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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penialaian
prestasi kerja karyawan terhadap promosi jabatan pada PT. ASWAB TECHNO
INDONESIA, yang beralamat Kp. Gardu Sawah Rt. 004 Rw. 001 Ds Kalijaya, Bekasi.
Dengan format halaman Romawi (i, ii, iii, dst) terdiri dari 12 halaman dan format halaman
angka (1, 2, 3, dst) terdiri dari 66 halaman.
Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap promosi jabatan karyawan, di
antaranya adalah faktor penilaian prestasi yang meliputi penilaian hasil kerja, sikap, disiplin
waktu, absensi, dan pengetahuan pekerjaan yang akan dikomparasikan sebagai pengaruh
dari suatu promosi jabatan dengan indikator uji diantaranya pendidikan, pengalaman,
kreatifitas dan faktor nasib dari setiap individu karyawan sebagai responden. Sehubungan
dengan itu penulis melakukan penelitian tentang pengaruh penilaian prestasi kerja terhadap
promosi jabatan karyawan pada PT. Aswab Techno Indonesia.
Penelitian ini melibatkan 25 responden sebagai sampel dari populasi sejumblah 107
orang karyawan PT. Aswab Techno Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan
kuisoner, wawancara.
Berdasarkan analisis data, peneliti ini menemukan bahwa penilaian prestasi kerja
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap promosi jabatan dengan nilai korelasi
sebesar 0,86.
Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa penilaian prestasi kerja yang di
terapkan oleh PT. Aswab Techno Indonesia, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
promosi jabatan karyawan.
Keywords : Prestasi Kerja dan Promosi Jabatan

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Menghadapi persaingan yang ketat didalam industri moulding, maka setiap
perusahaan moulding dituntut untuk mampu menghadapi persaingan tersebut
dengan semua sumber daya yang dimilikinya. PT Aswab Techno Indonesia (ATI)
merupakan perusahaan moulding yang memiliki mitra perusahaan manufaktur
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otomotif diantaranya merupakan perusahaan besar multinasional yang memiliki
standar kualitas tinggi.
Untuk memenangkan persaingan dari perusahaan moulding lainnya, pihak
manajemen PT.ATI menyadari pentingnya konstribusi SDM terhadap upaya
mencapai tujuan perusahaan. Salah satu cara perusahaan untuk menciptakan SDM
yang handal adalah melakukan penilaian terhadap prestasi kerja karyawan yang
dapat mengoptimalkan produktivitas, salah satu cara untuk mengoptimalkannya
adalah dengan mempromosikan jabatan untuk setiap karyawan yang berprestasi.
Selain itu dengan adanya target promosi, pegawai akan merasa dihargai,
diperhatikan, dibutuhkan dan diakui kemampuan kerjanya oleh atasan sehingga
mereka akan menghasilkan keluaran (output) yang tinggi. Promosi jabatan
dilaksanakan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi,
selain itu promosi jabatan bertujuan untuk meregenerasi sumber daya manusia
dalam organisasi demi kelangsungan organisasi tersebut. Penilaian prestasi kerja
terhadap pegawai merupakan tolak ukur utama dalam pengembangan SDM.
Namun, menurut informasi dari pihak manajemen PT ATI ada beberapa
permasalahan utama yang teridentifikasi dalam hubungan yang mempengaruhi
penilaian prestasi kerja dengan promosi jabatan diantaranya :
1. Belum adanya penilaian yang spesifik pada job description sebagai acuan
bagi karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehingga
mempengaruhi kesadaran karyawan dalam meraih prestasi kerja ;
2.
Data internal perusahaan pada akhir tahun 2012 menunjukan jumlah
karyawan yang dipromosikan untuk step up maupun demosi jabatan
hanya tercatat 20 orang dalam periode satu tahun yang mengindikasikan
rendahnya intensitas penilaian prestasi kerja karyawan.
Dengan penilaian prestasi kerja maka manajer dapat mengetahui seberapa
mampu karyawan mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya. Dengan demikian perusahaan dapat menentukan balas jasa yang layak
baginya. Dalam penilaian prestasi kerja sering muncul berbagai permasalahan salahsatunya adalah tidak semua penilaian sesuai dari semua situasi dan kondisi nyata.
Promosi jabatan merupakan sarana yang dapat mendorong pegawai untuk
lebih baik atau lebih bersemangat dalam melakukan suatu pekerjaan dalam
lingkungan organisasi. Dengan melihat fakta tersebut maka penilaian kerja yang
mengarah pada promosi jabatan harus dilakukan dengan efektif agar dapat diterima
semua pihak tanpa ada yang merasa dirugikan. Penilaian kinerja dan promosi
jabatan sangat erat kaitanya dan juga menjadi hal sensitif dalam perusahaan.
2. Perumusan Masalah
Berdasarkan pembahasan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian
ini adalah:
“Apakah penilaian prestasi kerja berpengaruh terhadap promosi jabatan pada PT
Aswab Techno Indonesia?”.
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3. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui pengaruh antara penilaian prestasi terhadap promosi jabatan pada
PT. Aswab Techno Indonesia.
B. LANDASAN TEORI
1. Penilaian Prestasi Kerja
Sondang P. Siagian (2012:225), mengemukakan penilaian prestasi kerja ialah
suatu pendekatan dalam melakukan penilaian prestasi kerja para pegawai dimana
terdapat berbagai faktor, yaitu :
1. Yang dinilai adalah manusia yang disamping memiliki kemampuan tertentu juga
tidak luput dari berbagai kelemahan dan kekurangan.
2. Penilaian yang dilakukan pada serangkaian tolak ukur tertentu yang realistik,
berkaitan langsung dengan tugas seseorang serta kriteria yang ditetapkan dan
diterapkan secara obyektif.
3. Hasil penilaian harus disampaikan kepada pegawai yang dinilai dengan tiga
maksud yaitu :
a. Dalam hal penilaian tersebut positif, menjadi dorongan kuat bagi pegawai
yang bersangkuran untuk lebih berprestasi lagi dimasa yang akan datang
sehingga kesempatan meneliti karier lebih terbuka baginya.
b. Dalam hal penilaian tersebut bersifat negatif, pegawai yang bersangkutan
mengetahui kelemahannya dan dengan demikian dapat mengambil berbagai
langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan tersebut.
c. Jika seseorang merasa mendapat penilaian yang tidak obyektif kepadanya
diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatannya sehingga pada
akhirnya ia dapat memahami dan menerima hasil penilaian yang
diperolehnya.
4. Hasil penialian yang dilakukan secara berkala itu terdokumentasikan dengan rapi
dalam arsip kepegawaian setiap orang sehingga tidak ada informasi yang hilang,
baik yang sifatnya menguntungkan maupun merugikan pegawai
5. Hasil penilaian prestasi kerja setiap orang menjadi bahan yang selalu turut
dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang diambil mengenai mutasi
pegawai, baik dalam arti promosi, alih tugas, alih wilayah, demosi maupun dalam
pemberhentisn tidak atas perminntaan sendiri.
2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Prestasi

