
 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan globalisasi 

memberikan dampak secara langsung terhadap seluruh aspek kehidupan 

manusia dan dunia bisnis. Dalam persaingan globalisasi ini menuntut 

organisasi untuk merespon manusia atau karyawan yang berkualitas, baik dari 

segi kemampuan, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian untuk 

suatu kemajuan. Manusia memegang peran penting dalam menjalankan 

kegiatan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang penting bagi 

organisasi, oleh karena itu setiap perusahaan dituntut untuk mengarahkan 

sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin sehingga perusahaan bisa 

mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sumber daya manusia atau karyawan 

sangat berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi karena merupakan 

perencanaan, pelaku, penggerak, dan penentu terwujudnya suatu tujuan dalam 

organisasi agar tercapai dengan maksimal. 

Oleh karena itu maka karyawan harus memiliki rasa tanggung jawab 

yang tinggi atau memiliki semangat kerja yang tinggi dalam menjalankan 

tugasnya sehingga berdampak pada meningkatnya prestasi kerja. Semangat 

kerja karyawan yang tinggi merupakan hal yang sangat diinginkan  

perusahaan, maka kinerja atau produktivitas perusahaan secara keseluruhan 

akan meningkat dan perusahaan dapat bertahan dalam persaingan bisnisnya. 
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Semangat kerja karyawan dapat dilihat dari kehadiran, kedisiplinan, 

ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan dan produktivitas. Semangat kerja 

yang tinggi dapat didukung oleh komunikasi yang baik, bagaimana karyawan 

berinteraksi, menyampaikan informasi, betukar gagasan, baik antara atasan ke 

bawahan maupun sebaliknya, antara karyawan dengan karyawan, maupun 

karyawan pada satu bagian ke bagian lainnya.  

PT. Guangken Rubber Pontianak-Indonesia bergerak di bidang 

industri karet yang diolah menjadi SIR 10, SIR 20 dan Compound. TSR 

(Technical Specified Rubber) merupakan lateks karet yang digumpalkan terus 

dihaluskan dan dipanaskan untuk digunakan untuk membuat ban, dan selang 

tube untuk mesin. TSR di Indonesia disebut SIR (Standard Indonesian 

Rubber), Perbedaan SIR 10 dan SIR 20 yaitu pada standar spesifikasi mutu 

kadar kotoran, kadar abu dan kadar zat menguap yang sesuai dengan Standar 

Indonesia. 

Sedangkan compound rubber adalah barang karet setengah jadi yang 

telah mengalami proses pencampuran dengan chemical tertentu sesuai dengan 

spesifikasi permintaan customer, contohnya yaitu yang tahan kikis, tidak 

mudah sobek, tahan ozone, tahan kimia, dll.  

PT. Guangken Rubber berkantor pusat di Guangzhou China. Di 

Indonesia didirikan sejak Tahun 2010 dan mulai dioperasikan sejak Bulan 

Januari 2011 sampai sekarang, tepatnya di Kalimantan Barat Desa Wajok 

Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah dengan luas area tanah 

73.000 m². 
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Jumlah produksi di PT. Guangken Rubber Pontianak-Indonesia pada 

Tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

PT. Guangken Rubber Pontianak-Indonesia 

Jumlah Produksi 

Tahun 2014-2016 

Jenis Mutu 2014 (Ton) 2015 (Ton) 2016 (Ton) 

SIR 20 1213,38 754,74 54,18 

SIR 10 326,34     

Compound 289,80 1232,28 1101,24 

Jumlah 1829,52 1987,02 1155,42 

Sumber: PT. Guangken Rubber Pontianak-Indonesia, 2017 

Dilihat dari tabel di atas bahwa jumlah produksi berfluktuasi. Tahun 

2015 jumlah produksi naik sebesar 8,61%, sedangkan Tahun 2016 jumlah 

produksi menurun sebesar 41,85%. Salah satu penyebab jumlah produksi 

menurun yaitu adanya karyawan bagian produksi yang keluar dan harga karet 

turun, sehingga para petani tidak mau menjual karetnya. 

Jumlah karyawan menurut bagian di PT. Guangken Rubber 

Pontianak-Indonesia pada Tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 

PT. Guangken Rubber Pontianak-Indonesia 

Jumlah Karyawan Menurut Bagian 

Tahun 2014-2016 

No Bagian 

Tahun 

2014 

(orang) 

Tahun 

2015 

(orang) 

Tahun 

2016 

(orang) 

1 Direktur 1 1 1 

2 Wakil Direktur 1 1 1 

3 Wakil Manajemen 1 1 1 

4 Petugas Persiapan Dokumen (PPD) 1 1 1 

5 Manajer Produksi 1 1 1 

6 Kabag Produksi 1 1 1 

7 Remilling Drayer 33 35 22 
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8 Kabag Lab 1 1 1 

9 Analis 2 2 1 

10 Kabag Maintenance 1 1 1 

11 Mekanik 3 3 2 

12 Listrik 2 3 2 

13 Manajer Keuangan 1 1 1 

14 Accounting 1 1 1 

15 Kasir 1 1 1 

16 Manajer Pembelian 1 1 1 

17 Kabag Pembelian Bahan Baku 1 1 1 

18 Pembelian 3 3 2 

19 Manajer Penjualan 1 1 1 

20 Kabag Ekspor 1 1 1 

21 Administrasi Ekspor 1 1 1 

22 Kabag Pembelian Bahan Penolong 1 1 1 

23 Pembelian 2 2 2 

24 Manajer HRD 1 1 1 

25 Kabag Logistik 1 1 1 

26 Logistik 2 3 2 

27 Administrasi HRD 1 1 1 

28 Alat Berat 3 3 2 

29 Satpam 1 2 1 

30 Bagian Cleaning Service 1 1 1 

  Total Jumlah Karyawan 72 77 57 

Sumber: PT. Guangken Rubber Pontianak-Indonesia, 2017  

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa pada Tahun 2015 terjadi 

peningkatan sebesar 7%, tetapi pada Tahun 2016 mengalami penurunan yang 

siginifikan yaitu sebesar 26%.  

Namun pada Bulan Februari Tahun 2017 perusahaan merekrut 

karyawan sebanyak 20 orang, dan statusnya masih dalam kategori karyawan 

training selama 3 bulan. Jadi total jumlah karyawan untuk awal Tahun 2017 

sebanyak 77 orang. 
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Perkembangan tingkat absensi karyawan PT. Guangken Rubber 

Pontianak-Indonesia dari Tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Tabel 1.3 

sebagai berikut: 

Tabel 1.3 

PT. Guangken Rubber Pontianak-Indonesia 

Tingkat Absensi Karyawan 

Tahun 2014-2016 

Thn 

Jlh Hari 

Kerja 

(HK) 

Jlh 

Karya

wan 

(JK) 

HK x 

JK 
Jumlah Absensi (Hari) Jumlah 

Absensi 

(KH) 

Persentase 

Tingkat 

Absensi 

Persentase 

Kenaikan/ 

Penurunan Sakit  Izin Alpa 

2014 280 72 20160 305,5 74,0 86,0 465,5 2,31%  - 

2015 297 77 22869 158,5 53,5 54,0 266,0 1,16% (49,78%) 

2016 290 57 16530 170,0 62,5 49,0 281,5 1,70% 46,55% 

Sumber: PT. Guangken Rubber Pontianak-Indonesia, 2017 (data diolah) 

Menurut Umar (2005:161) ketidakhadiran atau tingkat absensi 

karyawan dalam bekerja dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

Rumus Tingkat Absensi =  
KH 

× 100 % 
JK × HK 

Dimana :  

KH = Jumlah hari karyawan absen tiap periode 

JK  = Jumlah rata-rata karyawan tiap periode 

HK = Jumlah hari kerja tiap periode 

Absensi karyawan PT. Guangken Rubber Pontianak Indonesia terdiri 

dari tanpa keterangan (alpa) yang merupakan ketidakhadiran tanpa 

keterangan yang jelas, absensi sakit merupakan izin sakit dengan 

melampirkan surat keterangan dokter jika lebih dari 3 hari, sedangkan absensi 
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izin merupakan absensi dengan pemberitahuan bahwa karyawan yang 

bersangkutan ada urusan penting. Karyawan yang masuk setengah hari tetap 

dianggap hadir, tetapi penilaian di absensi ditulis dengan angka 0,5, karena 

sistem absensi dengan fingerprint dilakukan 2 kali dalam sehari, mulai dari 

Pukul 08.00-12.00 WIB dan 13.00-15.00 WIB. 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat absensi 

karyawan PT. Guangken Rubber Pontianak Indonesia mengalami penurunan 

dan kenaikan. Di mana pada Tahun 2015 tingkat absensi turun sebesar 

49,78%, kemudian pada Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 46,55% 

dari tahun sebelumnya. 

Hasil wawancara saya dengan Ibu Samsunah yang menjabat sebagai 

administrasi HRD PT. Guangken Rubber Pontianak-Indonesia bahwa 

kebanyakan karyawan datang agak telat dan itu diakibatkan bahan baku yang 

datang tidak tepat waktu, kerusakan alat dan lain-lain. 

Hal-hal yang diberikan perusahaan untuk meningkatkan semangat 

kerja karyawan berupa pemberian tunjangan dan fasilitas. Contoh tunjangan 

yang diberikan yaitu BPJS Ketenagakerjaan (kecelakaan kerja, tunjangan 

kematian dan jaminan hari tua) serta BPJS Kesehatan. Sedangkan fasilitas 

yang diberikan berupa masker dan sarung tangan untuk karyawan bagian 

Remilling Drayer, karyawan bagian alat berat diberikan helm untuk 

operasional kerja karyawan. 
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Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Majorsy (2007) dengan 

judul Kepuasan Kerja, Semangat Kerja dan Komitmen Organisasional pada 

Staf Pengajar Universitas Gunadarma bahwa: “Turunnya semangat kerja yang 

dimiliki seseorang akan berdampak pada keterlibatannya terhadap pekerjaan 

dan organisasinya, dan semangat kerja yang rendah dapat menurunkan 

loyalitas karyawan terhadap organisasi”. 

Faktor semangat kerja harus diketahui oleh para pimpinan atau 

manajer perusahaan karena penting bagi keberhasilan suatu usaha. Dikatakan 

penting bagi keberhasilan suatu perusahaan karena semangat kerja dapat 

mempengaruhi produktivitas dan potensi kerja karyawan. Untuk mendukung 

semangat kerja yang optimal harus didukung dengan komunikasi organisasi 

dan motivasi yang baik.  

