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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kondisi persaingan saat ini semakin kompetitif, menuntut perusahaan 

atau organisasi untuk meningkatkan kinerja karyawan. Dalam upaya 

meningkatkan kinerja karyawan di PT. Rafi Kemajaya Abadi, pihak 

manajemen menerapkan metode reward dan punishment. Reward 

diimplementasikan dalam bentuk bonus berupa uang insentif bagi karyawan 

yang mampu mencapai atau melebihi target yang ditetapkan pihak 

manajemen, promosi jabatan serta pelatihan sebagai upaya peningkatan dan 

pengembangan keterampilan karyawan. Upaya lain yang dilakukan untuk 

memperoleh karyawan yang benar-benar mampu melaksanakan tugas yang 

diamanahkan oleh pihak manajemen adalah dengan memberikan pelatihan dan 

pemagangan bagi calon karyawan baru. Sedangkan punishment diterapkan 

dalam bentuk surat peringatan I dan II bagi karyawan yang kurang disiplin 

bahkan tindakan pemecatan jika karyawan yang bersangkutan tidak berupaya 

untuk memperbaiki perilaku atau kinerjanya. 

Sumber daya manusia atau karyawan memberikan peranan penting 

dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Hal ini menuntut 

perusahaan atau organisasi selalu berusaha menemukan cara dan kebijakan 

yang efektif untuk meningkatkan kinerja karyawan. Penilaian tentang kinerja 

individu karyawan semakin penting ketika perusahaan akan melakukan 

reposisi karyawan. Artinya bagaimana perusahaan harus mengetahui faktor-
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faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja. Hasil analisis akan bermanfaat 

untuk membuat program pengembangan SDM secara optimum. Pada 

gilirannya kinerja individu akan mencerminkan derajat kompetisi suatu 

perusahaan. Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna 

mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien dalam menentukan 

kebijakan, karena dengan adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas 

sumber daya manusia yang ada dalam organisasi akan meningkatkan 

produktivitas kerja yang pada akhirnya juga meningkatkan produktivitas 

perusahaan. 

PT. Rafi Kamajaya Abadi adalah salah satu perusahan yang bergerak 

di bidang perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Melawi Provinsi 

Kalimantan Barat. Berdiri sejak Tahun 2010 PT. Rafi Kemajaya Abadi 

mempekerjakan 176 orang karyawan (tetap dan kontrak) serta 300 orang 

tenaga kerja dan bekerja sama dengan 7 (tujuh) perusahaan kontraktor untuk 

melakukan pekerjaan pembersihan lahan (land clearing), pembibitan, 

penanaman, perawatan serta panen kebun kelapa sawit. 

Tuntutan terhadap pemuas kebutuhan manusia semakin meningkat dan 

beragam dewasa ini. Kondisi ini melahirkan persaingan yang semakin tinggi 

dalam dunia bisnis, menyebabkan dunia usaha menjadi sangat kompetitif, 

iklim bisnis yang selalu berubah dan tidak pasti. Hal tersebut menuntut upaya 

dan strategi perusahaan yang tepat agar kelangsungan hidup perusahaan tetap 

terjamin. 
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Setiap perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja 

karyawan dengan harapan apa yang menjadi tujuan perusahaan akan tercapai. 

Berbagai cara akan ditempuh oleh perusahaan dalam meningkatkan kinerja 

karyawannya, misalnya dengan memperhatikan kepuasan kerja karyawan dan 

memberikan motivasi kepada karyawan tersebut. Agar kepuasan kerja 

karyawan selalu konsisten maka setidak–tidaknya perusahaan selalu 

memperhatikan lingkungan di mana karyawan melaksanakan tugasnya yang 

berhubungan dengan rekan kerja, pimpinan, suasana kerja, dan hal–hal lain 

yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalankan 

pekerjaannya. 

