
ABSTRAKSI 

WAHYU WIJAYANTI. Pengaruh Imbalan, Gaya kepemimpinan, Dan Komunikasi Dalam Organisasi 

Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan  BPR Caruban Indah, Caruban Madiun,  ( Dibimbing  oleh Dra, Tri 

Mardiana, M.si  Dan Drs Sugiyanto, MM) 

Kepuasan kerja karyawan menjadi masalah yang cukup menarik dan penting, karena besar manfaatnya 

bagi kepentingan individu, perusahaan, dan masyarakat. Persoalan lainnya juga berkaitan dengan 

kepuasan kerja adalah imbalan, karyawan dirasa tidak cukup sebanding dengan kompensasi yang 

diberikan oleh BPR Caruban Indah. Kepemimpinan yang tidak sesuai dengan harapan karyawan,dan 

kurangnya komunikasi dalam organisasiyang dirasakan oleh karyawan BPR caruban Indah. Dengan 

adanya permasalahan tersebut perlu diteliti untuk pengararuh imbalan, gaya kepemimpinan, dan 

komunikasi dalam organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan BPR Caruban Indah. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh imbalan, gaya kepemimpinan, dan  komunikasi dalam 

organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan BPR Caruban Indah di caruban madiun secara simultan dan 

parsial. Selain itu pengujujiannya juga dilakukan untuk mengetahui variabel yang mempunyai pengaruh 

paling (dominan) terhadap kepuasan kerja karyawan BPR Caruban Indah dari ketiga variabel tersebut. 

Data yang digunakan bersumber dari karyawan BPR Caruban Indah di Caruban, Madiun Jawa Timur. 

 

Sampel penelitian ini adalah karyawan BPR Caruban Indah. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria ada 

75 sampel. Untuk membyuktikan hipotesis di uji dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, 

uji f, dan uji t. 

Hasil [pengujian yang dilakukanterhadap 75 karyawan dengan menggunakan program bantuan SPSS for 

windows menunjukan bahwa semua variabel independen secara bersama- sama berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja. Besarnya pengaruh variabel independen terhadap kepuasan kerja  sebesar 0,465 

yang berarti ketiga variabel independen tersebut kuat. Sedangkan selebihnya sedangkan selebihnya 

sebesar 0,535 dipengaruhi variabel lain  diluar model persamaan. Tetapi secara parsial yang mempunyai 

pengaruh signifikan yaitu gaya kepemimpinan sebesar 0,472 

Apabila dilihat secara individu dari  ketigadari ketiga variabel independen ada satu variabel yang paling 

dominan yaitu imblan dengan nilai koofisien beta sebesar 0, 432. 
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