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Abstrak  

Dalam penulisan skripsi ini, ruang lingkup dibatasi pada pembahasan mengenai 

pengaruh rekruitmen melalui proses seleksi terhadap kesesuaian penempatan karyawan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan rekruitmen, kesesuaian 

penempatan karyawan dan seberapa besar pengaruhnya rekruitmen melalui seleksi terhadap 

penempatan karyawan. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah 

metode korelasional dimana penelitian ini akan dicari tingkat hubungan antara pelaksanaan 

rekruitmen/seleksi (variabel x) dengan kesesuaian penempatan karyawan (variabel y). 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis statistik korelasi rank 

spearman dan menggunakan tabel distribusi t. 

Berdasarkan hasil analisis dan pengukuran, menurut responden pelaksanaan 

rekruitmen yang dilakukan PT FTR Indonesia sudah baik, ini terlihat dari semua komponen 

yang diteliti mengenai proses seleksinya, tes psikologi,tes pengetahuan, tes kesehatan serta 

wawancara semuanya menghasilkan kriteria hasil yang baik. Pelaksanaan penempatan di 

perusahaan tersebut apabila dilihat dari keseluruhan memiliki kriteria yang baik, oleh 

karena itu penempatan k.aryawan PT FTR Indonesia sudah baik  

Hasil penghitungan secara statistik mengenai koefisien dengan menggunakan 

kolerasi rank spearman menunjukan adanya kolerasi hubungan yang cukup kuat antara 

pelaksanaan seleksi dengan kesesuaian penempatan karyawan (rs = 0, 64), sedangkan dari 

hasil uji statistik dan penghitungan koefisien determinasi dapat diketahui bahwa kontribusi 

pelaksanaan seleksi terhadap kesesuaian penempatan karyawan sebesar 40,00 % 

dipengaruhi faktor-faktor lain.   

 

Keywords : Rekruitmen, Seleksi, Kesesuaian Penempatan Karyawan 

 

A. PENDAHULUAN  

1. Latar Belakang Masalah 

Pada abad ke 21 yang merupakan era kompetisi global, setiap perusahaan 

menghadapi tingkat persaingan yang semakin tajam. Untuk menghadapi persaingan 

tersebut, perusahaan seharusnya memiliki keunggulan kompetitif tertentu 

dibandingkan dengan para pesaingnya. Perusahaan yang memiliki keunggulan 
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kompetitif umumnya memiliki sumber-sumber yang dapat diandalkan dalam rangka 

memenangkan persaingan. Salah satu sumber tersebut adalah sumber daya manusia. 

Kita ketahui bahwa sumber daya manusia di era kompetisi ini sangat menentukan 

keberhasilan perusahaan. 

Keunggulan daya saing yang lain seperti teknologi produk, desain 

organisasi memerlukan bantuan sumber daya manusia untuk 

mengoperasionalkannya. Kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia membuat 

sumber daya manusia mampu menggali potensi dan mengoptimalkan pemanfaatan 

sumber daya lainnya untuk mencapai profitabilitas perusahaan. Untuk mencapai 

profitabilitas tersebut, sumber daya manusia harus diperhatikan dengan baik, karena 

manusia adalah sumber daya terpenting suatu perusahaan yang memberikan tenaga, 

bakat, kreatifitas dan usahanya kepada perusahaan. Mengingat peranan sumber daya 

manusia yang sedimikian berharga bagi perusahaan, manajer harus mampu 

mempersiapkan, mengelola dan mempertahankan sumber daya manusia yang 

dimilikinya agar sumber daya manusia tersebut mampu memberikan kontribusi 

secara optimal terhadap pencapian organisasi. 

Permasalahan penting yang dihadapi oleh seorang manajer salah satunya 

adalah mengenai manajemen sumber daya manusia, karena manajemen sumber 

daya manusia memiliki tingkat persaingan yang tinggi untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dan membutuhkan manajemen perusahaan yang baik, maka 

tujuan yang telah disepakati bersama dapat tercapai. 

Masalah tenaga kerja saat ini adalah kompleks karena adanya 

perkembangan teknologi yang semakin pesat dan adanya pertumbuhan persaingan. 

Tantangan utamanya adalah bagaimana memilih, mengelola karyawan dengan 

efektif dan menghapuskan praktek-praktek yang tidak selektif yaitu dengan cara 

ketetapan melakukan kegiatan rekruitmen, hal ini akan telihat dari hasil penilaian 

kerja setelah para pekerja melaksanakan tugas-tugas pokoknya untuk suatu periode 

tertentu. Dalam kondisi lingkungan di atas seorang manajer dituntut untuk selalu 

mengembangkan cara-cara baru untuk dapat menyeleksi dan mempertahankan 

karyawan yang berkualitas tinggi yang diperlukan perusahaan agar tetap mampu 

bersaing. 

Untuk membentuk tenaga kerja yang berkualitas maka perlu menentukan 

kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan dan menempatkannya pada jabatan yang 

tepat, sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. Untuk mencapai tujuan perusahaan 

maka diperlukan suatu perencanaan tenaga kerja yang baik untuk masing-masing 

divisi atau departemen yang ada di dalam perusahaan. Dengan adanya perencanaan 

tenaga kerja diharapkan pihak perusahaan akan memperoleh informasi yang 

berkaitan dengan penentuan kualitas tenaga kerja yang diperlukan perusahaan untuk 

mengisi jabatan-jabatan yang ada secara efektif. 

Sekarang ini banyak tersedia calaon-calon tenaga kerja yang mempunyai 

latar belakang pendidikan yang memadai, tetapi tidak semua calon tenaga kerja 

mempunyai kemampuan yang ssesuai dalam memajukan perusahaan. Sedangkan 
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sekarang ini sebuah organisasi atau perusahaan membutuhkan calon tenaga kerja 

yang mampu bekerja secara baik dan berkualitas, maka langkah-langkah yang 

dilakukan suatu perusahaan untuk merekrut tenaga kerja adalah melaksanakan 

proses rekruitmen yang efektif berdasarkan prosedur tahapan seleksi tenaga kerja 

yang signifikan dan selektif  agar dikemudian hari akan diperoleh produktifitas dan 

kinerja yang tinggi dari karyawan. 

Sering kali proses seleksi kurang memperhatikan standar seleksi sehingga 

tingkat/kualitas dari pelamar yang dihasilkan pun juga kurang memenuhi kualifikasi 

pekerjaan yang ditawarkan. Penempatan yang tidak sesuai juga akan menimbulkan 

beberapa akibat antara lain kerusuhan, turunnya semangat kerja, produktifitas kerja 

menurun dan sebagainya. 

Berkaitan dengan hal tersebut PT. Fukoku Tokai Rubber Indonesia adalah 

anak perusahaan dari PT. Fukoku Tokai Rubber Jepang yang merupakan salah satu 

perusahaan besar yang bergerak dalam bidang industri otomotif yaitu dalam bidang 

suku cadang otomotif yang berkembang pesat dan mampu bersaing dengan 

perusahaan sejenis lainnya yang ada di Indonesia, tentunya juga membutuhkan 

suatu perencanaan tenaga kerja yang cermat dan tepat agar tetap dapat melaksankan 

kegiatannya dengan baik. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan rekruitmen 

yang efektif dan pengaruhnya terhadap penempatan kerja karyawan, penulis 

melakukan pengamatan di PT. Fukoku Tokai Rubber Indonesia. 

 

2. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas maka penulis mengidentifikasikan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan rekruitmen pada PT. Fukoku Tokai Rubber Indonesia? 

2. Bagaimana pelaksanaan penempatan karyawan yang dilakukan di PT. Fukoku 

Tokai Rubber Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh rekruitmen terhadap penempatan karyawan pada PT. 

Fukoku Tokai Rubber Indonesia? 

 

3.    Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan rekruitmen pada PT. Fukuko Tokai 

Rubber Indonesia. 

2. Untuk mengetahui bagaimana penempatan karyawan pada PT. Fukoku Tokai 

Rubber Indonesia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh rekruitmen terhadap penempatan karyawan pada 

PT. Tokai Rubber Indonesia. 

 

B. LANDASAN TEORI 

1. Rekruitmen 
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Sumber Daya Manusia (2002: 119) mengemukakan:“Rekruitmen 

merupakan proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang 

lowong”. 

Manusia (1995 :166) berpendapat bahwa:“Rekruitmen yaitu serangkaian 

aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dan motivasi, kemampuan, keahlian 

dan pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasi 

dalam perencanaan kepegawaian”. 

 

2. Tujuan Rekruitmen 

Tujuan rekruitmen menurut Amirullah dan Hanafi dalam buku Pengantar 

Manajemen adalah :“Bertujuan menyediakan tenaga kerja cukup agar manajer dapat 

memilih karyawan yang memenuhi kualifikasi yang mereka perlukan”.(2002:131) 

 

      3.   Prosedur Rekruitmen               

 Nitisemito dalam buku Manajemen Personalia menjelaskan prosedur penerimaan 

tenaga kerja melalui langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Mengajukan surat lamaran, yang disertai dengan lampiran persyaratan yang 

dibutuhkan misalnya : 

1) Ijazah terakhir 

2) Surat kelakuan baik dari kepolisian  

3) Surat keterangan dari kantor tenaga kerja (sudah terdaftar di kantor tenaga 

kerja) 

4) Tidak terlibat gerakan terlarang 

5) Surat keterangan kesehatan 

b. Setelah lamaran diajukan maka diberikan tanda bahwa lamarannya sudah 

terdaftar oleh petugas yang berwenang pada instansi tersebut. 

c. Pada saatnya, pelamar yang bersangkutan mendapat panggilan untuk 

mengikuti ujian yang diadakan, kapan ujian akan diselenggarakan dan mata 

ujian apa saja yang akan diujikan. 

d. Pada saat ujian diadakan, adapun metodenya berupa : 

1) Menjawab soal dengan uraian (essay), 

2) Check points, pilih salah satu yang dianggap paling tepat dari beberapa 

jawaban yang akan dipihnya, 

3) Metode wawancara 

e. Penerimaan calon pegawai diberikan kepada mereka yang lulus tahap akhir 

dengan mengadakan peringkat yang jumlahnya dibatasi pada jumlah calon 

pegawai yang dibutuhkan. 

f. Status mereka adalah pegawai percobaan (magang), sifatnya masih percobaan. 

Apabila dalam waktu yang ditentukan dianggap dapat bekerja dengan baik 

kemudian diangkat sebagai pegawai tetap. 

 

(1996:49-50) 
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4. Penyeleksian Calon Tenaga Kerja 
Tenaga kerja seperti yang sudah dibahas sebelumnya adalah merupakan 

sumber daya manusia yang paling berharga bagi suatu perusahaan, karena suatu 

perusahaan tergantung dari tenaga-tenaga kerja tersebut. Perusahaan pasti sadar 

akan hal tersebut dan oleh karena itu perusahaan harus mendapatkan tenaga kerja 

yang sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan. Dengan maksud 

agar suatu perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Oleh karena itu, setelah perusahaan berhasil memperoleh sejumlah pelamar 

yang memenuhi syarat, yang diperoleh melalui proses penarikan, maka langkah 

selanjtunya dari proses pengadaan karyawan adalah proses untuk menentukan 

diterima atau tidaknya para pelamar untuk bekerja melalui serangkaian langkah atau 

cara, yaitu melalui proses seleksi. Proses seleksi ini memegang peranan yang sangat 

penting bagi perusahaan untuk menilai terhadap kemampuan para calon tenaga kerja 

disesuaikan dengan kualifikasi pekerjaan yang telah ditetapkan pihak perusahaan. 

Yang dimaksud dengan seleksi disini adalah suatu cara yang dilakukan perusahaan 

dalam memilih sejumlah pelamar yang ada, dengan tujuan untuk mendapatkan 

karyawan yang berkualitas sehingga pekerjaan yang dihasilkan akan memuaskan. 

Dalam pelaksanaan seleksi, perusahaan haruslah melaksanakan proses seleksi 

secara jujur, teliti dan obyektif karena hasil seleksi demikian akan membawa hasil 

yang benar-benar perusahaan inginkan yaitu mendapatkan tenaga kerja yang tepat 

untuk mengisi suatu jabatan tertentu. 

Untuk mencapai tujuan seleksi yang demikian maka setiap perusahaan yang 

bersangkutan, senantiasa harus berusaha dengan biaya yang serendah mungkin 

dengan menggunakan cara seleksi yang paling efisien tetapi efektif. 

 

5. Kualifikasi Seleksi 
Dalam melakukan seleksi, penyeleksi/rekruitmen harus mengetahui secara jelas 

kualifikasi-kualifikasi yang akan diseleksi dari pelamar itu. Hal ini sangat penting 

supaya sasaran dicapai dengan baik, karena tanpa mengetahui secara jelas 

kualifikasi seleksi akan mengakibatkan sasaran yang dicapai menyimpang. 

Di bawah ini akan dikemukakan beberapa hal mengenai kualifikasi seleksi 

diantaranya adalah: 

a. Umur 

b. Keahlian 

c. Kesehatan fisik 

d. Pendidikan 

e. Jenis kelamin 

f. Bakat 

g. Tempramen 

h. Pengalamn bekerja 

i. Kejujuran 

j. Kedisiplinan 
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k. Inisiatif dan kreatif 

 

6. Prosedur atau Langkah-langkah dalam Proses Seleksi 

Proses seleksi merupakan serangkaian langkah yang harus dilalui oleh para pelamar, 

untuk memilih beberapa pelamar yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

Langkah-langkah yang biasanya ditempuh dalam proses seleksi, menurut T. Hani 

Handoko (Manajemen Personalia dan SDM, 1996:89-101), adalah: 

1. Penerimaan Pendahuluan Pelamar 

2. Tes-tes Penerimaan 

Ada bermacam-macam jenis tes penerimaan. Setiap tipe tes mempunyai kegunaan 

yang terbatas dan mempunyai tujuan yang berbeda. Secara singkat, berbagai tipe tes 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Tes-tes psikologis 

Yaitu berbagai peralatan tes yang mengukur atau menguji kepribadian atau 

tempramen, bakat, minat, kecerdasan dan keinginan berprestasi. Bentuk-bentuk 

tes ini mencakup: 

a. Tes kecerdasan (intelligence test) 

Tes yang menguji kemampuan mental pelamar dalam hal daya piker secara 

menyelutuh dan logis. 

b. Tes kepribadian (personality test) 

Yaitu mengetes kepribadian mental pelamar dalam hal kesedihan bekerja 

sama, sifat kepemimpinan, kejujuran dan unsure-unsur kepribadian lainnya. 

c. Tes bakat (aptitude test) 

Yaitu mengetes dan mengukur kemampuan potensial pelamar yang dapat 

dikembangkan 

d. Tes minat (interest test) 

Yaitu mengetes dan mengukur antusiasme pelamar terhadap suatu jenis 

pekerjaan 

e. Tes prestasi (achievement test) 

Yaitu mengetes dan mengukur apa pelamar akan mampu berprestasi 

mengerjakan pekerjaan yang diberikan kepadanya. 

b) Tes-tes Pengetahuan 

Yaitu bentuk tes yang menguji informasi atau pengetahuan yang dimiliki para 

pelamar. Pengetahuan yang diujikan harus dengan kebutuhan untuk 

melaksanakan pekerjaan. 

c) Performance test 

Yaitu bentuk tes yang mengukur kemampuan para pelamar untuk melaksanakan 

beberapa bagian pekerjaan yang akan dipegangnya. 

3. Wawancara Seleksi 

Adapun format pertanyaan dalam wawancara adalah sebagai berikut: 

a. Tidak terstruktur, tipe pertanyaan biasanya pertanyaan-pertanyaannya dibuat 

selama wawancara, sedangkan penerapannya berguna bila pewawancara 
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berusaha untuk membantu orang yang diwawancara memecahkan masalah-

masalah pribadi atau memahami mengapa dia tidak tepat untuk suatu pekerjaan. 

b. Terstruktur, tipe pertanyaan biasanya daftar pertanyaan ditentukan sebelumnya, 

serta biasanya diajukan kepada semua pelamar, dan penerapannya berguna 

untuk memperoleh hasil-hasil yang valid terutama bila jumlah pelamar sangat 

besar. 

c. Campuran, tipe pertanyaan biasanya merupakan kombinasi dari pertanyaan-

pertanyaan terstruktur dan tidak terstruktur, yang biasanya dilakukan dalam 

praktek, sedangkan penerapannya sebagai pendekatan realistic yang 

menghasilkan jawaban-jawaban yang dapat diperbandingkan plus pandangan-

pandangan tajam. 

d. Pemecahan masalah, tipe pertanyaan biasanya pertanyaan-pertanyaannya 

dibatasi pada berbagai situasi hipotesis, evaluasi dilakukan pada penyelesaian 

dan pendekatan yang digunakan pelamar, sedangkan penerapannya berguna 

untuk mengetahui penalaran kemampuan alaitis pelamar dibawah kondisi stress 

yang moderat. 

e. Tes interview, tipe pertanyaan biasanya berupa serangkaian gertak pertanyaan-

pertanyaan yang sangat sengit dan cepat, yang dimaksudkan untuk pelamar 

membuat gugup pelamar, sedangkan penerapannya berguna untuk pekerjaan-

pekerjaan yang penuh stress, seperti penanganan keluhan-keluhan. 

4. Pemeriksaan Referensi-referensi 

Adapun referensi yang digunakan adalah : 

a. Referensi personal, yaitu referansi yang dapat memberikan informasi mengenai 

karakter pelamar, kesehatan atau penyakit yang pernah dialami oleh pelamar. 

Referensi ini biasanya diberikan oleh keluarga atau teman-teman tersekat 

pelamar. 

b. Employment reference yaitu referensi yang dapat memebrikan informasi atau 

semacam jaminan mengenai latar belakang maupun pengalaman kerj pelamar 

yang bersangkutan. Referensi ini biasanya diberikan oleh perusahaan asal 

pelamar bekerja atau teman-temannya yang pernah bekerja sama dalam suatu 

organisasi. Jadi pada prinsipnya semakin penting/strategis jabatan akan dijabat 

maka semakin cermat pemeriksaan referensi. 

5. Evaluasi Medis (Tes Kesehatan) 

6. Wawancara Atasan Langsung 

7. Keputusan Penerimaan 

 

7 Sistem Penempatan Karyawan 

Siswanto dalam buku Manajemen Tenaga Kerja mengemukakan suatu sistem 

penempatan tenaga kerja sebagai berikut : 
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Gambar 7.1 

Sistem Penempatan Tenaga Kerja 
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                     Sumber: Manajemen Teanaga Kerja, Siswanto (1989:95) 

 

 

Sebelum perusahaan melakukan penempatan terhadap para karyawannya maka 

terlebih dahulu dibuat rencana penempatan tenaga kerja. Rencana tersebut bisa meliputi 

beberapa jumlah karyawan yang dibutuhkan, dimana saja karyawan akan ditempatkan, 

syarat jabatan apa yang harus dipenuhi oleh karyawan yang bersangkutan untuk dapat 

menempati posisi tersebut. Setelah rencana tersebut maka input yang berupa calon 

karyawan dan informasi lain yang mendukung diolah melalui alat pengolah yang dapat 

berupa seleksi, tes-tes yang berkenaan dengan kesesuaian pengetahuan, kemampuan dan 

keterampilan, serta sikap yang dimiliki oleh si calon dengan posisi penempatan yang 

telah direncanakan. Setelah semuanya selesai maka diperoleh suatu output yaitu berupa 

keputusan penempatan karyawan pada posisi yang telah ditentukan. 
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8. Prosedur Penempatan Kerja 

Gambar 8.1 

Prosedur Penempatan Karyawan 
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Sumber : Pengadaan Tenaga Kerja, Komaruddin (1990:67) 

 

 

Gambar tersebut diatas menunjukkan bahwa prosedur penempatan 

merupakan metode untuk menjamin informasi yang tepat mengenai calon karyawan. 

Informasi tersebut dibandingkan dengan spesifikasi jabatan yang telah disiapkan 

sebelumnya yang berisi sejumlah standar personalia. Bilamana seorang calon 

memenuhi syarat dalam suatu tingkatan prosedur, maka ia dapat meneruskan ke 

langkah selanjutnya. Oleh karena itu calon karyawan dan spesifikasi jabatan selalu 

berdampingan dalam setiap langkah prosedur, sehingga penguji dapat 

membandingkan calon dengan syarat minimum yang ada dalam spesifikasi jabatan. 

Setelah beberapa pemeriksaan dilalui dan dinyatakan lulus maka si calon tersebut 

Program Penjualan Ramalan Penjualan Analisa Jabatan 

Pelamar 
Analisa beban Kerja dan 

Analisa tenaga Kerja 
Deskripsi Jabatan 

Permintaan Atas 
Karyawan 

Alat-

alat 
Seleksi 

Wawancara Awal 
Formulir Lamaran 

Tes Psikologi 

Wawancara 

Persetujuan 
Penyelia 

Pemeriksaan Fisik 

Spesifikasi Jabatan 
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bisa ditempatkan, pada awal penempatan (pertama kali memulai pekerjaan) ia perlu 

dibimbing dan dikenalkan dengan lingkungan kerjanya yang baru sehingga ia bisa 

menyesuaikan diri, 

 

C. METODE PENELITIAN 

1. Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan adalah seluruh staf karyawan PT. Fukoku Tokai 

Rubber Indonesia bagian produksi, yaitu sebanyak 250 orang karyawan. 

Adapun sampel yang diambil adalah sebanyak 30 orang dari populasi sebanyak 250 

orang. 

Penentuan sampel ini dilakukan dengan mempertimbangkan kelayakan 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Soeratno dan Arsyad dalam bukunya 

Metodologi Penelitian untuk Ekonomi (1993:106), sebagai berikut“Ada kalanya 

perlu mengambil sampel lebih 10 persen dari populasi”. 

 

2.   Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional 

Sebagai titik tolak uraian berikutnya dan  agar tidak terjadi perbedaan 

penafsiran, maka istilah yang di gunakan pada judul skripsi ini diberikan batas 

pengertian, perlu di kemukakan tentang bagaimana merumuskan suatu definisi. Baik 

logika maupun kebiasaan menghendaki agar berhati - hati mempersoalkan definisi 

yang berbeda, tergantung dari sudut mana pengertian itu dipandang hingga dapat 

pengertian yang jelas dan lengkap dalam judul skripsi ini, maka penulis 

mengemukakan beberapa batasan pengertian - pengertian.  

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta 

skala dari variabel-variabel terkait dalam penelitian sehingga pengujian hipotesis 

dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul 

penelitian mengenai pengaruh rekruitmen terhadap penempatan kerja berdasarkan 

seleksi tenaga kerja, maka variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada table dibawah ini yaitu sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 
Variabel Konsep Variabel Indikator Skala 

Pengukuran 

Rekruitmen 

melaui   

seleksi  

rekruitmen 

merupakan proses 

mencari, 

menemukan dan 

menarik para 

pelamar untuk 

dipekerjakan dalam 

dan oleh suatu 

organisasi  

(Gomes, 

Tahap Penyusunan: 

- Proses seleksi  

- Psikotes/tes 

psikologi 

- Tes Pengetahuan 

- Tes kesehatan 

- Wawancara 

(Hani Handoko, 

Manajemen Personalia 

& SDM, 1996) 

 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 
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Manajemen 

Sumber Daya 

Manusia, 1995) 

Kesesuaian 

penempatan 

karyawan 

Penempatan 

karyawan 

merupakan tindak 

lanjut dati dari 

seleksi yaitu 

menempatkan 

calon karyawan 

yang diterima 

(lulus seleksi) pada 

jabatan/pekerjaan 

yang 

membutuhkannya 

dan sekaligus 

mendelegasikan 

authority kepada 

orang tersebut, 

dengan demikian 

calaon karyawan 

itu akan dapat 

mengerjakan tugas-

tugasnya dijabatan 

bersangkutan 

(Malayu S. P. 