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2011:69),Ada beberapa faktor
Mempengaruhi Kinerja(Prestasi Kerja)
a. Faktor Kemampuan
Secara psikologis, kemapuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan potensi
(IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya, pegawai yang
mempunya IQ diatas rata-rata(IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai
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untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia
akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan.
b. Faktor motivasi
Motifasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi
situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakann diri
pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja).
3. Teknik - Teknik Penilaian Prestasi Kerja

Sebagian besar metode evaluasi prestasi bertujuan meminimalkan resiko dan
permasalahan yang terjadi pada organisasi, khususnya pengaturan sumber daya
manusia. Berikut ini adalah beberapa metode yang dapat dipertimbangkan
organisasi untuk melakukan evaluasi prestasi bagi karyawan menurut, Ike Kusdiyah
Rachmawati (2007:127):
a. Rating Scale
Penilaian prestasi metode ini didasarkan pada suatu skala dari sangat baik, baik,
cukup, kurang baik, dan jelek.
b. Checklist
Checklist adalah penilaian yang didasarkan pada suatu standar unjuk kerja yang
sudah dideskripsikan terlebih dahulu, kemudian penilai memeriksa apakah
karyawan sudah mengerjakannya.
c. Critical Incident Technique
Critical incident technique adalah penilaian yang didasarkan pada perilaku
khusus yang dilakukan ditempat kerja, baik perilaku yang baik maupun perilaku
yang tidak baik.
d. Skala Penilaian Berjangkarkan Perilaku
Skala penilaian berjangkarkan perilaku (behaviorally anchored rating scaleBARS) adalah penilaian yang dilakukan dengan membuat spesifikasi unjuk
kerja dengan elemen-elemen tertentu.
e. Pengamatan dan Tes Unjuk Kerja
Pengamatan dan tes unjuk kerja adalah penilaian yang dilakukan melalui tes
lapangan.
f. Metode Perbandingan Kelompok
Metode ini dilakukan dengan membandingkan seorang pegawai dengan rekan
kerjanya, yang dilakukan oleh atasan.
g. Penilaian Diri Sendiri
Penilaian diri sendiri adalah penilaian karyawan untuk dirinya sendiri dengan
harapan pegawai tersebut dapat mengidentifikasi aspek-aspek perilaku kerja
yang perlu diperbaiki dimasa yang akan datang.
h. Management By Objective (MBO)
Management by objective adalah sebuah program manajemen yang
mengikutsertakan karyawan dalam proses pengambilan keputusan untuk
menentukan tujuan-tujuan yang dicapai.
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Penilaian Secara Psikologis
Penilaian secara psikologis adalah proses penilaian yang dilakukan oleh para
ahli psikologi untuk mengetahui potensi seseorang yang berkaitan dengan
pelaksanaan pekerjaan seperti kemampuan intelektual, motivasi dan lain-lain
yang bersifat psikologis.
Assesment Centre
Asseesment centre atau pusat penilaian yang dilakukan melalui serangkaian
teknik penilaian dan dilakukan oleh sejumlah penilai untuk mengetahui potensi
seseorang dalam melakukan tanggung jawab yang lebih besar.

4. Promosi Jabatan

Promosi jabatan adalah hal yang menjadi impian setiap karyawan. Menurut Prof.
Sondang P. Siagian (2012:169), Promosi jabatan adalah suatu pegawai dipindahkan
dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih besar,
tingkatannya dalam hirarki jabatan lebih tinggi dan penghasilannya pun lebih besar
pula.
5. Faktor – Faktor Penentu Promosi Jabatan