Berikut adalah labor turnover PT. Guangken Rubber Pontianak-

Indonesia pada Tahun 2014-2016: 

Tabel 1.4 

PT. Guangken Rubber Pontianak-Indonesia 

Labor Turnover 

Tahun 2014-2016 

Tahun 
Karyawan 

Masuk 

Karyawan 

Keluar 

Total 

Karyawan 
Labor Turnover 

2014  -  - 72  - 

2015 5  - 77 6,71% 

2016  - 20 57 29,85% 

Sumber: PT. Guangken Rubber Pontianak-Indonesia, 2017  

Menurut Hasibuan (2012:64) besarnya turnover dapat dihitung 

dengan cara sebagai berikut: 
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Labor 

Turnover = 

Jumlah Karyawan yang 

Keluar/Masuk 
 x 100 

(Total Jumlah Karyawan Tahun 

Sebelumnya+Tahun Berikutnya)/2 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat perputaran 

tenaga kerja di PT. Guangken Rubber Pontianak-Indonesia berfluktuasi. Pada 

Tahun 2015 labor turnover sebesar 6,71% dan pada Tahun 2016 labor 

turnover sebesar 29,85%. Penurunan yang signifikan terjadi pada Tahun 2016 

dikarenakan adanya 20 orang karyawan yang keluar. 20 orang karyawan 

tersebut terdiri dari 13 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Penyebab 

karyawan keluar ada yang mengundurkan diri, sakit dan pensiun. Diketahui 

bahwa 14 orang karyawan mengundurkan diri karena mendapatkan pekerjaan 

di tempat lain. Labor turnover yang tinggi akan berdampak pada perusahaan, 

seperti adanya biaya untuk merekrut karyawan baru, serta pengenalan 

terhadap tugas-tugas untuk karyawan baru yang tentu akan memakan waktu. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusdi, Mukhlis Yunus 

dan Syafruddin Chan (2015) dengan judul Pengaruh Kepuasan Kerja dan 

Loyalitas Karyawan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

serta dampaknya pada Efektifitas Perusahaan PT. Markplus.Inc bahwa: 

“Belum tercapainya efektivitas organisasi serta belum sepenuhnya 

peningkatan Organizational Citizenship Behavior (OCB) dipengaruhi oleh 

loyalitas. Loyalitas yang ditunjukkan oleh beberapa karyawan belum 

menunjukkan tingkat loyalitas yang optimal. Sebagai contoh pada event IMF 



9 
 
 

 

(Indonesia Marketeers Festival) dan SEA (Service Excellence Award) yang 

sangat memerlukan jam kerja lebih untuk lancarnya event tersebut, tapi 

nyatanya pegawai langsung pulang begitu usai jam kantor, meskipun ada 

sedikit pekerjaan yang belum selesai, sehingga pekerjaan menjadi tertunda 

dan baru diselesaikan keesokan harinya. Bila loyalitas pegawai tinggi, maka 

pegawai tersebut akan meluangkan sedikit waktunya untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang tersisa di hari tersebut”. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul ”Pengaruh Semangat Kerja Terhadap 

Loyalitas Karyawan Pada PT. Guangken Rubber Pontianak-Indonesia”. 

B. Perumusan Masalah 

Untuk mempermudah jalannya pemecahan masalah maka diperlukan 

suatu perumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Apakah Semangat Kerja Mempengaruhi Loyalitas Karyawan Pada            

PT. Guangken Rubber Pontianak-Indonesia”. 

C. Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan 

penelitian yang dimaksud, maka penulis membatasi permasalahan pada : 

1. Penulis hanya akan membahas tentang pengaruh semangat kerja terhadap 

loyalitas karyawan. 
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2. Objek yang diteliti adalah seluruh karyawan di lingkungan PT. Guangken 

Rubber Pontianak-Indonesia yang berjumlah 75 orang karyawan pada 

Tahun 2017 sampai Bulan Februari. 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh semangat kerja terhadap loyalitas 

karyawan pada PT. Guangken Rubber Pontianak-Indonesia. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Sebagai pembelajaran yang dapat memberikan wawasan yang 

konkrit sehingga dapat menyesuaikan antara teori yang didapat dengan 

kenyataan. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 

perusahaan untuk menemukan cara yang sistematis dalam memecahkan 

masalah yang berkaitan dengan sumber daya manusia sehingga dapat 

mencegah terjadinya rintangan yang dapat merugikan. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai tambahan referensi dan 

masukan untuk mengembangkan penelitian ini dengan alat atau variabel 

yang berbeda untuk penelitian yang berkaitan dengan sumber daya 

manusia selanjutnya. 
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F. Kerangka Pemikiran 

Semangat kerja yang tinggi akan tampak berupa kesediaan bekerja 

keras dengan sungguh-sungguh, tekun dan bergairah, bekerja dengan senang 

dan bertanggung jawab terhadap tugas, adanya hubungan yang harmonis dan 

bekerjasama dalam bekerja yang didukung dengan kondisi lingkungan kerja 

yang baik dan kesempatan mengembangkan diri. 

 Menurut Nitisemito (2010:160) semangat kerja adalah: “Melakukan 

pekerjaan secara lebih giat, sehingga dengan demikian pekerjaan akan 

diharapkan lebih cepat dan lebih baik”. Sedangkan menurut Hasibuan 

(2009:152) semangat kerja adalah: “Keinginan dan kesungguhan seseorang 

mengerjakan dengan baik serta berdisiplin untuk mencapai prestasi kerja yang 

maksimal”.  

Menurut Mas’ud (2004:257) variabel-variabel yang mempengaruhi 

semangat kerja yaitu: 

1. Kepuasan dengan penentuan dan standar pekerjaan. 

2. Kepuasan dengan atasan langsung. 

3. Kepuasan dengan beban kerja langsung dan tekanan. 

4. Kepuasan dengan perlakuan individu. 

5. Kebanggaan dengan perusahaan. 

6. Kepuasan dengan administrasi penggajian. 

7. Kepuasan dengan komunikasi. 

8. Instrinsik pekerjaan. 

9. Pengembangan dan kemajuan. 

10. Kepuasan dengan rekan sekerja. 

 

Untuk memenuhi kebutuhan karyawan, perusahaan harus benar-benar 

memperhatikan karyawannya, agar karyawan menjadi loyal terhadap 

perusahaan. Menurut Hasibuan (2009:95): “Loyalitas adalah kesetiaan yang 
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dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan membela organisasi di 

dalam maupun di luar pekerjaan dari omongan orang yang tidak bertanggung 

jawab”. 

Menurut Istijanto (2005:205): “Kesungguhan para karyawan tampak 

dalam komitmen mereka terhadap perusahaan, ditunjukkan melalui kesetiaan 

atau loyalitas, bersedia bekerja melebihi kondisi biasa, kebanggan terhadap 

perusahaan, merasa terinspirasi dan memerhatikan nasib perusahaan secara 

keseluruhan. Sebaliknya, karyawan yang tidak loyal terhadap perusahaan 

ditandai dengan produktivitas kerja yang rendah, prestasi kerja yang menurun 

dan tingkat perputaran karyawan yang tinggi”. 

 

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka didapat model kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini dijelaskan pada gambar sebagai berikut : 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran Pengaruh Semangat Kerja Terhadap Loyalitas 

Karyawan 

 

 

 

G. Metode Penelitian 

1. Bentuk Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu 

suatu bentuk metode yang mengungkapkan atau menggambarkan 

keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Pengertian 

Semangat Kerja (X) : 

 

Loyalitas 

Karyawan (Y)  
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metode deskriptif menurut Sugiyono (2009:21) adalah: “Metode yang 

digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil 

penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih 

luas”. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2008:193): “Data primer yaitu sumber 

data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Data 

primer diperoleh dengan cara mengadakan penelitian langsung di 

lapangan maupun terhadap objek yang diteliti guna untuk 

mendapatkan data melalui: 

1) Teknik observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap 

objek yang diteliti.  

2) Teknik wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara kepada 

pihak yang berwenang yaitu HRD atau bagian Administrasi 

HRD PT. Guangken Rubber Pontianak-Indonesia mengenai hal-

hal yang berkaitan dengan judul skripsi ini.  

3) Teknik penyebaran kuesioner, yaitu dengan memberikan daftar 

pertanyaan kepada para pegawai untuk memperoleh data yang 

tepat akurat sesuai dengan kebutuhan penelitian. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan 

dokumen dan mempelajari catatan-catatan dan literatur yang ada 

hubungannya dengan masalah yang dibahas. Data yang diperoleh 

yaitu jumlah produksi, jumlah karyawan menurut bagian, dan tingkat 

absensi karyawan. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Sugiyono (2011:80): “Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Adapun jumlah 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan                    

PT. Guangken Rubber Pontianak-Indonesia yang sampai Bulan 

Februari 2017 ini berjumlah 75 orang. 

b. Sampel 

Menurut Sugiyono (2008:116): “Sampel adalah sebagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. 

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah sampel jenuh atau sensus. Alasan penulis menggunakan 

sampel jenuh atau sensus karena jumlah populasi di bawah 100 

responden yaitu 75 orang karyawan. 
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4. Operasionalisasi Variabel 

Menurut Sugiyono (2010:58) operasional variabel adalah: “Segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya”. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu: 

a. Variabel Bebas (independent variable) 

Menurut Ferdinand (2006:26) variabel bebas adalah: 

“Variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik yang 

pengaruhnya positif maupun yang pengaruhnya negatif”. Variabel 

bebas dalam penelitian yaitu Semangat Kerja (X). 

b. Variabel Terikat (dependent variable) 

Menurut Ferdinand (2006:26) variabel terikat adalah: 

“Variabel yang menjadi pusat perhatian utama peneliti. Hakekat 

sebuah masalah mudah terlihat dengan mengenali berbagai variabel 

terikat yang digunakan dalam sebuah model. Variabilitas atas faktor 

inilah yang berusaha untuk dijelaskan oleh seorang peneliti”. 

Variabel terikat dalam penelitian yaitu Loyalitas Karyawan (Y). 

5. Skala Pengukuran Variabel 

Pengertian Skala Likert menurut Sugiyono (2014:93) adalah: 

“Skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial”. Penulis 

menggunakan Skala Likert untuk mengukur kesetujuan dan 
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ketidaksetujuan seseorang terhadap pernyataan mengenai semangat kerja 

dan loyalitas karyawan pada PT. Guangken Rubber Pontianak-Indonesia. 

