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 BAB I   

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

PT. Angkasa Pura II (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha 

Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa 

kebandaraudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara di wilayah 

Indonesia Barat. Angakasa Pura II telah mendapatkan kepercayaan dari 

Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola dan mengupayakan 

pengusahaan Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng yag kini berubah nama 

menjadi Bandara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta serta Bandara Halim 

Perdanakusuma sejak Tanggal 13 Agustus 1984. 

Angkasa Pura II telah mengelola 13 Bandara, salah satu di antaranya 

adalah Bandar Udara Supadio yang terletak di Kabupaten Kubu Raya 

Kalimantan Barat, jaraknya dari Kota Pontianak sekitar 17 km. Bandar udara 

ini awalnya dibangun pada awal Tahun 1940-an sebagai Bandar Udara Sungai 

Durian. Pada Tahun 1980-an Bandar udara ini dinamai kembali sebagai 

Bandar Udara Supadio dan sejak Tahun 1989 rute internasional dibuka dari 

bandar udara Supadio ke bandar udara internasional Kuching. 

Adapun jumlah karyawan PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang 

Supadio Pontianak sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 

PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Supadio Pontianak 

Jumlah Karyawan 

Tahun 2017 

Divisi Unit Jumlah  Jumlah Total 

Adkom 

Akuntansi 6 

25 

184 

Keuangan 7 

Komersial 7 

PKBL (Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan) 

5 

Operasi 

Pelayanan Bandara 21 

121 
Pengamanan Bandara 56 

PKP-PK (Pertolongan Kecelakaan 

Penerbangan dan Pemadam Kebakaran) 

44 

Teknik 

Elektro 12 

38 LMP (Listrik Mekanik dan Peralatan) 17 

Tekum (Teknik Umum) 9 

Sumber : PT. Angkasa Pura II (Persero) Pontianak, 2017 

Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah karyawan sampai dengan 

Tahun 2017 sebanyak 184 orang, di mana di antara 3 (tiga) divisi, jumlah 

karyawan terbanyak pada divisi operasi yaitu sebesar 65,76%. 

Ketidakhadiran atau kemangkiran karyawan dalam suatu periode 

tertentu merupakan salah satu masalah sumber daya manusia yang harus 

diselesaikan dengan segera oleh manajemen perusahaan.  

Tabel 1.2 

PT. Angkasa Pura II (Persero) Divisi Operasi Cabang Supadio Pontianak  

Tingkat Absensi 

Tahun 2014 - 2016 

Tahun 

Jumlah  

Karyawan 

(JK) 

Jumlah  

Hari  

Kerja (HK) 

Jumlah Absensi (KH) Tingkat 

Absensi 

(%) 
Sakit Izin Alpa 

Tota

l 

2014 106 247 10 78 - 88 0,34 

2015 119 249 140 22 81 243 0,82 

2016 119 241 146 34 76 256 0,89 

Sumber : PT. Angkasa Pura II (Persero) Pontianak, 2017 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat absensi pada Tahun 2015 

mengalami kenaikan sebesar 141,17% jika dibandingkan dengan Tahun 2014 

dan pada Tahun 2016 tingkat absensi juga mengalami kenaikan sebesar 

8,53%. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan                   

PT. Angkasa Pura II (Persero) Divisi Operasi Cabang Supadio Pontianak 

bahwa kondisi semangat kerja karyawan di PT. Angkasa Pura II (Persero) 

Divisi Operasi Cabang Supadio Pontianak kurang baik, hal dibuktikan dengan 

tingkat absensi yang mengalami kenaikan tiap tahun selama 3 (tiga) tahun 

terakhir. Semangat kerja karyawan PT. Angkasa Pura II (Persero) Divisi 

Operasi Cabang Supadio Pontianak kurang baik dikarenakan kurang baiknya 

hubungan antara pimpinan dengan karyawan lainnya serta kurangnya 

perhatian pimpinan terhadap bawahan dalam hal promosi jabatan bagi 

karyawan serta disebabkan oleh pelaksanaan sistem kepegawaian berupa 

reward dan punishment. Penerapan peraturan kerja di PT. Angkasa Pura II 

(Persero) Cabang Supadio Pontianak terlaksana dengan baik dan seluruh 

karyawan selalu mematuhi aturan yang ditetapkan oleh perusahaan, namun 

atasan kurang perhatian terhadap karyawannya. Untuk keamanan di                    

PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Supadio Pontianak sangat terjaga, ini 

terbukti dengan ketatnya pengamanan di sekitar kantor dan area parkir. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti diperoleh bahwa 

kondisi lingkungan kerja di PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Supadio 