Menurut Edy Sutrisno (2009:166), faktor – faktor penentu promosi jabatan
adalah sebagai berikut :
1. Sikap atasan dan rekan kerja
Bila mengatasi fanomena yang ada di dalam organisasi, ada seorang karyawan
yang memiliki prestasi yang bagus, kinerjanya yang tinggu namun kariernya
berjalan di tempat atau tidah pernah berubah.
2. Pengalaman
Pengalaman dalam konteks ini dapat berkaitan dengan tingkat golongan
(senioritas) seseorang karyawan, walaupun hal ini sampai sekarang masih tetap
diperdebatkan.
3. Pendidikan
Faktor pendidikan biasanya menjadi syarat untuk duduk disebuah jabatan.
4. Prestasi
Prestasi dapat saja terjadi dari akumulasi dari pengalaman, pendidikan dan
lingkungan kerja yang baik.
5. Faktor nasib
Faktor nasib juga turut menentukan walaupun diyakini porsinya sangat kecil,
bahkan para ahli mengatakan faktor nasib berpengaruh terhadap keberhasilan
hanya 10% saja (Tohardi:2002).
6. Dasar – Dasar Promosi Jabatan
Program promosi hendaknya memberikan informasi yang jelas, apa yang
dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mempromosikan seorang karyawan di
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dalam perusahaan tersebut. Hal ini penting agar karyawan dapat mengetahuinya dan
memperjuangkan nasibnya.
Pedoman dasar yang digunakan untuk mempromosikan karyawan adalah :
a. Pengalaman
Orang yang terlama bekerja dalam perusahaan mendapat perioritas pertama
dalam tindakan promosi.
b. Kecakapan
Orang yang cakap atau ahli mendapat perioritas pertama untuk dipromosikan.
Kecakapan adalah total dari semua keahlian yang diperlukan untuk mencapai
hasil yang bisa dipertanggung jawabkan.
c. Kombinasi Kecakapan dan Pengalaman
Cara ini adalah dasar promosi yang baik dan paling tepat mempromosikan
orang berdasarkan pengalaman dan kecakapan.
C. METODE PENELITIAN
1. Populasi dan Sampel
Tujuan diadakannya populasi adalah agar dapat menentukan besarnya anggota
sampel di ambil dari anggota populasi dan mebatasi berlakunya daerah generalisasi.
Jumlah karyawan pada PT. Aswab Techno Indonesia adalah sebanyak 107 orang
yang otomatis menjadi populasi dalam penelitian ini.
Menurut Arikunto (2003:107) yaitu apabila subyekmya kurang dari 100, lebih
baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.
Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antar 10% s.d 15% atau
20% s/d 25%. Sehingga jumlah sampel yang diambil adalah 23% kali populasi yang
ada yaitu 107 orang , sehingga sampel penelitian ini sebanyak 25 orang yang
diambil secara acak (random sampling).
Penarikan yang sebagian itu dimaksudkan sebagai representasi seluruh
populasi, sehingga kesimpulan – kesimpulannya berlaku bagi seluruh populasi yang
diwakilinya. Dengan demikian, peneliti member hak yang sama kepada setiap
subyek untuk memperoleh kesempatan (chance) dipilih menjadi sampel.
2. Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional
Secara teoritis, definisi operasional variabel adalah unsur penelitian yang
memberikan penjelasan atau keterangan tentang variabel-variabel operasional
sehingga dapat diamati atau diukur. Definisi operasional yang akan dijelaskan
penulis adalah kinerja karyawan dan promosi jabatan.
1. Variabel independent, Penilaian Prestasi Kerja (X) yang menunjukkan pada
presepsi pencapaian hasil oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawab yang dibebankan. Penilaian prestasi dari seorang pegawai dapat diketahui
dengan melihat hasil kerja, sikap, disiplin waktu dan absensi, pengetahuan
pekerjaan.
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2. Variabel dependent Y (Promosi jabatan) mengarah kepada pemindahan

karyawan dari satu posisi jabatan ke posisi yang lain yang lebih tinggi. Kenaikan
suatu posisi biasanya diikuti dengan penigkatan gaji, tanggung jawab dan atau
tingkat status keorganisasiannya. Suatu kebijakan promosi didasarkan pada
Pendidikan, Pengalaman, kreatif, dan faktor nasib.

Tabel 2.1
Definisi Operasional Variabel
Variabel
Prestasi
Kerja (x)

Indikator

Sub Indikator



Hasil Kerja

-Dapat menyelesaikan tugas tepat
waktu.
-Mampu mencapai target yang
dibebankan
- Faktor kelalaian bisa ditolerir



Sikap

-Menjaga hubungan baik dengan
atasan.
-Menjaga hubungan baik dan
sesama karyawan.



-Datang dan pulang kerja tepat
Disiplin
Waktu dan waktu.
-Belum pernah absen tanpa alasan
absensi
yang tidak jelas.
-Bekerja sesuai dengan program
perusahaan.
menganalisa
dan
Pengetahuan -Ketepatan
memecahkan
masalah.
Pekerjaan
memudahkan
melakukan
pekerjaan
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Pendidikan



Pengalaman



Kreatif

- kreatif mendapat prioritas dalam
promosi.



Faktor
Nasib

- Kondisi yang menguntungkan
pada kekosongan jabatan yang
tersedia

-Penenpatan jabatan sesuai latar
belakang pendidikan.
-Jabatan yang ditempati sesuai
kemampuan
-Prosedur promosi memperhatikan
tingkat pendidikan
-Departement menetapkan promosi
berdasar pengalaman.

3. Teknik Analisa Data
Menurut sugiyono (2013:147), analisis data merupakan kegiatan setelah data
dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.
Dari hasil pengolahan data, maka untuk menganalisis data tersebut digunakan
teknik analisa data sebagai berikut :
1. Koefisien Regresi
Persamaan regresi dapat digunakan untuk melakukan prediksi seberapa tinggi
nilai variable dependen bila nilai variabel indepeden dimanipulasi (Sugiono
2013:188 ).
Secara umum persamaan regresi sederhana (dengan satu predictor)dapat
dirumuskan sebagai berikut :
Y=a+b
X
b = n ( Ʃ xy ) – ( Ʃ x ) (Ʃ y)
n ( Ʃ x2 ) – ( Ʃ x)2
Keterangan:

a=Y-bX

X = variabel independent (penilaian kerja)
Y = variabel dependent (promosi jabatan)
a = konstanta atau bila harga X = 0
b = koefisien regresi
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Koefisien Korelasi
Teknik analisis korelasi dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauhmana
pengaruh antara variabel bebas ( X ) dan variabel ( Y ), atau untuk menghitung
kadar kontribusi X terhadap Y.
Kadar kontribusi X terhadap Y dapat dihitung dengan menggunakan kefisien
korelasi “ r “, melalui penggunaan rumus koefisien korelasi produk moment.
Adapun rumusnya adalah :
Keterangan :

n ( ∑ xy) –( ∑x) ( ∑y)

r

=

r
= Koefisien korelasi
n
= Jumlah sampel
∑X = Jumlah keseluruhan variabel bebas (penilaian kerja)
∑Y = Jumlah variabel terikat (promosi jabatan)
∑XY = Jumlah keseluruhan perkalian antara variabel bebas dan variabel
terikat.
Besarnya koefisien korelasi bervariasi dan mempunyai batas-batas antara -1 atau 1 atau
-1 ≤ r ≤ 1.
Hasil korelasi ditafsirkan menurut sugiyono ( 2013,184) sebagai berikut :
Tabel 3.3
Interval Koefisien

Tingkat Pengaruh

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
Sumber : Sugiyono

Sangat Kuat
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3.