Adapun bobot penilaian yang digunakan penulis sebagai berikut: 

Tabel 1.5 

Bobot Penilaian Berdasarkan Skala Likert 

Penilaian Bobot 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Kurang Setuju (KS) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

6. Alat Analisis 

a. Uji Instrumen  

1) Uji Validitas 

Yaitu suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai 

validitas tinggi yaitu mampu mengukur apa yang diinginkan dan 

dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan metode korelasi 

Bivariate Pearson (Product Moment Pearson). Analisis ini 

dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan 

skor total. Kriteria yang digunakan adalah apabila p ≤ 0,05, 

maka dinyatakan valid. 

Rumus Bivariate Pearson adalah sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
N (∑ xy) − (∑ 𝑥 ∑ 𝑦)

√[N ∑ x2 − (N ∑ x) ²] [N ∑ y2 −  (N ∑ y)²]
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Keterangan: 

X = skor item pertanyaan  

Y = skor total pertanyaan 

N = Jumlah Responden 

Hasil perhitungan dengan rumus product moment menunjukkan 

nilai  𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔, kemudian dibandingkan dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan 

significant product moment sebagai berikut : 

a) Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka butir pertanyaan adalah valid 

b) Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka butir pertanyaan adalah tidak 

valid 

2) Uji Reliabilitas 

Reliabel artinya dapat dipercaya, dapat diandalkan. Uji 

reliabilitas instrumen pada penelitian ini dengan reliabilitas  

Alpha Cronbach. Untuk menghitung reliabilitas dilakukan 

dengan bantuan program SPSS dan dinyatakan reliable jika nilai 

𝛼 ≥ 0,60. 

Rumus koefisien Alpha Cronbach, sebagai berikut: 

 𝛼 = 
𝑘

𝑘−1
 (1 −

∑ 𝑆𝑖2

𝑆𝑡²
) 

Keterangan:  

Α : koefisien reliabilitas yang dicari 

k  : jumlah butir pertanyaan  

∑ 𝑆𝑖2: jumlah varians butir pertanyaan 
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𝑆𝑡²  : varians total 

b. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu 

variabel independent (X) dengan variabel dependent (Y). Analisis ini 

untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independent 

dengan variabel dependent apakah positif atau negatif dan untuk 

memprediksi nilai variabel independent mengalami kenaikan atau 

penurunan. 

Rumus: 

Ŷ= a + bX 

Keterangan: 

Ŷ = Variabel dependent (Loyalitas Karyawan) 

X= Variabel independent (Semangat Kerja) 

a= Konstanta (nilai Ŷ apabila X=0) 

b= Koefisien regresi (nilai peningkatan  ataupun penurunan) 

c. Analisis Koefisien Korelasi (r) 

Analisis koefisien korelasi dipakai untuk menentukan derajat atau 

kekuatan korelasi antar variabel. Berikut rumus analisis koefisien 

korelasi yang menggunakan metode analisis koefisien korelasi 

Product Moment Pearson.  
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Rumus: 

𝑟 =
N (∑ xy) − (∑ 𝑥 ∑ 𝑦)

√[N ∑ x2 − (N ∑ x) ²] [N ∑ y2 − (N ∑ y)²]
 

Keterangan: 

r = Koefisien Korelasi 

x = Semangat Kerja 

y = Loyalitas Karyawan 

n = Jumlah Sampel/Responden 

d. Analisis Koefisien Determinasi (R²) 

Analisis koefisien determinasi berguna untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh antara Semangat Kerja (X) terhadap Loyalitas 

Karyawan (Y) dengan rumus sebagai berikut: 

      𝐾𝑑 = 𝑟𝑝2 × 100%  

Dimana : 

Kd = Koefisien determinasi 

rp = korelasi pearson 

e. Uji Kelayakan Regresi 

Uji kelayakan regresi dilakukan untuk membuktikan apakah model 

regresi dapat digunakan untuk memprediksi loyalitas karyawan. 

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

uji F: 
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Bilangan F dapat dicari dengan menggunakan rumus: 

 

Keterangan: 

JKreg = Jumlah Kuadrat Regresi 

JKres = Jumlah Kuadrat Residu 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara Fhitung dengan 

Ftabel.  

a) Merumuskan Hipotesis 

Ho = Model regresi linier sederhana tidak dapat digunakan 

untuk memprediksi loyalitas karyawan yang dipengaruhi 

oleh semangat kerja. 

Ha = Model regresi linier sederhana dapat digunakan untuk 

memprediksi loyalitas karyawan yang dipengaruhi oleh 

semangat kerja. 

b) Menentukan taraf nyata α = 5% 

c) Kriteria Pengujian 

(1) Jika Fhitung  < Ftabel, maka Ho diterima 

(2) Jika Fhitung  > Ftabel, maka Ho ditolak 

d) Membuat Kesimpulan 

Membandingkan antara Fhitung dan Ftabel, dan kesimpulan didapat 

dari kriteria pengujian. Jika Ho diterima maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi linier sederhana tidak dapat 

Fhitung  = 
 RJKreg 

RJKres 
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digunakan untuk memprediksi loyalitas karyawan yang 

dipengaruhi oleh semangat kerja. Sebaliknya apabila Ha 

diterima maka model regresi linier sederhana dapat digunakan 

untuk memprediksi loyalitas karyawan yang dipengaruhi oleh 

semangat kerja. 

f. Uji Korelasi (Uji T) 

    𝑡 =
r√n−1

√1−r2
  

Adapun tahap pengujian terhadap nilai t adalah sebagai berikut: 

a) Menentukan Hipotesis 

𝐻o : 𝜌 = 0, artinya korelasi tidak berarti 

 

𝐻a : 𝜌 ≠ 0, artinya korelasi berarti 

b) Kriteria keputusan 

Jika t hitung ≤ t tabel, maka 𝐻o diterima dan 𝐻a ditolak. 

Artinya korelasi tidak berarti, yaitu tidak ada pengaruh antara 

Semangat Kerja terhadap Loyalitas Karyawan. 

Jika t hitung > t tabel, maka 𝐻o ditolak dan 𝐻a diterima. 

Artinya korelasi berarti, yaitu ada pengaruh antara Semangat 

Kerja terhadap Loyalitas Karyawan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Semangat Kerja 

1. Definisi 

Berhasil tidaknya suatu organisasi ditentukan oleh unsur manusia 

yang melakukan pekerjaan sehingga perlu adanya balas jasa terhadap 

karyawan sesuai dengan sifat dan keadaannya. Begitu pentingnya peran 

karyawan maka perusahaan perlu memberikan semangat kerja kepada 

karyawan dan dapat merangsang karyawan untuk dapat bekerja dengan 

giat sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, hal ini akan 

mempengaruhi tingkat produktivitas karyawan untuk tercapainya tujuan 

perusahaan. 

Menurut Waworuntu (2016:191): “Gairah kerja artinya keinginan, 

hasrat, semangat yang kuat dalam melakukan pekerjaan organisasi, 

selanjutnya antusiasme, spirit, vitalitas bekerja berasal dari dalam jiwa 

seseorang yang dipengaruhi oleh pandangannya mengenai pekerjaan yang 

digelutinya”. 

Menurut Nitisemito (2010:160) semangat kerja adalah: 

“Melakukan pekerjaan secara lebih giat, sehingga dengan demikian 

pekerjaan akan diharapkan lebih cepat dan lebih baik”. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh  Majorsy pada Tahun 

2007 dengan judul Kepuasan Kerja, Semangat Kerja dan Komitmen 

Organisasional pada Staf Pengajar Universitas Gunadarma bahwa: 
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“Turunnya semangat kerja yang dimiliki seseorang akan berdampak pada 

keterlibatannya terhadap pekerjaan dan organisasinya, dan semangat kerja 

yang rendah dapat menurunkan loyalitas karyawan terhadap organisasi”. 

Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa semangat kerja 

adalah tingkah laku para karyawan yang bekerja dengan kondisi lebih 

optimal sehingga mencerminkan keadaan di mana perusahaan dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Semangat Kerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya atau melemahnya semangat 

kerja menurut Nitisemito (2010:167), yaitu: 

a. Upah yang Rendah 

Upah yang terlalu rendah akan mengakibatkan karyawan lesu dalam 

bekerja, karena kebutuhan atau hidupnya tidak terpenuhi dari 

pekerjaan yang dia kerjakan sehingga semangat kerja akan menurun. 

b. Lingkungan Kerja yang Buruk 

Lingkungan kerja yang buruk akan mengganggu konsentrasi 

karyawan dalam bekerja, sehingga apa yang mereka kerjakan tidak 

sesuai yang diharapkan perusahaan. 

c. Kurangnya Disiplin Kerja 

Kurangnya kedisiplinan akan berpengaruh terhadap penyelesaian 

kerja, sehingga karyawan dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan 

dengan tepat waktu. 

d. Gaya Kepemimpinan yang Buruk 

Gaya kepemimpinan yang buruk akan mempengaruhi semangat kerja 

karyawan dalam bekerja, karena apabila pemimpin terlalu otoriter 

dan hanya mementingkan kepentingan perusahaan tanpa 

mempedulikan karyawan, maka semangat kerja karyawan akan 

menurun. 

e. Kurang Informasi 

Kurangnya informasi yang diberikan kepada karyawan akan 

mengakibatkan lambatnya penyelesaian pekerjaan yang dilakukan 

oleh karyawan, karena informasi yang dibutuhkan karyawan sangat 

kurang. 
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3. Indikator Semangat Kerja 

Berikut adalah beberapa indikator semangat kerja yang dikemukakan oleh 

Nitisemito (2010:427), di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Naiknya Produktivitas Karyawan 

Karyawan yang semangat kerjanya tinggi cenderung melaksanakan 

tugas-tugas sesuai waktu, tidak menunda pekerjaan dengan sengaja, 

serta mempercepat pekerjaan dan sebagainya. Oleh karena itu harus 

dibuat standar kerja untuk mengetahui apakah produktivitas 

karyawan yang tinggi apa tidak. 

b. Tingkat Absensi Rendah 

Tingkat absensi rendah merupakan salah satu indikasi meningkatnya 

semangat kerja, karena nampak bahwa persentase absen seluruh 

karyawan rendah. 

c. Labor Turnover 
Tingkat perputaran karyawan yang menurun merupakan salah satu 

indikasi meningkatnya semangat kerja. Hal ini dapat disebabkan oleh 

kesenangan mereka bekerja pada perusahaan tersebut. Tingkat keluar 

masuk karyawan yang tinggi dapat mengganggu jalannya 

perusahaan. 

d. Berkurangnya Kegelisahaan 

Semangat kerja karyawan akan meningkat apabila mereka tidak 

gelisah. Kegelisahan dapat dilihat melalui bentuk keluhan, 

ketidaktenagaan bekerja, dan hal-hal lainnya. 