Pontianak, hubungan antar karyawan dalam hal kerjasama berjalan dengan 
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baik yaitu adanya rasa kepedulian karyawan dalam membantu sesama 

karyawan. Untuk tingkat kebisingan di tempat kerja kurang baik, dikarenakan 

suara pesawat masih kedengaran di ruangan tempat bekerja. Untuk 

penerangan di kantor sudah baik, hal ini dibuktikan dengan cukupnya lampu 

penerangan di kantor yang sudah sesuai dengan kebutuhan kerja karyawan. 

Sirkulasi udara di kantor cukup memadai dikarenakan seluruh ruangan kerja 

menggunakan Air Conditioner. 

Dalam suatu organisasi diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang 

kinerja organisasi tersebut, salah satunya adalah semangat kerja yang tinggi. 

Semangat kerja merupakan keadaan yang harus ada bila aktivitas proses kerja 

ingin berjalan lancar. Dengan adanya semangat kerja yang tinggi, maka tujuan 

organisasi tersebut dapat tercapai sesuai rencana. 

Menurut Umar (2005:3) : “Manajemen sumber daya manusia sebagai 

suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas 

pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan 

pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi 

perusahaan secara terpadu”.  

Secanggih apapun alat-alat yang dimiliki organisasi tetaplah manusia 

yang membuat dan mengoperasikannya. Karena manusia (dalam hal ini 

karyawan) memiliki pikiran, perasaan, status, keinginan dan latar belakang 

yang bermacam-macam harus dikelola dengan baik melalui manajemen 

sumber daya manusia. Jika karyawan merasa nyaman, senang dan semangat 

dalam pekerjaannya, maka akan memberikan hal positif terhadap kinerjanya. 
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Dengan semangat kerja yang tinggi, pegawai akan dapat bekerja 

dengan perasaan senang dan bergairah sehingga mereka akan berprestasi 

dalam pekerjaannya. Menurut Sedarmayanti (2009:21) : “Lingkungan kerja 

adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan 

sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan 

kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok”. 

Pada umumnya karyawan cenderung lebih senang dengan adanya 

kondisi lingkungan kerja yang baik dan nyaman, sehingga efisiensi kerja suatu 

organisasi atau perusahaan dapat tercapai dengan baik. Dengan demikian 

penting bagi pimpinan untuk memperhatikan hal ini sebagai salah satu cara 

untuk meningkatkan semangat kerja karyawannya. Adanya semangat kerja 

juga tercermin jika karyawan merasa senang dengan pekerjaannya. Karyawan 

akan lebih banyak memberikan perhatian, imajinasi dan lebih terampil dalam 

melakukan pekerjaan mereka. 

Anwar (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Lingkungan Kerja Pegawai Terhadap Semangat Kerja Pegawai Kantor 

Imigrasi Kota Samarinda”, menyatakan bahwa lingkungan kerja memiliki 

pengaruh positif terhadap semangat kerja pegawai.  

Hasanah (2016) dalam penelitiannya dengan judul “Pengaruh 

Lingkungan Kerja Terhadap Semangat Kerja Karyawan Bagian Service Pada 

PT. United Tracktor TBK Pekanbaru” menyatakan bahwa lingkungan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap semangat kerja. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka judul yang dipilih adalah “Pengaruh 

Lingkungan Kerja Terhadap Semangat Kerja Karyawan pada PT. Angkasa 

Pura II (Persero) Divisi Operasi Cabang Supadio Pontianak”. 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah apakah Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap 

Semangat Kerja Karyawan pada PT. Angkasa Pura II (Persero) Divisi Operasi 

Cabang Supadio Pontianak? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar masalah dalam penelitian ini lebih terarah, maka penulis 

membatasi permasalahan pada pengaruh lingkungan kerja yang indikatornya 

terdiri dari : penerangan, sirkulasi udara, suasana kerja, kebersihan tempat 

kerja, hubungan kerja, keamanan, dan kepedulian pimpinan terhadap semangat 

kerja karyawan pada PT. Angkasa Pura II (Persero) Divisi Operasi Cabang 

Supadio Pontianak. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

lingkungan kerja berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan pada              

PT. Angkasa Pura II (Persero) Divisi Operasi Cabang Supadio Pontianak. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Dengan penelitian ini penulis berharap penelitian ini dapat menjadi 

informasi dan bahan pertimbangan untuk perusahaan dalam mengelola 

lingkungan kerja yang dapat mendukung semangat kerja karyawan. 