PT. Rafi Kemajaya Abadi dalam usahanya memerlukan karyawan atau 

tenaga kerja sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Jumlah karyawan pada PT. Rafi Kemajaya Abadi Tahun 2015 dapat dilihat 

pada Tabel 1.1 

Tabel 1.1 

PT. Rafi Kemajaya Abadi 

Jumlah Karyawan Menurut Jabatan 

Tahun 2015 

No Jabatan Jumlah 

(orang) 

1 Manager Kebun 1 

2 Bagian SDM 15 

3 Bagian Keuangan 22 

4 Bagian IT 6 

5 Mekanik 12 

5 Mandor I 8 

6 Mandor Lapangan 66 

7 Krani Divisi 11 

8 Security 35 

 Jumlah 176 

Sumber : PT. Rafi Kemajaya Abadi. 2015 
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Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah karyawan di PT. Rafi 

Kemajaya Abadi berjumlah 176 orang yang terbagi dalam 8 (delapan) bidang 

pekerjaan. Selain mempekerjakan langsung karyawan, PT. Rafi Kemajaya 

Abadi juga menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan rekanan dalam 

beberapa jenis pekerjaan yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.2 

PT. Rafi Kemajaya Abadi 

Jumlah Karyawan Perusahaan Rekanan Jenis Pekerjaannya 

Tahun 2015 

No Jenis Pekerjaan Status Jumlah 

(orang) 

1 Bagian Panen Karyawan Perusahaan Rekanan 200 

2 Bagian Perawatan Karyawan Perusahaan Rekanan 63 

3 Bagian Land Clearing Karyawan Perusahaan Rekanan 14 

4 Bagian Pembibitan Karyawan Perusahaan Rekanan 8 

5 Bagian Pengangkutan Karyawan Perusahaan Rekanan 15 

Jumlah 300 

Sumber : PT. Rafi Kemajaya Abadi. 2015 

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas diketahui bahwa jenis pekerjaan yang 

paling banyak memerlukan tenaga kerja yaitu bagian panen sebanyak 200 

orang, di mana karyawan ini khusus bekerja memanen buah yang harus 

diselesaikan sebelum lewat batas waktu panen, agar kualitas buah tetap 

terjaga. Posisi kedua yaitu bagian mandor lapangan yaitu 66 orang. Karyawan 

ini mempunyai tugas mengawasi karyawan pada bagian lapangan seperti 

karyawan bagian panen dan bagian perawatan. Posisi ketiga yaitu bagian 

perawatan yaitu 63 orang. Karyawan ini bertugas merawat kebun, bibit dan 

juga pohon sawit. Posisi keempat bagian keuangan berjumlah 22 orang. 

Karyawan ini bertugas melakukan kegiatan administrasi keuangan seperti 

pembayaran kontrak dengan perusahaan rekanan, pembayaran gaji karyawan, 
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pembayaran logistik perusahaan serta mengurus keuangan hasil penjualan 

buah kelapa sawit hasil panen.  

Berikut data perusahaan kontraktor yang menjadi mitra PT. Rafi 

Kemajaya Abadi dalam penyediaan tenaga kerja: 

Tabel 1.3 

PT. Rafi Kemajaya Abadi 

Nama Perusahaan Rekanan Berdasarkan Bidang Pekerjaan 

Tahun 2015 

NO Nama Perusahaan Bidang Pekerjaan 

1 CV. Kurnia Lestari Land Clearing 

2 CV. Mitra Pratama Abadi Land Clearing 

3 CV. Sedayu Karma Prakasa Land Clearing 

4 CV. Setya Kencana  Land Clearing 

5 CV. Putra Pinoh Pengangkutan Buah  

6 CV. Wijaya Kusuma Pengangkutan Buah 

7 CV. Kencana Perawatan Kebun 

Sumber: PT. Rafi Kemajaya Abadi. 2015 

Dalam proses rekruitment karyawan PT. Rafi Kemajaya Abadi 

menerapkan proses rekruitment berdasarkan keahlian, misalnya untuk bagian 

keuangan karyawan yang direkrut merupakan lulusan Sarjana Ekonomi atau 

Akuntansi, untuk bidang IT karyawan yang direkrut merupakan lulusan 

sarjana Teknik Informatika atau sekurang-kurangnya tenaga IT yang memiliki 

sertifikat dan telah terlatih terutama dalam bidang pemetaan maupun 

pengolahan data. Untuk bidang keamanaan (security) sebagian besar 

karyawan yang direkrut merupakan masyarakat setempat yang sebelumnya 

diberikan pelatihan sebagai tenaga security melalui kerjasama perusahaan 

dengan lembaga terkait. 
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Tabel 1.4 

PT. Rafi  Kemajaya Abadi  

Tingkat Perputaran Karyawan ( Labour Turnover ) 

Tahun 2012-2014 

 