 

B. Loyalitas Karyawan 

1. Definisi Loyalitas 

Menurut Hasibuan (2009:95): “Loyalitas adalah kesetiaan yang 

dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan membela organisasi 

di dalam maupun di luar pekerjaan dari omongan orang yang tidak 

bertanggung jawab”. 

Menurut Hesket dalam Utama (2016:247): “Karyawan yang loyal 

dan produktif tentu tidak otomatis terjadi tanpa terbangunnya terlebih 

dahulu rasa kepuasan dari dalam diri sang karyawan, terhadap 

pekerjaannya, atasannya, peralatan dan fasilitas, serta aspek-aspek 
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lainnya’’. Banyak terjadi karyawan ditekan untuk bekerja demi mencapai 

target-target tertentu, namun tidak didukung dengan peralatan/sarana, 

otoritas, bimbingan atasan, sehingga alhasil berdampak kepada buruknya 

proses dan tentunya hasil akhir (produk) yang diberikan kepada 

perusahaan. 

2. Aspek-aspek Loyalitas Kerja 

  Loyalitas kerja karyawan tidak terbentuk begitu saja dalam 

perusahaan, tetapi ada aspek-aspek yang terdapat di dalamnya yang 

mewujudkan loyalitas kerja karyawan. Masing-masing aspek merupakan 

bagian dari manajemen perusahaan yang berkaitan dengan karyawan 

maupun perusahaan. 

Menurut Porter dalam Laksana (2008:105) terdapat 3 aspek 

penting dalam loyalitas, yaitu: 

a. Kepercayaan yang kuat dan penerimaan pada tujuan dan nilai-nilai 

organisaasi. 

b. Kemauan untuk berusaha sekuatnya demi organisasi. 

c. Dorongan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam 

organisasi. 

Menurut Sterss (2009:101) aspek loyalitas meliputi: 

a. Identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi), yaitu tujuan 

organisasi, dimana penerimaan ini merupakan dasar komitmen 

organisasi. Identifikasi anggota tampak melalui sikap menyetujui 

kebijaksanaan organisasi di mana penerimaan ini merupakan dasar 

kesamaan nilai pribadi dan nilai-nilai organisasi, rasa kebanggaan 

menjadi bagian dari organisasi. 
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b. Keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi 

kepentingan organisasi). Sesuai peran dan tanggung jawab pekerjaan 

di organisasi tersebut, anggota yang memiliki loyalitas tinggi akan 

menerima hampir semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. 

c. Loyal (keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang 

bersangkutan) terhadap organisasi merupakan evaluasi terhadap 

loyalitas serta adanya ikatan emosional dan ketertarikan antara 

organisasi dengan anggota dan rasa memiliki terhadap organisasi. 

Berdasarkan dari berbagai teori diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa aspek-aspek loyalitas meliputi identifikasi (kepercayaan terhadap 

nilai-nilai organisasi), keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik 

mungkin demi kepentingan organisasi), dan loyal (keinginan untuk tetap 

menjadi anggota organisasi yang bersangkutan).  

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Karyawan 

  Loyalitas Karyawan akan tercipta apabila karyawan merasa 

tercukupi dalam memenuhi kebutuhan hidup dari pekerjaannya, sehingga 

mereka betah dalam bekerja dalam suatu perusahaan.  

Menurut Sterrs dan Proter dalam Laksana (2008:110) beberapa 

faktor yang mempengaruhi loyalitas kerja yaitu: 

a. Karakteristik pribadi, secara positif loyalitas berhubungan dengan 

usia, masa kerja dan motif berperestasi. Secara negatif loyalitas 

berhubungan dengan pendidikan. Selain itu ditemukan juga adanya 

pengaruh jenis kelamin, ras dan beberapa sifat kepribadian. 

b. Karakteristik pekerja atau peran. Studi yang ada menunjukkan bahwa 

penyelesaian tugas, umpan balik dalam kerja, identitas tugas, 

kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sekerja dapat 

menaikkan loyalitas. Kejelasan peran dan kesesuaiannya 

berhubungan langsung dengan loyalitas. 

c. Desain organisasi. Loyalitas berhubungan dengan tingkat 

formalisasi, ketergantungan fungsional dan desentralisasi. Lebih jauh 

ditemukan juga hubungan yang lebih antara loyalitas kerja dengan 

tingkat partisipasi dalam pembuatan keputusan, hak milik pekerja 

dan pengawasan dari organisasi. 
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d. Pengalaman kerja. Pengalaman kerja di organisasi dipandang sebagai 

kekuatan sosialisasi yang utama dan mempengaruhi keterikatan 

secara psikologis terhadap organisasi. Misalnya seberapa jauh 

pegawai merasakan sikap yang positif terhadap organisasi, percaya 

kepada organisasi, mengerti minat kerja, merasa penting bagi 

organisasi dan merasakan harapan-harapannya terpenuhi dalam 

pekerjaan. 

 

C. Hubungan Semangat Kerja dengan Loyalitas Karyawan 

Menurut Chatton (2017:38):  

Loyalitas adalah kepatuhan atau kesetiaan. Karyawan yang senantiasa 

termotivasi akan melahirkan loyalitas terhadap pekerjaan dan perusahaan 

yang mempekerjakannya. Loyalitas sangat penting dimiliki oleh setiap 

karyawan. Dengan loyalitas, seorang karyawan akan mencintai pekerjaan dan 

perusahaannya sekaligus berusaha mencapai hasil terbaik setiap kali 

melaksanakan tugas. Loyalitas ini juga akan membawa karyawan pada 

kestabilan dalam bekerja. Karyawan loyal terbiasa bekerja dengan semangat 

dan produktif. Dengan demikian, kestabilan karyawan yang loyal berkaitan 

dengan kemampuan mempertahankan ritme dan semangat kerjanya di 

perusahaan. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

A. Sejarah Pendirian dan Perkembangan Perusahaan 

PT. Guangken Rubber berkantor pusat di Guangzhou China. Di 

Indonesia bernama PT. Guangken Rubber Pontianak-Indonesia, didirikan 

sejak Tahun 2010 dan mulai dioperasikan sejak Bulan Januari 2011 sampai 

sekarang, tepatnya di Kalimantan Barat Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan 

Kabupaten Mempawah dengan luas area tanah 73.000 m², dan dibangun 

dengan luas area pabrik 23.200 m² yang berkapasitas 40.000 ton/ Tahun. 

PT. Guangken Rubber Pontianak-Indonesia bergerak di bidang 

industri karet dengan menggunakan bahan baku jenis SIT, LUMP dan SLAB 

yang diolah menjadi SIR 10, SIR 20 dan Compound serta diakui oleh SNI dan 

ISO 9001: 2013. TSR (Technical Specified Rubber) merupakan lateks karet 

yang digumpalkan terus dihaluskan dan dipanaskan digunakan untuk 

membuat ban, dan selang tube untuk mesin. TSR di Indonesia disebut SIR 

(Standard Indonesian Rubber), Perbedaan SIR 10 dan SIR 20 yaitu pada 

standar spesifikasi mutu kadar kotoran, kadar abu dan kadar zat menguap 

yang sesuai dengan Standar Indonesia. 

Sedangkan compound rubber adalah barang karet setengah jadi yang 

telah mengalami proses pencampuran dengan chemical tertentu sesuai dengan 

spesifikasi permintaan customer, contohnya yaitu yang tahan kikis, tidak 

mudah sobek, tahan ozone, tahan kimia, dan lain-lain. 
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Perusahaan Guangken Rubber juga terdapat di beberapa negara antara 

lain Thailand dengan 5 buah perusahaan, Malaysia 1 buah perusahaan, 

Indonesia 1 buah perusahaan, dan didukung perkebunan sendiri di Kamboja, 

Laos dan Malaysia, serta pemasaran penjualan produk di Singapura. 

Di PT. Guangken Rubber Pontianak- Indonesia karet diolah menjadi 

barang setengah jadi, kemudian di ekspor ke Singapura untuk diolah menjadi 

barang jadi. Perusahaan mendapatkan karet dari kerjasama antara koperasi 

dan perusahaan-perusahaan karet di Sintang dan Sekadau. 

B. Struktur Organisasi 

Keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya maupun 

dalam hal mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak tergantung dari 

kemampuan individu masing-masing, tetapi lebih kepada kerja sama yang 

terjalin dalam perusahaan secara menyeluruh di antara individu-individu di 

dalamnya. Bentuk kerjasama antar sesama manusia untuk mencapai tujuan 

bersama sering dinamakan organisasi. Untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan perusahaan tersebut dan dalam melaksanakan tugas pokok 

perusahaan, umumnya perusahaan mempunyai struktur organisasi yang 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perusahaan. 

Adapun struktur organisasi pada PT. Guangken Rubber Pontianak- 

Indonesia dapat digambarkan Gambar 3.1 berikut ini: 
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GAMBAR 3.1 

PT. GUANGKEN RUBBER PONTIANAK- INDONESIA 

STRUKTUR ORGANISASI 
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Sumber: PT. Guangken Rubber Pontianak-Indonesia, 2017 
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Bentuk struktur organisasi dari PT. Guangken Rubber Pontianak-

Indonesia adalah organisasi garis. Dalam organisasi ini masing-masing 

bagian merupakan unit yang berdiri sendiri, manajer dan kepala bagian 

menjalankan fungsi pengawasan dalam bagiannya. Adapun tugas-tugas dari 

masing-masing bagian adalah sebagai berikut: 

1. Direktur Utama 

Bertanggung jawab kepada perusahaan, pemerintah dan pihak luar 

serta membawahi manajer dan staf yang ada. 

Tugas dan tanggung jawabnya: 

a. Mengawasi jalannya perusahaan serta mengadakan evaluasi di 

segala bidang. 

b. Selalu membuat perencanaan yang dapat menghasilkan profit atau 

laba. 

c. Memelihara kelangsungan hidup perusahaan dan berusaha 

mengembangkannya. 

2. Wakil Direktur 

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 

a. Membantu Direktur dalam memimpin dan mengkoordinir seluruh 

aktivitas perusahaan. 

b. Membantu Direktur dalam mengambil keputusan dan kebijakan-

kebijakan yang dianggap perlu untuk kebaikan dan kemajuan 

perusahaan. 
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3. Wakil Manajemen 

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 

a. Memastikan semua kebijakan atau prosedur dijalankan dengan baik, 

sehingga semua berjalan sesuai dengan apa yang sudah disepakati. 

b. Melaksanakan internal audit untuk melihat implementasi ISO 

(International Standart Organization) di lapangan. 