2. Bagi Penulis 

Dengan penelitian ini penulis berharap dapat menambah pengetahuan dan 

semoga dapat diterapkan dan acuan untuk kerja kelak dalam menciptakan 

semangat kerja karyawan. 

3. Bagi Almamater 

Dengan penelitian ini penulis berharap dapat menambah informasi dan 

referensi bagi peneliti lebih lanjut dan untuk Perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Pontianak. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Sumber daya manusia di perusahaan perlu dikelola secara profesional 

agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan dan 

kemampuan organisasi perusahaan. Keseimbangan tersebut merupakan kunci 

utama perusahaan agar dapat berkembang secara produktif dan wajar.  

Menurut Nitisemito (2015:183) : “Lingkungan kerja adalah segala 

sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya 

dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan, misalnya kebersihan, musik, 

dan lain-lain”. 



8 

 

 

 

Lingkungan kerja yang sehat adalah lingkungan kerja yang mampu 

mempengaruhi, mendorong dan memberikan motivasi bagi karyawan untuk 

bekerja secara optimal sesuai dengan profesinya sehingga tercapainya 

kepuasan dalam bekerja dan berkarya. Lingkungan kerja yang baik akan 

mendatangkan suasana yang menyenangkan, penataan lingkungan kerja dapat 

dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya untuk memberikan semangat kerja 

pada karyawan. 

Menurut Nitisemito (2015:160) : “Semangat kerja adalah melakukan 

pekerjaan secara lebih giat, sehingga dengan demikian pekerjaan akan 

diharapkan lebih cepat dan lebih baik”. 

Berdasarkan pemikiran di atas, maka dapat digambarkan sebuah 

kerangka pemikiran seperti pada Gambar 1.1 : 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Semangat Kerja Karyawan  
 

 

 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini yaitu Penelitian Asosiatif, di mana menurut 

Siregar (2015:15) : “Penelitian Asosiatif merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua vriabel atau lebih, 

dengan demikian maka akan dapat dibangun suatu teori yang berfungsi 

 

Lingkungan  

Kerja 

 (X) 

 

 

Semangat Kerja 

Karyawan 

(Y) 
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untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala dalam 

penelitian”. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

1) Wawancara  

Wawancara adalah proses memperoleh data atau keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka 

antara pewawancara dan responden. Dalam hal ini yang menjadi 

sumber ialah orang yang berwenang memberikan data dalam 

penelitian ini. 

2) Observasi 

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan 

data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi 

lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian. 

Dalam hal ini peneliti langsung turun ke lapangan guna 

memperoleh data yang diinginkan.   

3) Kuesioner 

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang 

memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, 

perilaku, dan karakteristik yang dijadikan responden. 
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b. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2013:137) : “Data sekunder adalah data yang 

diperlukan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel 

dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian”. 

Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan data karyawan PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang 

Supadio Pontianak. 

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Sugiyono (2013:90) : “Populasi merupakan wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Angkasa Pura II (Persero) 

Divisi Operasi Cabang Supadio Pontianak Tahun 2017 yang berjumlah 

121 orang. 

b. Sampel 

Menurut Sugiyono (2013:81) : “Sampel merupakan bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Metode 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Non Probability 

Sampling, di mana menurut Siregar (2015:60) : “Non Probability 

Sampling ialah teknik pengambilan sampel yang menganggap setiap 

unsur yang terdapat dalam populasi tidak memiliki kesempatan atau 
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peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel”. Penentuan jumlah 

sampel menggunakan Teknik Slovin yaitu : 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

n :  sampel 

N  :  populasi  

e  :  perkiraan tingkat kesalahan = 5% 

𝑛 =
121

1 + 121(0,05)2
 

𝑛 =
121

1,3025
 

𝑛 = 92,90 

Berdasarkan perhitungan di atas, diperolehlah sampel minimal 

sebanyak 93 responden dan jumlah sampel yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 100 responden. 