Tahun Jumlah Karyawan Turnover Perubahan 

Awal Masuk Keluar Akhir Naik / 

Turun 

2012 88 7 0 95 7,65 7,95 

2013 95 12 3 104 9,05 9,47 

2014 104 129 57 176 51,43 69,23 

Sumber : PT. Rafi  Kemajaya Abadi, 2015  

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa tingkat perputaran karyawan (labour 

turnover) selama Tahun 2012-2014 mengalami fluktuasi. Tahun 2012, 

perputaran karyawan sebanyak 7,65% yang disebabkan jumlah karyawan 

yang masuk sebanyak 7 orang dan jumlah karyawan yang keluar 0. Pada 

Tahun 2013, perputaran karyawan mengalami peningkatan sebesar 9,05% 

yang disebabkan jumlah karyawan yang masuk lebih besar dibandingkan 

jumlah karyawan yang keluar. Sedangkan pada Tahun 2014, tingkat 

perputaran karyawan terus mengalami peningkatan  menjadi 51,43%, 

tingginya angka karyawan yang keluar pada Tahun 2014 disebabkan 

banyaknya karyawan yang dianggap sudah memiliki kemampuan yang 

dimutasikan oleh perusahaan ke perusahaan lain yang masih tergabung dalam 

satu group dengan PT. Rafi Kemajaya Abadi. 

Ketidakhadiran atau kemangkiran karyawan dalam suatu periode 

tertentu merupakan salah satu masalah sumber daya manusia yang harus 

diselesaikan dengan segera oleh menejemen perusahaan. Menurut Umar 
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(2005:161 ) ketidakhadiran atau kemangkiran karyawan dalam bekerja dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

%100x
HKxJK

KH
AK   

Di mana : AK = Angka kemangkiran  

                 KH = Jumlah hari karyawan absen tiap periode                  

                 JK  = Jumlah rata-rata karyawan tiap periode 

                 HK = Jumlah hari kerja tiap periode 

 

Berdasarkan data yang telah diperoleh tampak bahwa tingkat 

kedisiplinan karyawan masih kurang atau rendah. Hal ini dapat dilihat dari 

absensi karyawan yang meningkat dalam tiga tahun terakhir. Hal tersebut 

dapat dilihat dari Tabel 1.5 berikut : 

Tabel 1.5 

PT. Rafi  Kemajaya Abadi  

Absensi Karyawan 

Tahun 2012-2014 

Tahun Jumlah 

Hari 

Kerja 

(HK) 

Jumlah 

Karyawan 

(JK) 

Jumlah Absensi (Hari) Total 

Jumlah 

Absensi 

(Hari) 

% 

Sakit Izin Alpa (KH) 

2012 306 95 32 17 6 55 0,19 

2013 308 104 34 58 6 98 0,31 

2014 315 176 66 73 3 142 0,26 

Sumber : PT. Rafi  Kemajaya Abadi, Tahun 2015 

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah kemangkiran karyawan 

semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2012, persentase 

kemangkiran sebesar 0,19%. Pada Tahun 2013 persentase kemangkiran 
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mengalami peningkatan menjadi 0,31%. Pada Tahun 2014 menjadi 0,26%. 

Jika hal tersebut dibiarkan, maka dapat berakibat dengan turunnya kinerja 

karyawan yang akan berdampak negatif bagi perusahaan. 

Menilai kinerja berarti membandingkan kinerja aktual bawahan dengan 

standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Jika dikerjakan dengan benar, hal ini 

akan memberikan manfaat yang penting bagi karyawan, atasan serta 

departemen SDM dan perusahaan. Atasan atau supervisor atau manajer 

menilai kinerja karyawan untuk mengetahui tindakan apa yang sudah 

dilakukan atau yang akan dilakukan selanjutnya. Umpan balik yang spesifik 

dari atasan akan memudahkan karyawan untuk membuat perencanaan-

perencanaan kerja serta keputusan-keputusan yang lebih efektif untuk 

kemajuan perusahaan. 

Dalam melakukan penilaian kinerja, yang dinilai adalah kontribusi 

karyawan kepada organisasi selama periode waktu tertentu. Umpan balik 

memungkinkan karyawan mengetahui seberapa baik mereka bekerja bila 

dibandingkan dengan standar organisasi. Dari beberapa pengertian yang 

dikemukakan mengenai penilaian kinerja dapat disimpulkan bahwa penilaian 

kinerja berkenaan dengan seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan yang 

ditugaskan. 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja karyawan yang dilakukan oleh 

PT. Rafi Kemajaya Abadi periode triwulan ke 4 (empat) Tahun 2014 terhadap 

146 orang karyawan, diperoleh informasi sebagai berikut: 
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Tabel 1.6 