4. PPD (Petugas Persiapan Dokumen) 

PPD bertanggung jawab untuk mengurusi masalah penerbitan, 

pengesahan, pendistribusian, penyimpanan, pengendalian dan 

pemusnahan dokumen. 

5. Manajer Produksi 

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 

a. Melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi. 

b. Mengawasi proses produksi. 

c. Memastikan anggaran biaya produksi efektif. 

d. Menetapkan standar kualitas. 

6. Kepala Bagian Produksi 

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 

a. Mengawasi karyawan dalam melakukan pekerjaannya. 

b. Mengawasi bahan baku untuk proses produksi. 

c. Selalu mengadakan koordinasi serta laporan kepada Manajer 

Produksi. 

d. Membantu Manajer Produksi dalam mengevaluasi hasil produksi. 
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7. Remilling Drayer (Produksi) 

Remilling Drayer (Produksi) bertanggung jawab untuk mengolah 

bahan baku yang berjenis SIT, LUMP dan SLAB diolah menjadi SIR 10, 

SIR 20 dan Compound. 

8. Kepala Bagian Lab 

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 

a. Menganalisa mutu bahan baku dan karet produk akhir. 

b. Membuat jadwal permohonan kalibrasi exsternal/internal terhadap 

semua alat inspeksi dan pengujian yang terkait. 

c. Menerbitkan sertifikat mutu untuk keperluan ekspor. 

9. Analis 

Bagian Analis bertugas untuk meneliti hasil produk akhir melalui 

sampel mengenai mutu yang telah ditetapkan. Mutu harus sesuai dengan 

SIR (Standard Indonesian Rubber) dan bertugas untuk membuat laporan 

sertifikat mutu (Certificate of Quality). 

10. Kepala Bagian Maintenance (Pemeliharaan) 

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 

a. Melakukan perawatan dan pemeliharaan semua mesin atau peralatan 

yang dibutuhkan selama proses produksi. 

b. Mengatur seluruh kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan 

perawatan segala sarana dan prasarana perusahaan. 
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11. Mekanik 

Bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan mesin-mesin 

dan peralatan. 

12. Listrik 

Bertugas menjaga dan memelihara tegangan dan penerangan. 

13. Manajer Keuangan 

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 

a. Menyusun, menyiapkan dan menafsirkan laporan, anggaran dan 

laporan keuangan. 

b. Menafsirkan arus kas dan memprediksi tren masa depan. 

c. Mengatur sumber-sumber baru pembiayaan untuk fasilitas utang 

perusahaan. 

14. Accounting (Akuntansi) 

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 

a. Merencanakan, menyusun dan mengusulkan kepada Manajer 

Keuangan tentang prosedur dan rencana kerja di bidang akuntansi 

serta mengatur pelaksanaannya. 

b. Memeriksa laporan keuangan dan laporan operasi perusahaan 

beserta analisis dan interpretasinya. 

15. Kasir 

Kasir bertanggung jawab terhadap pencatatan atas semua transaksi 

di perusahaan dalam melakukan pembelian alat, bahan baku, bahan 

penolong dan alat penunjang lainnya untuk kebutuhan perusahaan. 
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16. Manajer Pembelian 

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 

a. Membuat perencanaan pembelian bahan baku dan bahan penolong 

sesuai permintaan pembelian yang diterima dari departemen terkait. 

b. Mengatur pembelian agar kedatangannya sesuai dengan yang 

diharapkan oleh departemen terkait. 

c. Mengontrol kegiatan pembelian dan administrasi pembelian. 

17. Kepala Bagian Pembelian Bahan Baku 

 Kepala Bagian Pembelian Bahan Baku bertanggung jawab atas 

persediaan bahan baku, dan menyediakan bahan baku yang diminta oleh 

bagian produksi sesuai dengan kebutuhan order. 

18. Manajer Penjualan 

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 

a. Memasarkan produksi hasil perusahaan ke salah satu cabang PT. 

Guangken Rubber di Singapura untuk diolah menjadi barang jadi. 

b. Membuat faktur-faktur yang berhubungan dengan penjualan seperti 

invoice, weight note serta Certificate of Quality. 

c. Mengawasi pengangkutan barang dari pabrik ke kapal. 

19. Kepala Bagian Ekspor 

 Kepala Bagian Ekspor bertanggung jawab terhadap produk SIR 

yang telah diuji sesuai dengan mutu, nomor kontrak, nama penanggung 

jawab dan negara tujuan, serta mengurusi pengangkutan barang dari 

pabrik ke kapal. 
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20. Kepala Bagian Pembelian Bahan Penolong 

 Kepala Bagian Pembelian Bahan Penolong bertanggung jawab  

menerima dan mengontrol bahan penolong yang sudah dibeli agar tidak 

terjadi kekurangan, kerusakan di penempatan, dan penyimpanan yang 

baik dengan membuat kartu stok, serta menyerahkan kepada yang 

bersangkutan bahan penolong yang dibutuhkan. 

21. Manajer HRD (Human Resource Development) 

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 

a. Bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber daya 

manusia. Dalam hal ini termasuk perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan sumber daya manusia. 

b. Bertanggung jawab penuh dalam proses rekrutmen karyawan, mulai 

dari mencari calon karyawan, wawancara hingga seleksi. 

c. Membuat kontrak kerja karyawan serta memperbaharui masa 

berlakunya kontrak kerja. 

22. Kepala Bagian Logistik 

 Kepala Bagian Logistik bertanggung jawab melakukan pengadaan 

barang yang diperlukan para unit kerja lain guna mendukung operasional 

perusahaan dan melakukan analisa kebutuhan pengadaan barang yang 

diminta para unit kerja lain. 
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23. Administrasi HRD (Human Resource Development) 

 Administrasi HRD bertangggung jawab membantu manajer HRD 

dalam hal yang berhubungan dengan absensi karyawan, perhitungan gaji, 

bonus, tunjangan, cuti serta surat pengunduran diri karyawan. 

C. Aspek Sumber Daya Manusia 

PT. Guangken Rubber Pontianak-Indonesia menetapkan hari kerja, 

jam kerja serta daftar hadir guna mengukur semangat kerja dan loyalitas 

karyawan terhadap perusahaan. Adapun hari kerja, jam kerja serta daftar 

hadir yang berlaku di PT. Guangken Rubber Pontianak-Indonesia adalah 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan Kerja dan Jam Kerja 

Hari kerja dimulai dari Hari Senin sampai Hari Jum’at dengan 

rincian kerja dimulai Pukul 07.00-15.00 WIB. Khusus untuk Hari Sabtu 

waktu kerja mulai dari Pukul 07.00-12.00 WIB. 

2. Daftar Hadir 

 Daftar hadir di PT. Guangken Rubber Pontianak-Indonesia yaitu 

dengan menggunakan fingerprint yaitu aplikasi yang didesain untuk 

memenuhi kebutuhan data yang cepat dengan menggunakan verifikasi 

sidik jari.  

3. Sistem Penggajian 

 Sistem penggajian di PT. Guangken Rubber Pontianak-Indonesia 

menggunakan transfer via Bank Mandiri, jadi setiap karyawan diberikan 

kartu ATM masing-masing. Gaji pokok sudah sesuai dengan UMR 
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(Upah Minimum Regional) Kalimantan Barat. Tunjangan yang diberikan 

perusahaan berupa BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, setiap 

bulan perusahaan memotong gaji karyawan sebesar 2,5% untuk dana 

BPJS tersebut. 

D. Kebijakan Perusahaan dalam Meningkatkan Semangat Kerja dan 

Loyalitas Karyawan 

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Samsunah selaku Administrasi 

HRD PT. Guangken Rubber Pontianak-Indonesia, kebijakan perusahaan 

untuk meningkatkan semangat kerja dan loyalitas karyawan yaitu: 

1. Adanya pemberian insentif bulanan kepada karyawan, seperti uang 

lembur, serta uang bonus akhir tahun berdasarkan jabatan dan pemberian 

tunjangan hari raya (THR). 

2. Pemberian jaminan kesehatan bagi karyawan PT. Guangken Rubber 

Pontianak-Indonesia beserta keluarga karyawan, berupa BPJS. 

3. Keselamatan kerja yang dijamin perusahaan berupa helm pelindung, 

kacamata, masker, baju lab dan sepatu safety bagi karyawan bagian 

mekanik, produksi dan lab. 

4. Perusahaan memberikan cuti kepada karyawan sebanyak 12 hari dalam 

setahun, tersedianya kendaraan dinas berupa mobil untuk para manajer 

apabila sedang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan perusahaan, 

serta tersedianya mushola di perusahaan. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden berdasarkan kuesioner yang disebarkan pada 

responden diperoleh data yang meliputi nama, alamat, jenis kelamin, usia, 

pendidikan terakhir, bagian, penghasilan rata-rata per bulan, lama bekerja, 

status perkawinan, jumlah tanggungan dan no hp. Dari hasil kuesioner yang 

dibagikan, maka dapat diketahui gambaran responden dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Jenis Kelamin Responden 

Berdasarkan hasil penelitian, jenis kelamin responden dapat dilihat 

dalam Tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin 

 

No Jenis Kelamin 
Responden 

Jumlah % 

1 Laki-Laki 35 46,67 

2 Perempuan 40 53,33 

Total 75 100,00 

Sumber: Data Olahan, (2017) 

Pada Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

adalah perempuan, sebanyak 53,33 %. 

2. Usia Responden 

Berdasarkan hasil penelitian, usia responden dapat dilihat dalam 

Tabel 4.2 sebagai berikut:  
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Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Menurut Usia 

No Umur 
Responden 

Jumlah % 

1 21-30 tahun 36 48,00 

2 31-40 tahun  22  29,33 

3 41-50 tahun  15  20,00 

4 51-60 tahun  2  2,67 

Total   75  100,00 

      Sumber: Data Olahan, (2017) 

Pada Tabel 4.2 diketahui bahwa karyawan yang terbanyak yaitu 

berusia antara 21 sampai dengan 30 tahun, sebanyak 48,00%. 

3. Pendidikan Terakhir Responden 

Berdasarkan hasil penelitian, pendidikan responden dapat dilihat 

dalam Tabel 4.3 sebagai berikut:  

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Menurut Pendidikan 

No Pendidkan 
Responden 

Jumlah % 

1 SD 2 2,67 

2 SMP 17 22,67 

3 SMA 39 52,00 

4 DIII 4 5,33 

5 DIV 1 1,33 

6 S1 6 8,00 

7 S2 6 8,00 
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Total 75 100,00 

   Sumber: Data Olahan, (2017) 

Pada Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden yang terbanyak 

adalah karyawan dengan pendidikan SMA, sebanyak 52,00%. 