Hasibuan, 

MSDM,1997)) 

- Jabatan 

- Pendidikan 

- Pengalaman Kerja 

- Kesehatan 

- Prinsip penempatan 

karyawan. 

 

(Malayu S. P. 

Hasibuan, MSDM, 

1997) 

 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

 

 

 

 

3. Teknik Analisa Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Sebelum data diolah langkah pertama yang perlu diperlukan adalah: 

1. Editing, yaitu memeriksa kembali seluruh data yang masuk (daftar pertanyaan 

yang disebarkan) untuk mengetahui apakah ada kesalahan dalam pengisian 

atau tidak. 

2. Tabulasi, yaitu mengubah semua jawaban yang diterima ke dalam bentuk 

angka sehingga dapat dipergunakan dalam penelitian ini. 

3. Untuk pengolahan data, penulis menggunakan bantuan table agar dapat 

mempermudah dan melihat kumpulan data atau dalam melihat perkembangan 

dari suatu variabel. Dalam melakukan kuesioner penulis memberikan dan 

menyebarkan suatu angket pertanyaan yang jumlahnya 16 pertanyaan kepada 

30 orang responden. 

Seluruh pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner dipergunakan untuk 

mengetahui pendapat karyawan atas pelaksanaan rekruitmen berdasarkan 

seleksi yang dilakukan perusahaan terhadap kesesuaian penempatan 

karyawan. 
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Oleh karena itu, pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner mencakup seluruh 

indikator yang telah ditetapkan yaitu : 

a) Pertanyaan 1-8 berhubungan dengan pendapat karyawan atas pelaksanaan 

rekruitmen berdasarkan seleksi 

b) Pertanyaan 9-16 berhubungan dengan kesesuaian penempatan karyawan. 

 

Dalam pengolahan data dari hasil pertanyaan, setiap jawaban yang diberikan oleh 

responden diberikan skor tertentu yaitu: 

a. Sangat setuju diberi skor 5 

b. Setuju diberi skor 4 

c. Cukup setuju diberi skor 3 

d. Tidak setuju diberi skor 2 

e. Sangat tidak setuju diberi skor 1 

 

Untuk menganalisis hubungan pelaksanaan rekruitmen/seleksi terhadap 

kesesuaian penempatan karyawan, penulis menggunakan analisis kuantitatif yaitu 

metode statistic berupa analis korelasi Rank Spearman. Dari analisis data yang 

dilakukan akan diketahui hubungan antara kedua variabel yang diteliti dan 

sampai sejauh mana tingkat hubungannya. 

 

2. Analisis Data 

Tujuan dari penggunaan analisis korelasi Rank Spearman adalah untuk 

menentukan hubungan antara kedua variabel yang ada yaitu variabel bebas dan 

variabel tidak bebas (terikat). Dalam analisis data, penulis menetapkan kedua 

variabel yaitu: 

1. Pelaksanaan rekruitmen/seleksi ditetapkan sebagai variabel bebas (variabel 

independen) dengan notasi X. 

2. Kesesuaian penempatan karyawan ditetapkan sebagai variabel tidak bebas 

(variabel dependen) dengan notasi Y. 

 

Untuk mencari koefisien korelasi, digunakan rumus koefisien korelasi Rank 

Spearman, yaitu sebagai berikut: 

 
  
             Dimana : rs = koefisien korelasi Spearman 
                             di²= selisih rank x dan rank y 
                               n = jumlah sampel 
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Dimana : 
 

 

Sedangkan : 

 

 

 

Besaran T merupakan faktor korelasi bagi setiap kelompok dengan pangkat yang 

sama dan dirumuskan sebagai berikut : 

 

 
 

Dimana : t = jumlah variabel yang memiliki pangkat yang sama 

 

Agar rs dapat dihitung, berilah rangking untuk x dan y, dalam memberikan rangking 

dapat dimulai dari kecil kepada besar. Untuk setiap di rank x dikurangi dengan rank 

y kemudian dikuadratkan. Untuk menentukan kuat tidaknya hubungan antara 

variabel x dan y dapat diukur dengan suatu angka-angka korelasi, yaitu : 

 

Table 2.1 

Interprestasi Terhadap Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,25 Tidak ada hubungan atau hubungan cukup 
lemah 

0,26 – 0.50 Hubungan lemah atau rendah 

0,51 – 0,75 Hubungan cukup kuat atau cukup tinggi 

0,76 – 1,00 Hubungan yang tinggi atau kuat 
   Sumber: Basic Statistics For Social All Research, Cahmpion (1981:302) 

 

Dari hasil analisa akan diperoleh hasil apakah positif atau negatif. Jika 

koefisien korelasi (r) positif (r > 0) berarti hubungan positif atau searah. Artinya jika 

terjadi kenaikan pada rank x, maka akan diikuti kenaikan variabel y, atau jika terjadi 

penurunan variabel maka akan dikikuti dengan kenaikan pada variabel y. 
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Untuk menghitung besarnya sumbangan atau kontribusi dari variabel x 

terhadap variabel y, harus dihitung dengan menggunakan rumus koefisien 

determinasi (tingkat determinasi antar variabel): 

 

KD = rs² x 100% 

 

Dimana : KD = koefisien determinasi 

                               R = nilai koefisien 

 

 

3. Uji hipotesis 

Suatu koefisien korelasi haruslah mempunyai nilai yang berarti (signifikan). Untuk 

menguji keberartian koefisien maka langkah-langkah yang ditempuh adalah: 

1. Menentukan Ho dan Ha 

Ho, rs ≤ 0 berarti terdapat korelasi yang negatif atau tidak terdapat korelasi 

antara pelaksanaan rekruitmen/seleksi dengan kesesuaian penempatan 

karyawan. 

Ha, rs ≥ 0 berarti terdapat hubungan positif atau searah antara pelaksanaan 

rekruitmen/seleksi dengan penempatan karyawan. 

2. Menentukan taraf signifikan dengan symbol α yaitu sebesar 5% 

3. kriteria pengambilan keputusan : 

 

Dari penerapan rumus di atas, maka diperoleh tingkata kebebasab dk = n - 2, 

melalui nilai df dan taraf signifikan akab diperoleh nilai t melalui table, dan 

keputusan yang diambil, yaitu : 

 

1.  Jika t hitung ≥ t table maka H0 ada di daerah penolakan, berarti Ha diterima  artinya 

antara variabel X dan variabel Y ada pengaruhnya. 

2.  Jika t hitung ≤ t table maka H0 ada di daerah penerimaan, berarti Ha ditolak  artinya 

antara variabel X dan variable Y tidak ada pengaruhya. 

 

D.  PEMBAHASAN 

Diperoleh rs sebesar 0,64 yang berarti berada diantara 0,51 – 0,75. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengaruh rekruitmen melalui pelaksanaan proses seleksi terhadap 

kesesuaian penempatan karyawan termasuk cukup kuat, dan tanda positif (+) 

menunjukkan bahwa pengaruhnya searah yang artinya jika pelaksanaan rekruitmen 

berdasarkan seleksi maka akan tercapai kesesuaian penempatan karyawan. Begitupun 



Economicus Jurnal Ilmiah – Pusma Pertiwi  ISSN:2085-8205 

 

[Volume 8] No.1,  Maret 2015 15 

 

 

sebaliknya, jika pelaksanaan rekruitmen tidak tepat maka tidak akan tercapai 

kesesuaian penempatan karyawan. 

Kontribusi pelaksanaan rekruitmen melalui seleksi terhadap kesesuaian 

penempatan karyawan sebesar 40,96% sedangkan sisanya yaitu sebesar 59,04% 

dipengaruhi oleh faktor lainnya. 

t hitung sebesar 4,41 kemudian untuk mencari nilai t tabel dapat digunakan tabel 

distribusi t, dimana pada taraf signifikasi (a) sebesar 5% dan derajat kebebasan (dk) 28 

(dk = n – 2 = 30 – 2 = 28), maka akan diperoleh t tabel = 1,701. 

 

Kiteria pengujian (uji satu pihak/uji pihak kanan) 

t hitung < t tabel, maka Ho diterima 

t hitung > t tabel, maka Ha diterima 

Gambar 4.4 

Grafik Distribusi t 

 

 
Ternyata hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa hasil t hitung (4,41) lebih 

besar dibandingkan dengan t tabel (1,701). Ini berarti hipotesa Ho yang menyatakan tidak 

ada hubungan antara variabel  x dengan variabel y ditolak. Sedangkan hipotesa Ha yang 

menyatakan ada hubungan antara variabel x dengan variabel y diterima. Tanda positif (+) r 

hasil perhitungan menunjukkan bahwa korelasi tersebut besifat searah, artinya jika seleksi 

dilaksanakan dengan tepat maka akan tercapai kesesuaian penempatan karyawan. 

Dengan kata lain, berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan/pengaruh antara pelaksanaan rekruitmen melalui seleksi dengan 

kesesuaian penempatan karyawan. 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada Bab IV, maka 

dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: 
1. Proses rekruitmen melalui pelaksanaan seleksi tenaga kerja bertujuan untuk 

membantu perusahaan dalam membuat keputusan tentang calon karyawan yang 

tepat untuk memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.  
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2. Secara keseluruhan kegiatan pelaksanaan rekruitmen berdasarkan proses seleksi 

di PT. Tokai Rubber Indonesia sudah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari 

hasil pengolahan data primer, yang menunjukkan bahawa komponen-komponen 

yang berhubungan dengan pelaksanaan rekruitmen semuanya menghasilkan 

kriteria baik. Jadi menurut responden, pelaksanaan rekruitmen berdasarkan 

proses seleksi di PT Fukoku Tokai Rubber Indonesia dalam dalam indikatornya 

yaitu proses seleksi, tes psikologi, tes pengetahuan, tes kesehatan serta 

wawancara yang dilakukan oleh PT Fukoku Tokai Rubber Indonesia 

pelaksanaannya sudah baik. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil 

penelitian dapat disimpulkan yaitu : 

a. Dari 30 responden proses seleksi sebagian besar responden sebanyak 

83,33% menyatakan sangat setuju. 

b. Dari 30 responden menyatakan 100%  setuju bahwa tes psikologi sangat 

penting dalam mengukur kepribadian, bakat dan minat calon pegawai. 

c. Dari 30 responden, hampir sebagian responden yaitu sebanyak 86,67% 

menyatakan setuju bahwa tes pengetahuan merupakan bentuk tes untuk 

menguji pengetahuan yang dimiliki pelamar dan sebanyak 100% 

menyatakan setuju bahwa materi yang diujikan dalam tes pengetahuan harus 

sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada. 

d. Dari 30 responden, sebanyak 100% menyatakan bahwa tes kesehatan perlu 

dilakukan untuk menjamin setiap pelamar memiliki kondisi fisik yang sehat. 

e. Dari 30 responden, sebagian besar responden yaitu sebanyak 86,67% 

menyatakan bahwa wawancara merupakan alat seleksi yang cukup penting 

dalam proses seleksi dan 80% menyatakan bahwa wawancara merupakan 

percakapan formal yang menentukan diterima atau tidaknya pelamar pada 

perusahaan tersebut 

3. Pelaksanaan penempatan di PT Fukoku Tokai Rubber Indonesia keseluruhan 

sudah baik, tetapi diantara komponen-komponen/indikator yang diteliti terdapat 

kriteria cukup baik yaitu mengenai pengalaman kerja. Yaitu sekitar 60% dari 30 

data responden yang menyatakan tidak setuju. Hal ini disebabkan masih adanya 

beberapa karyawan yang merasa tidak sesuai terhadap pekerjaan yang 

diperolehnya dengan pengalaman kerja yang dimilikinya. Sedangkan untuk 

indikator lainnya seperti jabatan, pendidikan, kesehatan dan prinsip penempatan 

karyawan semuanya menghasilkan kriteria baik. Berarti hal tersebut, responden 

sudah merasa sesuai terhadap penempatan atau pekerjaan yang diberikan oleh 

perusahaan kepada mereka. Jadi jika dinilai secara keseluruhan, kesesuaian 

penempatan karyawan di PT Fukoku Tokai Rubber Indonesia bagi karyawan 

sudah berjalan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. 

4. Berdasarkan uji statistik menunjukkan bahwa hasil t hitung (4,41) lebih besar 

dibandingkan dengan t tabel (1,701). Ini berarti hipotesa Ho yang menyatakan 

tidak ada hubungan antara variabel  x dengan variabel y ditolak. Sedangkan 

hipotesa Ha yang menyatakan ada hubungan antara variabel x dengan variabel 
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y diterima. Tanda positif (+) r hasil perhitungan menunjukkan bahwa korelasi 

tersebut besifat searah, artinya jika seleksi dilaksanakan dengan tepat maka 

akan tercapai kesesuaian penempatan karyawan. 

 

Dengan kata lain, berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan/pengaruh antara pelaksanaan rekruitmen melalui 

seleksi dengan kesesuaian penempatan karyawan. Artinya, seleksi sangat 

mempengaruhi pelaksanaan rekrutmen dalam menentukan kesesuaian 

penempatan karyawan. 

 

2. Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di PT Fukoku Tokai Rubber 

Indonesia, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan 

masukan bagi perusahaan, yaitu: 

1. Pada saat melaksanakan proses rekruitmen berdasarkan proses seleksi 

diharapkan PT Fukoku Tokai Rubber Indonesia benar-benar harus 

memperhatikan kriteria calon karyawan agar tidak terjadi kesalahan dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap pekerjaan dan perusahaan. 

Karena tujuan dari proses ini yaitu untuk mendapatkan calon tenaga kerja 

yang memiliki kemampuan, disiplin, terampil serta mampu melaksanakan 

tugas dengan baik dan bertanggung jawab. Maka perusahaan akan 

dinyatakan berhasil dalam memilih karyawan secara efektif dan efisien. 

2. Untuk penarikan calon tenaga kerja dari luar perusahaan, sebaiknya 

perusahaan tidak hanya bersumber dari rekomendasi peagawai perusahaan 

dan dari pelamar yang datang sendiri, tetapi sebaliknya perusahaan juga 

menggunakan sumber penarikan dari lembaga-lembaga pendidikan karena 

disini perusahaan dapat memanfaatkan lembaga pendidikan sebagai sumber 

penarikan pegawai. Calon pegawai yang mendapat rekomendasi dari 

pemimpin lembaga pendidikan pada umumnya merupakan calon pegawai 

yang mempunyai prestasi akademik yang baik dan mempunyai kepribadian 

yang dinilai baik selama mereka menempuh pendidikan di lembaga tersebut. 

Karena pendidikan merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan 

dalam memilih tenaga kerja, yang mencerminkan kemampuan seseorang 

untuk dapat mengerjakan suatu pekerjaan atau menjabat suatu jabatan. Dari 

hasil data responden juga sebagian besar menyatakan setuju bahwa 

pendidikan sangatlah berpengaruh. 

3. Supaya tidak terjadi masalah mengenai ketidaksesuaian antara pekerjaan 

yang diperoleh karyawan dengan pengalaman kerja yang dimilikinya, maka 

sebaiknya perlu mengadakan program orientasi, yaitu dimana program 

tersebut bertujuan untuk memperkenalkan para karyawan baru dengan 

peranan atau pekerjaan yang akan mereka lakukan dan tidak hanya untuk 

karyawan baru saja tetapi bagi karyawan lama yang dipindahkan pada 
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pekerjaan/jabatan yang berbeda tentunya harus dilakukan program tersebut. 

Karena dalam hal ini karyawan lama pun apabila dipindahkan pada 

pekerjaan baru akan merasa sulit menyesuaikan diri atau merasa tidak cocok 

dengan pekerjaan barunya. Oleh karena itu, para karyawan yang baru 

ataupun yang lama harus diberikan program orientasi agar para karyawan 

dapat mengatasi keraguan-keraguannya dan menimbulkan rasa percaya diri 

dalam melakukan pekerjaannya. 
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Abstrak 

            Permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah berapa besar pengaruh disiplin kerja 

terhadap peningkatan kinerja pegawai di PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kedisiplinan kerja terhadap 

peningkatan kinerja pegawai.Pada penelitian ini tehnik pengumpulan data yang digunakan 

adalah obeservasi, wawancara, kuesioner. Dalam penelitian ini jumlah sample sebanyak 35 

orang serta analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan korelasi. 

            Tehnik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik korelasi 

Product Moment Person. Pengujian hipotesis dilakukan dengan tingkat kepercayaan 

29,16,% uji nyata 70,84% dengan maksud hipotesis diterima apabila r hitung lebih besar 

dari r tabel. Sebaliknya hipotesis ditolak apabila r hitung lebih kecil dari r tabel. 

            Untuk menghitung hubungan kedisiplinan kerja terhadap peningkatan kinerja 

pegawai dilakukan dengan korelasi determinasi r dengan ketentuan jika r terletak antara 0, 

hal ini berarti tidak ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y dan jika terletak 

antara 1, menunjukkan hubungan yang sempurna. 

 Dengan demikian berdasarkan perhitungan analisis koefisien determinan, diperoleh 

besarnya hubungan antara kedisiplinan kerja dengan kinerja karyawan PT. Yamaha 

Indonesia Motor Manufacturing adalah 29,16% dan sisanya sebesar 70,84% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. 

            Hasil uji hipotesis berdasarkan tehnik analisa korelasi itu terdapat nilai r 

sebesar  0,027  dari nilai-nilai r tabel dan dari hasil perhitungan korelasi statistik diperoleh 

nilai sebesar   5,4  dimana nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel yaitu 0,27 < 

5,4  dengan demikian hipotesis dapat diterima. 

 
Keywords : Disiplin Kerja dan Kinerja Karyawan 
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A. PENDAHULUAN  

1.Latar Belakang Masalah 

Kedisiplinan menjadi suatu syarat untuk mencapainya hasil yang optimal 

dalam organisasi baik organisasi dalam bentuk formal maupun non formal, sehingga 

dalam setiap peraturan di instansi atau perusahaan apapun mengenai kedisiplinan 

pasti selalu ada, hal ini disebabkan karena pentingnya pengaruh kedisiplinan dalam 

pencapaian standar - standar organisasi. Dalam bahasa disiplin berasal dari bahasa 

latin, yaitu dari kata discipline yang artinya Latihan atau pendidikan kesopanan dan 

kerohanian serta pengembangan tabiat. Kata kedisiplinan sering menjadi suatu 

ukuran yang bernilai positif dan biasanya dijadikan indikasi seseorang yang sukses 

dalam mencapai cita-citanya dan mencapai tujuaan organisasinya.  

 

Pengertian kedisiplinan yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah 

sebagai berikut : Kedisiplinan adalah kegiatan manajemen untuk menjalankan 

standar-standar organisasional. Daya pendorong yang mengakibatkan seseorang 

anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan, peranan dalam 

bentuk keahlian dan keterampilan, tenaga dan waktu untuk menyelenggarakan 

berbagai kegiatan yang menjadi tanggaung jawab dan menunaikan kewajibannya 

dalam rangka pencapaian. 

 

Kedisiplinan kerja pegawai merupakan faktor yang sangat penting dalam 

mencapai suatu tujuan organisasi. Oleh sebab itu penting bagi perusahaan untuk 

dapat membina dan meningkatkan kedisiplinan kerja serta memberi semangat dan 

motivasi bagi pegawainya. Kurangnya kedisiplinan kerja dapat menimbulkan 

berbagai hal yang kurang baik dalam hubungannya dengan pekerjaan, misalnya 

semangat kerja yang menurun, hasil kerja yang tidak maksimal, serta acuh tak acuh 

terhadap pekerjaan atau jabatannya. Pembinaan kedisiplinan terhadap pegawai 

perusahaan dilakukan agar tumbuh kesadaran dalam mentaati peraturan yang 

berlaku. Kurangnya kedisiplinan pegawai akan menghambat penyelenggaraan 

produksi yang secara tidak langsung turut mempengaruhi jalannya sebuah 

perusahaan secara keseluruhan. Seorang manager harus mampu menunjukan 

kemampuannya memimpin serta membina karyawannya agar mempunyai 

kedisplinan kerja yang baik guna kelancaran jalannya perusahaan. Oleh sebab itu 

penting bagi perusahaan untuk dapat membina dan meningkatkan disiplin kerja 

serta memberi semangat dan motivasi bagi pegawainya.  

 

Disamping itu, faktor kedisiplinan perusahaan PT. Yamaha Indonesia Motor 

Manufacturing terutama displin kerja perangkat kerja juga memegang peranan 

penting dalam menentukan keberhasilan. Dengan kedisiplinan kerja yang baik 

berakibat terhadap meningkatnya motivasi hubungan kerja.Dapat dikatakan bahwa 

sumber daya manusia memegang peran penting dalam perusahaan karena sumber 
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daya manusia sebagai penggerak segala usaha dan aktivitas yang ada di perusahaan 

dan juga sebagai penentu jalannya perusahaan. Nampak bahwa sumber daya 

manusia terpenting suatu perusahaan atau organisasi adalah sumber daya manusia 

yaitu orang-orang yang merancang dan menghasilkan barang-barang atau jasa. 

Mengawasi mutu, mempasarkan produk, mengelokasikan sumber finansial, serta 

merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi. Tanpa orang-orang yang 

memiliki keahlian atau komponen maka mustahil bagi organisasi untuk mencapai 

tujuannya. Kedisiplinan kerja tidak semata-mata patuh dan taat terhadap 

penggunaan jam kerja, misalnya datang dan pulang sesuai tidak mangkir saat 

bekerja. Upaya dalam mentaati peraturan tidak didasarkan adanya perasaan takut, 

atau terpaksa. Komitmen dan loyal pada organisasi yaitu tercrmin dari bagaimana 

sikap dalam bekerja. Melaksanakan dan menyelesaikan tugas pada waktunya, 

bekerja dengan penuh kreatif dan inisiatif, bekerja dengan jujur, penuh semangat 

dan tanggung jawab, datang dan pulang tepat pada waktunya, bertingkah laku 

sopan. 

Karyawan  yang mempunyai kedisiplinan kerja yang tinggi akan merasa 

riskan meninggalkan  pekerjaan jika belum selsai, bahkan akan merasa senang jika 

dapat menyelesaikan tepat waktu, dia mempunyai target dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan sehingga selalu memprioritaskan pekerjaan mana yang perlu diselesaikan 

terlebih dahulu. 

 Adapun tujuan penilaian kinerja menurut adalah sebagai berikut : 

a. Pertanggungjawaban, Apabila standard dan sasaran digunakan sebagai alat 

pengukur  pertanggungjawaban, maka dasar untuk pengambilan keputusan 

kenaikan gaji atau upah, promosi, penugasan khusus, dan sebagainya 

adalah kualitas hasil pekerjaan karyawan yang bersangkutan. 

b. Pengembangan, Jika standard dan sasaran digunakan sebagai alat untuk 

keperluan pengembangan, hal itu mengacu pada dukungan yang diperlukan 

karyawan dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Dukungan itu dapat 

berupa pelatihan, bimbingan, atau bantuan lainnya. 

c. Setiap karyawan dalam melaksanakan kewajiban atau tugas merasa bahwa 

hasil kerja mereka tidak terlepas dari penilaian atasan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Penilaian kinerja digunakan untuk mengetahui 

kinerja seorang karyawan.  