PT. Rafi  Kemajaya Abadi  

Penilaian Kinerja Karyawan 

Triwulan 4 Tahun 2014 

No BOBOT KRITERIA Jumlah Karyawan % 

1 241-320 SANGAT BAIK 127 86.97 

2 161-240 BAIK 17 11.64 

3 81-160 CUKUP 2 1.37 

4 0-80 BURUK 0 0 

Jumlah 146 100 

Sumber: PT. Rafi  Kemajaya Abadi Tahun 2015 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa hasil penilaian kinerja 

karyawan dilingkungan PT. Rafi  Kemajaya Abadi dari 146 karyawan yang 

dilakukan pengukuran kinerjanya terdapat 127 orang atau 86,97% memiliki 

kinerja dengan kategori sangat baik, dan 17 orang atau 11,64% memiliki 

kinerja dengan kategori baik dan 2 orang atau 1,37% memiliki kinerja dengan 

kategori cukup. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah; apakah kepuasan kerja  

berpengaruh terhadap kinerja mandor pada PT. Rafi Kemajaya Abadi. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan masalah lebih jelas dan terarah, maka ruang lingkup 

yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi hanya pada sub-sub variabel 

kepuasan kerja yang mencakup; pekerjaan, upah/gaji, promosi, supervisi, 

rekan kerja serta variabel kinerja karyawan. 
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja 

terhadap kinerja mandor pada PT. Rafi Kemajaya Abadi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi pihak-

pihak sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman dalam praktek bidang manajemen sumber daya manusia. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perusahaan dan instansi terkait terutama dalam bidang 

pengelolaan sumberdaya manusia. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 

masukan untuk referensi bagi mahasiswa yang ingin mengkaji lebih dalam 

mengenai pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Kepuasan kerja merupakan penilaian, perasaan atau sikap seseorang 

atau karyawan terhadap pekerjaannya dan berhubungan dengan lingkungan 

kerja, jenis pekerjaan, kompensasi, hubungan antar teman kerja, hubungan 

sosial di tempat kerja dan sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
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kepuasan kerja adalah dipenuhinya beberapa keinginan dan kebutuhannya 

melalui kegiatan kerja atau bekerja. 

Kinerja adalah hasil (output) yang diperoleh seimbang dengan 

masukan (input) yang diolah dengan melalui perbaikan cara kerja. Sehingga 

pemborosan waktu, tenaga dan berbagai input lainnya dapat dikurangi sejauh 

mungkin dan hasilnya tentu lebih baik dan banyak hal yang dapat dihemat. 

Yang jelas waktu dipergunakan secara efisien atau tidak terbuang sia-sia dan 

tenaga dapat digunakan secara efektif. Sehingga pencapaian tujuan usaha atau 

sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan dapat terselenggara dengan 

baik, efektif dan efisien”. 

Kinerja individu dapat dinilai dari apa yang dilakukan oleh individu 

yaitu bagaimana seseorang melaksanakan pekerjaannya atau unjuk kerja (job 

performance). Dengan demikian kinerja tidak haya dipandang sebagai 

perbandingan atau rasio masukan dan keluaran saja melainkan kemampuan 

seorang karyawan untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap 

lingkungan kerjanya dan mampu mewujudkan sesuatu yang berguna bagi 

dirinya, penuh ide yang kreatif, berwawasan jauh kedepan dan senantiasa 

berupaya mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Keterangan: 

a. X = Kepuasan kerja karyawan PT. Rafi Kemajaya Abadi 

b. Y = Kinerja Karyawan PT. Rafi Kemajaya Abadi 

 

Berdasarkan Gambar 1.1 diketahui bahwa variabel-variabel dalam 

penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

a. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kepuasan kerja karyawan  

dalam meningkatkan kemampuan karyawan (X). 

b. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja mandor (Y). 

 

G. Metode Penelitian 

1. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2007:55): ''Populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; objek/subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya''. 

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan dengan jabatan   

Mandor 1 dan Mandor Lapangan dengan jumlah 74 orang karyawan 

PT. Rafi Kemajaya Abadi.  Kriteria populasi untuk menjadi sampel 

X Y
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dalam penelitian ini adalah sekurang-kurangnya telah bekerja selama 2 

Tahun di PT. Rafi Kemajaya Abadi. 

b. Sampel 

Menurut Sugiyono (2007:61): “Sampel adalah sebagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimilki oleh populasi tersebut”. Dalam 

penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang dilakukan 

terhadap orang atau benda berdasarkan kebetulan ada atau dijumpai, di 

mana dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Rafi Kemajaya Abadi.  