4. Bagian Responden 

Karaktersitik responden menurut bagian dapat dilihat pada Tabel 

4.4 berikut ini: 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Menurut Jabatan/Bagian 

No Jabatan/Bagian 
Responden 

Jumlah % 

1 Wakil Manajemen 1 1,33 

2 Petugas Persiapan Dokumen (PPD) 1 1,33 

3 Manajer Produksi 1 1,33 

4 Kabag Produksi 1 1,33 

5 Produksi 37 49,33 

6 Kabag Lab 1 1,33 

7 Analis 3 4,00 

8 Kabag Maintanance 1 1,33 

9 Mekanik 2 2,66 

10 Listrik 2 2,66 

11 Manajer Keuangan 1 1,33 

12 Accounting 1 1,33 

13 Kasir 1 1,33 

14 Manajer Pembelian 1 1,33 

15 Kabag Pembelian BB 1 1,33 
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16 Pembelian 2 2,66 

17 Manajer Penjualan 1 1,33 

18 Kabag Ekspor 1 1,33 

19 Adm. Ekspor 1 1,33 

20 Kabag Pembelian BP 1 1,33 

21 Pembelian 2 2,66 

22 Manajer HRD 1 1,33 

23 Kabag Logistik 1 1,33 

24 Logistik 2 2,66 

25 Adm. HRD 1 1,33 

26 Alat Berat 2 2,66 

27 Satpam 3 4,00 

28 Cleaning Service 2 2,66 

Total 75 100,00 

        Sumber: Data Olahan, (2017) 

Pada Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden  penelitian ini 

yang terbanyak adalah karyawan di bagian Produksi, sebanyak 49,33%. 

5. Rata-rata Penghasilan Responden Per Bulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, penghasilan responden dapat 

dilihat dalam Tabel 4.5 sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Menurut Rata-rata Penghasilan Per Bulan 

No Pendapatan (Rp) 
Responden 

Jumlah % 

1 1.000.000- 1.999.999 47 62,67 

2 2.000.000- 2.999.999 13 17,33 
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3 3.000.000- 4.999.999 9 12,00 

4 ≥ 5.000.000 6 8,00 

Total 75 100,00 

       Sumber: Data Olahan, (2017) 

Pada Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa responden yang terbanyak 

adalah karyawan yang memiliki pendapatan antara Rp 1.000.000,00 

sampai dengan Rp 1.999.999,00, sebanyak 62,67%. 

6. Lama Bekerja 

Karakteristik responden menurut lama responden bekerja dapat 

dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini: 

Tabel 4.6 

Karakteristik Responden Menurut Lama bekerja 

No Lama Bekerja 
Responden 

Jumlah % 

1 1 Bulan-1 Tahun 20 26,67 

2 2-3 Tahun 19 25,33 

3 4-5 Tahun 24 32,00 

4 6 Tahun 12 16,00 

Total 75 100,00 

   Sumber: Data Olahan, (2017) 

Pada Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa responden yang terbanyak 

adalah karyawan yang telah bekerja antara 4 sampai dengan 5 tahun, 

sebanyak 32,00%. 

7. Status Perkawinan 

Karakteristik responden menurut status perkawinan dapat dilihat 

pada Tabel 4.7 berikut ini: 
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Tabel 4.7 

Karakteristik Responden Menurut Status Perkawinan 

No Status Perkawinan 
Responden 

Jumlah % 

1 Menikah 26 34,67 

2 Belum Menikah 49 65,33 

Total 75 100,00 

         Sumber: Data Olahan, (2017) 

Pada Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

adalah karyawan dengan status belum menikah, sebanyak 65,33%. 

8. Jumlah Tanggungan 

Karaktersitik responden menurut jumlah tanggungan dapat dilihat 

pada Tabel 4.8 berikut ini: 

Tabel 4.8 

Karakteristik Responden Menurut Jumlah Tanggungan 

No Jumlah Tanggungan 
Responden 

Jumlah % 

1 0 21 28,00 

2 1 7 9,33 

3 2 24 32,00 

4 3 13 17,33 

5 4 9 12,00 

6 5 1 1,33 

Total 75 100,00 

   Sumber: Data Olahan, (2017) 
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Pada Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa responden pada penelitian 

ini yang terbanyak adalah karyawan yang memiliki tanggungan 2 orang, 

sebanyak 32,00%. 

B. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Yaitu suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu 

instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas tinggi yaitu 

mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas dilakukan dengan cara 

menghitung korelasi masing-masing pertanyaan (item) dengan skor 

totalnya. Validitasnya dibandingkan dengan nilai korelasi hitung (rhitung) 

dengan (rtabel). Dengan tingkat signifikansi (α) 5% (0,05), dengan jumlah 

responden (n-2)=75–2=73, maka r tabel dapat dilihat pada tabel nilai-nilai 

r product moment baris N=73 adalah sebesar 0,230. Kriteria keputusan 

validitas adalah r hitung > r tabel, maka pertanyaan dinyatakan valid. 

Sebaliknya, jika nilai r hitung ≤ r tabel, maka pertanyaan dinyatakan tidak 

valid. 

Hasil uji validitas pertanyaan-pertanyaan dalam variabel Semangat 

Kerja dapat dilihat pada Tabel 4.9: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Variabel Semangat Kerja 

No 
Item 

Pertanyaan  

Hasil Korelasi 

(rxy) 

r Tabel 
Kesimpulan 

5% 

1 p1 0,311 0,230 Valid 

2 p2 0,339 0,230 Valid 

3 p3 0,705 0,230 Valid 

4 p4 0,112 0,230 Tidak Valid 

5 p5 0,226 0,230 Tidak Valid 

6 p6 0,611 0,230 Valid 

7 p7 0,616 0,230 Valid 

8 p8 0,529 0,230 Valid 

9 p9 0,037 0,230 Tidak Valid 

10 p10 0,423 0,230 Valid 

11 p11 0,620 0,230 Valid 

12 p12 0,545 0,230 Valid 

13 p13 0,298 0,230 Valid 
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14 p14 0,163 0,230 Tidak Valid 

15 p15 0,714 0,230 Valid 

16 p16 0,745 0,230 Valid 

17 p17 0,503 0,230 Valid 

18 p18 0,480 0,230 Valid 

19 p19 0,507 0,230 Valid 

20 p20 0,143 0,230 Tidak Valid 

21 p21 0,556 0,230 Valid 

22 p22 0,572 0,230 Valid 

23 p23 0,516 0,230 Valid 

24 p24 0,549 0,230 Valid 

25 p25 0,609 0,230 Valid 

26 p26 0,556 0,230 Valid 

27 p27 0,406 0,230 Valid 

28 p28 0,713 0,230 Valid 

29 p29 0,613 0,230 Valid 

30 p30 0,646 0,230 Valid 

31 p31 0,493 0,230 Valid 

32 p32 0,647 0,230 Valid 

33 p33 0,500 0,230 Valid 

34 p34 0,497 0,230 Valid 

35 p35 0,569 0,230 Valid 

36 p36 0,663 0,230 Valid 

37 p37 0,596 0,230 Valid 

38 p38 0,485 0,230 Valid 

39 p39 0,543 0,230 Valid 

40 p40 0,363 0,230 Valid 

41 p41 0,089 0,230 Tidak Valid 

42 p42 0,497 0,230 Valid 

43 p43 -0,143 0,230 Tidak Valid 

44 p44 0,158 0,230 Tidak Valid 

45 p45 0,235 0,230 Valid 

46 p46 0,269 0,230 Valid 

47 p47 0,063 0,230 Tidak Valid 

 Sumber: Data Olahan, (2017) 

Tabel 4.9 menjelaskan bahwa hasil dari uji validitas pada variabel 

Semangat Kerja (X) dinyatakan ada beberapa item pertanyaan yang tidak 

valid yakni pertanyaan p4 (melakukan pekerjaan dengan lebih baik 

daripada atasan), p5 (menyukai atasan sebagai individu), p9 (ketertarikan 
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atasan terhadap saya), p14 (beban kerja), p20 (tanggung jawab perusahaan 

terhadap hal-hal yang dikhawatirkan), p41 (kontribusi terhadap 

perusahaan), p43 (kemungkinan mendapatkan pekerjaan lain), p44 

(memperoleh kemajuan di masa depan apabila bekerja di perusahaan lain 

yang serupa) dan p47 (kualifikasi karyawan lain) karena nilai corrected 

item total correlation kurang dari 0,230, sehingga dilakukan kembali 

pengujian dengan membuang pertanyaan yang tidak valid secara statistik 

sehingga diperoleh hasil dari uji validitas sebagai berikut: 

Hasil uji validitas pertanyaan-pertanyaan dalam variabel Semangat 

Kerja dapat dilihat pada Tabel 4.10: 

 

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas Variabel Semangat Kerja 

No 
Item 

Pertanyaan 

Hasil Korelasi 

(rxy) 

r Tabel 
Kesimpulan 

5% 

1 p1 0,211 0,230 Tidak Valid 

2 p2 0,391 0,230 Valid 

3 p3 0,723 0,230 Valid 

4 p6 0,631 0,230 Valid 

5 p7 0,634 0,230 Valid 

6 p8 0,524 0,230 Valid 

7 p10 0,440 0,230 Valid 

8 p11 0,588 0,230 Valid 

9 p12 0,556 0,230 Valid 

10 p13 0,311 0,230 Valid 

11 p15 0,703 0,230 Valid 

12 p16 0,768 0,230 Valid 

13 p17 0,583 0,230 Valid 

14 p18 0,533 0,230 Valid 
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15 p19 0,558 0,230 Valid 

16 p21 0,521 0,230 Valid 

17 p22 0,628 0,230 Valid 

18 p23 0,543 0,230 Valid 

19 p24 0,573 0,230 Valid 

20 p25 0,651 0,230 Valid 

21 p26 0,557 0,230 Valid 

22 p27 0,375 0,230 Valid 

23 p28 0,766 0,230 Valid 

24 p29 0,652 0,230 Valid 

25 p30 0,701 0,230 Valid 

26 p31 0,449 0,230 Valid 

27 p32 0,673 0,230 Valid 

28 p33 0,424 0,230 Valid 

29 p34 0,461 0,230 Valid 

30 p35 0,492 0,230 Valid 

31 p36 0,675 0,230 Valid 

32 p37 0,570 0,230 Valid 

33 p38 0,491 0,230 Valid 

34 p39 0,548 0,230 Valid 

35 p40 0,401 0,230 Valid 

36 p42 0,466 0,230 Valid 

37 p45 0,273 0,230 Valid 

38 p46 0,294 0,230 Valid 

   Sumber: Data Olahan, (2017) 

