

beban kerja.  Dalam hal  penyelesaian beban kerja,  misalnya,  beberapa pegawai  atau 

bagian dalam organisasi sering terpaksa harus bekerja melebihi waktu yang ditentukan, 

sedangkan beberapa pegawai bisa pulang lebih awal. Padahal, secara formal, gaji atau 

penghasilan  yang  diterima  adalah  sama  yakni  sesuai  dengan jabatan  atau  golongan 

kepegawaian. 

Kompensasi  yang ditetapkan dirasakan kurang oleh sebagian besar pegawai. 

Tidak adanya insentif, tunjangan yang minim, pengembangan karier yang tidak jelas, 

tunjangan  transport  dan  makan  yang  minim,  jam  kerja  yang  tinggi  tetapi  kurang 

didukung oleh insentif uang lembur yang memadai.  Pemotongan tunjangan cuti  bila 

absen sebanyak 3 kali walaupun dengan alasan yang jelas. Wajar, jika kondisi demikian 

memicu ketidakpuasan pegawai pada divisi distribusi ini dalam organisasi. 

Meskipun  dari  sisi  turnover pegawai  tidak  mengalami  perubahan,  jumlah 

pegawai divisi distribusi selama 2 tahun terakhir  berjumlah 70 orang, tetapi dengan 

banyaknya jumlah retur yang terjadi dari cabang-cabang menunjukan ada faktor yang 
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tidak  memuaskan  pegawai.  Ketidakpuasan  kerja  dapat  memberikan  dampak  yang 

tidak  baik  pada  perusahaan.  Robbins  (2006:106)  menyatakan  bahwa  terdapat 

hubungan antara ketidakpuasan dengan hasil. 

Kepuasan kerja  pada dasarnya  dapat  difahami  dari  beragam sudut  pandang. 

Robbins (2006:34) mengemukakan bahwa kepuasan kerja sebagai keluaran organisasi 

dapat  dilihat  berbagai  faktor  baik  secara  individual,  kelompok  (misalnya 

kepemimpinan) maupun keorganisasian (misalnya kebijakan dan praktek sumber daya 

manusia).  Penelitian ini  mencoba memahami kepuasan kerja pegawai yang beranjak 

dari  faktor  individu  pegawai,  khususnya  berkenaan  dengan  kompensasi  finansial 

terhadap  pegawai.  Berdasarkan  sudut  pendapat  Robbins  dalam  Molan  tersebut, 

kompensasi finansial sebenarnya merupakan implementasi faktor keorganisasian yaitu 

kebijakan dan praktek sumber daya manusia. 

Kompensasi  finansial  untuk  pekerja  termasuk  di  perusahaan  dengan jumlah 

pegawai yang besar, sudah ditetapkan sedemikian rupa oleh aturan pemerintah (upah 

minimum regional) sehingga merupakan faktor yang tidak bisa diubah. Adapun faktor 

yang  berubah-ubahnya  adalah  persepsi  pegawai  terhadap  kompensasi  yang  mereka 

terima dalam kaitannya dengan beban kerja dan akhirnya kepuasan kerja.  Salah satu 

hak pekerja adalah menurut peraturan yang berlaku adalah: memperoleh gaji yang adil 

dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab (Sedarmayanti,  2007:371). 

Dalam hal  ini,  aturan  tersebut  dapat  ditafsirkan  secara  berbeda  oleh  para  pegawai. 

Menurut Mathis dan Jackson (2006:430), persepsi mengenai keadilan ini dapat dilihat 

dari keadilan distributif. 