 

Unsur - unsur yang digunakan kinerja karyawan PT. Yamaha Indonesia Motor 

Manufacturing adalah sebagai berikut: 

a) Prestasi, Penilaian hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapat di 

hasilkan karyawan.  

b) Kedisiplinan, Penilaian kedisiplinan dalam mematuhi peraturan-peraturan 

yang ada dan melakukan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang diberikan 

kepadanya. 
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c) Kreatifitas, Penilaian kemampuan karywan dalam mengembangkan 

kreativitas untuk menyelesaikan pekerjaannya sehingga dapat bekerja lebih 

berdaya guna dan berhasil guna. 

d) Bekerja sama, Penilaian kesediaan karyawan berpartipasi dan bekerja sama 

dengan karyawan lain secara vertikal atau horizontal didalam maupun 

diluar sehingga hasil pekerjaannya lebih baik. 

e) Kecakapan, Penilaian dalam menyatukan dan melaraskan bermacam-

macam elemen yang terlibat dalam menyusun kebijaksanaan dan dalam 

situasi manajemen. 

f)  Tanggung jawab, Penilaian kesediaan karyawan dalam memper tanggung 

jawabkan kebijaksanaannya, pekerjaan dan hasil kerjanya, sarana dan 

prasarana yang digunakan, serta perilaku pekerjaannya. 

 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis kemukakan di atas, maka 

identifikasi masalahnya adalah : 

1. Bagaimana kedisiplinan kerja karyawan PT. Yamaha Indonesia Motor 

Manufacturing ? 

2. Apakah ada hubungan antara kedisiplinan kerja dengan kinerja karyawan PT. 

Yamaha Indonesia Motor Manufacturing ? 

3. Upaya - upaya apa saja yang dilakukan dalam mewujudkan kedisiplinan kerja 

dengan kinerja karyawan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing ? 

 

3.    Tujuan Penelitian 

Dalam setiap kegiatan pastilah memiliki tujuan, tujuan penelitian dalam 

skripsi ini adalah untuk menjawab identifikasi masalah yang telah dikemukakan 

diatas yaitu : 

a. Untuk mengetahui kedisiplinan kerja PT. Yamaha Indonesia Motor 

Manufacturing ? 

b. Untuk mengetahui hubungan antara kedisiplinan kerja dengan kinerja karyawan 

PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing ?  

c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mewujudkan kedisiplinan 

kerja dengan kinerja karyawan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing ? 

 

B. LANDASAN TEORI 

 

1. Pengertian Kedisiplinan 
Kedisiplinan adalah kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar 

organisasional. Daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi 

mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan, peranan dalam bentuk keahlian dan 

keterampilan, tenaga dan waktu untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang 

menjadi tanggung jawab dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian. 
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Faktor kedisiplinan dari perusahaan PT. Yamaha Indonesia Motor 

Manufacturing terutama kedisiplinan kerja perangkat kerja juga memegang peranan 

penting dalam menentukan keberhasilan. Dengan kedisiplinan kerja yang baik 

berakibat terhadap meningkatnya motivasi kinerja kerja. Dapat dikatakan bahwa 

sumber daya manusia memegang peran penting dalam perusahaan karena sumber 

daya manusia sebagai penggerak segala usaha dan aktivitas yang ada di perusahaan 

dan juga sebagai penentu jalannya perusahaan. Nampak bahwa sumber daya manusia 

terpenting suatu perusahaan atau organisasi adalah sumber daya manusia yaitu orang-

orang yang merancang dan menghasilkan barang-barang atau jasa. Mengawasi mutu, 

mempasarkan produk, mengelokasikan sumber finansial, serta merumuskan seluruh 

strategi dan tujuan organisasi. Tanpa orang-orang yang memiliki keahlian atau 

komponen maka mustahil bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. 

 

2. Macam - macam Kedisiplinan 

 Kedisiplinan dalam Menggunakan Waktu, Maksudnya bisa menggunakan dan 

membagi waktu dengan baik. Karena waktu amat berharga dan salah satu kunci 

kesuksesan adalah dengan bisa menggunakan waktu dengan baik. 

 Kedisiplinan Diri Pribadi, Apabila dianalisi maka kedisiplinan mengandung 
beberapa unsur yaitu adanya sesuatu yang harus ditaati atau ditinggalkan dan 

adanya proses sikap seseorang terhadap hal tersebut. Kedisiplinan diri 

merupakan kunci bagi kedisiplinan pada lingkungan yang lebih luas lagi. Contoh 

kedisiplinan diri pribadi yaitu tidak pernah meninggalkan Ibadah kepada Tuhan 

Yang Maha Kuasa. 

 Kedisiplinan dalam Beribadah, Maksudnya ialah senantiasa beribadah dengan 
peraturan - peratuaran yang terdapat didalamnya. Kedisiplinan dalam beribadah 

amat dibutuhkan, Allah SWT senantiasa menganjurkan manusia untuk 

Kedisiplinan, sebagai contoh firman Allah SWT.  

 

3. Fungsi Kedisiplinan Kerja 

Kedisiplinan kerja sangat dibutuhkan oleh setiap pegawai. Kedisiplinan 

menjadi persyaratan bagi pembentukan sikap, perilaku, dan tata kehidupan 

berdisplin yang akan membuat para pegawai mendapat kemudahan dalam bekerja, 

dengan begitu akan menciptakan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan 

mendukung usaha pencapaian tujuan. 

Beberapa fungsi kedisiplinan antara lain : 

a. Menata kehidupan bersama 

b. Membangun kepribadian 

c. Melatih kepribadian 

d. Pemaksaan 

e.  Hukuman 

f. Menciptakan 
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 Kedisiplinan berfungsi mengatur kehidupan bersama, dalam suatu kelompok 

tertentu atau dalam masyarakat dengan begitu, hubungan yang terjalin antara 

individu satu dengan individu lain menjadi lebih baik dan lancar. Kedisiplinan juga 

dapat membangun kepribadian seorang pegawai lingkungan yang memiliki 

kedisiplinan yang baik, sangat berpengaruh kepribadian seseorang. Lingkungan 

organisasi yang memiliki keadaan yang tenang, tertib dan tentram sangat berperan 

dalam membangun kepribadian yang baik. 

 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kedisiplinan Kerja 

Pada dasarnya faktor yang mempengaruhi kedisiplinan kerja berasal dari dua faktor, 

yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Merumuskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan kerja menjadi dua faktor, yaitu faktor kepribadian dan 

faktor lingkungan. 

 

a. Faktor Kepribadian 

Faktor yang penting dalam kepribadian seseorang adalah system nilai yang 

dianut. Sistem nilai yang dianut ini berkaitan langsung dengan kedisiplinan. 

System nilai akan terlihat dari sikap seseorang, dimana sikap ini diharapkan akan 

tersermin dlaam perilaku. Menurut kelman (1996:35) perubahan sikap mental 

dalam perilaku terdapat tiga tingakan yaitu kedisiplinan karena kepatuhan, 

kedisiplinan karena identifikasi, dan kedisiplinan karena internalisasi. 

 

1)  Kedisiplinan karena kepatuhan 

Kepatuhan terhadap aturan-aturan yang didasarkan atas dasar  perasaan takut. 

Kedisplinan kerja dalam tingkatan ini dilakukan semata untuk mendaptkan 

reaksi positif dari pimpinan atau atasan yang memilki wewenang. Sebaliknya, 

jika pengawas tidak ada di tempat disiplin kerja tidak akan tampak. 

Contohnya seorang pengendara motor akan memakai helm jika ada polisi saja. 

 

2)  Kedisiplinan Karena Identifikasi 

Kepatuhan terhadap aturan-aturan didasarkan pada identifikasi adanya 

perasaan kekaguman pengahargaan pada pimpinan. Pemimpin yang 

kharismatik adalah figure yang dihormati, dihargai dan sebagai pusat 

identifikasi. Karyawan yang menunjukkan kedisiplinan terhadap aturan-aturan 

organisasi bukan disebakan pada atasnya disebakan karena kualitas 

profesionalnya yang tinggi dibidangnya, jika pusat identifikasi ini tidak ada 

maka disiplin kerja akan memurun, pelanggaran meningkatkan frekuensinya. 

 

3) Kedisiplinan Karena Internalisasi 

Kedisiplinan kerja dalam tingkat ini terjadi karyawan punya system nilai 

pribadi yang menujukkan tinggi nilai-nilai kedisiplinan. Dalam taraf ini, orang 
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dikategorikan mempunyai kedisiplinan diri. Misalnya: walaupun tidak ada 

polisi namun pengguna motor tetap memakai helm dan membawa sim. 

 

 

 

b.   Faktor Lingkungan 

  Kedisiplinan seseorang merupakan produk sosialisasi hasil interaksi 

dengan lingkungan, terutama lingkungan sosial. Oleh karena itu pembentukan 

kedisiplinan tunduk pada kaidah-kaidah proses belajar. Kedisiplinan kerja yang 

tinggi tidak muncul begitu saja tapi merupakan suatu proses belajar terus-

menerus. Proses pembelajaran agar efektof maka pemimpin yang merupakan 

agen pengubah perlu memperhatikan prinsip-prinsip konsisisten adil bersikap 

positif dan terbuka. Konsisten adalah memperlakukan aturan secara konsisten 

dari waktu ke waktu. Sekali aturan yang telah disepakati dilanggar, maka 

rusaklah system aturan tersebut. Adil dalam hal ini adalah memperlakukan 

seluruh karyawan dengan tidak membeda-bedakan. 

 

 Upaya menanamkan kedisiplinan pada dasarnya adalah menanamkan 

nilai-nilai. oleh karenanya komnukiasi terbuka adalah kuncinya. Dalam hal ini 

transparan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan termasuk di 

dalamnya sangsi dan hadiah apabila karyawan memerlukan konsultasi terutama 

jika aturan aturan dirasa tidak memuaskan karyawan. 

 

Selain faktor kepemimpinan, gaji kesejahteraan dan sisten penghargaan 

yang lainnya merupakan factor yang tidak boleh dilupakan. Gaji kesejahteraan 

dan system penghargaan akan memberikan motivasi kerja yang tinggi pada 

karyawan sehingga akan berdampak pada perilaku disiplin kerja karyawan. 

Sedangkan  Malayu S.P Hasibuan (2006:214) mengemukakan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi kedisiplinan kerja antara lain:  

1. Tujuan dan kemampuan 

2. teladan pimpinan 

3. Balas jasa 

4. Keadilan 

5. Pengawasan melekat 

6. Sanksi hukuman 

7. Ketegasan 

8. Hubungan kemanusiaan. 

 

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan 

karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan ideal serta 

cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti bahwa 

tujuan  (Pekerjaan) yang di bebankan kepada seorang karyawan harus sesuai 
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dengan kemampuan karyawan yang bersangkutan, agar ia bekerja sungguh-

sungguh dan kedisiplinan dalam mengerjakannya. Tetapi jika pekerjaan itu 

diluar kemampuannya atau pekerjaan itu di bawah kemampuannya, maka 

kesungguhan kedisiplinan karyawan ini rendah. 

5. Pengertian Kinerja 
Menurut Kusnadi (2003;64) menyatakan bahwa kinerja adalah setiap gerakan, 

perbuatan, pelaksanaan, kegiatan atau tindakan yang diarahkan untuk mencapai 

tujuan atau target tertentu. Mengemukakan kinerja adalah hasil kerja yang dicapai 

oleh pegawai atau prilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam 

organisasi. Kinerja pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam usaha 

organisasi mencapai tujuannya, sehingga berbagai kegiatan harus dilakukan 

organisasi tersebut untuk meningkatkannya. 

 

C. METODE PENELITIAN 

1. Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional 

Kedisiplinan adalah tindakan manajemen untuk memberikan semangat pada 

pelaksanaan standar organisasi, ini adalah pelatihan yang mengarah pada upaya 

memebenarkan dan melibatkan pengetahuan-pengetahuan sikap dan perilaku pegawai 

sehingga ada kemauan pada diri pegawai untuk menuju pada kerjasama dan prestasi 

yang lebih baik. 

 

Dalam penelitian ini ada dua variabel yang di ukur, yaitu sebagai berikut: 

 Keisiplinan kerja (Variabel X) 

Kedisiplinan kerja merupakan variabel bebas independent, yaitu variabel yang 

memperbandingkan kinerja karyawan (Variabel Y). 

 

Kinerja karyawan (Variabel Y) 

Kinerja karyawan merupakan variabel terikat atau dependen, yaitu variabel yang 

memperbandingkan oleh kedisiplinan kerja (Variabel X). Operasionalisasi variabel 

dalam penelitian ini untuk lebih jelas dapat dilihat pada table di bawah ini : 

 

Tabel 1.1 

Kisi - kisi variabel  

Variabel 
Sub 

Variabel 
Indikator No. Instrument 

Kedisiplinan 

kerja  

(Variabel X) 

Kedisiplinan 

preventif 

1. Kehadiran 

2. Penggunaan  jam kerja 

1,2,3,4 
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Kedisiplinan 
korektif 

1. Himbauan 
2. Hukuman 

5,6,7,8 

Kedisiplinan 

progresif 

1. Peringatan  lisan 

2. Peringatan tertulis 

3. Skorsing 

9,10,11,12,13,14 

Kinerja 

karyawan 

(Variabel 

Y) 

 

 

Hasil kerja 

 

1. Pengetahuan 

2. Kreatifitas 

3. Upah/gaji 

 

15,16,17,18,19,20 

Sikap kerja 

karakteristik 

1. Tanggung jawab 

2. Kerja sama 

 

21,22,23,24 

 

 

2. Teknik Analisa Data 

Analisis digunakan untuk menganalisis data yang bersifat bilangan atau berupa 

angka - angka. Dari hasil daftar pertanyaan,  data tersebut di kuantitatifkan dengan 

memberikan skor pada masing-masing jawaban responde. Untuk menguantitatifkan 

pilihan ganda pada pertanyaan kuesioner terdapat empat jawaban dengan skor 

masing-masing: 

 

Jawaban A nilanya ( baik sekali ) 

Jawaban B nilanya ( baik ) 

Jawaban C nilanya ( cukup ) 

Jawaban D nilainya ( kurang ) 

 

a. Analisa korelasi Rank Spearman 

 Adalah alat untuk mengukur kuat  lemahnya dan arah hubungan antar 

variable independen dan variable dependen. Penguji dengan korelasi dilakukan 

dengan menggunakan Korelasi Rank Spearman. Korelasi Rank Spearman adalah  

ukuran derajat hubungan non para metik dari dua variable. Yaitu variable X dan 

Variable Y, dimana Varuabel X adalah kedisiplinan kerja dan Variable Y adalah 

kinerja karyawan. 
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 Demikian analisa hubungan kedisplinan dengan kinerja karyawan digunakan 

rumus  Korelasi Rank Spearman, yaitu sebagai berikut: 

Rumus1: Jika tidak terdapat rank kembar atau sama 

 
 

 
     = Jumlah kuadrat dari selisih ranking antara dua variable 

                     
 

Rumus2: Apabila terdapat pada rank kembar atau sama: 

 
 

Untuk mencari dan di gunakan rumus : 

 

 
 

Dimana: n= Banyaknya sampel 

          =  Jumlah kuadrat Variabel X 

          = Jumlah kuadrat variable Y 

          = Banyaknya nilai X yang berangka sama untuk suatu peringatan 

         =Banyaknya nilaI Y yang berangka sama untuk suatu peringatan. 

 

Sedangkan rumus faktor korelasi T adalah: 

 
 

Dimana t= banyaknya angka yang sama pada ranking tersebut: 

 

 Untuk mengetahui erat tidaknya hubungan antara Variabel X dengan 

Variabel Y diukur dengan menggunakan penafsiran klasifikasi tentang batas-batas 

korelasi untuk mengetahui tinggi rendahnya tingkat hubungan kedua variabel 

tersebut. 
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Batas-batas Nilai Korelasi 

Koefisien korelasi Interprestasi 

0,00-0,25 Tidak ada hubungan/lemah 

0,26-0,50 Hubungan lemah 

0,51-0,75 Hubungan cukup singkat 

0,71-1,00 Hubungan sangat kuat 

Sumber: Champion (2000:302) 

 

D.PEMBAHASAN 

1. Analisa korelasi Rank Spearman 

Korelasi Rank Spearman adalah  ukuran derajat hubungan non parametik dari dua 

variable. Yaitu Variabel X dan Variabel Y, dimana Variabel X adalah kedisiplinan kerja 

dan Variabel Y adalah kinerja karyawan. 

Analisa hubungan kedisplinan dengan kinerja karyawan digunakan rumus  Korelasi 

Rank Spearman, yaitu sebagai berikut : 

Rumus1:  Jika tidak terdapat rank kembar atau sama : 

 

 
       = 1 – 6 x (241-187)² 

       14³ - 14 

      = 1 –   6 x 54² 

               2744 – 14 

      = 1 -    17496  

        2730 

      = 1 – 6,40 

      =  -5,4 
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       = Jumlah kuadrat dari selisih ranking antara dua variable 

       
 

Rumus2: Apabila terdapat pada rank kembar atau sama : 

 
      = 241 + 187 – 2916 

           

      = -2488 

         90134 

     = -0,027 

 

Untuk mencari dan di gunakan rumus : 

 

 
 

Dimana : n = Banyaknya sampel 

 =  Jumlah kuadrat Variabel X 

 = Jumlah kuadrat variable Y 

 = Banyaknya nilai X yang berangka sama untuk suatu peringatan 

 =Banyaknya nilaI Y yang berangka sama untuk suatu peringatan. 

 

Sedangkan rumus factor korelasi T adalah: 

 
T  =  4³ - 4 

           12 

T  = 64 - 4  

           12 

T  =  60 

         12 

T  =  5 

Dimana :  t = banyaknya angka yang sama pada ranking tersebut 
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 Untuk mengetahui erat tidaknya hubungan antara Variabel X dengan Variabel Y 

diukur dengan menggunakan penafsiran klasifikasi tentang batas-batas korelasi untuk 

mengetahui tinggi rendahnya tingkat hubungan kedua variabel tersebut. 

\ 

Batas-batas nilai korelasi 

Koefisien korelasi Interprestasi 

0,00-0,25 Tidak ada hubungan/lemah 

0,26-0,50 Hubungan lemah 

0,51-0,75 Hubungan kuat 

0,71-1,00 Hubungan sangat kuat 

 Sumber: Champion (2000:302) 

 

2. Analisis Koefisien Determinan  

Untuk mengetahui berapa persentase besarnya hubungan antara kedisiplinan 

kerja dengan kinerja karyawan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dilihat 

dari koefisien determinasi dengan perhitungan sebagai berikut : 

 

Koefisen determinasi  = 2 100%r   

=  5,4² x 100%  

= 29,16 x 100% 

  = 29,16 

 

  Dengan demikian berdasarkan perhitungan analisis koefisien determinan, 

diperoleh besarnya hubungan antara kedisiplinan kerja dengan kinerja karyawan PT. 

Yamaha Indonesia Motor Manufacturing adalah 29,16% dan sisanya sebesar 70,84% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. 

 

E.KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat penulis sampaikan setelah melakukan penelitian dan 

pembahasan mengenai  maka hubungan antara kedisiplinan kerja dengan kinerja 

karyawan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Kedisiplinan dari perusahaan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing 

terutama kedisplinan kerja perangkat kerja juga memegang peranan penting 

dalam menentukan keberhasilan. Dengan disiplin kerja yang baik berakibat 
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terhadap meningkatnya motivasi kinerja kerja.Dapat dikatakan bahwa sumber 

daya manusia memegang peran penting dalam perusahaan karena sumber daya 

manusia sebagai penggerak segala usaha dan aktivitas yang ada di perusahaan 

dan juga sebagai penentu jalannya perusahaan. Nampak bahwa sumber daya 

manusia terpenting suatu perusahaan atau organisasi adalah sumber daya 

manusia yaitu orang-orang yang merancang dan menghasilkan barang-barang 

atau jasa. Mengawasi mutu, mempasarkan produk, mengelokasikan sumber 

finansial, serta merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi. Tanpa orang-

orang yang memiliki keahlian atau komponen maka mustahil bagi organisasi 

untuk mencapai tujuannya. 

Merumuskan indikator kedisiplinan kerja adalah sebagai berikut: 

1. Melaksanakan dan menyelesaikan tugas pada waktunya. 

2. Bekerja dengan penuh kreatif dan inisiatif. 

3. Bekerja dengan jujur, penuh semangat dan tanggung jawab. 

4. Datang dan pulang tepat pada waktunya. 

5. Bertingkah laku sopan. 

 

2. Ada hubungan antara kedisiplinan kerja dengan kinerja karyawan PT. Yamaha 

Indonesia Motor Manufacturing yaitu berdasarkan perhitungan analisis koefisien 

determinan, diperoleh besarnya hubungan antara kedisiplinan kerja dengan 

kinerja karyawan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing adalah 29,16% 

dan sisanya sebesar 70,84%. Dengan demikian, kedisiplinan kerja mempunyai 

hubungan yang kuat terhadap peningkatan kinerja karyawan PT. Yamaha 

Indonesia Motor Manufacturing yaitu sebesar 70,84%.  

 

3. Upaya – upaya yang dilakukan dalam mewujudkan kedisiplinan kerja dengan 

kinerja karyawan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing adalah : 

a. Pimpinan instansi harus lebih menekankan sanksi yang tegas bagi para 

karyawan agar karyawan lebih bertanggung jawab secara penuh terhadap 

pekerjaan yang mereka kerjakan sehingga tercipta kedisiplinan yang baik 

dalam lingkungan instansi. 

b. Pimpinan instansi harus mensosialisasikan kepada para karyawan arti penting 

dalam pimpinan untuk tim kerja  yang menjalin kerjasama diantara rekan 

kerja untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam mencapai target instansi 

yang telah ditentukan. 

c. Pimpinan Instansi harus dapat mendorong dan memberi motivasi kepada 

karyawan agar karyawan dapat menunjukkan kedisiplinan yang baik dan 

melakukan pekerjaan dengan baik dalam meningkatkan kinerja karyawan. 

 

2. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis ajukan adalah 

sebagai berikut : 
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1. Karyawan sebelum melakukan produksi sepeda motor, yang terpentig melakukan 

keselamatan kerja sesuai dengan standar perusahaan dan karyawan dalam 

memproduksi harus lebih teliti sehingga hasil produksi aman untuk digunakan. 

 

2. Pimpinan harus mensosialisasikan kepada para karyawan arti penting dalam 

pimpinan untuk tim kerja  yang menjalin kerjasama diantara rekan kerja untuk 

meningkatkan kinerja karyawan dalam mencapai target instansi yang telah 

ditentukan. 

 

3. Pimpinan instansi harus lebih menekankan sanksi yang tegas bagi para karyawan 

agar karyawan lebih bertanggung jawab secara penuh terhadap pekerjaan yang 

mereka kerjakan sehingga tercipta kedisiplinan yang baik dalam lingkungan 

instansi. 

 

4. Pimpinan Instansi harus dapat mendorong pegawai untuk bisa mengerjakan tugas 

dengan lebih baik lagi dan ketelitian dalam mengerjakan tugas sehingga akan 

tercapai tujuan instansi dan pimpinan instansi harus dapat mendorong pegawai 

untuk  melakukan kerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan. 
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Abstrak  

Pengguna jasa memiliki pandangan dan pola pikir yang berbeda-beda dalam 

memenuhi kebutuhannya. Namun, pada intinya pengguna jasa ingin memaksimalkan 

kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa. Penyedia jasa merupakan 

bisnis yang dilakukan demi mencapai profit dan kelangsungan perusahaan, oleh karena itu 

perusahaan penyedia jasa juga berupaya untuk menyediakan pelayanan terhadap kebutuhan 

para pengguna jasa. Berdasarkan kepentingan dari masing-masing pihak tersebut diatas, 

penulis mencoba melakukan penelitian atas hubungan kedua kepentingan tersebut. 

Perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh penyedia jasa layanan menjadi 

hal yang menarik untuk diteliti. Kemudian penulis melakukan penelitian tentang hubungan 

Kepuasan Pelanggan (Nasabah) PT. Bank Central Asia Tbk terhadap fasilitas layanan 

Internet Banking BCA (KlikBCA). 