Teknik penentuan jumlah sampel dibagi secara Proporsional 

menurut bagian unit divisi operasi, dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

Jadi jumlah sampel yang akan diambil pada unit Operasi yaitu : 

1) Pelayanan Bandara  =  21/121 x 100 = 18 

2) Pengamanan Bandara =  56/121 x 100 = 46 

3) PKP-PK  =  44/121 x 100 = 36 
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4. Variabel Penelitian  

Menurut Siregar (2015:18) : “Variabel adalah konsep yang 

mempunyai bermacam-macam nilai, berupa kuantitatif maupun kualitatif 

yang dapat berubah-ubah nilainya. Adapun variabel penelitian dalam 

penelitian ini yaitu : 

 

a. Variabel bebas (Independent Variable) 

Menurut Siregar (2015:18) : “Variabel bebas adalah variabel yang 

menjadi sebab atau mempengaruhi suatu variabel lain (dependent 

variable). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah 

Lingkungan Kerja (X). 

b. Variabel terikat (Dependent Variable) 

Menurut Siregar (2015:19) : “Variabel terikat merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain 

(independent variable). 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Semangat 

Kerja Karyawan (Y).  

 

5. Definisi Operasional Variabel 

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini :  
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Tabel 1.3 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator Item / 

Kuesioner 

Lingkungan 

Kerja  

(X) 

Segala sesuatu 

yang ada di 

sekitar para 

pekerja dan 

yang dapat 

mempengaruhi 

dirinya dalam 

menjalankan 

tugas-tugas 

yang 

dibebankan 

(Sunyoto, 

2012:43). 

Penerangan 

 

 

1. Penerangan berupa lampu 

atau sinar matahari di dalam 

ruangan kerja sudah 

mencukupi. 

2. Intensitas cahaya di ruangan 

kerja sudah sesuai. 

Sirkulasi udara 3. Sirkulasi udara di tepat kerja 

membuat saya bernafas 

dengan oksigen yang cukup. 

4. Berfungsinya ventilasi di 

ruangan kerja membuaat fisik 

saya tetap segar dalam 

bekerja. 

Suasana kerja 5. Suasanan di tempat kerja 

terasa cukup nyaman karena 

jauh dari suara bising. 

Kebersihan 

tempat kerja 

6. Saya merasa tempat kerja 

saya bersih dan tidak 

berdebu. 

Hubungan 

kerja 

7. Hubungan antara karyawan 

dengan pimpinan terjalin 

dengan baik. 

8. Hubungan antar sesama 

karyawan terjalin dengan 

baik. 

Keamanan 9. Satuan keamanan di tempat 

kerja saya sudah bekerja 

dengan baik, sehingga saya 

merasa aman. 

10. Adanya jaminan keselamatan 

terhadap barang-barang saya 

selama saya bekerja. 

Kepedulian 

pimpinan 

11. Keikutsertaan pimpinan 

untuk membantu kesulitan 

karyawan dalam berbagai 

masalah yang dihadapi 

karyawan. 

12. Pimpinan selalu melindungi 

bawahan dari berbagai 

bentuk ancaman. 
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Tabel 1.3 

(Lanjutan) 

Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator Item / 

Kuesioner 

Semangat 

Kerja 

Karyawan 

(Y) 

Semangat 

kerja adalah 

melakukan 

pekerjaan 

secara lebih 

giat, sehingga 

dengan 

demikian 

pekerjaan akan 

diharapkan 

lebih cepat dan 

lebih baik. 

Nitisemito 

(2010:160). 

Kepuasan 

dengan 

penentuan dan 

standar 

pekerjaan. 

1. Program pelatihan yang 

sudah saya ikuti dapat 

membantu dalam melakukan 

pekerjaan dengan baik. 

2. Pimpinan selalu memberikan 

informasi tentang seberapa 

baik pekerjaan yang telah 

saya lakukan. 

Kepuasan 

dengan atasan 

langsung 

3. Pimpinan selalu adil dalam 

hal memperlakukan 

karyawannya. 