II.   REVIEW LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Suatu sistem imbalan jasa total meliputi kompensasi moneter dan non moneter 

(Schuler dan  Jackson,  1999:86).  Dessler  (2005:72)  menyatakan  bahwa  kompensasi 

memiliki dua komponen utama yaitu komponen pembayaran keuangan langsung (dalam 

bentuk upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus), dan pembayaran tidak langsung (dalam 

bentuk tunjangan keuangan seperti asuransi dan liburan yang dibayar oleh pengusaha). 
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Gaji merupakan kompensasi langsung yang diterima pegawai dengan jumlah 

yang tertentu dan diberikan secara teratur. Upah diberikan pada pegawai tidak tetap 

berdasarkan  hasil  produksi  yang  dihasilkan.  Insentif  diberikan  pada  pegawai 

berdasarkan  tambahan  hasil  produksi  yang  dihasilkan.  Komisi  dan  bonus  biasanya 

diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan dan besarnya  berbeda beda.  Sedangkan 

tunjangan merupakan kompensasi  diberikan pada pegawai  tertentu dan bentuk serta 

besarnya berbeda beda (Hasibuan, 2005:87)

Karyawan menilai keadilan dalam kompensasi dengan membandingkan usaha 

dan kinerja yang mereka berikan dengan usaha dan kinerja orang lain serta penghargaan 

yang diterima sesudahnya (Mathis dan Jackson, 2006:430). Kepuasan kerja merupakan 

keadaan emosional  yang merupakan hasil  dari  evaluasi  pengalaman kerja  seseorang 

(Mathis dan Jackson, 2006). Secara umum, kepuasan kerja tersusun atas lima indikator 

yaitu gaji, promosi, rekan kerja, atasan, dan pekerjaan itu sendiri.

Mengenai  keterkaitan  antara  kompensasi  finansial  dengan  kepuasan  kerja, 

pandangan para  ahli  dapat  dikemukakan  berikut  ini.  Dessler  (2005:77)  menyatakan 

bahwa survei  yang  mempelajari  pemahaman  dan perasaan  karyawan  tentang sistem 

kompensasi biasanya mencakup pertanyaan tentang “Bagaimana puasnya anda dengan 

bayaran anda?”

Gibson et  al.,  (1994:67)  menyatakan  bahwa kepuasan kerja  berpangkal  dari 

berbagai objek kerja termasuk di dalamnya adalah upah, dan faktor-faktor lingkungan 

kerja seperti tunjangan. Salah satu hasil penelitian dari Fraza terhadap 1.100 pekerja 

menunjukkan  bahwa  alasan  sebagian  responden  yang  tidak  puas  dengan  pekerjaan 

mereka disebabkan oleh adanya kompensasi yang tidak sesuai (Sugiarto, 2001). Umar 

(2005:16) mengemukakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kinerja, motivasi 

dan  kepuasan  kerja  para  karyawan  adalah  melalui  kompensasi.  Hasil  penelitian 

Sugiarto (2001) menunjukkan bahwa kompensasi, baik kompensasi finansial memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan.

Kompensasi  finansial  pada  penelitian  ini  didasarkan  pada  persepsi  pegawai 

terhadap  keadilan  kompensasi  yang  mencakup  keadilan  prosedural  dan  keadilan 

distributif.  Kembali  merujuk pada Mathis dan Jackson (2006:430) yang menyatakan 
 Bagus Pramono Adhi dan Budi Meisanto

Pengaruh Kompensasi Finansial Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Divisi Pusat Distribusi 
   Pada Yogya  Departemen Store Jawa Barat

15



bahwa konsep keadilan (equity) adalah keadilan yang dirasa dari apa yang dilakukan 

seseorang (masukan) dan apa yang diterima orang tersebut (hasil). Individu menilai 

keadilan dalam kompensasi  dengan membandingkan usaha dan kinerja yang mereka 

berikan  dengan  usaha  dan  kinerja  orang  lain  serta  penghargaan  yang  diterima 

sesudahnya. Perbandingan ini bersifat pribadi dan berdasarkan pada persepsi individual, 

dan  tidak  hanya  pada  fakta.  Akan  tetapi,  rasa  ketidakadilan  muncul  ketika  proses 

pembandingan menghasilkan ketidakseimbangan antara masukan dengan hasil.

Dengan  demikian,  berdasarkan  uraian-uraian  tersebut,  model  analisis  yang 

dapat diajukan disajikan pada gambar berikut.