Untuk mengetahui kualitas pelayanan maka digunakan analisis tingkat kepentingan 

dan tingkat pelaksanaan terhadap 50 respoden. Responden diberikan indikator-indikator 

yang mengacu pada lima dimensi pelayanan jasa, yaitu Reliability, Responsiveness, 

Assurance, Emphaty dan Tangible, sehingga diketahui tingkat kepentingan dan tingkat 

pelaksanaan atas kualitas pelayanan pada Fasilitas KlikBCA (Studi kasus pada nasabah 

BCA KCP Ahmad Yani Bekasi). 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada nasabah yang datang ke Kantor 

Cabang Pembantu Ahmad Yani Bekasi, diperoleh hasil bahwa rata-rata tingkat pelayanan 

yang diberikan melalui fasilitas KlikBCA mencapai 94,6% dari tingkat harapan nasabah 

pengguna KlikBCA. Persentase tingkat pemenuhan kepuasan dari masing-masing indikator 

yang diteliti yaitu Tangible (98,37%), Reliability (96,9%), Responsiveness (96,24%), 

Assurance (102,76%), dan Emphaty (93,59%). 

Secara umum dapat disimpulkan, bahwa kualitas pelayanan KlikBCA menurut 

nasabah pengguna KlikBCA pada BCA KCP Ahmad Yani Bekasi dinilai sudah 

memuaskan sehingga perusahaan perlu mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan 

perusahaan harus lebih meningkatkan pelayanan yang selama ini masih belum memuaskan. 

  
Keywords : Kualitas Pelayanan & Kepuasan Pelanggan 
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A. PENDAHULUAN  

1. Latar Belakang Masalah 

Lembaga keuangan khususnya Bank, mempunyai peranan penting dalam 

menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Dalam UU Perbankan No. 7 / 1992 

dan UU Perbankan No. 10 / 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 / 1992 tentang 

perbankan dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan-

perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta maupun perorangan menyimpan 

dana-dananya, selain itu Bank juga berperan sebagai penyalur kredit bagi masyarakat 

dalam bentuk kredit konsumtif seperti kredit kendaraan bermotor dan kredit komersil 

untuk pengembangan usaha. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang 

diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme 

sistem pembiayaan bagi sektor perekonomian. Dengan memberikan kredit kepada 

beberapa sektor perekonomian, bank melancarkan arus barang-barang dan jasa-jasa 

dari produsen ke konsumen. Bank merupakan pemasok (supplier) dari sebagian besar 

uang yang beredar yang digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran sehingga 

mekanisme kebijakan moneter dapat berjalan. Hal-hal tersebut menunjukan bahwa 

bank (terutama bank umum) merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting 

dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, kualitas pelayanan Bank dalam 

memenuhi kebutuhan nasabahnya pun semakin mengalami kemajuan. Jumlah 

nasabah yang semakin bertambah banyak membuat jumlah transaksi yang terjadi di 

Bank menjadi semakin bertambah dan menimbulkan masalah dalam bentuk antrian 

yang dapat mengganggu kenyamanan nasabah. Hal tersebut membuat Bank harus 

terus memperbaiki dan melakukan inovasi untuk melayani transaksi nasabah dalam 

rangka menjaga kepercayaan dan kenyamanan nasabahnya dalam bertransaksi. Salah 

satu bentuk penerapan teknologi yang membawa perubahan besar dalam pelayanan 

transaksi perbankan adalah terciptanya pelayanan transaksi melalui mesin ATM 

(Anjungan Tunai Mandiri), mobile banking dan internet banking. 

Salah satu Bank penyedia layanan dengan menggunakan fasilitas tersebut 

diatas adalah PT. Bank Central Asia Tbk (BCA). Fasilitas Internet Baking BCA yang 

dikenal dengan KlikBca dapat memberikan berbagai informasi sekaligus melayani 

transaksi financial (kecuali setoran dan tarikan tunai) dan non financial yang 

dibutuhkan nasabah terkait dengan rekening yang dimiliki oleh nasabah yang 

bersangkutan. Melalui fasilitas ini, BCA berusaha untuk menjaga kepercayaan dan 

kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi sesuai dengan kebutuhannya secara 

mandiri, lebih efektif dan efisien karena dapat dilakukan setiap saat tanpa harus 

datang ke kantor cabang BCA. Sesuai dengan Visi BCA yaitu “Bank pilihan utama 

andalan masyarakat, yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia”, 
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BCA terus mengembangkan kualitas pelayanan melalui perluasan jaringan kantor 

cabang, penambahan jumlah mesin ATM, peningkatan teknologi pelayanan melalui 

Mobile Banking dan Internet Banking (KlikBCA). 

Perbankan merupakan salah satu bisnis yang mengandalkan kepercayaan dan 

kepuasan nasabah. Berkembangnya fasilitas pelayanan dengan memanfaatkan 

teknologi informasi seperti Internet Banking diharapkan mampu untuk meningkatkan 

kepuasan nasabah. 
 

2.Perumusan Masalah 

Setelah melihat latar berlakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

mencoba merumuskan beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Apakah kualitas pelayanan yang diberikan oleh PT. Bank Central Asia sudah sesuai 

dengan harapan nasabah? 

2. Seberapa besar pengaruh kualitas layanan terhadap tingkat kepuasan nasabah? 

 

3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui sejauhmana pemanfaatan perkembangan ilmu dan teknologi 

berperan dalam bidang layanan perbankan. 

2. Untuk membandingkan antara harapan nasabah mengenai pelayanan dengan kualitas 

layanan yang telah diberikan oleh perusahaan. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor layanan apakah yang perlu ditingkatkan oleh 

perusahaan agar dapat meningkatkan kepuasan nasabah. 

 

B. LANDASAN TEORI 

1. Karakteristik Jasa (Pelayanan) 
Karakteristik Jasa terdiri dari empat, yaitu : 

a. Tidak berwujud (intangibility): tidak seperti produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, 

dirasa, diraba, didengar atau dicium sebelum jasa itu dibeli. 

b. Tidak terpisahkan (inseparability): umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi 

secara bersamaan. Seorang yang menghasilkan jasa (penyedia jasa) akan 

melakukan proses untuk menghasilkan jasa dengan melibatkan pengguna jasa 

tersebut. Sehingga jasa dihasilkan bersamaan dengan penggunaannya. 

c. Bervariasi (variability): jasa itu sangat bervariasi, karena jasa yang dihasilkan 

tergantung pada siapa yang menyediakan dan dimana jasa itu dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan penggunanya. 

d. Mudah lenyap (perishability): jasa tidak bisa disimpan, karena jasa akan selesai 

dan hilang setelah proses menghasilkan jasa itu dihentikan. Namun hasil atau 

manfaat dari jasa tersebut akan tetap dapat dirasakan sampai batas waktu tertentu. 
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2. Pengukuran Kualitas Pelayanan 
Menurut Minor-Mowen (1998;421) dalam Sumarwan 2004, mengenai Dimensi 

kualitas pelayanan adalah sebagai berikut: 

1. Sarana Fisik (Tangible) yaitu tampilan yang merupakan penampakan fasilitas fisik 

dari fasilitas, peralatan dan personil. 

2. Keandalan (Reliability) adalah kemampuan  memberikan  pelayanan  yang  

dijanjikan dengan handal dan akurat. 

3. Responsif (Responsiveness) adalah berhasrat membantu pelanggan dan 

menyediakan pelayanan yang tepat dan cepat. 

4. Jaminan (Assurance) adalah pelayanan dengan jaminan keamanan terhadap 

pemakai jasa (Pelanggan). 

5. Menaruh Perhatian (Empaty) yang berarti peduli, mampu mendengarkan dan 

berkomunikasi dengan baik, serta memahami kondisi pengguna jasa. 

Dalam hal pengukuran kualitas pelayanan ini, penulis akan membuat kuesioner 

yang berisi pertanyaan yang mengandung unsur dimensi kualitas pelayanan diatas 

dengan menggunakan skala likert yang dipadukan dengan tingkat harapan yang 

diinginkan oleh pelanggan dan tingkat kenyataan (realitas) yang dirasakan oleh 

pelanggan. 

 

3. Manfaat Kualitas Pelayanan 
Kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa atau perusahaan 

memberikan banyak manfaat bagi semua pihak apabila kualitas pelayanan tersebut 

bernilai baik dan terus mengalami peningkatan. 

 Manfaat bagi pelanggan diantaranya : 

1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelanggan. 

2. Mengurangi keluhan pelanggan. 

3. Adanya pelayanan yang dirasakan lebih baik oleh pelanggan. 

4. Kepuasan pelanggan dapat lebih terjamin. 

 

Manfaat bagi perusahaan diantaranya : 

1. Meningkatnya loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. 

2. Menimbulkan citra yang baik bagi perusahaan. 

3. Produktifitas karyawan meningkat. 

4. Menurunkan biaya operasional perusahaan. 

5. Meningkatkan laba perusahaan. 

6. Menjaga kelangsungan usaha perusahaan. 

Manfaat bagi Karyawan diantaranya : 

1. Kesejahteraan karyawan meningkat. 

2. Meningkatnya skill dan knowledge karyawan (melaui training). 

3. Karyawan menjadi lebih termotivasi. 

4. Jenjang karir yang baik untuk karyawan. 

5. Karyawan merasa lebih diahrgai. 
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4. Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Menurut Sumarwan (2004), konsumen tidak akan berhenti sampai pada 

tahap konsumsi tanpa melakukan proses selanjutnya yaitu evaluasi pada produk 

yang dikonsumsinya tersebut. Proses evaluasi setelah konsumsi ini disebut dengan 

pascakonsumsi, dimana setelah mengkonsumsi barang/jasa maka konsumen akan 

memiliki perasaan puas atau tidak puas terhadap barang yang telah 

dikonsumsinya. Kepuasan akan mendorong konsumen untuk membeli dan 

mengkonsumsi ulang barang/jasa tersebut, sebaliknya konsumen yang tidak puas 

akan menyebabkan konsumen kecewa dan menghentikan pembelian kembali 

barang/jasa tersebut. 

 

5. Pengukuran Kepuasan Pelanggan 
Menurut Kotler (2004) dalam Tjiptono (2005) selanjutnya mengidentifikasi 

empat metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu Sistem Keluhan dan 

Saran, Ghost Shopping, Lost Customer Analysis, dan Survei Kepuasan Pelanggan. 

Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan oleh penulis untuk mengukur 

tingkat kepuasan pelanggan adalah Metode Survei Kepuasan Pelanggan dengan 

membuat kuesioner menggunakan skala Likert (Likert Scale) yang memuat 

pertanyaan mengenai tingkat harapan pelanggan terhadap kualitas layanan dengan 

kenyataan (realitas) pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan. 
 

C. METODE PENELITIAN 

1. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna jasa pelayanan 

melalui internet banking (klik BCA). 

Metode sample yang digunakan yaitu Non Probability Sampling yaitu teknik 

sampling yang tidak memberikan kesempatan yang sama pada tiap unsur atau 

anggota populasi untuk dijadikan sampel, karena yang dijadikan sampel hanya 

nasabah yang mengetahui fasilitas Klik BCA. 

Mengingat banyaknya nasabah yang menggunakan fasilitas KlikBCA dan 

tersebar di seluruh Indonesia, maka peneliti membatasi pengambil sampel hanya 

responden yang datang ke BCA KCP Ahmad Yani Bekasi dan diperkirakan nasabah 

cabang tersebut yang menggunakan fasilitas KlikBCA sebanyak kurang lebih 100 

orang. 

Perhitungan jumlah sampel yang diambil menggunakan rumus Slovin, yaitu : 

n   =             N           .     

                             1 + ( N x e
2
 )  

  n   =             100           .     

                             1 + ( 100 x 0,1
2
 )  

  n   =    50 responden. 
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Dimana : 

 n    =     Jumlah anggota sampel 

 N   =     Jumlah anggota Populasi 

 e    =     Error level (ditentukan sebesar 10% atau 0,1)  

 

2.Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional 

Menurut Zulian Yamit (2010), pelanggan adalah orang yang menggunakan 

jasa pelayanan. Pada perusahaan pelayanan, pelanggan memiliki arti yang lebih luas 

yaitu orang yang berinteraksi dengan perusahaan pada saat proses terjadi karena 

pelanggan terlibat didalam proses tersebut. Kepuasan Pelanggan menurut Zulian 

Yamit (2010) adalah evaluasi purna beli atau hasil evaluasi setelah membandingkan 

apa yang dirasakan dengan harapannya. 

Kepuasan pelanggan, menurut Sumarwan (2004), konsumen tidak akan 

berhenti sampai pada tahap konsumsi tanpa melakukan proses selanjutnya yaitu 

evaluasi pada produk yang dikonsumsinya tersebut. Proses evaluasi setelah konsumsi 

ini disebut dengan pascakonsumsi, dimana setelah mengkonsumsi barang/jasa maka 

konsumen akan memiliki perasaan puas atau tidak puas terhadap barang yang telah 

dikonsumsinya. Kepuasan akan mendorong konsumen untuk membeli dan 

mengkonsumsi ulang barang/jasa tersebut, sebaliknya konsumen yang tidak puas 

akan menyebabkan konsumen kecewa dan menghentikan pembelian kembali 

barang/jasa tersebut. 

Menurut Minor-Mowen (1998;421) dalam Sumarwan 2004, mengenai Dimensi 

kualitas pelayanan adalah sebagai berikut: 

 

1. Sarana Fisik (Tangible) yaitu tampilan yang merupakan penampakan fasilitas fisik 

dari fasilitas, peralatan dan personil. 

2. Keandalan (Reliability) adalah kemampuan  memberikan  pelayanan  yang  

dijanjikan dengan handal dan akurat. 

3. Responsif (Responsiveness) adalah berhasrat membantu pelanggan dan 

menyediakan pelayanan yang tepat dan cepat. 

4. Jaminan (Assurance) adalah pelayanan dengan jaminan keamanan terhadap 

pemakai jasa (Pelanggan). 

5. Menaruh Perhatian (Empaty) yang berarti peduli, mampu mendengarkan dan 

berkomunikasi dengan baik, serta memahami kondisi pengguna jasa. 

 

Internet banking yang juga dikenal dengan istilah e-banking ini menurut situs 

wikipedia adalah melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui 

internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. Dari waktu ke 

waktu, makin banyak bank yang menyediakan pelayanan atau jasa internet banking. 

Penyelenggaraan internet banking merupakan penerapan atau aplikasi teknologi 

informasi yang terus berkembang dan dimanfaatkan untuk menjawab keinginan 

nasabah perbankan yang menginginkan servis cepat, aman, nyaman, murah dan 
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tersedia setiap saat (24 jam/hari, 7 hari/minggu) dan dapat diakses dari mana saja baik 

itu dari HP, Komputer, laptop/ note book, PDA, dan sebagainya.  

Aplikasi teknologi informasi dalam internet banking akan meningkatkan 

efisiensi, efektifitas, dan produktifitas sekaligus meningkatkan pendapatan melalui 

sistem penjualan yang jauh lebih efektif daripada bank konvensional. Tanpa adanya 

aplikasi teknologi informasi dalam internet banking, maka internet banking tidak 

akan jalan dan dimanfaatkan oleh industri perbankan. Secara umum, dalam 

penyediaan pelayanan internet banking, bank memberikan informasi mengenai 

produk dan jasanya via portal di internet, memberikan akses kepada para nasabah 

untuk bertransaksi dan meng-update data pribadinya. 

KlikBCA adalah layanan perbankan yang mudah, praktis, aman dan gampang 

digunakan. 

 Mudah 
Nasabah tinggal datang saja ke ATM BCA untuk Registrasi Internet dan 

mendapatkan user ID serta PIN Internet Banking yang dapat langsung dipakai 

untuk login (masuk) ke KlikBCA di http://www.klikbca.com. 

 Praktis  
Nasabah dapat langsung melakukan transaksi perbankan melalui internet tanpa 

mesti repot ke bank atau ATM BCA (kecuali untuk ambil uang tunai). 

 Aman 
KlikBCA dilengkapi dengan security untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan 

data dan transaksi yang Anda lakukan. Untuk menambah keamanan, ia juga 

dilengkapi dengan KeyBCA, yaitu alat pengaman tambahan untuk lebih 

mengamankan transaksi finansial di KlikBCA. Alat ini berfungsi untuk 

mengeluarkan password yang selalu berganti setiap kali Anda melakukan 

transaksi finansial. Dengan demikian, keamanan Anda bertransaksi akan makin 

terjaga. 

 Gampang Digunakan 
Layar KlikBCA dirancang seperti layar ATM BCA sehingga begitu mudah, dan 

tidak perlu ketrampilan khusus untuk menggunakannya. 

 

 Jenis-jenis tansaksi yang dilayani oleh fasilitas KlikBCA : 

1. Pembelian (Pulsa Isi Ulang, Saham, Tiket, Kartu Blitz)  

2. Pembayaran (Kartu Kredit, Telepon, Handphone, Internet, Asuransi, Pinjaman, 

Pajak, Listrik/PLN, Air/PAM, Pendidikan, dan Lain-lain)  

3. Pembayaran e-Commerce, nasabah dapat menikmati kemudahan pembayaran 

secara online untuk setiap pembelanjaan di website merchant yang kerjasama 

melalui Menu Pembayaran e-Commerce  

4. Transfer Dana  
- Transfer Antar BCA (Real Time, berkala, tanggal tertentu) 

- Transfer ke Domestik Bank Lain (Real Time, tanggal tertentu)  

https://ibank.klikbca.com/
http://www.klikbca.com/individual/silver/product.html?pid=275
http://www.klikbca.com/individual/silver/product.html?pid=2690
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5. Informasi Rekening (Informasi Saldo, Mutasi Rekening, Deposito, Tagihan BCA 

Card, Informasi Pinjaman KPR BCA)  

6. Transaksi Histori  

7. Informasi Lainnya (Informasi Kurs dan No Kupon Gebyar Tahapan BCA)  

8. Administrasi (Ganti PIN, Ubah Bahasa, Ganti Alamat Email, Hapus Daftar 

Pembayaran, Hapus Daftar Transfer, Tambah Koneksi KeyBCA, Hapus Koneksi 

KeyBCA, Aktivasi KeyBCA, Registrasi Informasi BCA Card, Hapus Informasi 

BCA Card). 

Dengan KeyBCA Anda dapat melakukan pemindahan dana rekening di BCA hingga 

100 juta setiap hari. 

 

3. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif-

kualitatif. Untuk mengukur kepuasan pelanggan, digunakan Metode Importance 

Performance Analysis. 

Menurut Sumarwan (2011) dalam riset pemasaran dan konsumen, Metode 

Importance Performance Analysis ini pertama kali dikemukakan oleh Martila dan 

James dalam artikel mereka yang dipublikasikan di Journal of Marketing. Pada 

teknik ini,responden diminta untuk menilai tingkat kepentingan berbagai atribut 

yang relevan dan tingkat kinerja perusahaan pada masing-masing atribut tersebut. 

Kemudian, nilai rata-rata tingkat kepentingan atribut dan kinerja perusahaan akan 

dianalisis dengan Importance Performance Matrix. Matrix ini sangat bermanfaat 

sebagai pedoman dalam pengaplikasian sumber daya organisasi yang terbatas pada 

bidang-bidang spesifik, dimana perbaikan kinerja dapat berdampak besar pada 

kepuasan total pelanggan. Selain itu, matrix ini juga menunjukan bidang atau atribut 

tertentu yang perlu dipertahankan dan aspek-aspek yang perlu dikurangi 

prioritasnya. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner dengan skala likert 5 

tingkatan. Untuk mengukur harapan pelanggan terhadap atribut yang diteliti pada 

fasilitas KlikBCA, pilihan nilai yang disediakan terdiri dari : 

5   =   sangat penting 

4   =   penting 

3   =   cukup penting 

2   =   kurang penting 

1   =   tidak penting 

Sedangkan, untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas 

pelayanan KlikBCA, pilihan nilai yang disediakan terdiri dari : 

5   =   sangat memuaskan 

4   =   memuaskan 

3   =   cukup memuaskan 

2   =   kurang memuaskan 

1   =   tidak memuaskan 



Economicus Jurnal Ilmiah – Pusma Pertiwi  ISSN:2085-8205 

 

[Volume 8] No.1,  Maret 2015 43 

 

 

Untuk mempermudah analisis dari hasil kuesioner maka tanggapan pelayanan 

KlikBCA diwakili oleh huruf  X, sedangkan tingkat kepuasan pelanggan diwakili 

dengan huruf  Y. Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur tingkat 

kesesuaian adalah : 

 

                     Tki = 
Xi 

x 100 % 
Yi 

 

Dimana :    Tki  adalah tingkat pelayanan KlikBCA. 

                   Xi adalah skor untuk pelaksanaan pelayanan KlikBCA 

                   Yi adalah skor untuk kepentingan pelanggan (nasabah) 

 

Selanjutnya sumbu mendatar (X) akan diisi oleh skor tingkat pelaksanaan, 

sedangkan sumbu tegak (Y) akan diisi oleh skor tingkat kepentingan. Adapun 

rumus untuk setiap faktor  yang mempengaruhi kepuasaan pelanggan adalah  

 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                  

                     

   

 

 

 

Dimana :  X adalah nilai rata-rata pelaksanaan pelayanan 

   Y adalah nilai rata-rata kepentingan pelanggan 

   n adalah jumlah responden 

 

Diagram Kartensius merupakan suatu bangun yang dibagi atas empat bagian 

yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan  tegak lurus pada titik-titik (X , 

Y) dimana X merupakan rata-rata dari rata-rata skor tanggapan pelayanan yang 

diberikan karyawan , dan Y adalah rata-rata dari rata-rata skor tingkat kepuasan 

pelanggan. Selanjutnya tingkat unsur-unsur tersebut akan dijabarkan dan dibagi 

menjadi empat bagian ke dalam diagram kartensius seperti pada gambar dibawah 

ini: 

 

  

                                 X = ∑ Xi           Y =  ∑Yi 

n n 
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Sumber : Sumarwan (2011)     

Diagram Kartesius 

 

Keterangan : 

A. Prioritas Utama, yaitu daerah yang menunjukan atribut pelayanan yang perlu 

diperbaiki/ditingkatkan dengan skala prioritas karena tingkat kepentingan 

nasabah yang tinggi belum dapat dipenuhi oleh tingkat pelayanan yang diberikan. 

B. Dipertahankan, yaitu daerah yang menunjukan atribut pelayanan yang telah 

berhasil dilaksanakan dan sesuai dengan kepentingan pelanggan sehingga wajib 

untuk dipertahankan. 

C. Prioritas Rendah, yaitu daerah yang menunjukkan atribut pelayanan yang 

dirasakan kurang penting pengaruhnya bagi kepentingan pelanggan dan 

peningkatan pelayanannya tidak di prioritaskan (prioritas rendah) karena 

dianggap kurang penting dalam memenuhi kepuasan pelanggan. 

D. Berlebihan, yaitu daerah yang menunjukkan atribut pelayanan yang disediakan, 

namun dianggap tidak diperlukan oleh pelanggan sehingga peningkatan 

pelayanan pada atribut tersebut dianggap berlebihan. 

 

 

 

 

A. Prioritas Utama B. Dipertahankan 

Y 

C. Prioritas Rendah D. Berlebihan 

X 
Tingkat Kualitas (X) 

Tingkat Harapan (Y) 
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D. PEMBAHASAN 

1. Kualitas Pelayanan 

Kualitas Pelayanan (KlikBCA) dalam penelitian ini merupakan variabel X. 

Penulis dalam mengambil indikator atau ukuran dalam penelitian ini menurut 

Lovelock dalam Riduwan (2009:20). 

Variabel Kualitas Pelayanan yaitu terdiri dari Tangible, Reliability, 

Responsiveness, Assurance, dan Emphaty. 