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 

73 orang karyawan dengan jabatan Mandor 1 dan Mandor Lapangan di 

lingkungan PT. Rafi Kemajaya Abadi. 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik 

dari individu atau perseorangan, seperti dari wawancara atau pengisian 

kuesioner yang dilakukan oleh peneliti (Umar, 2005:42). Sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanggapan responden yang 

diperoleh melalui kuesioner tentang kepuasan kerja dan kinerja 

karyawan yang menjadi objek dalam penelitian ini. 
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b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti melainkan diperoleh dari manajemen 

PT. Rafi Kemajaya Abadi. Data tersebut berbentuk catatan-catatan, 

dokumen dan arsip sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2010:231) wawancara 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu. Wawancara dalam penelitian  ini mencakup aspek 

yang berkaitan dengan: 

1) Persepsi menyeluruh penilai mengenai kinerja ternilai termasuk 

keunggulan dan kelemahan setiap indikator-indikator kinerja; 

2) Kemungkinan promosi ternilai; 

3) Jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan ternilai sekarang; 

4) Kekuatan dan kelemahan ternilai; 

5) Kebutuhan pengembangan SDM ternilai. 

 

b. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

mempunyai cirri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang 

lain yaitu wawancara dan kuesioner. Karena observasi tidak selalu 

dengan obyek manusia tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. 
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Sutrisno Hadi, dalam Sugiyono (2012:145) mengemukakan bahwa: 

“Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara 

yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dari 

segi proses pelaksanaannya, observasi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu 

observasi berperan serta (participant observation) dan observasi non 

partisipan (non participant observation)”. 

Yang dimaksud dengan observasi dalam penelitian ini adalah 

proses pengukuran kinerja karyawan di lingkungan PT. Rafi Kemajaya 

Abadi yang dilakukan oleh atasan langsung dan atasan tak langsung. 

4. Metode Analisis Data 

Agar suatu data yang dikumpulkan dapat bermanfaat, maka harus 

diolah dan dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan dasar 

pengambilan keputusan. Tujuan metode analisis data adalah untuk 

menginterprestasikan dan menarik kesimpulan dari sejumlah data yang 

terkumpul. 

Adapun tahap-tahap analisis data kuantitatif yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Uji Kualitas Data 

1) Uji validitas  

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur 

itu mampu mengukur apa yang ingin diukur. Teknik yang 

digunakan untuk validitas instrumen dalam penelitian ini adalah 
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dengan mengunakan cara mengkorelasi skor tiap pertanyaan 

dalam kuesioner dengan skor totalnya menggunakan rumus 

korelasi product moment yang menurut umar (2005:190) adalah: 

𝒓 =
𝒏(∑ 𝑿𝒀) − (∑ 𝑿)(∑ 𝒀)

√[𝒏 ∑ 𝑿𝟐 − (∑ 𝑿)𝟐][𝒏 ∑ 𝒀𝟐 − (∑ 𝒀)𝟐]
 

Dimana: 

X = skor pernyataan 

Y =  skor total 

Nilai korelasi product moment yang diperoleh kemudian 

akan dibandingkan dengan nilai korelasi tabel (r tabel) dengan 

tingat signifikan (a) = 0,01, dan jumlah data (n)=100. kriteria 

keputusannya adalah jika r hitung > r tabel, maka pernyataan 

tersebut dinyatakan valid, jika r hitung < r tabel, maka pernyataan 

tersebut dinyatakan tidak valid. 

2) Uji reliabilitas 

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah 

instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih 

dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama akan 

menghasilkan data yang konsisten. Dengan kata lain, reliabilitas 

instrumen mencirikan tingkat konsistensi. Banyak rumus yang 

dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas di antaranya adalah  

rumus Cronbach Alpha: 

∝ =  
𝑛

𝑛 − 1
 (1 − 

∑ 𝑉𝑖

𝑉𝑖
) 
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Keterangan : 

n  = Jumlah butir 

Vi = Varians butir 

α  = Jumlah 

Vt  = Varians nilai total 

 

Menurut Sugiyono (2010:137): “Suatu intrumen 

pengukuran dikatakan reliabel bila memberikan hasil yang 

konsisten pada setiap pengukuran. Perhatikan bahwa suatu 

pengukuran mungkin reliabel namun tidak valid, tetapi suatu 

pengukuran tidak bisa dikatakan valid jika tidak reliabel”. 