Gambar 1. Paradigma Penelitian

Dengan demikian, penelitian ini mengajukan hipotesis : kompensasi finansial 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai.

III. METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey. Populasi 

adalah  pegawai  di  Divisi  Pusat  Distribusi  Departemen  Store  “X”  di  Bandung yang 

berjumlah 70 pegawai. Penghematan waktu juga menjadi dasar pertimbangan. Populasi 

adalah tidak terlalu besar, berjumlah 70 pegawai. Jika seluruh pegawai (populasi) selalu 

berada di tempat, tidak menjadi masalah. Persoalannya, dalam kedudukannya sebagai 

pusat  distribusi,  sebagian  pegawai  sering  melakukan  aktivitas  di  luar  gudang,  baik 

dalam lingkup dalam kota, maupun dalam provinsi. Untuk menentukan jumlah sampel, 

dan peneliti menggunakan rumus Slovin, sehingga diperoleh besaran sampel sekurang-

kurangnya 41 buah. 

Kompensasi Finansial diukur oleh kuesioner Keadilan Distributif dari Tang dan 

Baldwin (1996), kuesioner 5 item dengan skala mulai dari angka 1 (Sangat Tidak Adil) 

sampai  angka 5 (Sangat  Adil).  Untuk  mengukur  kepuasan kerja  pegawai  mengenai 

pekerjaannya, penulis mengadaptasi kuesioner dari Celluci dan DeVries (1978) yang 
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merupakan kuesioner yang dirancang untuk mengukur lima indikator kepuasan kerja 

yaitu kepuasan dengan gaji, promosi, rekan kerja, atasan, dan pekerjaan itu sendiri. 

Kuesioner terdiri atas 17 pernyataan dengan skala 5 yang dimulai dari angka 1 (Sangat 

Tidak Setuju) sampai angka 5 (Sangat Setuju).

Untuk menguji reliabilitas instrumen pengukuran digunakan Cronbach Alpha, 

adapun  untuk  menguji  validitas  data  menggunakan  korelasi  product-moment dari 

Pearson. Teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan adalah 

regresi sederhana. 

IV. TEMUAN-TEMUAN

4.1. Pengujian Instrumen Pengukuran

Validitas menunjukan sejauh mana suatu alat ukur cocok mengukur instrumen 

penelitian. Semakin tinggi validitas suatu alat ukur, maka semakin baik alat tersebut 

digunakan Item dikatakan valid bila nilai-nilai  corrected item total  correlation lebih 

besar  dari  nilai  kritis.  Nilai  kritis  yang  ditetapkan  adalah  sebesar  0,3  (Sugiono 

2000:116)

Tabel berikut menyajikan hasil uji validitas instrumen pengukuran. Tiap item 

pada  kedua  instrumen  pengukuran  memiliki  korelasi  dengan  total  item  lebih  besar 

daripada 0,30. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa instrumen pengukuran adalah 

valid. Demikian pula, berdasarkan kriteria reliabilitas, kedua instrumen tersebut adalah 

valid karena memiliki besar koefisien cronbach alpha lebih dari 0,60.

Tabel 2. 
Pengujian Instrumen Pengukuran
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Variabel Validitas Reliabilitas
Kesan Keadilan 0,316 – 0,542 0,683
Kepuasan Kerja 0,310 – 0,733 0,858



4.2. Pengujian Hipotesis

Korelasi antar variabel disajikan pada tabel berikut. Korelasi antar variabel 

adalah  0,369 dan  tergolong  sangat  signifikan  (0,0000).  Hal  ini  merupakan  indikasi 

adanya hubungan yang lebih tinggi antara kedua variabel tersebut. Analisis regresi akan 

menunjukkan hal ini.

Tabel 3.  
Korelasi antar Variabel

Hubungan r Tingkat signifikansi
X dengan Y 0,639 0,000

Tabel berikut menyajikan output regresi sederhana dengan kompensasi sebagai 

variabel independen dan kepuasan kerja sebagai variabel dependen. 

