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ABSTRAK 

 
Pengaruh Kepemimpinan, Kompensasi  dan Kepuasan Kerja Terhadap 

Motivasi Dosen di Universitas Darma Persada (UNSADA). 
 

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang berhubungan dan 
berpengaruh terhadap motivasi dosen di Universitas Darma Persada yaitu 
kepemimpinan, kompensasi, dan kepuasan kerja.  Penelitan dilakukan  pada bulan 
April sampai dengan Juli 2018 dan sampel yang digunakan  sebanyak 80 orang 
dengan 20 responden untuk uji instrumen penelitian.           Sampel yang diambil 
dalam penelitian ini dilakukan secara acak dengan (Simple random sampling). 
Pengujian Hipotesis empiris dilkaukan dengan analisis jalur (Path Analysis) dengan 
menggunakan program SPSS Versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  
Kepemimpinan (X1) berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja (X3) sebesar = 
0,5417 atau 54,17 %,  Kompensasi (X2) beperngaruh langsung terhadap Kepuasan 
Kerja (X3) sebesar 0.0692 atau 6,92 %,  Kepemimpinan (X1) berpengaruh langsung 
terhadap Motivasi (Y) sebesar 0,0610 atau 6,10 %, Kompensasi (X2) berpenagruh 
langsung terhadap Motivasi (Y) sebesar  0.0506 atau 5,06 % dan  Kepuasan Kerja 
(X3) bepengaruh lansung terhadap Motivasi (Y) sebesar 0,0961 atau 9,61 %. Dengan 
demikian, Kepuasan kerja merupakan variabel paling dominan yang dapat 
meningkatkan kepuasan kerja dosen sedangkan sedangkan Kepuasan kerja 
merupakan variabel paling dominan yang dapat meningkatkan motivasi dosen 
Unsada.   
 
Kata Kunci: Kepemimpinan, Kompensasi, kepuasan kerja, motivasi dosen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
ABSTRACT 

 
The Effect of Leadership, Compensation and Job Satisfaction on the 

Motivation of Lecturers at the University of Darma Persada (UNSADA). 
 

            This study aims to analyze the factors that relate and influence the motivation 
of lecturers at Darma Persada University, namely leadership, compensation, and job 
satisfaction. The research was conducted in April to July 2018 and the sample used 
was 80 people with 20 respondents to test the research instrument. The method used 
in this study is path analysis using the SPSS Version 21 program to determine whether 
or not there is influence between one variable and another. The result showed that  
leadership, Compensation  affect job satisfaction  and as far as where is Leadership , 
Compensation  and Job Satisfaction  influencing Motivation . This results indicates 
that Leadership and compentasation important role to increase job satisfaction and as 
far as where is Leadership, Compensation and Job Satisfaction important role to 
increase Motivation . Leadership is the most dominant variable can improve Job 
Satisfaction Lectures while Job Satisfaction is the most dominant variable can improve 
Lecturer Motivation. 
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