4. Pimpinan selalu mencoba 

membantu saya untuk maju. 

Kepuasan 

dengan beban 

kerja langsung 

dan tekanan 

5. Pimpinan dapat membuat 

situasi kerja menjadi cukup 

informal sehingga saya dapat 

menikmati kerja sebaik 

mungkin. 

Kepuasan 

dengan 

perlakuan 

individu 

6. Perusahaan selalu berupaya 

untuk membuat kerja 

karyawan lebih memuaskan. 

7. Saya mendapatkan manfaat 

dari tunjangan kesehatan 

yang telah disediakan oleh 

perusahaan. 

8. Saya menikmati cuti yang 

diberikan oleh perusahaan. 

Kebanggaan 

dengan 

perusahaan  

9. Saya sangat bangga terhadap 

jasa yang dihasilkan oleh 

perusahaan. 

10. Perusahaan mempunyai 

prospek yang bagus di masa 

depan sebagai perusahaan 

yang sehat. 

Kepuasan 

dengan 

administrasi 

penggajian 

11. Besarnya gaji yang saya 

terima sudah sesuai dengan 

beban kerja yang saya 

tanggung. 

Kepuasan 

dengan 

komunikasi 

12. Perusahaan memberikan 

informasi yang dirasakan 

penting bagi karyawan. 
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Tabel 1.3 

(Lanjutan) 

Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator Item / 

Kuesioner 

 

 Pengembangan 

dan kemajuan 

13. Pelatihan dan pengembangan 

yang saya ikuti mendorong 

saya untuk dapat 

mengerjakan pekerjaan yang 

lebih tinggi. 

Instrinsik 

pekerjaan 

14. Saya mempunyai semangat 

kerja untuk hadir di tempat 

kerja setiap hari. 

15. Pekerjaan saya mempunyai 

kontribusi besar terhadap 

operasi perusahaan. 

16. Kondisi kerja di perusahaan 

mendorong saya untuk 

bekerja dengan sebaik-

baiknya. 

 

6. Skala Pengukuran  

Adapun untuk mengukur pendapat responden mengenai 

lingkungan kerja dan semangat kerja karyawan dalam penelitian ini 

menggunakan skala Likert, di mana menurut Siregar (2015:50) : “Skala 

Likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena 

tertentu”. Bentuk jawaban skala Likert terdiri dari : 

a. Sangat Setuju (SS)  =  5 

b. Setuju (S)    =  4 

c. Kurang Setuju (KS)  =  3 

d. Tidak Setuju (TS)   =  2 

e. Sangat Tidak Setuju (STS) =  1 
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7. Uji Instrumen Data 

a. Uji Normalitas Data 

Menurut Ghozali (2011:160) : “Uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu (residual) 

memiliki distribusi normal”. Uji normalitas data dilakukan dengan uji 

Kolmogorov-Smirnov, dengan kaidah keputusan apabila hasil 

Asymp.Sig.(2-tailed) ≥ 0,05 maka data tersebut dinyatakan 

berdistribusi normal. 

 

b. Uji Validitas 

Yaitu suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi yaitu mampu mengukur apa yang 

diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti 

secara tepat. Uji validitas menggunakan Rumus Korelasi Product 

Moment. Selanjutnya nilai korelasi Product Moment yang diperoleh 

akan dibandingkan dengan nilai korelasi tabel (r tabel) dengan tingkat 

signifikansi (α) = 0,05, dan jumlah data (n) = 100. Kriteria keputusan 

adalah jika r hitung > r tabel, maka pernyataan tersebut dinyatakan 

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

tidak valid. 
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Adapun rumus korelasi Product Moment adalah sebagai berikut : 

𝑟𝑥𝑦  = 
𝑁   𝑥𝑦   −   𝑥  𝑦 

  𝑁  𝑋2  –  𝑁  𝑋 
2
  𝑁  𝑌2  –  𝑁  𝑌 

2
 

 

Keterangan :  

X =  skor item pertanyaan 

Y =  skor total pertanyaan 

XY =  skor pertanyaan dikalikan dengan skor total 

N =  Jumlah responden 

 

c. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali 

atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat 

pengukur yang sama pula. Uji reliabilitas instrumen pada penelitian 

ini dengan reliabilitas Alpha Cronbach, oleh karena nilai jawaban 

diberi skor berskala. Untuk menghitung reliabilitas dilakukan dengan 

bantuan komputer program SPSS dan dinyatakan reliabel jika nilai  α  

≥ 0,60 . 