Koefisien Determenasi
Koefisien determinasi yang bisa disimbolkan dengan huruf (r2) adalah
koefisien untuk mengetahui besar persentase perubahan variabel dependen (Y),
yang disebabkab Variabel Independen (X) dengan rumus
Kd = r2 x 100%

4.

Uji T
Dalam menentukan atau menyimpulkan hasil penelitian, maka perlu diuji
terlebih dahuli apakah r ( Koefisien Korelasi ) yang ditentukan bermakna atau
tidak. Untuk mengetahuinya digunakan uji t dengan rumus sebagi berikut :
r n2
t

hitung
1 r2
t tabel = t (α) (n-2)
Kriteria pengujian :
Ho diterima jika : t hitung < t table
Ho ditolak jika : t hitung > t tabel

D. PEMBAHASAN
Persamaan regresi linier diatas adalah apabila tidak ada penilaian prestasi
kerja (X=0), maka promosi jabatan akan bernilai 4,12. Namun apabila terjadi
peningkatan satu satuan/unit variabel penilaian prestasi kerja (X=1) maka akan
mempengaruhi peningkatan promosi jabatan sebesar 0,89 satuan.
Perhitungan koefisien korelasi (r) yaitu sebesar 0,86 yang bersifat positif,
berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat adanya pengaruh yang sangat kuat antara penilaian
prestasi kerja ( Variabel X ) terhadap promosi jabatan ( Variabel Y ) pada PT.Aswab
Techno Indonesia. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin baik penilaian
prestasi kerja dilaksanakan maka semakin besar pula promosi jabatan, begitu juga
sebaliknya.
Koefisien determinasi di atas menunjukan bahwa variabel penilaian prestasi
kerja mempengaruhi promosi jabatan sebesar 74% sedangkan sisanya 26%
dipengaruhi variabel lain. Dengan kata lain penilaian prestasi kerja berperan dalam
promosi jabatan sebesar 74%.
t-hitung = 8,08 > dari t tabel = 2,069, maka H0 ditolak atau Ha diterima.
Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara penilaian prestasi kerja dan promosi
jabatan.
E.

KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Setelah dilakukan pembahasan mengenai masalah pengaruh antara
penilaian prestasi kerja karyawan dengan promosi jabatan pada PT.ATI, maka
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dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:
1.
Penilaian prestasi kerja karyawan PT.ATI berpengaruh positif terhadap
promosi jabatan. Dengan demikian penilaian prestasi kerja karyawan
PT.ATI berpengaruh signifikan terhadap promosi jabatan sehingga dapat
memotivasi karyawan untuk lebih giat bekerja agar mendapat penilaian yang
baik.
2.
Ada pengaruh antara Penilaian Prestasi Kerja dengan Promosi Jabatan pada
PT.ATI.
Pengaruh penilian prestasi kerja terhadap promosi jabtan dapat ditunjukan dengan
persamaan regresi sederhana yaitu Y = 4,12 + 0,89X
1.
Pengertian persamaan tersebut adalah apabila tidak ada penilaian prestasi
kerja (X=0), maka promosi jabatan akan bernilai 4,12. Namun apabila
terjadi peningkatan satu satuan/unit variabel penilain prestasi kerja (X=1)
maka akan mempengaruhi peningkatan promosi jabatan sebesar 0,89 satuan.
2.
Berdasarkan perhitungan nilai koefisien korelasi product moment (r) antara
penilaian prestasi kerja dan promosi jabatan, diperoleh nilai 0,86 sehingga
dinyatakan keduanya memiliki pengaruh “ sangat kuat “ antara penilaian
kerja terhadap promosi jabatan.
3.
Berdasarkan perhhitungan koefisien determinasi diperoleh sebesar 74%
berarti penilaian prestasi kerja memberikan kontribusi sebebesar 74%
terhadap promosi jabatan, sedangkan sisanya 26% diperoleh faktor lainnya
yang tidak dibahas dalam peneliatian ini.
4.
Promosi jabatan dipengaruhi oleh penilaian prestasi kerja dapat dilihat dari
uji t yang menunjukan nilai thitung ( 8,08 ) > ttabel ( 2,069), maka Ho ditolak
dan H1 diterima. Dengan demikian dugaan adanya pengaruh dari penilaian
prestasi kerja terhadap promosi jabatan pada karyawan pada PT.ATI .
2. Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, selanjutnya untuk memberikan
masukan yang berguna bagi keberhasilan pelaksanaan tugas karyawan pada PT.
ATI, maka penulis mencoba memberikan saran – saran yang diharapkan menjadi
bahan referensi dalam membuat kebijakan pimpinan yang berguna untuk
organisasi, saran – saran tersebut anatara lain :
1. Berdasarkan hasil kuesioner pertanyaan dalam penilaian prestasi kerja skor
terendah adalah pertanyaan nomor 4 yaitu tentang bersikap baik dalam
bekerja sehingga atasan senang dengan kita, saran penulis adalah hubungan
vertikal antara atasan dan bawahan akan menjadi solid jika komunikasi
keduanya baik dan terbuka mencangkup permasalahan dilingkungan, salah
satunya dapat dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan rutin bersifat
informal dan diluar jam kerja, yang bertujuan untuk bertukar pengalaman
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dan saling mengapresiasi mengenai hal – hal yang berhubungan dengan
pekerjaan maupun masalah yang diluar pekerjaan.
Berdasarkan hasil kuesioner pertanyaan dalam promosi jabatan skor
terendah adalah pertanyaan nomor 4 yaitu tentang pendidikan lebih tinggi
merupakan salah satu posedur dalam kenaikan jabatan, maka saran dari
penulis adalah proses pengrekrutan karyawan baru harus lebih selektif dan
sistematik serta bersih dari campur tangan pihak lain berdasarkan tingkat
pendidikan dan pada bidang yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan , hal
tersebut akan berpengaruh pada kredibilitas pendidikan sebagai salah satu
faktor untuk mempromosikan suatu jabatan.
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PENGARUH KOMUNIKASI ORGANISASI TERHADAP KINERJA
(Studi Kasus Pengaruh Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan
pada PT Salim Ivomas Pratama tbk)
Pristanto Ria Irawan
Dosen STIE Pertiwi - Bekasi
Jl. Ir. H. Juanda No. 133 Bekasi Telp. 021 - 8808264