Tabel 4. 
Koefisien Regresi

Coefficientsa

30,522 6,076 5,023 ,000

1,632 ,314 ,639 5,190 ,000

(Constant)

Kompensasi Finansial

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kepuasan Kerjaa. 

Pada tabel tersebut, pada kolom t terdapat angka sebesar 5,023 dan pada kolom 

Sig.,  terdapat  angka 0,000.  Angka-angka tersebut  mengandung arti  bahwa koefisien 

regresi signifikan pada α = 0,000, dengan kata lain, koefisien regresi adalah signifikan 

pada  α <  1%.  Oleh  karena  itu,  H0 bahwa  kompensasi  finansial  tidak  berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja adalah ditolak. Pengujian ini menunjukkan bahwa kompensasi 

finansial berpengaruh positif terhadap kepuasan. Pengaruh positif terlihat dari koefisien 
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regresi pada kolom B yaitu 1,632. Namun hal ini hanya bermakna statistik bukan 

praktis. 

Secara keseluruhan, berdasarkan pengujian tersebut bahwa hipotesis penelitian 

“Kompensasi finansial berpengaruh terhadap kepuasan kerja”  dapat  dikonfirmasikan, 

dan  pengaruhnya  tersebut  adalah positif.  Karenanya,  dapat  disimpulkan  bahwa 

“Semakin  besar  kompensasi  finansial,  maka  akan  semakin  tinggi  kepuasan  kerja 

pegawai; sebaliknya, semakin rendah kompensasi finansial maka akan semakin rendah 

kepuasan kerja pegawai.”

Berapa  kemampuan  menjelaskan  kompensasi  finansial  terhadap  perubahan 

pada kepuasan kerja, dapat dilihat dari besarnya koefisien determinasi yang disajikan 

pada tabel berikut.

Tabel 5. 
Korelasi Kuadrat

Model Summary

,639a ,409 ,393 4,45228
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kompensasi Finansiala. 

Koefisein determinasi  (R2) = 0,409  berarti  variasi kepuasan kerja karyawan 

dapat dijelaskan oleh variabel kompensasi finansial sebesar, 40,9 % sedangkan sisanya 

sebesar 59,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

REFERENSI

Dessler, Gary. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Alih Bahasa oleh Eli Tanya. 
Jakarta:Indeks.

Fuad  Mas’ud. 2004.  Survai  Diagnosis  Organisasional,  Konsep  dan  Aplikasi.  
Semarang:BP Undip. 

 Bagus Pramono Adhi dan Budi Meisanto
Pengaruh Kompensasi Finansial Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Divisi Pusat Distribusi 

   Pada Yogya  Departemen Store Jawa Barat
19



Gibson, James L., John M. Ivancevich., dan James H. Donnelly.  1994.  Organisasi: 
Perilaku,  Struktur  dan  Proses.  Alih  Bahasa  oleh  Agus  Dharma. 
Jakarta:Erlangga.

Hasibuan, Malayu S.P, 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara Jakarta, 
Edisi revisi

Hasan  ,  Iqbal  M.  2002.Metodologi  Penelitian  dan  Aplikasinya. Jakarta:Ghalia 
Indonesia. 

Mathis, Robert L., dan John H. Jackson. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Alih 
Bahasa oleh Diana angelica. Jakarta:Salemba Empat.

Sedarmayanti. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta:Refika Aditama.

Sofyandi, Herman., dan Iwa Garniwa. 2006. Perilaku Organisasional. Jogjakarta:Graha 
Ilmu.  

Sugiarto  Meilan.  2001.  Pengaruh  Kompensasi  dan  Karakteristik  Pekerjaan  terhadap 
Kepuasan Kerja. Wacana, Vol. 4, No. 1.  

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D. Alfabeta Bandung.

Umar, Husein. 2005. Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi. Jakarta:Gramedia. 

 Bagus Pramono Adhi dan Budi Meisanto
Pengaruh Kompensasi Finansial Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Divisi Pusat Distribusi 

   Pada Yogya  Departemen Store Jawa Barat
20