Rumus  koefisien reliabilitas Alpha Cronbach,sebagai berikut : 

𝛼 =  
𝑘

𝑘 − 1
 1 −

 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2   

Keterangan : 

𝛼  =  koefisien reliabilitas yang dicari 

k  =  jumlah butir pertanyaan 

 𝑆𝑖
2  =  jumlah varians butir pertanyaan 

𝑆𝑡
2  =  varians total 
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8. Alat Analisis 

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Menurut Sugiyono (2013:261) : “Analisis regresi linier 

sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu 

variabel independen dengan satu variabel dependen dan digunakan 

untuk memprediksi berapa jauh perubahan nilai variabel dependen, 

bila nilai variabel independen berubah-ubah atau naik turun”.  

Rumus Regresi Sederhana yaitu : 

Ŷ = 𝑎+ 𝑏𝑥 

Keterangan : 

Ŷ =  Semangat Kerja Karyawan 

a =  Konstanta   

b =  Koefisien Regresi 

X =  Lingkungan Kerja  

 

b. Koefisien Korelasi 

Menurut Siregar (2015:337) : “Koefisien korelasi adalah 

bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antara dua variabel 

atau lebih, juga dapat menentukan arah hubungan dari kedua 

variabel”. Untuk kekuatan hubungan, nilai koefisien korelasi di antara 

-1 sampai 1, sedangkan untuk arah dinyatakan dalam bentuk positif 

(+) dan negatif (-). Adapun rumus korelasi sebagai berikut : 
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r = 
𝑁  𝑥𝑦  −   𝑥   𝑦 

  𝑁  𝑋2  –  𝑁  𝑋 
2
  𝑁  𝑌2  –  𝑁  𝑌 

2
 

 

 

Keterangan : 

n  =  banyaknya pasangan data X dan Y 

∑x  =  total jumlah dari variabel X  

∑y  =  total jumlah dari variabel Y 

∑x
2
 =  kuadran dari total jumlah variabel X 

∑y
2
 =  kuadran dari total jumlah variabel X 

∑xy =  hasil perkalian dari total jumlah variabel X dan Y 

 

Adapun tingkat korelasi dan kekuatan hubungan dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini : 

Tabel 1.4 

Tingkat Hubungan dan Kekuatan Hubungan 

No. Nilai Korelasi (r) Tingkat Hubungan 

1 0,00 – 0,199 Sangat Lemah 

2 0,20 – 0,399 Lemah 

3 0,40 – 0,599 Cukup 

4 0,60 – 0,799 Kuat 

5 0,80 – 0,100 Sangat Kuat 

 

c. Koefisien Determinasi 

Menurut Riduwan (2011:139) : “Koefisien Determinasi adalah 

angka yang menyatakan atau digunakan untuk mengetahui kontribusi 

atau sumbangan yang diberikan oleh sebuah variabel atau lebih X 

terhadap variabel Y”. 

Rumus menghitung koefisien determinasi yaitu : 

𝑅 = 𝑟2 × 100% 
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dimana : 

𝑅 =  koefisien diterminasi 

𝑟2 =  koefisien korelasi 

d. Uji Kelayakan Model 

Menurut Ghozali (2011:97) : “Uji kelayakan model digunakan 

untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai 

aktual secara statistik”.  Pengujian ini menggunakan Uji F, dimana Uji 

F merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. Dengan kriteria keputusan yaitu : 

1) Jika F hitung ≥ F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

2) Jika F hitung ≤ F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Menurut Siregar (2015:65) : “Hipotesis adalah dugaan terhadap 

hubungan antara dua variabel atau lebih atau dapat juga diartikan 

bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus 

diuji kebenarannya”.  

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu : 

Ho : Model regresi linier sederhana tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi tingkat semangat kerja yang dipengaruhi oleh 

lingkungan kerja. 

Ha : Model regresi linier sederhana dapat digunakan untuk 

memprediksi tingkat semangat kerja yang dipengaruhi oleh 

lingkungan kerja. 