Abstrak
Komunikasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan
manusia, dimana komunikasi sebagai kekuatan untuk melakukan interaksi dengan orang
lain. Untuk itu meningkatkan komunikasi organisasi sangat penting untuk menciptakan
keharmonisan dan kelancaran tugas dalam perusahaan.
Komunikasi organisasi dapat menjadi salah satu pengaruh yang paling penting
dalam produktivitas organisasi, karena komunikasi
mempengaruhi usaha anggota
organisasi. Usaha dalam hal ini merujuk kepada penggunaan tubuh secara fisik baik itu
dalam komuniksai verbal, nonverbal, nilai, sikap dan perilaku. Dengan adanya hubungan
yang hangat antara pihak manajemen dengan para karyawan maka karyawan akan merasa
diperhatikan dan dihargai. Ini akan menjadi suatu motivasi bagi karyawan, melahirkan
sikap keterbukaan dan kepercayaan, sehingga karyawan akan berusaha untuk meningkatkan
kinerjanya.
Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah melalui kuesioner yang
diebarkan kepada 50 karyawan yang masih aktif pada PT Salim Ivomas Pratama, Tbk. Dari
penelitian ini terhadap jawaban responden dapat diketahui bahwa hubungan antara
komunikasi organisasi dan kinerja karyawan dapat dikatakan sangat kuat.
Analisa data menggunakan uji korelasi dan analisis regresi sederhana dengan
bantuan program SPSS versi 17.00. Berdasarkan penelitian menunjukkan terdapat korelasi
yang kuat antara komunikasi organisasi dengan kinerja karyawan, dan ada pengaruh
signifikan sebesar 67,6% dari komunikasi organisasi terhadap kinerja karyawan PT Salim
Ivomas Pratama, Tbk. Sisanya 32.4% dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti kompensasi
dan kepuasan kerja. koefisien korelasi antara komunikasi organisasi dengan kinerja
karyawan didapat angka (r) sebesar 0.822 yang berada di kisaran skor 0.800 ≤ r ≤ 1.000,
dapat disimpulkan bahwa hubungan antara skor komunikasi Organisasi dan Kinerja
karyawan sangat kuat
Keywords : Komunikasi, Organisasi, Komunikasi Organisasi, Kinerja
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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Pada hakikatnya sebuah organisasi selalu berupaya untuk meningkatkan
produktivitas sumber daya manusia yang dimiliki untuk menghadapi dan berperan
dalam lingkungan hidup yang selalu berubah dengan cepat dan perubahan
lingkungan yang terjadi dengan cepat ini, menuntut peningkatan, produktivitas dan
prestasi kerja, baik pada tingkat jabatan dasar, menengah, maupun jabatan puncak.
Adanya perkembangan ilmu dan teknologi yang berlangsung dengan cepat, yang
akan mengubah sifat-sifat pekerjaan dan keterampilan yang diperlukan, juga
menuntut semua sumber daya manusia untuk selalu belajar.
Semua sumber daya manusia wajib mengembangkan potensinya sesuai
dengan kebutuhan organisasi., masyarakat, dan kemajuan jaman. Sumber daya
manusia yang handal dalam sebuah organisasi merupakan salah satu syarat bagi
tenaga kerja profesional. Sebagai tolok ukur dari produktivitas dan reliabilitas
sumber daya manusia maka dapat dilakukan penilaian atas prestasi kerja atau
prestasi yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut mempu melaksanakan
tugas utamanya yakni mematuhi tata tertib dan sistem serta prosedur yang
diterapkan dalam sebuah organisasi.
Agar karyawan memiliki kesempatan untuk beraktualisasi dan mampu
memanfaatkan kesempatan tersebut maka perusahaan dituntut untuk menciptakan
lingkungan kerja yang mendukung di mana dapat diwujudkan melalui sebuah
komunikasi organisasi yang bagus agar karyawan dapat merasa nyaman
menyampaikan ide dan mengaktualisasikan diri di perusahaan. Dengan demikian
maka akan dapat meningkatkan prestasi kerjanya. komunikasi organisasi merupakan
gabungan dari persepsi-persepsi suatu evaluasi makro mengenai peristiwa
komunikasi, perilaku manusia, respons karyawan terhadap karyawan lainnya,
harapan-harapan, konflik-konflik antarpersona, dan kesmpatan bagi pertumbuhan
dalam organisasi tersebut. komunikasi organisasi berbeda dengan iklim organisasi
dalam arti iklim komunikasi meiliputi persepsi-persepsi mengenai pesan dan
peristiwa yang berhubungan dengan pesan yang terjadi dalam organisasi. Dengan
demikian, sebagaimana dinyatakan oleh Frantz dan Faules, 2000, p.155) bahwa
iklim komunikasi tertentu memberi pedoman bagi keputusan dari perilaku individu.
Keputusan-keputusan yang diambil oleh anggota organisasi untuk melaksanakan
pekerjaan secara efektif, untuk mengikatkan diri dengan organisasi, untuk bersikap
jujur dalam bekerja, untuk meraih kesempatan dalam organisasi secara bersemangat,
untuk mendukung para rekan dan anggota organisasi lainnya, untuk melaksanakan
tugas secara kreatif, dan untuk menawarkan gagasan-gagasan inovatif bagi
penyempurnaan organisasi dan operasinya. Sehingga komunikasi organisasi sangat
penting untuk menciptakan keharmonisan dan kelancaran tugas maupun pekerjaan
dari suatu organisasi, seperti lembaga swasta atau pemerintah. Pesan komuniksasi
organisasi ini dapat bersifat vertical dalam arti proses komunikasi atara atasan dan
[Volume 6] No.2, September 2013