Tabel 4.10 menjelaskan bahwa hasil dari uji validitas pada variabel 

Semangat Kerja (X) dinyatakan ada satu item pertanyaan yang tidak valid 
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yakni pertanyaan p1 (mengetahui apa yang diharapkan dari saya/diri 

pribadi) karena nilai r hitung kurang dari 0,230, sehingga dilakukan 

kembali pengujian dengan membuang pertanyaan yang tidak valid secara 

statistik sehingga diperoleh hasil dari uji validitas sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Validitas Variabel Semangat Kerja 

Valid 

No 
Item 

Pertanyaan 

Hasil Korelasi 

(rxy) 

r Tabel 
Kesimpulan 

5% 

1 p2 0,394 0,230 Valid 

2 p3 0,724 0,230 Valid 

3 p6 0,634 0,230 Valid 

4 p7 0,636 0,230 Valid 

5 p8 0,523 0,230 Valid 

6 p10 0,449 0,230 Valid 

7 p11 0,590 0,230 Valid 

8 p12 0,555 0,230 Valid 

9 p13 0,314 0,230 Valid 

10 p15 0,700 0,230 Valid 

11 p16 0,769 0,230 Valid 

12 p17 0,594 0,230 Valid 

13 p18 0,531 0,230 Valid 

14 p19 0,559 0,230 Valid 

15 p21 0,511 0,230 Valid 

16 p22 0,634 0,230 Valid 

17 p23 0,542 0,230 Valid 

18 p24 0,567 0,230 Valid 

19 p25 0,650 0,230 Valid 
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20 p26 0,552 0,230 Valid 

21 p27 0,367 0,230 Valid 

22 p28 0,771 0,230 Valid 

23 p29 0,661 0,230 Valid 

24 p30 0,712 0,230 Valid 

25 p31 0,446 0,230 Valid 

26 p32 0,679 0,230 Valid 

27 p33 0,417 0,230 Valid 

28 p34 0,456 0,230 Valid 

29 p35 0,483 0,230 Valid 

30 p36 0,671 0,230 Valid 

31 p37 0,563 0,230 Valid 

32 p38 0,489 0,230 Valid 

33 p39 0,544 0,230 Valid 

34 p40 0,405 0,230 Valid 

35 p42 0,458 0,230 Valid 

36 p45 0,279 0,230 Valid 

37 p46 0,301 0,230 Valid 

   Sumber: Data Olahan, (2017) 

Tabel 4.11 dapat diketahui setelah dilakukan pengujian kembali 

secara statistik bahwa hasil uji validitas pada variabel Semangat Kerja 

dinyatakan valid, karena nilai r hitung menunjukkan lebih besar dari 0,230 

artinya r hitung ≥ r tabel. 

Hasil uji validitas pertanyaan-pertanyaan dalam variabel Loyalitas 

Karyawan dapat dilihat pada Tabel 4.12: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Validitas Variabel Loyalitas Karyawan 

No Item Hasil Korelasi r Tabel Kesimpulan 
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Pertanyaan (rxy) 5% 

1 p1 0,455 0,230 Valid 

2 p2 0,656 0,230 Valid 

3 p3 0,116 0,230 Tidak Valid 

4 p4 0,399 0,230 Valid 

5 p5 0,721 0,230 Valid 

6 p6 0,165 0,230 Tidak Valid 

7 p7 0,633 0,230 Valid 

8 p8 0,389 0,230 Valid 

9 p9 0,427 0,230 Valid 

10 p10 0,193 0,230 Tidak Valid 

11 p11 0,419 0,230 Valid 

12 p12 0,355 0,230 Valid 

13 p13 0,253 0,230 Valid 

   Sumber: Data Olahan, (2017) 

Tabel 4.12 menjelaskan bahwa hasil dari uji validitas pada variabel 

Loyalitas Karyawan (Y) dinyatakan ada beberapa item pertanyaan yang 

tidak valid yakni pertanyaan p3 (memiliki loyalitas yang kecil), p6 

(mendapatkan pekerjaan dengan baik di organisasi lain sepanjang 

pekerjaannya tidak berbeda) dan p10 (tidak banyak manfaat yang 

diperoleh dengan bergabung di perusahaan) karena nilai corrected item 

total correlation kurang dari 0,230, sehingga dilakukan kembali pengujian 

dengan membuang pertanyaan yang tidak valid secara statistik sehingga 

diperoleh hasil dari uji validitas sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Validitas Variabel Loyalitas Karyawan 

No 
Item 

Pertanyaan 

Hasil Korelasi 

(rxy) 

r Tabel 
Kesimpulan 

5% 

1 p1 0,577 0,230 Valid 
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2 p2 0,699 0,230 Valid 

3 p4 0,510 0,230 Valid 

4 p5 0,697 0,230 Valid 

5 p7 0,699 0,230 Valid 

6 p8 0,280 0,230 Valid 

7 p9 0,314 0,230 Valid 

8 p11 0,432 0,230 Valid 

9 p12 0,452 0,230 Valid 

10 p13 0,168 0,230 Tidak Valid 

   Sumber: Data Olahan, (2017) 

 

Tabel 4.13 menjelaskan bahwa hasil dari uji validitas pada variabel 

Loyalitas Karyawan (Y) dinyatakan ada satu item pertanyaan yang tidak 

valid yakni pertanyaan p13 (keputusan bekerja di perusahaan merupakan 

suatu kesalahan) karena nilai corrected item total correlation kurang dari 

0,230, sehingga dilakukan kembali pengujian dengan membuang 

pertanyaan yang tidak valid secara statistik sehingga diperoleh hasil dari 

uji validitas sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Validitas Variabel Loyalitas Karyawan 

No 
Item 

Pertanyaan 

Hasil Korelasi 

(rxy) 

r Tabel 
Kesimpulan 

5% 

1 p1 0,602 0,230 Valid 

2 p2 0,741 0,230 Valid 

3 p4 0,508 0,230 Valid 

4 p5 0,706 0,230 Valid 

5 p7 0,730 0,230 Valid 

6 p8 0,216 0,230 Tidak Valid 

7 p9 0,307 0,230 Valid 
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8 p11 0,435 0,230 Valid 

9 p12 0,490 0,230 Valid 

   Sumber: Data Olahan, (2017) 

Tabel 4.14 menjelaskan bahwa hasil dari uji validitas pada variabel 

Loyalitas Karyawan (Y) dinyatakan ada satu item pertanyaan yang tidak 

valid yakni pertanyaan p8 (menimbulkan perubahan yang sangat kecil) 

karena nilai corrected item total correlation kurang dari 0,230, sehingga 

dilakukan kembali pengujian dengan membuang pertanyaan yang tidak 

valid secara statistik sehingga diperoleh hasil dari uji validitas sebagai 

berikut: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Validitas Variabel Loyalitas Karyawan 

Valid 

No 
Item 

Pertanyaan 

Hasil Korelasi 

(rxy) 

r Tabel 
Kesimpulan 

5% 

1 p1 0,647 0,230 Valid 

2 p2 0,744 0,230 Valid 

3 p4 0,530 0,230 Valid 

4 p5 0,696 0,230 Valid 

5 p7 0,710 0,230 Valid 

6 p9 0,242 0,230 Valid 

7 p11 0,436 0,230 Valid 

8 p12 0,559 0,230 Valid 

   Sumber: Data Olahan, (2017) 

Tabel 4.15 dapat diketahui setelah dilakukan pengujian kembali 

secara statistik bahwa hasil uji validitas pada variabel Loyalitas Karyawan 

dinyatakan valid, karena nilai r hitung menunjukkan lebih besar dari 0,230 

artinya r hitung ≥ r tabel. 

2. Uji Reliabilitas 
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Reliabel artinya dapat dipercaya, dapat diandalkan. Uji reliabilitas 

instrumen pada penelitian ini dengan reliabilitas  Alpha Cronbach. Untuk 

menghitung reliabilitas dilakukan dengan bantuan program SPSS dan 

dinyatakan reliabel jika nilai 𝛼 ≥ 0,60. 

Untuk uji reliabilitas variabel Semangat Kerja (X) dapat dilihat 

pada Tabel 4.16 di bawah ini:  

 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Semangat Kerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,943 37 

 Sumber: Data Olahan, (2017) 

 

   Pada Tabel 4.16 menunjukkan nilai cronbach’s alpha pada 

variabel Semangat Kerja adalah 0,943 lebih besar dari 0,60. Oleh karena 

itu dapat disimpulkan bahwa item dari variabel Semangat Kerja adalah 

reliabel. 

Hasil uji reliabilitas variabel Loyalitas Karyawan (Y) dapat dilihat 

pada Tabel 4.17 di bawah ini: 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Loyalitas Karyawan 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,840 8 

 Sumber: Data Olahan, (2017) 

 

Pada Tabel 4.17 menunjukkan nilai cronbach’s alpha pada 

variabel Loyalitas Karyawan adalah 0,840 lebih besar dari 0,60. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa item dari variabel Loyalitas 

Karyawan adalah reliabel.  

C. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu 

variabel independent (X) dengan variabel dependent (Y). Analisis ini untuk 
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mengetahui arah hubungan antara variabel independent dengan variabel 

dependent apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai variabel 

independent mengalami kenaikan atau penurunan. 

Adapun hasil olahan data dapat dilihat pada Tabel 4.18 berikut ini: 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana 

Coefficientsª 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0,724 0,231   3,133 0,002 

   Semangat Kerja 0,445 0,059 0,660 7,507 0,000 

Sumber: Data Olahan, (2017) 

 

Pada Tabel Coefficients, constant pada kolom B (a) adalah 0,724, 

sedangkan nilai Semangat Kerja (b) adalah 0,445, sehingga persamaan 

regresinya sebagai berikut: 

Y= 0,724 + 0,445X 

a. Y= 0,724 + 0,445X. Artinya jika Semangat Kerja (X) bernilai 0 (nol) 

maka Loyalitas Karyawan di PT. Guangken Rubber Pontianak-Indonesia 

bernilai sebesar  0,724 satuan. 

b. Nilai koefesien regresi sederhana variabel Semangat Kerja (X) yang 

diperoleh sebesar 0,445, artinya jika variabel Semangat Kerja (X) 

meningkat sebesar 1 (satu) satuan, maka Loyalitas Karyawan akan 

meningkat sebesar 0,445 satuan. 