  

Berdasarkan hasil survey, kualitas dari masing-masing variabel menurut 

pelanggan (nasabah), yaitu sebagai berikut : 

o Indikator Tangible (pertanyaan no 1 dan 2), jumlah seluruh jawabanya 

adalah sebesar 364 : 100 responden = 3,64. Maka untuk indikator Tangible 

dalam kualitas pelayanan ini dijawab responden dengan nilai rata-rata 3,64. 

o Indikator Reliability (pertanyaan no 3, 4, 5, dan 6), jumlah seluruh 

jawabannya adalah sebesar 719 : 200 responden = 3,6. Maka untuk indikator 

Reliability dalam kualitas pelayanan ini dijawab responden dengan nilai 

rata-rata 3,6. 

o Indikator Responsiveness (pertanyaan no 7 dan 8), jumlah seluruh 

jawabanya adalah sebesar 359 : 100 responden = 3,59. Maka untuk indikator 

Responsiveness dalam kualitas pelayanan ini dijawab responden dengan nilai 

rata-rata 3,59. 

o Indikator Assurance (pertanyaan no 9 dan 10), jumlah seluruh jawabanya 

adalah sebesar 409 : 100 responden = 4,09. Maka untuk indikator Assurance 

dalam kualitas pelayanan ini dijawab responden dengan nilai rata-rata 4,09. 

o Indikator Emphaty (pertanyaan no 11 dan 12), jumlah seluruh jawabanya 

adalah sebesar 336 : 100 responden = 3,36. Maka untuk indikator Emphaty 

dalam kualitas pelayanan ini dijawab responden dengan nilai rata-rata 3,36. 

Sedangkan untuk data perhitungan masing-masing Skala Pengukuran adalah 

sebagai berikut : 

Data Perhitugan Jumlah Jawaban pada masing-masing Skala pengukuran Kualitas Pelayanan 

Skala 
Tidak 

Memuaskan 

Kurang 

Memuaskan 

Cukup 

Memuaskan 
Memuaskan 

Sangat 

Memuaskan 

Pengukuran (Score = 1) (Score = 2) (Score = 3) (Score = 4) (Score = 5) 

Jumlah jawaban 

0 13 211 353 23 
yang diperoleh 

Tabel 1.1 Jawaban Pengukuran Kualitas Pelayanan 
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Skala Pengukuran Kualitas Pelayanan

Cukup Memuaskan

35%

Memuaskan

59%

Sangat 

Memuaskan

4%

Tidak Memuaskan

0%
Kurang 

Memuaskan

2%

 
              Gambar 1.1 Skala Pengukuran Kualitas Pelayanan 

 

2.  Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan dalam penelitian ini merupakan variabel Y. Dimana 

penulis telah melakukan penelitian dan pengumpulan data melalui kuesioner untuk 

mengukur kepuasan pelanggan terhadap fasilitas KlikBCA. Hasil dari kuesioner 

tersebut adalah sebagai berikut : 

Berdasarkan hasil survey, besarnya harapan pelanggan (nasabah) pengguna 

KlikBCA dari masing-masing variabel kualitas pelayanan, yaitu sebagai berikut : 

o Indikator Tangible (pertanyaan no 1 dan 2), jumlah seluruh jawabanya 

adalah sebesar 370 : 100 responden = 3,7. Maka untuk indikator Tangible 

dalam kualitas pelayanan ini dijawab responden dengan nilai rata-rata 3,7. 

o Indikator Reliability (pertanyaan no 3, 4, 5, dan 6), jumlah seluruh 

jawabannya adalah sebesar 742 : 200 responden = 3,71. Maka untuk 

indikator Reliability dalam kualitas pelayanan ini dijawab responden dengan 

nilai rata-rata 3,71. 

o Indikator Responsiveness (pertanyaan no 7 dan 8), jumlah seluruh 

jawabanya adalah sebesar 373 : 100 responden = 3,73. Maka untuk indikator 

Responsiveness dalam kualitas pelayanan ini dijawab responden dengan nilai 

rata-rata 3,73. 

o Indikator Assurance (pertanyaan no 9 dan 10), jumlah seluruh jawabanya 

adalah sebesar 398 : 100 responden = 3,98. Maka untuk indikator Assurance 

dalam kualitas pelayanan ini dijawab responden dengan nilai rata-rata 3,98. 

o Indikator Emphaty (pertanyaan no 11 dan 12), jumlah seluruh jawabanya 
adalah sebesar 359 : 100 responden = 3,59. Maka untuk indikator Emphaty 

dalam kualitas pelayanan ini dijawab responden dengan nilai rata-rata 3,59. 
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Sedangkan untuk data perhitungan masing-masing Skala Pengukuran adalah 

sebagai berikut : 

Data Perhitugan Jumlah Jawaban pada masing-masing Skala pengukuran Harapan Pelanggan 

Skala Tidak Penting Kurang Penting Cukup Penting Penting Sangat Penting 

Pengukuran (Score = 1) (Score = 2) (Score = 3) (Score = 4) (Score = 5) 

Jumlah 
jawaban 

0 3 177 393 27 
yang 

diperoleh 

Tabel 2.1 Jawaban Pengukuran Harapan Pelanggan (Nasabah) 

 

Skala Pengukuran Harapan Pelanggan (Nasabah)

Cukup Penting

29%

Penting

65%

Kurang Penting

1%

Tidak Penting

0%

Sangat Penting

5%

 
Gambar 2.2 Skala Pengukuran Harapan Pelanggan (Nasabah) 

 

3. Analisis Tingkat Kualitas Pelayanan 

Berikut ini tabel perbandingan rata-rata Kualitas Pelayanan dengan Harapan 

Pelanggan : 

Variabel 
Pertanyaan 

Rata-

rata 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kualitas 3.44 3.84 3.42 3.76 3.72 3.48 3.86 3.32 4.06 4.12 3.36 3.36 3.5 

Harapan 3.66 3.74 3.76 3.9 3.36 3.82 3.72 3.74 3.96 4 3.76 3.42 3.7 

Gap -0.22 0.1 -0.34 -0.14 0.36 -0.34 0.14 -0.42 0.1 0.12 -0.4 -0.06  

Tabel 3.1 Nilai rata-rata Kualitas Pelayanan dengan Harapan Pelanggan. 
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Berikut ini data persentase kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 

pada masing-masing indikator : 

o Indikator Tangible (pertanyaan no 1 dan 2), jumlah rata-rata kualitas 

pelayanan terhadap rata-rata harapan nasabah adalah sebesar :  

   3,44 + 3,84   .   x   100%    =    98,37%. 

   3,66 + 3,74 

Dari hasil ini dapat dinilai bahwa Tampilan Klik BCA dan Lokasi Kantor 

Cabang BCA sudah bagus dan strategis sesuai harapan pelanggan (nasabah). 

 

o Indikator Reliability (pertanyaan no 3, 4, 5, dan 6), jumlah rata-rata kualitas 

pelayanan terhadap rata-rata harapan nasabah adalah sebesar :  

   3,42 + 3,76 + 3,72 + 3,48 .   x   100%    =    96,9%. 

   3,76 + 3,9 + 3,36 + 3,82 

Dari hasil ini dapat dinilai bahwa persyaratan pendaftaran, biaya transaksi 

yang lebih \murah, limit transaksi yang diberikan, dan variasi transaksi yang 

diberikan dapat memenuhi kepuasan pelanggan (nasabah) dengan baik. 

o Indikator Responsiveness (pertanyaan no 7 dan 8), jumlah rata-rata kualitas 

pelayanan terhadap rata-rata harapan nasabah adalah sebesar :  

   3,86 + 3,32   .   x   100%    =    96,24%. 

   3,72 + 3,74 

Dari hasil ini dapat dinilai bahwa kecepatan proses transaksi dan kejelasan 

petunjuk penggunaan KlikBCA sudah dapat berjalan dengan baik, namun 

masih harus banyak dilakukan peningkatan. 

 

o Indikator Assurance (pertanyaan no 9 dan 10), jumlah rata-rata kualitas 

pelayanan terhadap rata-rata harapan nasabah adalah sebesar :  

   4,06 + 4,12   .   x   100%    =  102,76%. (Melebihi harapan) 

   3,96 + 4 

Dari hasil ini dapat dinilai bahwa kualitas pelayanan dalam Keamanan 

Transaksi dan Kerahasiaan Data Nasabah telah diberikan melebihi dari 

harapan nasabah. 

 

o Indikator Emphaty (pertanyaan no 11 dan 12), jumlah rata-rata kualitas 

pelayanan terhadap rata-rata harapan nasabah adalah sebesar :  

   3,36 + 3,36   .   x   100%    =    93,59%. 

   3,76 + 3,42 

Dari hasil ini dapat dinilai bahwa layanan konsultasi dan informasi 

pendaftaran yang diberikan oleh petugas terkait fasilitas KlikBCA sudah 

berjalan dengan baik, namun perlu perhatian khusus karena nilai 

persentasenya masih kurang jika dibandingkan dengan indikator lain. 
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Berdasarkan tabel diatas, penulis menggambarkan sebuah diagram 

penelitian yang menggunakan metode Important Performance Analysis. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Important Performance Analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 P1   =   Tampilan menu KlikBCA 

 P2   =   Lokasi Bank strategis dan mudah dijangkau 

 P3   =   Kemudahan proses pendaftaran KlikBCA 

 P4   =   Murahnya biaya transaksi 

 P5   =   Besarnya limit transaksi yang ditetapkan 

 P6   =   Banyaknya variasi transaksi yang dilayani 

 P7   =   Kecepatan proses transaksi 

 P8   =   Kejelasan petunjuk penggunaan KlikBCA 

 P9   =   Keamanan dalam proses transaksi 

 P10  =  Kerahasiaan data nasabah 

 P11  =  Layanan konsultasi mengenai KlikBCA 

 P12  =  Informasi pendaftaran KlikBCA 

 

IMPORTANT PERFORMANCE ANALYSIS

Kepuasan Pelanggan terhadap Fasilitas KlikBCA

P2

P1

P3

P4

P5

P6

P7P8

P9
P10

P12

P11

3

3.2

3.4

3.6

3.8

4

4.2

3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2

Kualitas

H
a
ra

p
a
n 3,7 

A. Prioritas Utama B. Dipertahankan 

C. Prioritas Rendah D. Berlebihan 

Variabel X 

Variabel Y 

3,5 
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Berdasarkan diagram analisis tersebut, maka dapat dilihat atribut-atribut 

yang digunakan sebagai penentu kepuasan pelanggan. Adapun interprestasi dan 

diagram analisis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 Kuadran A (Prioritas Utama), menunjukkan atribut yang memerlukan perhatian 

dalam skala prioritas karena harapan pelanggan belum dipenuhi oleh kualitas 

pelayanan sehingga atribut ini harus segera diperbaiki dan ditingkatkan guna 

memenuhi kepuasan pelanggan (nasabah). 

Atribut yang termasuk dalam kuadran ini adalah P3, P6, P8, dan P11. 

 Kuadran B (Dipertahankan), menunjukkan atribut yang sudah dapat memenuhi 
harapan pelanggan (nasabah) sehingga perlu dipertahankan atau bahkan 

ditingkatkan kualitas layanannya agar kepuasan pelanggan yang sudah dicapai 

tetap terjaga. 

Atribut yang termasuk dalam kuadran ini adalah P2, P4, P7, P9, dan P10. 

 Kuadran C (Prioritas Rendah), menunjukkan atribut yang memiliki tingkat 
harapan pelanggan yang rendah dengan kualitas pelayanan yang secukupnya, 

sehingga atribut yang ada pada kuadran ini dikategorikan prioritas rendah 

karena meskipun kualitas pelayanannya ditingkatkan tidak akan berpengaruh 

besar terhadap kepuasan pelanggan. 

Atribut yang termasuk dalam kuadran ini adalah P1, dan P12. 

 Kuadran D (Berlebihan), menunjukkan atribut yang memiliki harapan 

pelanggan yang rendah namun memiliki kualitas pelayanan yang tinggi, 

sehingga pelayanan yang diberikan dianggap berlebihan dalam meningkatkan 

kepuasan pelanggan (nasabah). 

Atribut yang termasuk dalam kuadran ini adalah P5. 

 

Adapun besarnya tingkat kepuasan secara keseluruhan berdasarkan rata-rata 

harapan pelanggan (nasabah) dengan kualitas pelayanan yang diberikan adalah 

sebagai berikut : 

 

∑X     =     3,5      x    100%     =     94,6%. 

∑Y            3,7 

 

Dilihat dari nilai di atas terlihat bahwa rata-rata kualitas pelayanan sudah 

mendekati rata-rata harapan pelanggan (nasabah), dan dilihat dari keseluruhan 

variabel yang digunakan dalam penelitian, perusahaan dapat memilah atribut-atribut 

pelayanan yang menjadi pertimbangan dalam melakukan peningkatan kualitas 

pelayanan. 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 
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Berdasarkan pengamatan, penilaian, dan analisis yang telah dilakukan, maka penulis 

dapat menarik kesimpulan terkait dengan latar belakang permasalahan yang 

dikemukakan sebelum peneltian. Adapun kesimpulan tersebut diantaranya : 

1.  Dilihat dari besarnya nilai rata-rata tingkat pelayanan terhadap nalai rata-rata 

harapan pelanggan (nasabah),yaitu sebesar 94,6% maka kualitas pelayanan 

yang diberikan oleh fasilitas KlikBCA kepada nasabah pengguna KlikBCA 

tersebut secara rata-rata sudah mendekati dengan harapan pelanggan. 

2. Atribut-atribut yang berada pada kuadran B dalam diagram Important 

Performance Analysis merupakan atribut yang memberikan kontribusi yang 

besar dan sangat penting perannya dalam memenuhi kepuasan pelanggan di 

bidang pelayanan perbankan yang menggunakan Internet Banking. 

3.  Banyaknya atribut kualitas pelayanan yang berhasil melampaui tingkat harapan 

pelanggan merupakan bukti baiknya kinerja BCA dalam memenuhi kebutuhan 

pelanggan atau nasabahnya. 

 

2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang 

kiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan, yaitu : 

1.  Berdasarkan hasil analisis data, perusahaan harus meningkatkan kualitas 

pelayanan pada proses pendaftaran transaksi finansial melalui klikBCA dengan 

melakukan aktivasi keyBCA di Customer Service sehingga nasabah merasa 

lebih puas terhadap layanan BCA. Selain itu, petunjuk penggunaan KlikBCA 

yang terdapat pada buku panduan klikBCA sebaiknya dijelaskan dengan contoh 

penggunaan pada saat pendaftaran agar lebih mudah dipahami nasabah dan 

apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dapat langsung ditanyakan kepada 

petugas Customer Service. 

2.  Perusahaan disarankan untuk memperbanyak jenis-jenis transaksi yang dilayani 

klikBCA seperti transaksi pembayaran atau pemesanan tiket kereta api dan 

pesawat terbang agar dapat memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin 

bertambah. 

3.  Perlu adanya peningkatan pelayanan yang diberikan oleh petugas frontliner, 

khususnya Customer Service dalam menanggapi keluhan atau konsultasi 

nasabah terhadap fasilitas KlikBCA serta pemberian solusi yang tepat sesuai 

dengan kebutuhan nasabah. 

4.  Untuk menunjukkan sikap empati kepada nasabah khususnya antrian teller yang 

panjang, sebaiknya dibuat jalur antrian khusus bagi nasabah yang lanjut usia, 

ibu hamil, atau nasabah dengan kondisi fisik tidak normal,dsb.  
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PENGARUH ETOS KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN 
PADA BAGIAN PRODUKSI PT. BESTPACK COATING INDONESIA 

 
Mutdi Ismuni 

Dosen STIE Pertiwi - Bekasi 
Jl. Ir. H. Juanda No. 133 Bekasi Telp. 021 - 8808264 

 

Abstrak  

 Populasi sampling terhadap keseluruhan karyawan produksi sebanyak (49 

responden), dari karyawan level Operator Produksi , Leader Produksi, dan Supervisor 

Produksi. Hasil uji coba telah dilaksanakan terkumpul 30 responden. Pertanyaan yang 

diajukan kepada responden sebanyak 36 item. Penelitian hipotesis atas permasalahan yang 

ada melalui observasi dan questioner. Sedangkan metode analisis data yang digunakan 

adalah analisis regresi yaitu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi etos kerja terhadap 

kinerja karyawan, analisis koefisien korelasi yaitu untuk mengetahui seberapa erat hubugan 

antara etos kerja dengan kinerja karyawan, analisis koefisien determinasi yaitu untuk 

mengetahui seberapa besar kontribusi etos kerja terhadap kinerja karyawan, Uji Hipotesis 

(Uji t) yaitu untuk menguji hipotesis secara parsial atau masing – masing variabel, yaitu 

untuk mengetahui keberartian etos kerja (X) terhadap kinerja karyawan (Y). 

 Dari Penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara etos kerja terhadap 

kinerja Karyawan Bagian Produksi, PT. Bestpack Coating Indonesia, Cikarang – Bekasi. 

Yang dibuktikan oleh hasil penelitian yaitu : 

1. Pengaruh etos kerja (X) terhadap kinerja karyawan (Y) dinotasikan dengan 

persamaan Y = 40,19  + 0,443 X. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan 

satu satuan etos kerja akan menyebabkan peningkatan kinerja karyawan sebesar 

0,443 satuan. 

2. Perhitungan dengan menggunakan koefisien korelasi (r) diperoleh nilai sebesar 

0,438. Hal ini mengandung artinya bahwa hubungan antara etos kerja dengan 

kinerja karyawan sedang. Diperoleh koefisien determinasi sebesar 19,2 %, yang 

berarti etos kerja memberikan kontribusi sebesar 19,2 % terhadap kinerja karyawan 

sedangkan sisanya 80,8 % dipengaruhi faktor lain yaitu : agama, budaya, sosial 

politik, lingkungan/geografis, pendidikan, struktur ekonomi, motivasi intrinsik 

individu. 

3. Untuk mengetahui keberartian pengaruh etos kerja terhadap kinerja karyawan 

digunakan analisa uji hipotesis (Uji t) dan diperoleh nilai thitung (2,868) > nilai 

ttabel (2,048), maka keputusannya adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan 

demikian hipotesis penelitian terbukti. 

 
Keywords : Etos Kerja & Kinerja Karyawan 
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A. PENDAHULUAN  

1. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan sumber daya yang berharga dalam organisasi, sebab 

melalui kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang ada di dalamnya 

maka organisasi dapat mencapai tujuannya. Pemimpin organisasi adalah orang yang 

bertanggung jawab dalam pengembangan pelayanan bawahannya, mengkoordinir 

pelayanan tugas dengan baik, karena tanpa usaha seperti ini akan sulit bagi 

karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Namun demikian, dalam kenyataannya 

banyak dijumpai para pimpinan belum dapat berbuat seperti yang diharapkan oleh 

karyawan atau para bawahannya, yaitu kurang mampu membina atau mengarahkan 

bawahan yang berprestasi dan bahkan tidak berani memberikan pelatihan kepada 

para bawahan, selain itu juga kurang percaya kepada kemampuan bawahannya. 

Sebaliknya dari pihak bawahan ternyata seringkali dijumpai mereka belum 

bisa bekerja optimal, rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan juga masih rendah, 

tidak ada dorongan untuk berprestasi serta lebih cenderung untuk menunggu 

perintah, bekerja asal jadi. Tingkat kemampuan kerja yang tinggi di semua 

organisasi tidak saja akan memajukan karyawan secara keseluruhan tetapi juga 

merupakan kontribusi yang berharga terhadap tercapainya kinerja karyawan. 

Setiap orang pasti memiliki ketergantungan dengan orang lain selama ia 

masih hidup. Hal inilah yang mendorong manusia senantiasa bekerja sama dan atau 

kadang – kadang membentuk organisasi untuk mencapai tujuannya. Apapun bentuk 

organisasi yang dimasuki seseorang, visi dan misinya selalu memiliki persamaan 

yaitu : tujuan program kerja dan pasti memiliki pemimpin 

Agar tujuan dalam organisasi tersebut tercapai, maka organisasi haruslah 

didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan kineja yang baik, karena 

tanpa sumber daya manusia yang berkualitas cita – cita organisasi yang telah 

dirumuskan dengan baik hanya tetap menjadi impian yang tidak pernah terwujud. 

Keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya manusianya 

secara tepat tergantung dari bentuk dan kebijakan – kebijakan yang dijalankan oleh 

manajemen adalah kebijakan yang menyangkut masalah perbaikan etos kerja 

karyawan. Setiap organisasi pasti ingin mencapai tujuan yang ditetapkan, untuk 

mendapatkan cara – cara yang memungkinkan atau dianggap cukup baik untuk 

dilakukan dalam menunjang  tercapainya tujuan yang diinginkan. Cara – cara yang 

dilakukan oleh masing – masing organisasi berbeda – beda. Salah satu cara yang 

dicapai untuk mencapai tujuan organisasi adalah dengan memperbaiki etos kerja 

karyawan. Etos kerja karyawan yang baik menentukan tercapainya organisasi. 

Menurut Anoraga (2009:29), etos kerja merupakan suatu pandangan 

dan sikap suatu bangsa atau umat terhadap kerja. Bila individu – 

individu dalam komunitas memandang kerja sebagai suatu hal yang 

luhur bagi eksistensi manusia, maka etos kerjanya akan cenderung 

tinggi. Sebaliknya sikap dan pandangan terhadap kerja sebagai 
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sesuatu yang bernilai rendah bagi kehidupan, maka etos kerja 

dengan sendirinya akan rendah.  

 

Dalam rumusan Sinamo (2009:33), etos kerja adalah seperangkat 

perilaku positif yang berakar pada keyakinan fundamental yang 

disertai komitmen total pada paradigma kerja yang integral. 

Menurutnya, jika seseorang, suatu organisasi, atau suatu komunitas 

menganut paradigma kerja, mempercayai dan berkomitmen pada 

paradigma kerja tersebut, semua itu akan melahirkan sikap dan 

perilaku kerja mereka yang khas. Itulah yang akan menjadi etos 

kerja dan budaya. 

 

Operator produksi dalam manajemen perusahaan sebagai bagian sumber 

daya manusia yang mutlak dalam mencapai keberhasilan suatu organisasi atau 

perusahaan dan merupakan dasar penentu keberhasilan pencapaian tujuan organisasi 

yang dalam hal ini perusahaan, karena bagaimanapun hebat dan canggihnya sistem, 

struktur dan teknologi yang dipergunakan tanpa didukung sumber daya manusia 

yang handal niscaya tujuan organisasi tidak akan terwujud. 

Sebagai bagian yang bertanggung jawab dalam proses produksi dalam 

perusahaan, operator produksi di dalam departemen produksi mempunyai kriteria 

khusus dalam menetapkan  persyaratan untuk menjadi karyawan di bagian tersebut. 

Dikarenakan jenis pekerjaan di bagian produksi merupakan ujung tombak dari 

kegiatan operasional perusahaan, sekaligus merupakan bagian yang sangat berisiko. 

Dalam kegiatan produksi terdapat beberapa resiko, yaitu antara lain Resiko 

Produktivitas, Resiko Kuantitas, Resiko Kualitas dan Resiko Effisiensitas. 

Sehingga syarat utama dalam kegiatan operasionalnya kemampuan setiap 

karyawan yang memiliki spirit / roh keberhasilan, yaitu etos kerja murni untuk 

meraih dan menikmati keberhasilan. Roh inilah yang menjelma menjadi perilaku 

yang khas seperti jujur, kerja keras, disiplin, teliti, tekun, integritas, rasional, 

bertanggung jawab dan sebagainya. Melalui keyakinan, komitmen, dan penghayatan 

atas paradigma kerja tertentu (etos kerja), maka karyawan berproses menjadi 

manusia yang positif, kreatif dan produktif. 

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka dalam penelitian ini penulis 

memilih judul skripsi, ”Pengaruh Etos Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada 

Bagian Produksi, PT. Bestpack Coating Indonesia, Cikarang – Bekasi. 