14

Economicus Jurnal Ilmiah - Pusma Pertiwi

ISSN:2085-8205

bawahan ; yang berupa perintah instruksi, nasehat dari pimpinan kepada
bawahannya yang berkaitan dengan tugas pekerjan kantor serta komunikasi
organisasi antara pegawai dengan pegawai lainnya.
PT. Salim Ivomas Pratama tbk merupakan salah satu perusahaan perkebunan
yang sangat besar dengan semakin berkembangannya perusahaan ini maka
perusahaan juga dituntut untuk mengembangkan kemampuan sumber daya
manusianya agar mampu bertahan dalam persaingan yang semakin ketat. Di dalam
perkembangan sumber daya manusia tersebut, salah satu langkah yang diambil
perusahaan adalah dengan melakukan penilaian atas prestasi kerja karyawan.
Penilaian prestasi keraja ini akan digunakan sebagai acuan oleh perusahaan untuk
pengambikan kebijakan seperti dalam hal promosi, mutasi atau rotasi karyawan.
Sebagai salah satu upaya perusahaan untuk meningkatkan prestasi kerja
karyawannya maka pihak manajemen selalu mengupayakan adanya hubungan yang
hangat dengan para karyawan. Dengan adanya hubungan yang hangat antara pihak
manajemen dengan para karyawan maka karyawan akan merasa diperhatikan dan
dihargai. Ini akan menjadi suatu motivasi bagi karyawan, melahirkan sikap
keterbukaan dan kepercayaan, sehingga karyawan akan berusaha untuk
meningkatkan produktifitasnya.
Komunikasi organisasi dapat menjadi salah satu pengaruh yang paling
penting dalam produktivitas organisasi, karena komunikasi mempengaruhi usaha
anggota organisasi. Usaha dalam hal ini merujuk kepada penggunaan tubuh secara
fisik baik itu dalam komuniksai verbal, nonverbal, nilai, sikap dan perilaku
Kepuasan atas komunikasi kadang-kadang dikacaukan dengan suasana
komunikasi organisasi yang terjadi dalam organisasi tersebut, alasannya adalah
bahwa komunikasi merupakan fungsi dari bagaimana kepuasan anggota terhadap
komunikasi dalam organisasi. Kepuasan menggambarkan suatu konsep individu dan
konsep mikro. Dalam proses komunikasi organisasi terkadang mengalami beberapa
hambatan, bagi organisasi perspektif perilaku dipandang lebih praktis karena
komunikasi dalam organisasi bertujuan untuk mempengaruhi penerima (receiver)
dari setiap pesan yang disampaikannya. Ketika suatu pesan mempunyai efek yang
dikehendaki, bukan suatu persoalan apakah informasi yang disampaikan tersebut
merupakan tindak berbagi informasi atau tidak. Dilihat dari sisi fungsi komunikasi
dalam organisasi mengatur kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa
hasil sesuai dengan yang diharapkan oleh sebab itu sebagai atasan perlu
keterampilan dalam berkomunikasi agar pesan yang disampaikan dapat diterima
dengan baik. Selain itu dalam menciptakan komunikasi organisasi yang baik
diperlukan aliran komunikasi yang jelas agar pesan-pesan secara tetap dan
berkesinambungan diciptakan, ditampilkan dan diinterpretasikan. Dalam proses in
berlangsung terus dan berubah secara konstan karena komunikasi organisasi
bukanlah sesuatu yang terjadi kemudian akan berhenti tetapi komunikasi dapat
terjadi sepanjang waktu.
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2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:
“ Bagaimana pengaruh komunikasi organisasi terhadap kinerja karyawan PT. Salim
Ivomas Pratama, Tbk ?”
3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh komunikasi organisasi terhadap kinerja karyawan PT. Salim
Ivomas Pratama, Tbk.
B. LANDASAN TEORI
1. Pengertian Komunikasi Organisasi
Komunikasi Organisasi adalah komunikasi antar manusia yang terjadi dalam
konteks organisasi dimana terjadi jaringan-jaringan pesan satu sama lain yang saling
bergantung satu sama lain. (bungin, 2009:278).
2. Fungsi Komunikasi Dalam Organisasi
Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang
lain. Di dalam melakukan komunikasi, pastilah ada tujuan dan fungsi yang hendak
dicapai. Adapun tujuan komunikasi tersebut, menurut Onong Uchjana Effendi
dibagi menjadi 4 (empat) yaitu:
1. Perubahan sikap (attitude change)
2. Perubahan pendapat (opiniona change)
3. Perubahan perilaku (behavior change)
4. Perubahan sosial (social change)
3. Pengertian Kinerja
Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja
perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan
perusahaan. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk
meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing
individu dan kelompok kerja di perusahaan. (2005, p. 1)
4. Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja (performance appraisal, PA) adalah proses evaluasi seberapa baik
karyawan mengerjakan, ketika dibandingkan dengan satu set standar dan kemudian
mengkomunikasikannya dengan para karyawan (Mathis dan Jackson ,2002 ).
5. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja merupakan faktor yang penting bagi perusahaan.
Menurut Ivancevich (John Ivancevich,dalam buku human resource management,
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2001; p. 253), untuk memahami pengukuran dari kinerja, maka perlu terlebih
dahulu mengidentifikasikan aspek-aspek kinerja yaitu:
1. Kualitas kerja (Quality of work)
Meliputi ketelitian, kerapihan dan ketepatan atau akurasi dalam bekerja
2. Pengetahuan tentang pekerjaan (Knowledge of job)
Pengetahuan yang jelas tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan
pekerjaan
3. Kerjasama (Teamwork)
Kemampuan dan keinginan untuk bekerja dengan rekan kerja, atasan serta
bawahan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan
4. Dapat dipercaya atau diandalkan (Dependability)
Tingkat kesadaran, akurasi tingkat kehadiran, periode istirahat dan sebagainya
5. Inisiatif (Initiative)
Kesungguhan dalam melaksanakan tanggung jawab, meningkatkan kerja serta
memiliki keberanian untuk bekerja secara mandiri
C. METODE PENELITIAN
1. Populasi dan Sampel
Dalam penelitian ini, populasi dan sampel yang diambil adalah karyawan PT
Salim Ivomas Pratama,Tbk , populasi dalam area tersebut terdapat 153 karyawan
dan dikarenakan jumlah sampel yang akan diteliti relatif sedikit maka peneliti
menggunakan total sample sebanyak 50 orang karyawan PT Salim Ivomas Pratama,
Tbk dengan lama waktu bekerja lebih atau sama dengan satu tahun. Alasan penulis
menggunakan sampel karyawan PT Salim Ivomas Pratama, Tbk karena kemudahan
menjangkau obyek yang akan diteliti. Dengan menggunakan sampel sampel
karyawan PT Salim Ivomas Pratama, Tbk ini diharapkan responden telah
memahami secara objektif dan jelas mengenai situasi kerja di lingkungan tersebut
dan menerapkan dengan baik komunikasi organisasi yang akan diteliti sehingga
mencapai hasil analisis yang cukup valid untuk diuji oleh penulis.
2. Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional
Dalam definisi operasional penulis akan menjelaskan batasan-batasan yang
berhubungan dengan masalah penelitian, maka penulis akan mendefinisikan sebagai
berikut:
1. Pengaruh
Adalah suatu daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut
membentuk kepercayaan atau perbuatan seseorang.
2. Komunikasi
Adalah proses penyampaian pesan dalam lambang-lambang yang bermakna
sebagai paduan pikiran dan perasaan berupa ide, informasi, kepercayaan,
harapan, himbauan dan sebagainya yang dilakukan seseorang kepada orang lain
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baik langsung secara tatap muka maupun tidak langsung melalui media dengan
tujuan merubah sikap pandangan atau perilaku. (Onong Uchjana Efendy dalam
Ilmu Komunikasi, 2005, p.10)
3. Organisasi
Adalah system hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasi usaha suatu
kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. (2005, p.23).
4. Komunikasi Organisasi
Adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks.
Yang termasuk dalam bidang ini adalah komunikasi yang internal, hubungan
manusia, hubungan persatuan pengelola, komunikasi downward atau
komunikasi dari atasan kepada bawahan, komunikasi upward atau komunikasi
dari bawahan kepada atasan, komunikasi horizontal atau koomunikasi dari
orang-orang yang sama level atau tingkatnya dalam organisasi, keterampilan
berkomunikasi da berbicara, mendengarkan, menulis dan komunikasi evaluasi
program. (2005, p.65).
5. Kinerja
Adalah suatu perbuatan, suatu prestasi atau penampilan umum dari
keterampilan.
6. Karyawan
Adalah seseorang yang ditugaskan sebagai pekerja dari sebuah perusahaan
untuk melakukan operasional perusahaan dan dia bekerja untuk digaji.
6. Teknik Analisa Data
Data yang terkumpul, kemudian dibuat analisis atas jawaban dari responden
tersebut, pengujian hipotesis dan pengolahan data. Menurut Masri dan Effendy
(2001; p.263) analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk
yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. Data yang diperoleh dalam
penelitian ini, selanjutnya akan dianalisis menggunakan skala Semantic Deferential.
Skala Semantic Deferential digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya
tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum
yang jawabannya sangat positif terletak di bagian kanan garis, dan jawaban yang
sangan negatif terletak di bagian kiri garis, atau sebaliknya. Data yang diperoleh
adalah data interval dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur
sikap/karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang (Sugiyono, 2005; p 91).
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Tabel 6.1 Skala Pengukuran
Skor Penelitian