D. Analisis Koefisien Korelasi (r) 

Koefisien korelasi dipakai untuk menentukan derajat atau kekuatan 

korelasi antar variabel.  
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Tabel 4.19 

Pedoman dan Interpretasi Nilai r 

Terhadap Koefisien Korelasi 

Nilai r Interpretasi 

0,000-0,199 Sangat Rendah 

0,200-0,399 Rendah 

0,400-0,599 Sedang 
0,600-0,799 Kuat 

0,800-0,100 Sangat kuat 

   Sumber: Siregar (2014:337) 

Berikut ini hasil koefisien korelasi Semangat Kerja terhadap Loyalitas 

Karyawan pada Tabel 4.20: 

Tabel 4.20 

Hasil Analisis  Koefisien Korelasi (r) 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0,660ª 0,436 0,428 0,22973 

a. Predictors: (Constant), Semangat Kerja 

Sumber: Data Olahan, (2017) 

 

Pada Tabel 4.20 diketahui bahwa nilai koefisien korelasi (r) yang 

diperoleh dari hasil pengolahan data adalah sebesar 0,660 yang artinya bahwa 

hubungan antara Semangat Kerja terhadap Loyalitas Karyawan di              

PT. Guangken Rubber Pontianak-Indonesia adalah kuat, berdasarkan pada 

tabel (Pedoman dan Interpretasi terhadap nilai r). Semakin besar nilai 

variabel semangat kerja maka loyalitas karyawan juga akan meningkat, 

karena koefisien korelasi variabel semangat kerja bernilai positif. 

E. Analisis Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi berguna untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh antara Semangat Kerja (X) terhadap Loyalitas Karyawan (Y). 

Berikut ini hasil uji koefisien determinasi Semangat Kerja terhadap Loyalitas 
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Karyawan pada Tabel 4.21: 

Tabel 4.21 

Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R²) 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0,660ª 0,436 0,428 0,22973 

a. Predictors: (Constant), Semangat Kerja 

Sumber: Data Olahan, (2017) 

Hasil atau nilai koefisien determinasi (R²) yang diperoleh dalam 

penelitian ini adalah 0,436 yang artinya bahwa kontribusi variabel Semangat 

Kerja dalam mempengaruhi naik turunnya variabel Loyalitas Karyawan di 

PT. Guangken Rubber Pontianak-Indonesia adalah sebesar 43,6 % dan 

sisanya 56,4 % dipengaruhi oleh faktor–faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

F. Uji Kelayakan Regresi 

Uji kelayakan regresi dilakukan untuk membuktikan apakah model 

regresi dapat digunakan untuk memprediksi loyalitas karyawan. Langkah-

langkah pengujian adalah sebagai berikut: menentukan model hipotesis untuk 

Ho dan Ha, mencari nilai tabel dengan cara menentukan tingkat kesalahan (α) 

dan menentukan derajat kebebasan, menentukan kriteria pengambilan 

keputusan, mencari nilai F hitung dengan menggunakan bantuan aplikasi 

SPSS, dan kesimpulan. Hasil pengujian adalah: 

a. Model hipotesis yang digunakan dalam uji F ini yaitu: 

Ho = Model regresi linier sederhana tidak dapat digunakan untuk   

memprediksi loyalitas karyawan yang dipengaruhi oleh semangat 

kerja. 

Ha = Model regresi linier sederhana dapat digunakan untuk memprediksi 

loyalitas karyawan yang dipengaruhi oleh semangat kerja. 

  F tabel dapat dilihat pada α = 5% 

   Derajat pembilang = k – 1 = 2 – 1 = 1 

 Derajat penyebut = n – k = 75 – 2 = 73 
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 Maka F tabel 0,05 = 3,97 

b. Kriteria Pengambilan Keputusan: 

Ho diterima (Ha ditolak) jika F hitung ≤ F tabel pada α = 5 % 

Ho ditolak (Ha diterima) jika F hitung ≥ F tabel  pada α = 5 % 

c. Hasil uji F hitung dapat dilihat pada Tabel 4.22 

Tabel 4.22 

Hasil Uji Kelayakan Regresi (Uji F) 

ANOVAᵇ 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1  Regression 2,974 1 2,974 56,539 0,000ª 

Residual 3,853 73 0,053   

Total 6,827 74    

a. Predictors: (Constant), Semangat Kerja 

b. Dependent Variable: Loyalitas Karyawan 

   Sumber: Data Olahan, (2017) 

Tabel 4.22 menyatakan bahwa nilai F hitung sebesar 56,539 

dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 sedangkan F tabel sebesar 3,97 

dengan taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

nilai F hitung > F tabel, yaitu 56,539 > 3,97, sedangkan tingkat 

signifikansi dengan nilai sebesar 0,000 < 0,05. Hasil penelitian pada uji 

kelayakan regresi (Uji F) menyatakan bahwa Ho ditolak dan Ha 

diterima, artinya model regresi linier dapat digunakan untuk 

memprediksi nilai Loyalitas Karyawan yang dipengaruhi oleh variabel 

Semangat Kerja pada PT. Guangken Rubber Pontianak-Indonesia. 

G. Uji Korelasi (Uji T) 

Adapun tahap pengujian terhadap nilai t adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan Hipotesis 

𝐻o : 𝜌 = 0, artinya korelasi tidak berarti 

𝐻a : 𝜌 ≠ 0, artinya korelasi berarti 
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b. Kriteria keputusan 

Jika t hitung ≤ t tabel, maka 𝐻o diterima dan 𝐻a ditolak. Artinya korelasi 

tidak berarti, yaitu tidak ada pengaruh antara Semangat Kerja terhadap 

Loyalitas Karyawan. 

Jika t hitung > t tabel, maka 𝐻o ditolak dan 𝐻a diterima. Artinya korelasi 

berarti, yaitu ada pengaruh antara Semangat Kerja terhadap Loyalitas 

Karyawan. 

c. Hasil uji T hitung dapat dilihat pada Tabel 4.23 

Tabel 4.23 

Hasil Uji Korelasi (Uji T) 

 

Coefficientsª 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0,724 0,231   3,133 0,002 

   Semangat Kerja 0,445 0,059 0,660 7,507 0,000 

         Sumber: Data Olahan, (2017) 

Dari Tabel 4.23 diperoleh nilai t hitung sebesar 7,507 sedangkan 

nilai t tabel sebesar 1,993. Maka dapat di ketahui t hitung 7,507 > t tabel 

1,993 atau dengan kata lain hipotesis nol (Ho) ditolak, artinya korelasi 

berarti, yaitu variabel Semangat Kerja berpengaruh terhadap variabel 

Loyalitas Karyawan.  

 

BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
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Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat 

diambil keputusan, yaitu: 

1. Responden dalam penelitian ini sebagian besar memiliki umur antara 21 

sampai dengan 30 tahun, berjenis kelamin perempuan, berpendidikan 

terakhir SMA, masa kerja antara 4 sampai dengan 5 tahun, memiliki 

penghasilan rata-rata setiap bulan antara Rp 1.000.000,00 sampai dengan                   

Rp 1.999.999,00, bekerja di Bagian Produksi, belum menikah dan 

memiliki tanggungan sebanyak 2 orang. 

2. Persamaan regresi yang diperoleh adalah Ŷ = 0,724 + 0,445X. Artinya 

jika Semangat Kerja (X) bernilai 0 (nol) maka Loyalitas Karyawan di  

PT. Guangken Rubber Pontianak-Indonesia bernilai sebesar  0,724 

satuan. 

Hasil analisis koefesien regresi sederhana variabel Semangat Kerja (X) 

yang diperoleh sebesar 0,445, artinya jika variabel Semangat Kerja (X) 

meningkat sebesar 1 (satu) satuan, maka Loyalitas Karyawan akan 

meningkat sebesar 0,445 satuan. 

3. Hasil analisis koefisien korelasi (R) yang diperoleh dari hasil pengolahan 

data adalah sebesar 0,660 yang artinya bahwa hubungan antara Semangat 

Kerja terhadap Loyalitas Karyawan di PT. Guangken Rubber Pontianak-

Indonesia adalah kuat. Semakin besar nilai variabel semangat kerja maka 

loyalitas karyawan juga akan meningkat, karena koefisien korelasi 

variabel semangat kerja bernilai positif. 

4. Hasil analisis koefisien determinasi (R²) dalam penelitian ini bahwa 

kontribusi variabel Semangat Kerja dalam mempengaruhi naik turunnya 

Loyalitas Karyawan di PT. Guangken Rubber Pontianak-Indonesia 
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sebesar 43,6 % dan sisanya 56,4 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

5. Hasil analisis kelayakan regresi (uji F) pada penelitian ini sebesar 56,539 

dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 sedangkan F tabel sebesar 3,97 

dengan taraf signifikansi 0,05 (5%), artinya Ho ditolak Ha diterima, 

berarti model regresi linier dapat digunakan untuk memprediksi nilai 

Loyalitas Karyawan yang dipengaruhi oleh Semangat Kerja                  

PT. Guangken Rubber Pontianak-Indonesia. 

6. Hasil uji korelasi (uji T) pada penelitian ini sebesar 7.507 sedangkan nilai 

t tabel sebesar 1.993. Maka dapat di ketahui t hitung 7.507 > t tabel 1.993 

atau dengan kata lain hipotesis nol (Ho) ditolak, artinya korelasi berarti, 

yaitu variabel Semangat Kerja berpengaruh terhadap variabel Loyalitas 

Karyawan.  

B. Saran 

Dari hasil kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan 

beberapa saran yang dapat digunakan sebagai masukan bagi perusahaan dan 

karyawan perusahaan sebagai berikut: 

1. Perusahaan harus dapat memperhatikan kembali kesejahteraan karyawan 

mengingat karyawan yang sudah bekerja antara 4 sampai 5 tahun bahkan 

yang 6 tahun dengan penghasilan rata–rata setiap bulan Rp 1.000.000,00-

Rp 1.999.999,00 berstatus menikah seperti kenaikan gaji bulanan (sesuai 

lama bekerja), uang makan, santunan untuk keluarga (istri dan anak) dan 

lain sebagainya. Dengan begitu karyawan akan lebih bersemangat, 

mempunyai antusiasme yang tinggi dalam bekerja yang akan 
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menghasilkan kinerja yang baik dan tentunya juga berdampak pada 

loyalitas karyawan. 

2. Karyawan harus lebih semangat lagi dalam bekerja, seperti datang tepat 

waktu ke perusahaan walaupun bahan baku yang dibutuhkan datang 

terlambat. Karyawan bagian maintenance juga harus melakukan 

perawatan mesin-mesin produksi dan alat-alat berat secara berkala, agar 

mesin dan alat-alat tersebut tidak mudah rusak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