 

2. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat diambil perumusan masalah agar 

pemecahan masalah dapat lebih mendalam dan terfokus, perumusan masalah 

tersebut sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh antara etos kerja dengan kinerja karyawan pada bagian 

produksi, PT. Bestpack Coating Indonesia, Cikarang – Bekasi ? 
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2. Seberapa besar etos kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada bagian 

produksi, PT. Bestpack Coating Indonesia, Cikarang – Bekasi ? 

 

3.    Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan tidak akan terlepas dari tujuan pokok yang ingin 

dicapai atau diinginkan oleh penelitinya, agar penelitian yang dilaksanakan terarah 

dengan baik, maka penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui adanya hubungan antara etos kerja dengan kinerja 

karyawan pada bagian produksi, PT. Bestpack Coating Indonesia, Cikarang – 

Bekasi. 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh etos kerja terhadap kinerja karyawan 

pada bagian produksi, PT. Bestpack Coating Indonesia, Cikarang – Bekasi. 

 

B. LANDASAN TEORI 

 

1. Pengertian Etos Kerja 

Menurut Anoraga (2009:29), Etos Kerja merupakan suatu pandangan dan sikap 

suatu bangsa atau umat terhadap kerja. Bila individu-individu dalam komunitas 

memandang kerja sebagai suatu hal yang luhur bagi eksistensi manusia, maka Etos 

Kerjanya akan cenderung tinggi. Sebaliknya sikap dan pandangan terhadap kerja 

sebagai suatu yang bernilai rendah bagi kehidupan, maka Etos Kerja dengan 

sendirinya akan rendah.  

 

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Etos Kerja 

a. Agama 

b. Budaya 

c. Sosial Politik 

d. Kondisi Lingkungan/Geografis 

e. Pendidikan 

f. Struktur Ekonomi 

g. Motivasi Intrinsik Individu 

 

3. Pengertian Kinerja 
Hasibuan (2013:34) mengemukakan “kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil 

kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan 

kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta 

waktu”. 

 

4. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kinerja 
Usaha untuk membuat karyawan betah bekerja demi kepentingan 

perusahaandilakukan melalui pendekatan psikologis. Beberapa faktor psikologis 

pekerja yang diantaranya motivasi, kepuasan kerja, serta ketenangan dan kegairahan 
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kerja. Pada akhirnya karyawan akan betah bekerja dan produktif bila tersedia 

fasilitas yang memungkinkan kebutuhan mereka sebagai manusia telah terpenuhi. 

Ketenangan dan kegairahan kerja dipengaruhi oleh kepribadian pekerja (sikap 

mandiri, etos kerja, dan lain-lain), keamanan kerja, kesempatan untuk berkembang, 

lingkungan kerja berupa fasilitas kerja dan rekan sekerja yang menyenangkan, 

kemudian yang terakhir adalah faktor kesejahteraan (Anoraga, 2009:17-18). 

Berhasil tidaknya suatu usaha selalu tergantung pada kinerja karyawan yang 

produktif, etos kerja yang tinggi, berpendidikan serta loyal terhadap tanggung 

jawab. Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab masing – masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun 

etika (Prawirosentono, 2003:2). Karyawan sebagai sumber yang produktif dan 

terbina dapat diarahkan sebagai tenaga kerja yang efektif dan efisien.  

Menurut Simamora (2005:21), ”Kinerja merupakan hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 

organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal,tidak melanggar hukum dan sesuai dengan 

moral maupun etika.” 

 

 Untuk membina kemampuan bekerja dan meningkatkan kinerja masing – 

masing karyawan, tidak terlepas dari etos kerja yang diyakini oleh individu-individu 

tersebut. Etos kerja merupakan sikap, pandangan, kebiasaan, ciri-ciri atau sifat 

mengenai cara bekerja yang dimiliki seseorang, suatu golongan atau suatu bangsa 

(Tasmara, 2005:14). Etos kerja yang tinggi tentunya rutinitas tidak akan membuat 

bosan, bahkan mampu meningkatkan prestasi kerjanya. Hal yang mendasari etos 

kerja tinggi diantaranya keinginan untuk menjunjung tinggi mutu pekerjaan, maka 

individu yang mempunyai etos kerja tinggi akan turut serta memberikan masukan-

masukan ide di tempat bekerja. 

5. Sistem Pengukuran Kinerja 
Perusahaan secara sederhana adalah suatu unit usaha yang melakukan  

kegiatan untuk mencari laba. Dalam menjalankan usahanya, maka perusahaan perlu 

mengukur kinerja yang telah dicapai oleh kegiatan usahanya secara periodik untuk 

mengetahui apakah perusahaan telah mencapai target atau apakah perusahaan 

tersebut telah beroperasi sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan semula. 

Pengukuran kinerja merupakan pondasi bagi tercapainya pengendalian yang efektif. 

Para manajer atau atasan yang akan menjadi obyek penelitian atas kinerja, secara 

konstan akan memperhatikan segala konsekwensi dari kegiatan mereka. Pada 

dasarnya perusahaan dijalankan oleh manusia, oleh karena itu penilaian kinerja 

sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan 

peran yang mereka lakukan dalam perusahaan. 
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Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian 

(rating) yang relevan. Rating tersebut harus mudah digunakan sesuai dengan yang 

akan diukur, dan mencerminkan hal-hal yang memang menentukan kinerja (Werther 

dan Davis, 2006:346). Pengukuran Kinerja juga berarti membandingkan antara 

standar yang telah ditetapkan dengan kinerja sebenarnya yang terjadi. 

Mulyadi (2007:424), mengemukakan pengelolaan kinerja meliputi dua tahap utama 

yaitu : 

1. Tahap Persiapan, terdiri dari tiga tahap sebagai berikut : 

a. Penentuan daerah pertanggung jawaban dan manajer yang bertanggung jawab. 

b. Penetapan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerjanya. 

c. Pengukuran kinerja yang sesungguhya. 

2. Tahap Penilaian, terdiri dari : 

a. Pembandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

b. Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dari 

yang ditetapkan dalam standar. 

c. Penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk 

mencegah perilaku yang tidak diinginkan. 

Pengukuran kinerja dapat bersifat subyektif atau obyektif. Obyektif berarti 

pengukuran kinerja dapat juga diterima, diukur oleh pihak lain selain yang 

melakukan penilaian dan bersifat kuantitatif. Sedangkan pengukuran yang 

berdasarkan pendapat pribadi atau standar pribadi orang yang melakukan penilaian 

dan sulit untuk diverifikasi oleh orang lain. 

 

C. METODE PENELITIAN 

1. Populasi dan Sampel 

Tahap awal dalam proses sampling didahului dengan mendefinisikan 

populasi kemudian diteruskan dengan menentukan kerangka sampling. Setelah itu 

menentukan teknik sampling, lalu diteruskan dengan menentukan ukuran sampel, 

dan pada tahap akhir menjalankan proses sampling yang sudah dipilih. 

Sesuai dengan pengertian diatas mengingat keterbatasan waktu, tenaga, 

ataupun biaya yang dimiliki oleh seorang peneliti, maka akan menjadi populasi 

sampling dan populasi sasaran dalam penelitian ini adalah keseluruhan karyawan 

bagian produksi yang berrjumlah 55 orang karyawan, dengan perincian 47 orang 

operator, 4 orang leader , 4 orang supervisor, pada Bagian Produksi PT. Bestpack 

Coating Indonesia, Cikarang – Bekasi. Sebagaimana dalam tabel 3.2 mengenai 

data populasi dan sampel, sebagai berikut:  
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  Tabel 3.2 

  DATA POPULASI DAN SAMPEL 

No. Populasi 
Jumlah 

Populasi 
Sampel 

1 Operator Produksi 47 41 

2 Leader Produksi 4 4 

3 Supervisor Produksi 4 4 

 Jumlah Total 55 49 

   Sumber : Data Bagian Produksi, 2013 

 

Dasar pengambilan populasi dan sampel di atas sesuai dengan tabel penentuan 

jumlah sampel dari populasi tertentu yang dikembangkan dari Issac dan Michael 

(dalam Sugiono, 2009:86-91) untuk tingkat kesalahan, 5 %  (lihat lampiran IV). 

Perhitungan adalah sebagai berikut : 

 

Operator = 47/55 X 48 = 41 = 41 

Leader  = 4/55  X 48 = 3,5 = 4 

Supervisor = 4/55  X 48 = 3,5 = 4 

Sehingga bisa ditentukan jumlah sampelnya 41 + 4 + 4 = 49. 

 

Dari jumlah sampel yang telah ditentukan maka kemudian akan dilakukan 

pembagian angket / kuesioner terhadap 49 responden dari 55 orang karyawan pada 

bagian Produksi PT. Bestpack Coating Indonesia, Cikarang – Bekasi. 

 

2. Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional 

a. Etos Kerja 

Etos kerja adalah seperangkat sikap atau pandangan mendasar yang 

dipegang sekelompok manusia untuk menilai bekerja sebagai suatu hal yang 

positif bagi peningkatan kualitas kehidupan sehingga mempengaruhi 

perilaku kerjanya, aspek – aspek etos kerja diantaranya adalah sebagai 

berikut : Kerja adalah amanah, Kerja adalah aktualisasi, Kerja adalah 

pelayanan. 

b. Kinerja  

Kinerja adalah merupakan kualitas dari suatu hasil kerja individu maupun 

kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan 

alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan 

untuk berprestasi, aspek – aspek kinerja : kerja individu dan kerja kelompok 
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Tabel 2.1  

Kisi – kisi Variabel 

 

Variabel 

   

Sub Variabel 

 

Indikator 

1 2 3 

Etos Kerja (X) 

  

1. Amanah 

 

2. Aktualisasi 

 

3. Pelayanan  

1. Bekerja secara benar 

2. Bekerja penuh tanggung jawab 

3. Berpikir sukses dan antusias 

4. Bekerja cerdas penuh kreativitas 

5. Bekerja penuh kerendahan hati 

6. Bekerja penuh kesabaran 
Kinerja 

Karyawan (Y) 

 

1. Individu 

 

 

2. Kelompok 

1. Keahlian dan kemampuan kerja 

2. Kerja dengan baik 

3. Kesadaran kerja 

4. Umpan balik hasil kerja 

5. Keberhasilan team 

6. Kerjasama dalam kerja 

Sumber : Data Questioner, 2014 

 

3. Teknik Analisa Data 

 

Teknik analisis data adalah kegiatan mengolah data yang telah terkumpul 

dari penelitian menjadi bentuk yang lebih mudah diinteprestasikan untuk 

mendapatkan hasil yang diharapkan. Subyek dari penelitian ini adalah karyawan 

bagian produksi, di PT. Bestpack Coating Indonesia, Cikarang – Bekasi, 

sedangkan obyek penelitiannya adalah pengaruh etos kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

Informasi tentang pengaruh etos kerja terhadap kinerja karyawan 

diperoleh dari hasil pengisian kuesioner atau angket oleh karyawan pada bagian 

produksi, di PT. Bestpack Coating Indonesia, Cikarang – Bekasi. 

Setelah data – data terkumpul, maka data tersebut diubah menjadi data 

kuantitatif, yaitu jawaban – jawaban dari kuesioner yang diberikan bobot skor 

berdasarkan Skala Linkert. Adapun langkah – langkah dalam pengolahan data 

adalah:  

 

a. Analisis Regresi 

Analisis Regresi yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui besaran 

pengaruh perubahan variable (X) terhadap variable (Y) yang dinyatakan dalam 

bentuk persamaan dengan rumus sebagai berikut : 
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= a + bX 

a = Y - bX  

 n 

 

b = n (XY) – (X. Y) 
 

 nX
2
 - X

2 
   

 

Dimana : 

 Y = Kinerja Karyawan 

 X = Etos Kerja  

 a = Nilai Konstanta 

 b = Koefisien Regresi 

 n = Jumlah Responden 

 Untuk mengetahui kebenaran dari hipotesis yang telah diuraikan, maka akan 

 dibuat suatu pengujian Validitas, yaitu : 

 H0 = 0, maka tidak terdapat pengaruh antara Etos dengan kinerja karyawan. 

 H1  0, maka terdapat pengaruh antara Etos dengan kinerja karyawan. 
 

b. Analisis Koefisien Korelasi 

Analisis Koefisien Korelasi adalah analisis yang digunakan untuk 

mengetahui dan mengukur besaRnya hubungan antara variable (X, etos kerja) 

dengan variable (Y, kinerja karyawan), yang dinyatakan dalam bentuk 

persamaan sebagai berikut : 

 

r =          n (XY) – (X. Y) 

       (nX
2
 - X

2
) . (nY

2
 - Y

2
)  

Dimana :  

r = Koefisien korelasi antara variable X dan Y 

n = Jumlah responden 

X = Jumlah nilai variable X (etos kerja) 

Y = Jumlah nilai variable Y (kinerja karyawan) 

 

Untuk mengetahui apakah etos kerja dengan kinerja karyawan mempunyai hubungan yang 

erat, maka penjabarannya sebagai berikut : 

a. Jika r = 1 atau mendekati 1, maka hubungan kedua variable sangat kuat (positif). 

b. Jika r = -1 atau mendekati -1, maka hubungan kedua variable sangat lemah 

(negatif). 

c. Jika r = 0 atau mendekati 0, maka hubungan kedua variable sangat lemah atau tidak 

ada sama sekali. 
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Pedoman untuk memberikan Interprestasi Koefisien Korelasi adalah sebagai berikut 

: 

TABEL 3.3 

PEDOMAN INTERPRESTASI KOEFISIEN KORELASI 

INTERVAL KOEFISIEN TINGKAT HUBUNGAN 

0,00 – 0,19 Sangat Rendah 

0,020 – 0,399 Rendah 

0,040 – 0,599 Sedang 

0,060 – 0,799 Kuat 

0,080 – 1,000 Sangat Kuat 

Sumber: Sugiono (2009:184) 

 

c. Analisis Koefisien Determinasi 

Digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variable etos kerja (X) 

dan variable kinerja karyawan (Y), dengan menggunakan rumus : 

 Kd = r
2
 x 100% 

Dimana : 

 Kd = Koefisien Determinasi 

 r
2
 = Kuadrat dari Koefisien Determinasi 

 

d. Uji Hipotesis (Uji t) 

Digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial dengan menggunakan  

rumus : 

 

 t = r  n – 2   

       1 – (r)
 2 

 

Dimana : 

 t =  Koefisien Determinasi 

 r =  Koefisien Korelasi 

 n =  Jumlah Data 

 

D. PEMBAHASAN 

 

Hasil analisa tersebut didapat nilai a dan b, sehingga pengaruh etos kerja (X) terhadap 

kinerja (Y) dapat dinotasikan dengan persamaan regresi yaitu: 

 Y = 40,19  + 0,443X 

Pengertian dari persamaan tersebut adalah apabila tidak ada etos kerja (X = 0), maka 

kinerja karyawan (Y) akan bernilai sebanyak 40,19 satuan. Namun apabila terjadi 

peningkatan satu satuan/unit variabel etos kerja (X = 1) maka akan mempengaruhi 

peningkatan kinerja sebesar 0,443 satuan. 
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Nilai koefisien korelasi product moment antara etos kerja (X) dan kinrja (Y) sebesar 

0,438 sehingga dapat dinyatakan keduanya memiliki pengaruh yang ” sedang” antara etos 

kerja terhadap kinerja karyawan seperti dapat dilihat pada daftar keeratan hubungan. 

 

Koefisien determinasi diperoleh sebesar 19,2 %, berarti etos kerja memberikan 

kontribusi sebesar 19,2 % terhadap kinerja karyawan, sedangkan sisanya sebesar 80,8 % 

dipengaruhi faktor lainnya yaitu agama, budaya, sosial politik, lingkungan/geografis, 

pendidikan, struktur ekonomi dan motivasi intrinsik individu.  

 

Pengujian hipotesa seperti tersebut di atas, diperoleh nilai thitung (2,868) > nilai ttabel 

(2,048), maka kesimpulannya adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat 

pengaruh antara etos kerja (X) terhadap kinerja karyawan (Y) pada Bagian Produksi, PT. 

Bestpack Coating Indonesia.  

 

Untuk lebih jelasnya, hasil perhitungan di atas digambarkan dalam bentuk kurva sebagai 

berikut : 

 

Gambar 4.3 Uji Signifikan Koefisien Korelasi 

Daerah Penolakan H0 dengan          Daerah Penerimaan H1 dengan 

Tingkat signifikan () 0.05 atau 5 %        Tingkat signifikan () 0.05 atau 5 % 

 

 

  

   

    

    

     

 

                                                        Daerah Penerimaan H0 

   -2,868                          - 2,048                 0                   2,048                            2,868 
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KESIMPULAN DAN SARAN  

1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan dari penelitian tentang pengaruh etos kerja 

terhadap kinerja karyawan pada bagian Produksi, PT. Bestpack Coating Indonesia, 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Hubungan antara etos kerja dengan kinerja karyawan dapat ditunjukkan dengan 

persamaan regresi sederhana yaitu Y = 40,19  + 0,443X. Pengertian persamaan 

tersebut adalah apabila tidak ada etos kerja (X = 0), maka kinerja karyawan akan 

bernilai sebanyak 40,19 satuan. Namun apabila terjadi peningkatan satu satuan/unit 

variabel etos kerja (X = 1) maka akan mempengaruhi peningkatan kinerja sebesar 

0,443 satuan. 

2. Berdasarkan perhitungan nilai koefisien korelasi product moment (r) antara etos 

kerja (X) dan kinerja (Y), diperoleh nilai sebesar 0,438 sehingga dapat dinyatakan 

keduanya memiliki pengaruh yang ” sedang ” antara etos kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

3. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi diperoleh sebesar 19,2 % berarti 

etos kerja memberikan kontribusi sebesar 19,2 % terhadap kinerja karyawan, 

sedangkan sisanya 80,8 % dipengaruhi faktor lain yaitu : agama, budaya, sosial 

politik, lingkungan/geografis, pendidikan, struktur ekonomi, motivasi intrinsik 

individu. 

4. Kinerja karyawan dipengaruhi etos kerja dapat dilihat dari uji T yang menunjukkan 

nilai thitung (2,868) > nilai ttabel (2,048), maka kesimpulannya adalah H0 ditolak 

dan H1 diterima. Dengan demikian keputusannya variabel etos kerja (X) memberi 

kontribusi terhadap variabel kinerja karyawan (Y) pada Bagian Produksi, PT. 

Bestpack Coating Indonesia, maka hipotesis dari penelitian terbukti. 

2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, selanjutnya untuk memberikan masukan yang 

berguna bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pada Bagian Produksi, PT. Bestpack 

Coating Indonesia, Cikarang – Bekasi, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini 

penulis memberikan saran – saran tersebut antara lain : 

1. Bahwa dalam organisasi diperlukan adanya interaksi individu yang baik antar 

sesama karyawan dalam mencapai suatu tujuan  / target sehingga tujuan organisasi 

akan bisa tercapai secara maksimal, efektif dan efisien.  

(Hasil nilai / skor terendah butir kuesioner pada etos kerja (X) dengan jumlah 108 

terletak pada pernyataan nomor 18 tentang, “ Kemampuan berinteraksi yang baik 

dengan orang lain lebih berharga dibandingkan dengan semua keterampilan lain”). 

2. Diperlukan usaha karyawan dan komitmen organisasi / perusahaan, agar muncul 

partisipasi kerja yaitu keterlibatan emosi dan mental karyawan dalam situasi 

kelompok yang menggiatkan mereka untuk menyumbang pada tujuan kelompok 

serta bertanggung jawab terhadap hal tersebut. 
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(Hasil nilai / skor terendah butir kuesioner pada etos kerja (X) dengan jumlah 109 

terletak pada pernyataan nomor 3 tentang,” Saya selalu peduli terhadap pekerjaan 

dan mau berkorban demi perusahaan”). 

3. Bahwa organisasi harus mempertimbangkan kembali agar lebih banyak memberikan 

kesempatan / peluang untuk sukses kepada calon karyawan / karyawan yang 

memiliki kualifikasi dan kemampuan sesuai bidang dan kemampuannya.  

 

(Hasil nilai / skor terendah butir kuesioner pada kinerja karyawan (Y) dengan jumlah 

107 terletak pada pernyataan nomor 3 tentang, “ Saya mendapatkan kerja sesuai 

dengan bakat dan kemampuan”). 
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A. PENDAHULUAN  

1. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan adalah suatu lembaga yang diorganisir dan dijalankan untuk 

menyediakan barang dan jasa agar dapat melayani permintaan konsumen akan 

kebutuhan mereka. Dalam melaksanakan proses produksinya, suatu perusahaan 

membutuhkan faktor-faktor produksi yang dapat menunjang tercapainya tujuan 

perusahaan. Faktor-faktor produksi yang dapat menunjang tercapainya tujuan 

perusahaan adalah bahan baku, modal, dan manusia. Secanggih apapun peralatan 

yang dimiliki perusahaan, tidak akan bisa mencapai tingkat produktivitas yang 

diharapkan jika peralatan tersebut tidak dioperasikan secara efektif dan efesien oleh 

sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuan utama setiap 

organisasi adalah merancang sistem kompensasi adalah untuk memotivasi karyawan 

dalam rangka meningkatkan produktivitas kerjanya dan mempertahankan karyawan 

yang kompeten agar dapat bertahan di perusahaan. 

Faktor penyebab produktivitas dan mutu adalah kemampuan dan motivasi 

karyawan,  untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif tentunya tidak 

mudah  dapat diwujudkan oleh perusahaan. Perusahaan harus mampu memberikan 

motivasi kepada para karyawannya agar karyawan terdorong untuk melaksanakan 

tugasnya dan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan secara menyeluruh, 

salah satu jalan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan adalah dengan cara 

pemberian kompensasi kepada mereka sehingga diharapkan dapat membentuk suatu 

pola hubungan yang baik antara para karyawan dengan perusahaan dimana para 

karyawan akan berfikir bahwa perusahaan tempat dimana mereka bekerja bisa 

memahami serta mengetahui kebutuhan hidup yang menjadi pemicu mengapa 

mereka bekerja. Ada tiga aspek utama yang perlu ditinjau dalam menjamin 

produktivitas yang tinggi yaitu : aspek kemampuan menajemen tenaga kerja, aspek 

efisiensi tenaga kerja dan aspek kondisi lingkungan pekerjaan. Ketiga aspek tersebut 

saling terkait dan terpadu dalam suatu sistem dan dapat diukur dengan berbagai 
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ukuran yang relative sederhana. Produktivitas harus menjadi bagian yang tak boleh 

dilupakan dalam penyusunan strategi bisnis. 

Bank Bukopin yang sejak berdirinya tanggal 10 Juli 1970  telah tumbuh 

dan berkembang menjadi Bank yang masuk ke kelompok Bank menengah di 

Indonesia dari sisi aset dan menjadikannya sebagai salah satu Bank yang kredibel. 

Perusahaan ini pada awalnya didirikan sebagai Bank dengan badan hukum koperasi 

pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat 

Bukopin), didirikan dengan akta pendirian tanggal 21 April 1970 yang telah 

disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal 

Koperasi No.013/DirJen/Kop/70 tanggal 10 Juli 1970 dan didaftarkan dalam daftar 

Umum Direktorat Jendral Koperasi No.8251 tanggal 10 Juli 1970. Seiring dengan 

terbukanya kesempatan dan peningkatan kemampuan melayani kebutuhan 

masyarakat yang lebih luas, Bank Bukopin telah mengembangkan usahanya ke 

segmen komersial dan konsumer. Sumber daya manusia yang  terlatih, siap pakai 

pada waktu, tempat, dan jabatan yang tepat. Sehingga diharapkan dapat 

menghasilkan produktivitas kerja yang diinginkan. Karena alasan itulah Bank 

Bukopin berusaha untuk  memotivasi karyawan agar dapat diberdayakan seefektif 

dan seefisien mungkin dengan jalan pemberian kompensasi kepada karyawannya. 