Kuesioner dikatakan reliable apabila kuesioner tersebut 

memberikan hasil yang konsisten. Jika digunakan secara berulang 

kali dengan asumsi kondisi pada saat pengukuran tidak berubah. 

Uji reliabilitas setiap variabel dilakukan dengan Cronbach Alpha. 

Data yang diperoleh dapat dikatakan reliable apabila nilai 

Cronbach Alpha lebih besar atau sama dengan 0,6. Dalam 

penelitian ini uji reliabilitas dilakukan dengan program SPSS. 

b. Uji Normalitas 

Uji distribusi normal adalah uji untuk mengukur apakah data 

kita memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik 

parametrik (statistik inferensial). Uji Normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, distribusi data normal 

jika nilai p < 0,05. 
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c. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Menurut Sugiyono (2011:261) ”Regresi linier sederhana 

didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel 

independen dengan satu variabel dependen”. Untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini maka digunakan analisis regresi 

sederhana (Simple Regression). Analisis regresi sederhana pada 

dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen 

(terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel 

penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau 

memprediksi rata-rata populasi atau variabel dependen berdasarkan 

nilai variabel independen yang diketahui. 

Persamaan regresi linier sederhana dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen atau 

bebas kepuasan kerja karyawan terhadap kinerja karyawan (Y). 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏 𝑋 

Keterangan : 

Y  = Kinerja karyawan 

a  = Konstanta 

b = Koefisien regresi sederhana 

X = Kepuasan kerja karyawan 

 

d. Koefisien Korelasi 

Untuk menunjukkan besarnya keeratan hubungan antara dua 

variabel acak yang masing-masing memiliki skala pengukuran 
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minimal interval dan berdistribusi bivariat, digunakan koefisien 

korelasi yang dirumuskan sebagai berikut: 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖

𝑛
𝑖=1 − ∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑌𝑖

𝑛
𝑖=1

√𝑛 ∑ 𝑋𝑖
2𝑛

𝑖=1 − (∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1 )2√𝑛 ∑ 𝑌𝑖

2𝑛
𝑖=1 − (∑ 𝑌𝑖

𝑛
𝑖=1 )2

 

 

Koefisien korelasi yang dirumuskan seperti itu disebut koefisien 

korelasi Pearson atau koefisien korelasi product moment. Besar r 

adalah  − 1 ≤ rxy ≤ + 1, tanda +  menunjukkan pasangan X  dan Y 

dengan arah yang sama, sedangkan tanda − menunjukkan pasangan X 

dan Y dengan arah yang berlawanan. Nilai rxy yang besarnya semakin 

mendekati 1 menunjukkan hubungan X dan Y cenderung sangat erat.  

Jika mendekati 0 hubungan X dan Y cenderung kurang kuat. Nilai  rxy 

= 0 menunjukkan tidak terdapat hubungan antara X dan Y 

e. Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen/terikat. 

Menurut Arikunto (2006:276): “Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol (0) dan satu (1). Nilai R² yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen (bebas) dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen”. 

Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crosssection) 

relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing 



20 
 

pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya 

mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. 

Menurut Ghozali (2005:83): “Kelemahan mendasar penggunaan 

koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen 

yang dimaksudkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel 

independen, maka R² pasti meningkat tidak peduli apakah variabel 

tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen”. 

Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan 

nilai Adjusted R² (Adjusted R Square) pada saat mengevaluasi mana 

model regresi sederhana terbaik. Tidak seperti R², nilai Adjusted R² 

dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke 

dalam model.  

f. Pengujian Hipotesis 

Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini apakah 

variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, maka digunakan 

pengujian yaitu dan uji – F. 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Signifikan berarti hubungan yang terjadi 

dapat berlaku untuk populasi. Uji F mengikuti distribusi F dengan 

derajat kebebasan k dan (n-k-1). Jika hipotesis nol keseluruhan ditolak, 

satu atau lebih koefisien regresi sederhana majemuk populasi 

mempunyai nilai tak sama dengan nol. 
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Digunakan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh 

kepuasan kerja sebagai variabel independen terhadap kinerja 

karyawan. 

Kriteria Pengujian : 

1) Ho diterima dan Ha ditolak jika F hitung ≤ F tabel, sehingga 

tidak ada pengaruh yang signifikan dari X terhadap Y. 

2) Ho ditolak dan Ha diterima jika F hitung > F tabel, sehingga 

ada pengaruh yang signifikan dari X terhadap Y. 

  

  

 