Dari sudut pandang Perusahaan, pemberian kompensasi adalah sebagai 

suatu bentuk penghargaan atas kinerja karyawan dalam satu tahun penuh yang 

berujung pada pemberian kompensasi atau balas jasa dimana pemberian kompensasi 

adalah merupakan suatu biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan 

kepada para karyawannya, oleh karena itu pihak perusahaan harus melakukan suatu 

penilaian yang teliti dan selektif mungkin mengenai prestasi kerja yang dihasilkan 

oleh tiap-tiap karyawan. Hal tersebut dilaksanakan oleh Perusahaan karena 

Perusahaan menghendaki adanya suatu prestasi kerja yang maksimal dari biaya 

kompensasi yang telah mereka keluarkan, sedangkan apabila dilihat dari sudut 

pandang karyawan, pemberian kompensasi adalah merupakan tolak ukur atas  kerja 

keras dimana pemberian kompensasi berdasarkan penilaian kerja harus diukur 

berdasarkan objektifitas bukan atas dasar subyektifitas supervisi sehingga hanya 

akan berdampak sebagai penilaian  formalitas semata dan akhirnya berujung pada 

ketidakpuasan karyawan. 

Adapun pemberian kompensasi yang diberikan oleh PT. Bank Bukopin 

Cabang Karawang kepada para pegawainya terbagi menjadi dua bagian yaitu 

pemberian kompensasi langsung dan tidak langsung yang kemudian penulis adopsi 

sebagai variable bebas dan produktivitas sebagai variable terikatnya. Kompensasi 

didefinisikan sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan kepada perusahaan 

yang dapat diberikan secara langsung dalam bentuk uang atau gaji sedangkan 

kompensasi tidak langsung didefinisikan dalam bentuk kepuasan yang tercakup 

dalam aspek psikologis yang berhubungan dengan pekerjaan dan lingkungan 

kerjanya. 
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Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwasanya pemberian kompensasi 

kepada karyawan  merupakan suatu masalah yang harus mendapatkan perhatian 

serius dari pihak Perusahaan, karena dengan pemberian kompensasi yang adil dan 

layak akan menghasilkan peningkatan produktivitas kerja karyawan dimana hal 

tersebut tidak akan terjadi dengan sendirinya, tetapi harus ada usaha dan peran serta 

baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak karyawan itu sendiri.  Dengan 

demikian pemberian kompensasi yangh adil dalam perusahaan harus diatur dengan 

baik, sehingga dapat diterima oleh kedua belah pihak, jadi dalam mengembangkan 

dan menerapkan suatu sistem kompensasi adalah untuk kepentingan organisasi dan 

kepentingan para karyawannya yang mutlak untuk diperhitungkan. Sistem 

pemberian kompensasi yang adil dan layak diharapkan dapat menjamin kepuasan 

para karyawan. 

 

2. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka  pokok 

masalah dalam penelitian ini yaitu : 

 Seberapa besar pengaruh pemberian kompensasi terhadap produktivitas kerja 

karyawan bagian operasional pada PT. Bank Bukopin Cabang Karawang. 

 

3.    Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian kompensasi terhadap produktivitas kerja 

karyawan bagian operasional pada PT. Bank Bukopin Cabang Karawang. 

 

B. LANDASAN TEORI 

1. Kompensasi   

Tohardi mengemukakan dalam buku Edy Sutrisno (2013:182) kompensasi 

dihitung berdasarkan evaluasi pekerjaan, perhitungan kompensasi berdasarkan 

evaluasi pekerjaan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemberian 

kompensasi yang mendekati kelayakan (worth) dan keadilan (equity), karena bila 

kompensasi dirasakan tidak layak dan tidak adil oleh para karyawan maka tidak 

mustahil hal tersebut merupakan sumber kecemburuan sosial, kecemburuan sosial 

dapat ditekan atau dapat diminimalkan serendah mungkin maka diperlukan tindakan 

preventif. 

2. Produktivitas   

Secara konseptual produktivitas adalah hubungan antara keluaran atau hasil 

organisasi dengan masukan yang diperlukan, produktivitas dapat dikuantifikasi 

dengan membagi keluaran dengan masukan. Menaikan produktivitas dapat 

dilakukan dengan memperbaiki rasio produktivitas, dengan menghasilkan lebih 

banyak keluaran atau output yang lebih baik dengan tingkat masukan sumber daya 

tertentu menurut Blecher dalam buku Wibowo (2013:109). 
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3. Hubungan antara Kompensasi dan Produktivitas 
Bahwa kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan 

sebagai balas jasa untuk kerja mereka, masalah kompensasi mungkin merupakan 

fungsi manajemen personalia yang paling sulit dan membingungkan tidak hanya 

karena pemberian kompensasi merupakan salah satu tugas yang paling kompleks 

tetapi juga salah satu aspek yang paling berarti baik bagi karyawan maupun 

organisasi. Kompensasi harus mempunyai dasar yang logik, rasional dan dapat 

dipertahankan karena menyangkut banyak faktor emosional dari sudut pandang 

karyawan. Program-program kompensasi juga penting bagi perusahaan karena 

mencerminkan upaya organisasi untuk mempertahankan sumberdaya manusianya, 

jika pengupahan dan penggajian tidak diadministrasikan secara tepat perusahaan 

bisa kehilangan para karyawannya yang baik dan harus mengeluarkan biaya untuk 

menarik, menyeleksi, melatih dan mengembangkan penggantinya, dan bahkan bila 

karyawan tidak keluar mereka mungkin menjadi tidak puas terhadap perusahaan dan 

menurunkan produktivitas kerja mereka. Proses kompensasi adalah suatu jaringan 

berbagai sub proses yang kompleks dengan maksud untuk memberikan balas jasa 

kepada karyawan bagi pelaksanaan pekerjaan dan untuk memotivasi mereka agar 

mencapai tingkat prestasi kerja yang diinginkan (Hani Handoko, 2014:155). Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi yaitu : 

1. Produktivitas, Pemberian kompensasi melihat besarnya produktivitas yang 

disumbangkan oleh karyawan kepada pihak perusahaan. Untuk itu semakin 

tinggi tingkat output, maka semakin besar pula kompensasi yang diberikan oleh 

perusahaan kepada karyawan. 

2. Kemampuan untuk membayar, secara logis ukuran pemberian kompensasi sangat 

tergantung kepada kemampuan perusahaan dalam membayar kompensasi 

karyawan. Karena sangat mustahil perusahaan membayar kompensasi diatas 

kemampuan mereka. 

3. Kesediaan untuk membayar, walaupun perusahaan mampu membayar 

kompensasi namun belum tentu perusahaan tersebut mau membayar kompensasi 

tersebut dengan layak dan adil. 

4. Penawaran dan permintaan tenaga kerja, penawaran dan permintaan tenaga kerja 

cukup berpengaruh terhadap pemberian kompensasi. Jika permintaan tenaga 

kerja banyak oleh perusahaan maka kompensasi cenderung tinggi demikian 

sebaliknya jika penawaran tenaga kerja ke perusahaan rendah, maka pembayaran 

kompensasi cenderung menurun. 

Panggabean dalam buku Edy Sutrisno (2013:194) mengemukakan tinggi rendahnya 

kompensasi dipengaruhi oleh faktor-faktor penawaran dan permintaan, serikat 

pekerja, kemampuan untuk membayar, produktivitas, biaya hidup, dan pemerintah. 

Serikat pekerja juga berperan dalam penentuan kompensasi, jika kompensasi 

berdasarkan produktivitas maka bagi karyawan yang berprestasi semakin 

meningkat, maka semakin tinggi pula kompensasi yang diberikan perusahaan. 
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C. METODE PENELITIAN 

1. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:48). Populasi juga 

bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari tetapi meliputi 

seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu, hal ini berarti 

dapat dilihat dari karakteristik orang-orangnya yaitu pada motivasi kerjanya, 

dispilin kerjanya, kepemimpinannya, iklim organisasinya dan lain-lain. Sedangkan 

pada karakteristik pada obyek yaitu misalnya kebijakan, prosedur kerja, tata ruang 

kantor, produktivitas yang dihasilkan dan lain-lain. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut, bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi (Sugiyono, 2013:149) untuk itu sampel yang diambil 

dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Pada penelitian ini teknik 

yang digunakan adalah sampling jenuh karena jumlah populasi kecil maka penulis 

akan menggunakan jumlah karyawan bagian operasional PT. Bank Bukopin Cabang 

Karawang yang berjumlah 35 orang , dengan demikian menurut teori tersebut diatas 

maka penulis akan mengambil sampel sebanyak 35 orang responden yang akan 

dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. 

 

2.   Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional 

Pemberian kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang atau 

barang langsung maupun tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan 

atas jasa yang telah diberikan kepada Perusahaan yang disebut gaji atau upah yang 

dibayar secara tetap berdasarkan tenggang waktu yang tetap dan dapat juga berupa 

kepuasan psikologis dari lingkungan tempat bekerja yang sehat. Kompensasi 

diberikan dalam berbagai bentuk seperti : dalam bentuk pemberian uang, pemberian 

material dan fasilitas dan dalam bentuk pemberian kesempatan berkarier. Pemberian 

uang secara langsung seperti gaji, tunjangan dan insentif. Gaji adalah kompensasi 

yang diberikan kepada seorang karyawan secara periodik (biasanya sebulan sekali) 

 Produktivitas karyawan  adalah hubungan antara keluaran atau hasil dengan 

produktivitas kerja sehingga terjadinya keterpaduan dan spesialisasi kerja, termasuk 

efektivitas dan efesiensi kerja sehingga mendorong motivasi kerja mereka bahwa 

kinerja hari ini harus lebih baik lagi dari hari kemarin. Produktivitas mempunyai 

keterkaitan atau memberikan dampak terhadap kegiatan lainnya, produktivitas dapat 

meningkatkan kepuasan kerja, mendorong terjadinya penyederhanaan kerja, 

meningkatnya keterpaduan dan spesialisasi kerja. Produktivitas dapat ditingkatkan 

dengan mengubah desain tempat kerja.  
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Tabel kisi-kisi 2.1 

Variabel Sub Variabel Indikator Nomor 

Instrumen 

Kompensasi (X) - Langsung 

 

- Tidak Langsung 

 

- Finansial 

 

- Non finansial 

-Gaji 

-Bonus 

-Tunjangan Kesehatan 

-Tunjangan Pensiun 

- THR 

- Insentif  

- Pekerjaan yang sesuai 

dengan skill&wewenang 

- Promosi 

1,2 

3,4 

5,6 

7,8 

9,10 

11,12 

 

13,14 

15,16 

Produktivitas(Y) - Efektivitas 

 

- Efesiensi 

 

 

- Motivasi 

- Tingkat kehadiran 

- Disiplin Kerja 

- Tingkat penyelesaian     

pekerjaan 

- Efisiensi waktu 

- inisiatif  

- Kreatif 

1,2 

3,4 

5,6 

 

7,8 

9,10 

11,12 
Sumber : Data Kuisioner diolah, 2015 

 

3. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 4 teknik analisis data statistik 

untuk melaporkan objek yang diteliti yaitu metode yang menjelaskan suatu masalah, 

keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat fakta secara 

menyeluruh dalam sudut pandang yang relevan dimana data yang telah diperoleh 

oleh penulis akan diolah dan dianalisis kembali. Adapun teknik analisi data yang 

digunakan yaitu : 

 

1. Regresi linier sederhana  

 adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu 

 perubahan (variabel X) terhadap kejadian lainnya (variabel Y) analisis   regresi 

menggunakan  rumus  persamaan regresi berganda yaitu :  

      Y =  a + bx 

 Dimana : 

 Y = Variabel dependen, yaitu Produktivitas 

 X = Variabel independen, yaitu kompensasi 

 a = Konstanta yang merupakan rata-rata nilai Y pada saat nilai X sama  dengan 0 
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 b = Koefesien regresi parsial, mengukur rata-rata nilai Y untuk tiap 

 perubahan X. 

 

2. Koefesien korelasi  

Adalah untuk mengetahui seberapa kuat hubungan kedua variabel, serta untuk 

melihat uji korelasi koefisien. Adapun pengukuran koefisien dapat dihitung melalui 

rumus sebagai berikut :   

 

 

           

atau 

  

  

 

 

 Dimana : 

 r = Koefesien korelasi 

 X = Variabel bebas 

 Y = Variabel terikat 

 ∑X = Jumlah pengamatan variabel X 

 ∑Y = Jumlah pengamatan variabel Y 

 ∑XY = Jumlah hasil kali variabel X dengan variabel Y  

 

 

 Nilai koefisien korelasi r berkisar antara -1 sampai +1 yang kriteria 

 pemanfaatannya dijelaskan sebagai berikut : 

 - jika nilai r > 0, artinya telah ada hubungan linier positif 

 - jika nilai r < 0, artinya telah ada hubungan linier negatif 

 - jika nilai r = 0, artinya tidak ada hubungan sama sekali antara variabel X  dan 

variabel Y 

 - jika nilai r = 1, artinya telah ada hubungan yang sempurna yaitu berupa  garis 

lurus. 

 

Pedoman Interprestasi Koefesien Korelasi Tabel 2.1 

Interval koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 - 0,199 Sangat Rendah 

0,20 - 0,399 Rendah 

0,40 - 0,599 Sedang 

0,60 - 0,799 Kuat 

0,80 - 1,000 Sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono (2013:287)  
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3. Koefesien Determinasi  

Koefesien Determinasi digunakan untuk mengetahui koefesien penentu 

determinasinya (r²), hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar 

sumbangan kontribusi variabel X terhadap variabel Y. Berikut bentukan 

rumusannya adalah sebagai berikut : (KD) KD = r² x 100% 

 

4. Uji Signifikan Pengaruh  (Uji t) 

Adalah digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebasnya 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikatnya. Dimana t hitung < t tabel  

Ho diterima dan jika t hitung  > t tabel Ho ditolak. 

 

D. PEMBAHASAN 

Nilai a atau konstantanya sebesar 17,307, sehingga persamaan linier sederhananya 

adalah Y = 17,307 + 0,562 X. Dari persamaan regresi diatas dapat diartikan bahwa bila 

nilai kompensasi bertambah 1, maka nilai rata-rata produktivitas kerja karyawan akan 

bertambah 0,562. 

Hasil perhitungan tersebut ternyata kompensasi mempengaruhi produktivitas 

karyawan di bagian operasional PT. Bank Bukopin Cabang Karawang  yaitu sebesar 57 %, 

sedangkan sisanya 43 % dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. 

Uji signifikansi  (uji t) dengan taraf signifikansi ά (alpha) = 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antar hubungan kompensasi  terhadap 

produktivitas kerja karyawan bagian operasional pada PT. Bank Bukopin Cabang 

Karawang. 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam pembahasan mengenai pengaruh 

pemberian kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan bagian operasional pada PT. 

Bank Bukopin Cabang Karawang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

Penulis dapat menyimpulkan dari perhitungan analisa regresi linear sederhana yaitu 

bahwa ada pengaruh kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan yang dibuktikan 

dengan Y = 17,307 + 0,562X yang artinya setiap kenaikan satu variabel X (kompensasi) 

akan diikuti oleh kenaikan variabel Y (produktivitas). Dan apabila kompensasi berubah 

satu satuan maka produktivitas kerja karyawan akan berubah sebesar 0,562X,  dengan r 

=0,755 maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh positif  kuat antara kompensasi 

terhadap produktivitas kerja karyawan. Karena variabel kompensasi ini merupakan 

variabel yang kemudian mendukung peningkatan produktivitas kerja karyawan bagian 

operasional pada PT. Bank Bukopin Cabang Karawang, tanpa adanya kompensasi maka 

tidak akan mencapai hasil yang diharapkan hal ini dapat dibuktikan dengan hasil 

perhitungan analisa korelasi antara kompensasi dan produktivitas sebesar  r = 0,755 dan 
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Jika nila r atau koefesien korelasi dikuadratkan akan menjadi koefesien penentu atau 

determinasi (r²) yang artinya ada sebesar 57% pengaruh sumbangan kompensasi terhadap 

naik turunnya produktivitas kerja karyawan dan sisa nya sebesar 43% dipengaruhi oleh 

faktor  lainnya. Dari hasil t hitung  = 6,621 lebih besar dari t tabel =  1,65 maka Ha diterima, 

yang berarti terdapat korelasi positif antara hubungan kompensasi  terhadap produktivitas 

kerja karyawan bagian operasional pada PT. Bank Bukopin Cabang Karawang dan dapat 

terbukti. 

 

2. Saran 

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis terdapat 

beberapa saran yang akan dikemukakan yaitu sebagai berikut : 

 

1. Berdasarkan hasil penelitian skor atau bobot pernyataan dari responden terhadap 

variabel kompensasi yang nilainya rendah adalah instrumen Gaji dan THR, maka 

penulis menyarankan : 

- Agar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan bagian operasional pada PT. Bank Bukopin 

Cabang Karawang, maka perusahaan perlu meningkatkan gaji atau upah 

yang diberikan kepada karyawan setiap bulannya. 

- Agar THR yang diberikan setiap tahunnya dapat memenuhi kebutuhan 

karyawan bagian operasional pada PT. Bank Bukopin Cabang Karawang, 

maka perusahaan perlu meningkatkan komponen pemberian THR yang 

biasanya diberikan hanya satu kali gaji pokok menjadi dua kali. 

2. Berdasarkan hasil penelitian skor atau bobot pernyataan dari responden terhadap 

variabel produktivitas yang nilainya rendah adalah instrumen Tingkat kehadiran dan 

Inisiatif, maka penulis menyarankan : 

- Perlu adanya tolak ukur penilaian lain seperti pelatihan agar  produktivitas 

kerja  karyawan bagian operasional pada PT. Bank Bukopin Cabang 

karawang meningkat.  

- Agar penyelesaian atas permasalahan pekerjaan dapat diselesaikan secara 

cepat dan tepat maka perlu adanya kordinasi dan kerjasama yang baik dari 

unit kerja lain. 

3. Penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar pengaruh faktor lain sebesar 

43% yaitu seperti pelatihan kerja (Wibowo:2007) dapat dijadikan penelitian 

lanjutan yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  
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PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP MOTIVASI KERJA KARYAWAN 
PADA PT.PLN (persero) RAYON NGAWI 

 

Agus Sampurno Ponco Amikaton 
Dosen STIE Pertiwi - Bekasi 

Jl. Ir. H. Juanda No. 133 Bekasi Telp. 021 - 8808264 

 

Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui budaya organisasi, motivasi kerja 

karyawan dan pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi kerja karyawan pada PT.PLN 

(persero) Rayon Ngawi Penelitian dilakukan pada awal bulan September 2013 sampai akhir 

Desember 2013. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket kepada 

semua karyawan secara sensus, yaitu 30 orang. Selain itu juga dilakukan teknik observasi 

dan studi kepustakaan. 

Hipotesis penelitian adalah “terdapat pengaruh Budaya Organisai terhadap Motivasi 

Kerja Karyawan pada PT.PLN (persero) Rayon Ngawi.” Data yang diperoleh disajikan 

dalam bentuk tabel, lalu dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah Koefisien 

Korelasi dan Koefisien Determinasi. Untuk mempermudah proses analisis digunakan 

Program SPSS  versi 17. 

Koefisien Korelasi yang diperoleh sebesar 0,763. Ini berarti terdapat korelasi positif 

dan tinggi antara program pelatihan dan kinerja karyawan. Koefisien Determinasi adalah 

58,22%, artinya motivasi kerja karyawan pada PT.PLN (persero) Rayon Ngawi, 75,169% 

dipengaruhi oleh budaya organisasi, sisanya sebesar 41,78% dipengaruhi oleh faktor 

lainnya. Uji hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung terhadap  t tabel, dan 

diperoleh        t hitung > t tabel, yaitu 9,720 > 2,0484. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha 

diterima, artinya ada pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi kerja karyawan pada 

PT PLN (persero) Rayon Ngawi. 

Keywords : Budaya Organisasi & Motivasi Kerja 

 

A. PENDAHULUAN  

1. Latar Belakang Masalah 

Saat ini Indonesia tengah mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang 
sangat penting dalam pembangunan, ini dapat dilihat semakin banyak jumlah 

perusahaan yang berkembang. Semakin komplek kegiatan usaha dari perusahaan 

besar maka semakin penting pula sumber daya manusia yang berkualitas dan 

tangguh untuk siap menghadapi era globalisasi dan mampu bersaing dengan 

perusahaan besar lainnya. 
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Dengan jumlah penduduk yang besar Indonesia telah memiliki modal 

sumber daya manusia, tingal diusahakan cara agar jumlah penduduk yang demikian 

dapat digerakkan agar menjadi sumber daya yang produktif, serta dapat mencapai 

tarjet perusahaan. Selain membutuhkan sumber daya manusia yang produktif,  

perusahaan juga memerlukan manajemen yang terorganisir dan tertata rapih yang 

dimana didalam manajemen tersebut terdapat budaya organisasi yang positif  karena 

budaya organisasi terdapat dimana sebuah organisasi yang memiliki nilai-nilai, 

prinsip-prinsip, tradisi, dan cara bekerja yang dianut bersama oleh para anggota 

organisasi dan mempengaruhi cara mereka bertindak.  

Selain itu dengan memperhatikan lingkungan budaya organisasi pada 

lingkungan kerja yang baik akan menciptakan kondisi kerja yang mampu 

memberikan motivasi untuk bekerja, maka akan membawa pengaruh terhadap 

kegairahan atau semangat karyawan bekerja. Didalam lingkungan organisasi setiap 

perusahan mempunyai cara akansuatu faktor yang mendukung demi keberahasilan 

dan kemajuan perusahaan. Adapun faktor-faktor yang bekaitan dengan lingkungan 

organisasi yaitu hubungan yang baik antar karyawan dan atasan yang berlangsung 

harmonis, tingkat ketenagan lingkungan kerja yang membantu penyelesaian 

pekerjaan danm dapat meningkatkan produktivitas perusahaan, peraturan kerja 

karyawan akan dituntut untuk menjalankan aktivitas guna mencapai tujuan 

perusahaanmaupun tujuan individu dengan pasti, penerangan yang baik, sirkulasi 

yang baik untuk menjaga kenyamanan kerja karyawan, lingkungan kerja dengan 

rasa aman akan menimbulkan ketenangan dan kenyamanan dimana hal ini akan 

dapat  memeberikan dorongan semangat untuk bekerja.  

Sehingga budaya organisasi sangat berpengaruh dalam motivasi kerja 

karyawan didalam meningkatkan kinerja perusahaan, adapun kebutuhan karyawan 

yang perlu diperhatikan  antaralain seperti kebutuhan fisiologis, keamanan dan rasa 

aman, aktualisasi diri, harga diri dan sosial. Karena pada umumnya karyawan 

memusatkan kerja pada pemuas tingkat kebutuhan. Guna untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh budaya organisasi yang tercipta pada lingkungan PT. PLN 

(persero) Rayon Ngawi terhadap motivasi kerja karyawan pada perusahaan tersebut. 

 

2. Perumusan Masalah 

Didasari latar belakang penelitian di atas, penulis meruskan masalah dari latar 

belaka masalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana budaya organisasi pada PT. PLN (persero) Rayon  Ngawi ? 

b. Bagaimana motivasi kerja karyawan pada PT. PLN (persero) Rayon Ngawi ? 

c. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi kerja karyawan pada 

PT. PLN (persero) Rayon Ngawi ? 

 

3.    Tujuan Penelitian 

Dengan permasalah diatas, maka tujuan penelitian adalah : 

a. Untuk mengetahui budaya organisasi pada PT. PLN (persero) Rayon Ngawi. 
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b. Untuk mengetahui motivasi kerja karyawan pada PT. PLN (persero) Rayon 

Ngawi. 

c. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi kerja 

karyawan pada PT. PLN (persero) Rayon Ngawi. 

 

B. LANDASAN TEORI 

1. Budaya Organisasi 
Pengetian budaya  adalah sebuah persepsi, bukan sesuatu yang dapat disentuh atau 

dilihat secara fisik, namun dapat dipahami dan diterima melalui apa yang mereka 

alami.(Stephen P Robbins dan Mary Culture;2010:63) 

Definisi budaya menurut Enward  Burnet yang dikutip oleh Pabundu Tika (2010:2) 

adalah mempunyai teknografis yang luas meliputi ilmu pengetauan, keyakinan, 

seni, moral, hukum, adat istiadat, dan berbagai kemampuan dan kebiasan lainnya 

yang didapat dalam organisasi. 

2. Jenis-jenis Budaya Organisasi 
Pada dasarnya jenis-jenis budaya organisasi dapat ditentukan berdasarkan proses 

informasi dan tujuannya (Pabundu 2010:7-8) diantaranya adalah: 

1. Berdasarkan Proses Informasi  

 Robert E. Quinn dan Michael R. McGrath (dalam buku Arie Indra Chandra) 

membagi budaya organisasi berdasarkan proses informasi sebagai berikut. 

 

a. Budaya Rasional 

dalam budaya ini, poroses informasi individu ( klarifikasi sasaran 

pertimbangan logika, perangkat pengarahan) diasumsikan sebagai sarana 

tujuan kinerja yang ditunjukan (efesiensi, produktivitas, dan keuntungan atau 

dampak) 

b. Budaya indeologis 

Dalam budaya ini , proses informasi intutif (dari pengentahuan yang dalam, 

pendapat dan inovasi) diasuransikan sebagai sarana bagi tujuan revitalisasi 

(dukungan dari luar, perolehan sumberdaya dan pertumbuhan). 

Dalam budaya ini, pemrosesan informasi kolektif  (diskusi, partisipasi, dan 

konsensus) diasumsikan untuk menjadi sarana bagi tujuan kohesi (iklim, 

moral, dan kerjasama kelompok). 

c.  Budaya hierarkis  

Dalam budaya hierarkis, pemrosesan informasi formal (dokumentasi, 

komputasi, dan evaluasi) diasumsikan sebagai sarana bagi sarana 

kesinambungan (stabilitas, kontrol, dan koordinasi). 

2. Berdasarkan Tujuannya 

Talizuduhu Ndara membagi budaya organisasi berdasrkan tujuannya, yaitu: 

a. Budaya organisasi perusahaan 

b. Budaya organisasi publik 

c. Budaya organisasi sosial. 
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3. Karakteristik Budaya Organisasi 
 Menurut Stephen P. Robbins yang di kutip Moh. Pabundu Tika (2010:10-

12) terdapat 10 karateristik sebagai berikut: 

1. Inisiatif Individual 

Yang dimaksud inisiatif individual adalah tingkat tanggung jawab, kebebasan 

dan idepedensi yang dipunyai setiap individu dalam mengemukakan pendapat. 

2. Toleransi terhadap Tindakan Berisiko 

Sebuah tindakan yang terdapat pada budaya organisasi yang mana dapat 

memeberikan toleransi kepada anggota/para pegawai untuk dapat bertindak 

agresif dan inovatif untuk memmajukan organisasi /perusahaan serta berani 

mengambil resiko terdap apa yang dilakukan 

3. Pengarahan 

Sejauh mana suatu organisasi/perusahaan dapat menciptakan dengan jelas 

sasaran dan harapan yang diinginkan. Sasaran dan harapan itu harus jelas dan 

tercantum dalm visi dan misi perusahaan. 

4. Integrasi 

Integrasi disini adalah sejauh mana suatu organisasi/perusahaan dapat 

mendorong unit-unit organisasi untuk bekerja dengan cara yang 

terkoordinasasi. 

 

5. Dukungan Manajemen  

Perhatian manajemen terhadap bawahan (karyawan) sangat membantu dalam 

kelancaran kinerja suatu organisasi/perusahaan. 

6. Kontrol 

Alat kontrol yang dapat dipakai adalah peraturan-peraturan atau norma-norma 

yang berlaku dalam suatu organisasi tau perusahaan. 

7. Identitas 

Identitas dimaksudkan sejauh mana para anggota/karyawan suatu 

organisasi/perusahaan dapat mengidentivikasikan dirinya sebagai suatu 

kesatuan dalam perusahaan dan bukan sebagao kelompok kerja tertentu atau 

kahlian profesional tertentu. 

8. Sistem Imbalan 

Sistem imbalan adalah sejauh mana alokasi imbalan (seperti kenaikan gaji, 

promosi, dan sebagainya) yang didasarkan atas prestasi pegawai, bukan 

sebaliknya didasarkan atas senioritas, sikap pilih kasih dan sebagainya. 

9.Toleransi terhadap Konflik 

Sejauh mana pegawai/karyawan didorong mengemukakan konflik dan kritik 

secara terbuka. Perbedaan pendapat atau kritik dapat dijadikan sebagai media 

untuk melakukan perbaikan atau perubahaan strategi untuk mencapai tujuan 

suatu organisasi/perusahaan. 

10. Pola Komunikasi 
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       Sejauh mana komunikasi dibatasi herarki kewenang yang formal. 

4. Pengertian Motivasi Kerja 
Menurut Suwanto dan Donni Juni Priansa ( 2011:171): Motivasi yaitu hal 

yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Seseorang 

melakukan tindakan pada umumnya mempunyai motif. Seseorang melakukan 

sesuatu dengan sengaja, tentu ada suatu maksud atau tujuan yang mendorongnya 

melakukan suatu tindakan. Motif dasar dari sesorang tersebut adalah adanya 

kebutuhan orang tersebut akan kebanggaan dan kehormatan serta, mungkin 

limpahan materi. 

5. Tujuan Pemberian Motivasi 
Tugas yang dilakukan oleh manajer personalia setelah melakuka perekrutan, 

melatih serta mengembangkan melalui trainimng, selanjutnya adalah motivasi kerja. 

Dalam hal memotivasi kerja manajer harus memperhatikan apa yang dibutuhkan 

karyawan. Harapan manajer sebagai motivator adalah hasil kerja yang lebih 

memenuhi prinsip efesiensi dari prestasi kerja yang dilakukan.Keberhasilan 

motivator dalam memotivasi karyawan akan sangat mempengaruhi pada prestasi 

kerja karyawan. Selain itu dalam pemberian motivasi kepada karyawan atau 

seseorang akan mempunyai tujuan antara lain: 

- Mendorong gairah dan semangat karyawan. 

- Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

- Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

- Mempertahankan loyalitas dan kesetabilan karyawan. 

- Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan 

- Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik  

-  Meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. 

- Meningkatkan kesejahteraan karyawan. 

- Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas dan pekerjaannya. 

 Motivasi menjadi penting karena dengan motivasi diharapkan setiap 

karyawan mau bekerja keras dan atusias untuk mencapai produktivitas yang 

tinggi.    

6. Faktor-faktor Motivasi 
Dalam melakukan memotivasi pada karyawan sebuah perusahaan perlu 

memperhatikan beberapa faktor yang dapat memaksimalkan pemotivasiaan agar 

mencapai produktivitas kerja yang tinggi pada karyawan perusahaan. Faktor yang 

perlu diperhatikan antara lain ada tujuh faktor yaitu: 

- Promosi 

- Prestasi kerja  

- Pekerja itu sendiri 

- Penghargaan 

- Tanggung jawab 

- Pengakuan  

- Keberhasilan dalam bekerja 
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C. METODE PENELITIAN 

1. Populasi dan Sampel 

Untuk menjawab permaslah penelitian yang dirumuskan, maka perlu 

ditetapkan populasi penelitian secara jelas dengan berbagai pertimbangan yang ada. 

Karena tujuan penelitian untuk mengetahui dan pengukurun secara tepat terhadap 

pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi kerja karyawan. Maka populasi 

penelitian dibatasi pada lingkup di lingkungan PT. PLN (persero) Unit Pelayanan 

dan Jaringan Ngawi, yaitu keseluruhan jumplah karyawan adalah 128 karyawan 

kemudian dari sampel populasi tersebut sebanyak 35 karyawan. 

- Artinya dalam penelitian ini sebagian anggota populasi menjadi anggota 

sampel, karena jumplah subjek lebih dari 100 maka disebut sebagai penelitian 

populasi. Keadaan dari populasi dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 1.1 

Rincian Jumlah Pegawai 

Sumber : PT.PLN (persero) Rayon Ngawi 

No Pegawai Tetap Jumlah No Pegawai Oursorsing Jumlah 

1 Manajer 1 1 Pelayanan Teknik 29 

2 SPV. Operasi Distribusi 1 2 Operator 4 

3 Junior Operasi Distribusi 1 3 Driver/Sopir 8 

4 JT.Pemeliharaan 1 4 Suvey Jaringan 3 

5 JO. Administrasi Teknik 1 5 Rabas Pohon 8 

6 Asisten Teknik 1 6 Mapping 3 

7 SPV.Administrasi 1 7 
Pelayanan 
Penyambungan 12 

8 Asisten Akutansi 1   Catat meter  49 

9 
JO. Administrasi Umum Dan 
K3 1     

 10 JO. Pelayanan Pelanggan 1     
 11 JOP.Meter Peng Piutang 1     
 

12 
AO.Administrasi Umum dan 
K3 1     

     12     116 
 

2.Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional 

Menurut Peter F. Drucker dan Phithi Shiti Amnuai yang dikutib oleh Moh Pabundu 

Tika (2010:4-5), 
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 Budaya organisasi adalah pokok penyelesaian masalah-masalah eksternal dan 

internal yang pelaksanaannya dilakukan secara konsisten oleh suatu kelompok yang 

kemudian mewariskan kepada anggota-anggota sebagai cara yang tepat untuk 

memahami, memikirkan, dan merasakan terhadap masalah-masalah terkait.  Budaya 

organisasi juga dapat didefinisikan seperangkat asumsi dasar dan keyakinan yang dianut 

oleh anggota-anggota organisasi, kemudian dikembangkan dan diwariskan guna 

mengatasi masalah adaptasi eksternal dan masalah integrasi internal. 

 Menurut Moh Pabundu Tika (2010:5) variabel budaya organisasi mengandung 

beberapa unsur atau beberapa sub variabel dan mengandung pengertian sebagai berikut, 

 Asumsi dasar adalah asumsi yang dapat berfungsi sebagai pedoman bagi anggota 

maupun kelompok dalam organisasi untuk berperilaku. 

 Keyakinan yang dianut dalam organisasi ada keyakinan yang dianut yang 

dilaksanakan oleh para anggota organisasi. Keyakinan ini mengandung nilai-nilai yang 

dapat bebentuk slogan atau moto, asumsi dasar, tujuan organisasi/perusahaan, filosofi 

usaha, atau prinsip-prinsip menjelaskan usaha. 

 Pemimpin atau kelompok pencipta dan pengembang budaya organisasi. Budaya 

organisasi perlu diciptakan dan dikembangkan oleh pemimpin organisasi/perusahaan 

atau kelompok tertentu dalam organisasi/perusahaan tersebut. 

 Pedoman mengatasi maslah, dalam organisasi/perusahaan terdapat dua masalah 

pokok yang sering muncul, yakni masalah adaptasi eksternal masalah integrasi internal, 

kedua masalah itu dapt diatasi dengan asumsi dasar dan keyakinan yang dianut bersama 

anggota organisasi/perusahaan. 

 Bebagi nilai, dalam budaya organisasi perlu berbagi nilai terhadap apa yang paling 

diinginkan atau apa yang lebih baik atau berharga bagi sessorang. 

 Pewarisan, budaya organisasi asumsi dasar dan keyakinan yang dianut oleh anggota 

organisasi perlu diwariskan kepada anggota baru dalam organisasi sebagai pedoman 

untuk betindak dan berperilaku dalam organisasi atau perusahaan tersebut. 

 Penyesuaian, perlu penyesuaian pada anggota kelompok pada peraturan atau norma 

yang berlaku dalam kelompok atau organisasi tersebut, serta adaptasi 

organisasi/perusahaan terhadap perubahan lingkungan. 

 Berdasarkan teori Abraham Maslow yang dikutip Suwanto (2011:176-177) 

motivasi kerja itu sendiri adalah dororngan untuk memenuhi bermacam-macam 

kebutuhan, sedangkan kebutuhan setiap manusia terdapat lima tingkat atau herarki 

kebutuhan, yakni kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, 

kebutuhan akan harga diri atau pengakuan, kebutuhan aktualisasi diri. 

Menurut Adam Smith yang dikutip oleh Miftah Thoha ( 2011:204) motivasi yaitu usaha-

usaha orang untuk memaksimalkan kesenangan dan menekan kesusahaan. 

 Dalam motivasi seseorang akan mempunyai beberapa kebutuhan yang akan 

menimbulkan motivasi atau dorongan untuk melakukan suatu hal yang lebih guna 

memenuhi kebutuhan untuk mencapai tujuan, kebutuhan tersebut yakni: 
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 Kebutuhan fisiologis, kebutuhan fisiologis merupakan herarki kebutuhan manusia 

yang paling dasar yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup seperti makanan, 

minuman, perumahan, dll. 

 Kebutuhan rasa aman jika kebutuhan fisiologis sudah terpuaskan maka muncul 

kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman ini 

meliputi keamanan akan perlindungan dari bahaya kecelakaan kerja, jaminan akan 

kelangsungan pekerjaannya dan jaminan hari tuanya pada saat tidak bekerja lagi. 

 Kebutuhan sosial jika kebutuhan fisiologis dan rasa aman telah terpuaskan secara 

minimal akan muncul kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk persahabatan, afliansi, 

dan interaksi yang lebih erat dengan orang lain. Dalam organisasi akan terkait dengan 

kebutuhan akan adanya kelompok kerja yang kompak, supervisi yang baik, rekreasi 

bersama dan lain-lain. 

 Kebutuhan penghargaan, kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan untuk 

dihormati, dihargai atas prestasi seseorang, pengakuan atas kemampuan dan keahlian 

seseorang dan evektivitas kerja seseorang. 

 Kebutuhan aktualisasi diri, aktualisai diri merupakan hierarki kebutuhan dari 

Maslow yang paling tinggi. Aktualisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan 

akan potensi yang sesungguhnya dari seseorang. 

 Variabel bebas adalah budaya organisasi, yang mempengaruhi motivasi kerja 

karyawan yang dalam hal ini merupakan variabel bebas, total nilai dari penyebaran 

kuesioner tentang persepsi karyawan tentang budaya organisasi pada perusahaan dengan 

indikator-indikator meliputi dalam asumsi dasar (lingkungan, kebutuhan, kepentingan), 

keyakinan yang dianut (misi organisasi, asumsi dasar, tujuan umum 

organisasi/perusahaan, asas-asas organisasi, kepemimpinan), penyesuaian (adaptasi 

eksternal, integrasi internal). 

 Sedangkan motivasi kerja karyawan dapat digambarkan dengan variabel terikat 

adalah dengan total nilai dari hasi penyebaran kuesioner tentang persepsi karyawan 

berkaitan dengan indikator motivasi kerja karyawan yakni kebutuhan fisiologis (makan, 

minum, perumahan, istirahat, balas jasa), kebutuhan keamanan dan rasa aman 

(perlindungan, stabilitas), kebutuhan sosial (cinta, pershabatan, perasaan memiliki dan 

diterima oleh kelompok, kekeluargaan, asosiasi), kebutuhan harga diri (status, 

kepercayaan diri, pengakuan, reputasi/prestasi, apresiasi, kehormatan diri, penghargaan), 

kebutuhan aktualisasi (penggunaan potensi diri, pertumbuhan, pengembangan diri). 

 Ukuran yang dipakai dlam penelitian adalah Skala likert dengan rentang skor 1 

sampai 5. Masing-masing skor memiliki makna, yakni : 

1. Jawaban sangat setuju (SS) dengan nilai 5 

2. Jawaban setuju (S) dengan nilai 4 

3. Jawaban cukup setuju (CS) dengan nilai 3 

4. Jawaaban tidak setuju (TS) dengan nilai 2 

5. Jawaban sangat tidak setuju (STS) dengan nilai 1 

 Semakin sesuai antara jawaban yang diberikan responden dengan jawaban yang 

diharapkan maka semakin tinggi nilai/bobot yang diperoleh. Maka variabel 
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operasionalnya dapat diperoleh sebagai berikut yang terlihat tabel 3.1 dibawah ini yakni 

: 

 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

No Variabel Sub Variabel Indikator No 

koesioner 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budaya 

Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asumsi dasar 

 

 

 

Keyakinan yang 

dianut 

 

 

 

 

Penyesuaian/adaptasi 

 

 

 Lingkungan 

 Kebutuhan 

 Kepentingan 

 

 Misi organisasi 

 Tujuan umu 

organisasi 

 Kepemimpinan 

 

 

 

 Adaptasi eksternal 

 Adaptasi internal 

 

 

A1 – A3 

B4 – B5 

C6 – C8 

 

A9-A10 

B11 – 

B12 

 

 C13 – 

C15 

 

 

A15 – 

A18 

B19 – B2 

  Sumber : Edgar H. Schein dikutib oleh Moh Pabundu Tika ( 2010:5 )   
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2 

 

 

Motivasi 

Kerja 

Karyawan 

 

 

Kebutuhan fisiologis 

 

 

Kebutuhan 

keamanan dan rasa 

aman 

 

Kebutuhan sosial 

 

 

 

 

 

Kebutuhan harga diri 

 

 

Kebutuhan 

aktualisasi diri 

 

 

 Istirahat 

 Balas jasa 

 

 Perlindungan 

 Stabilitas 

 

 

 Persahabata 

 Perasaan saling 

memiliki dan diterima 

dalam kelompok 

 

 Status 

 Reputasi/prestasi 

 

 Penggunaan potensi diri 

 Pengembangan diri 

 

 

 

A1 – A2 

B3 – B5 

 

A6 – A7 

B8 – B9 

 

 

A10 – 

A12 

B13 – 

B15 

 

 

 

A16 – 

A17 

B18 – 

B19 

 

 

A20 

 

B21 – 

B23 

 Sumber : Menurut Maslow yang dikutib oleh Danang Sunyoto ( 2013:194 )  

 

 3.Teknik Analisa Data 

 Adapun pengolahan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan 

analisis data yang didapat dari hasil penelitian, sehingga penulis dapat mengetahui 

seberapa besar pengaruh budaya keja (X) terhadap motivasi kerja karyawan (Y) pada 

perusahaan PT. PLN (persero) Unit Pelayana dan Jaringan. Metode yang digunakan 

penulis adala sebagai berikut: 

a. Metode Kualitatif 

mendiskripsikan agar dalam penyampaian penelitian ini mudah dipahami. 

b. Metode Kuantitatif 

 Yaitu metode dengan menggunakan data-data atau angga-angga yang telah disusun 

dalam bentuk penelitian ini digunakan analisis koefisien kolerasi, analisis regresi, uji t, 

dan analisis koefosien determinasi (kd). 
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D. PEMBAHASAN 

 

Penelitian yang dilakukan pada PT.PLN (persero) Rayon Ngawi dengan cara 

penyebaran kuesioner kepada karyawan yang berjumlah 30 orang . Hasil perhitungan 

koefisien korelasi yaitu sebesar 0,763 atau mendekati 1, maka dapat dinyatakan bahwa 

Motivasi memiliki pengaruh yang kuat dan keeratannya positif terhadap Kinerja 

Karyawan. Kemudian dari perhitungan koefisien determinasi diketahui bahwa 

besarnya kontribusi Pengaruh budaya organisasi dalam meningkatkan motivasi kerja 

karyawan adalah 58,22% dan sisanya 41,78% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang 

tidak dibahas dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan hasil 

nilai t hitung (6,24)  > nilai t tabel (2,0484) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya 

terdapat pengaruh antara buaday organisasi terhadap motivasi kerja karyawan pada 

PT.PLN (persero) Rayon Ngawi. 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah terkumpul, diolah dan dihitung serta dianalisis 

dengan menggunakan metode statistik, maka penelitian ini mengenai Pengaruh 

Budaya Organisasi terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada PT.PLN (persero) 

Rayon Ngawi, dapat simpulkan yakni. 

 Budaya organisasi yang dilakukan pada PT.PLN (persero) Rayon Ngawi 

dengan melihat nilai skor rata-rata persepsi karyawan atas pernyataan yang 

diberikan sebesar 3,5 merupakan nilai yang cukup baik bahwa budaya organisasi 

dapat diterima dengan baik oleh karyawan pada perusahaan. 

 Sedangkan nilai rata-rata skor persepsi pada motivasi kerja karyawan yang 

diberikan oleh responden adalah 4,3, nilai ini mengandung arti bahwa motivasi 

kerja yang ada sudah baik, dan motivasi tersebut dipengaruhi oleh budaya 

organisasi yang ada pada perusahaan. 

 Setelah melihat nilai rata-rata skor persepsi diatas maka dalam penelitian ini 

juga menyimpulkan dengan metode statistik diataranya adalah: 

1. Dengan analisis linear dalam analisis ini diketahui hasil berdasarkan Regresi 

dengan Program SPSS 17 diperoleh hasil seperti tabel 4.52, nilai Y=52,198 

namun apabila terjadi peningkatan satu satuan perunit (X=1) budaya 

organisasi maka akan terjadi peningkatan motivasi kerja (Y) sebesar 565 

satuan 

2. Dalam analisis koefisien kolerasi dengan Program SPSS 17 diperoleh hasil 

seperti tabel 4.53 menunjukkan koefisien korelasi antara budaya organisasi 

dan motivasi kerja karyawan adalah sebesar 0,763. Berdasarkan kriteria yang 

diungkapkan oleh Sugiyono, maka antara budaya organisasi dan motivasi 

kerja karyawan pada PT.PLN (persero) Rayon Ngawi  memiliki korelasi 

yang kuat dan positif seperti yang terlihat pada tabel 4.54. 
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3. Nilai koefisien determinasi diketahui sebesar 58,22% hasil tersebut 

menunjukan bahwa kontribusi variabel X (Budaya Organisasi) terhadap 

variabel Y (Motivasi Kerja Karyawan) sebesar yaitu 58,22% dan sisanya 

sebesar 41,74% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam 

penelitian ini. Maka dari itu pengaruh Budaya Organisasi terhadap Motivasi 

Kerja Karyawan pada PT.PLN (persero) Rayon Ngawi cukup besar dan kuat. 

4. Dengan uji “t” dengan ketentuan tingkat kebebasan atau Df = n – 2 dengan 

tingkat interval keyakinan 95%. Ternyata t hitung (6,24) > t tabel (2,0484) 

dengan nilai, dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya terdapat 

pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi kerja karyawan pada PT.PLN 

(persero) Rayon Ngawi. 

 

2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dilakukan maka saran yang dapat diberikan pada 

penelitian ini adalah: 

1. Bagi perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perusahaan harus lebih 

memperhatikan dalam pemberian balas jasa lebih ditingkatkan hal ini dapat 

terlihat dari hasil skor rata-rata variabel Budaya Organisasi dengan indikator 

kebutuhan, yang menyatakan nilai rata-rata masih rendah yakni sebesar 3,2. 

Dan pada variabel Motivasi terdapat nilai rata-rata skor persepsi yang cukup 

rendah yakni 3,8. hal ini perusahaan harus lebih meningkatkan dalam 

penggajian. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Hasil koefisien determinasi menunjukan masih ada variabel-variabel lain yang 

masih harus diperhatikan dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian lebih 

lanjut hendaknya menambah variabel lain yang dapat menambah motivasi 

kerja karyawan, karena semakin baik motivasi kerja karyawan maaka akan 

mempengarui baik juga bagi perusahaan. 
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