Alternatif
Jawaban

Sangat
Rendah

1

2

3

4

5

6

7

Sangat
Tinggi

Sumber : Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi
Sumber : Diolah oleh Penulis

Langkah selanjutnya dalam bagian analisis adalah melakukan pengujian terhadap
hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, setelah itu menetapkan tes statistik yang
akan digunakan kemudian menetapkan tingkat signifikansi. Dari hasil rata-rata
ditentukan interval kelas untuk menentukan kategori penafsiran hasil data :
Interval

=

Nilai tertinggi – terendah
Banyaknya kelas
=
7–1
= 0.86
7
Setelah diketahui besarnya interval, maka ditentukan rentang skala dan kategori nilai
rata-rata hasil kuesioner. Nilai dari kuesioner tersebut ditafsirkan sebagai berikut.
Tabel 6.2
Kategori Nilai
Nilai Rata- Rata ( X )
1.00 ≤ X < 1.86
1.86 ≤ X < 2.72

Penafsiran
Sangat rendah
Rendah

2.72 ≤ X < 3.58

Agak rendah

3.58 ≤ X < 4.44

Cukup

4.44 ≤ X < 5.30

Agak tinggi

5.30 ≤ X < 6.16

Tinggi

6.16 ≤ X < 7.00

Sangat tinggi

Sumber : Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi
Sumber : Diolah oleh Penulis
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1. Uji Korelasi
Koefisien korelasi digunakan untuk menentukan jenis atau arah dan kuatnya
hubungan antara dua variabel yang diukur (Anto Dazan , p.7), yaitu antara komunikasi
organisasi dengan kinerja karyawan. Uji korelasi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah koefisien korelasi Product Moment Pearson. Ukuran ini digunakan untuk
mengukur kekuatan hubungan liniear antara data yang memiliki tingkat pengukuran
interval, rasio dengan arah hubungan simetrik. Koefisien yang dihasilkan bernilai
antara –1 hingga +1, yang menunjukkan apakah hubungan linier tersebut positif atau
negatif. (Lina Miftahul, p.200). Pengukuran koefisien korelasi (r) yang diestimasi
berdasarkan sampel dihitung dengan menggunakan alat bantu SPSS. Nilai yang
paling besar adalah 1, dan yang paling kecl adalah -1, dengan kata lain -1≤r≤1 (J.
Supranto, p.76), dimana:
3.1.1 Jika r = 1, maka terdapat hubungan yang sempurna dan positif antar
variabel
3.1.2 Jika r = -1, maka terdapat hubungan yang sempurna dan negatif antar
variabel
3.1.3 Jika r = 0, maka hubungan antar variabel lemah sekali (tidak ada
hubungan, bebas satu sama lain, tidak saling mempengaruhi).
Untuk nilai r yang berada di antara -1 dan 1, Sugiyono (2005, p.214) memberikan
patokan dalam menentukan erat-tidaknya hubungan antar variabel sebagai berikut:
Tabel 6.3 Koefisien Korelasi (r)
Nilai Koefisien Korelasi(r)
Kekuatan Hubungan
0.000 ≤ r ≤ 0.199
Sangat rendah
0.200 ≤ r ≤ 0.399
Rendah
0.400 ≤ r ≤ 0.599
Sedang
0.600 ≤ r ≤ 0.799
Kuat
0.800 ≤ r ≤ 1.000
Sangat kuat
Sumber : Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi

2. Uji Koefisien Determinasi
Untuk mengetahui lebih jauh hubungan antarvariabel, salah satu alat analisis
yang bisa digunakan adalah koefisien determinasi. Dengan koefisien determinasi ini
dapat diketahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian
yang lebih jelas. Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan
atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel
yang lain. Untuk memperoleh nilai koefisien determinasi dengan mengkuadratkan
koefisien korelasi (Santoso Purbayu dan Ashari, 2005, p.125)
Tabel 6.4 Koefisien Determinasi (Rsquare/R2)
Nilai Koefisien Determinasi
Keterandalan Model
(R2)
0.000 ≤ r ≤ 0.199
Sangat tidak terandal
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0.200 ≤ r ≤
0.400 ≤ r ≤
0.600 ≤ r ≤
0.800 ≤ r ≤

0.399
0.599
0.799
1.000
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Tidak terandal
Sedang/cukup terandal
Terandal
Sangat terandal

Sumber : Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi

3. Analisis Regresi
Ukuran statistik ini digunakan untuk menguji hubungan antara sebuah variabel
dependen dengan satu atau beberapa variable independen. Dalam penelitian ini
menggunakan regresi linier sederhana karena variable dependen yang digunakan
dihubungkan dengan sebuah variable independen. Variable independen dalam
penelitian ini adalah budaya organisasi sedangkan variable dependen yaitu kinerja
karyawan. Analisis regresi adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk
mengembangkan peranan matematika yang menggambarkan hubungan variabelvariabel (Saragih dan Umanto, 2006, p. 183).
Bentuk sederhana dari persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut :


Y  a  bx

Di mana:
Y = Variabel dependen ( kinerja karyawan )
a = Nilai intercept (konstan) atau titik potong
b = Angka arah atau koefisien arah regresi yang menunjukan angkat
peningkatan ataupun penurunan vaniabel Y yang didasarkan pada variabel
X, bila b (+) maka terdapat pengaruh.
X = Variabel independen ( komunikasi organisasi )
Untuk pengolahan data penelitian ini, peneliti menggunakan alat Bantu SPSS
versi 17.00 yaitu program komputer statistik yang bisa digunakan untuk pengolahan
data. SPSS dapat membaca dan menterjemahkan data yang dimasukkan dengan
beberapa program lainnya dengan bantuan modal translate yang disediakan oleh SPSS.
Pengolahan SPSS untuk mempermudahkan pengolahan data dan jauh lebih praktis
digunakan dibandingkan dengan program statistik sejenisnya.
D. PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis regresi dengan metode enter
yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari variabel bebas yang
terdiri dari kepuasan terhadap organisasi, aksesbilitas informasi, penyebaran informasi,
beban informasi, dan ketepatan pesan terhadap variable terikat yaitu kinerja karyawan
PT. Salim Ivomas Pratama,Tbk. Dalam analisis regresi linier (linear regression) ini
penulis langsung menggabungkan 5 (lima) variabel bebas dengan menjadi satu kesatuan
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yaitu komunikasi organisasi. Sehingga diperoleh penyerdehanaan yaitu pengaruh
komunikasi organisasi terhadap kinerja karyawan PT Salim Ivomas Pratama, Tbk.
Hasil dari perhitungan antara komunikasi organisasi dengan kinerja karyawan,
didapat angka R2 yang dapat mempengaruhi variabel terikat sebesar 0.676 yang berada
di kisaran skor 0.600 ≤ r ≤ 0.799, dapat disimpulkan bahwa skor koefisien determinasi
komunikasi Organisasi dan Kinerja karyawan terandal.
Data dari Model Summary di atas didapatkan informasi bahwa nilai R Square (R 2)
sebesar 0.676 atau sama dengan 67.6 % (rumus untuk menghitung koefisien
determinasi ialah: r² x 100%), artinya bahwa sebesar 67.6 % variable kinerja karyawan
yang terjadi dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel komunikasi organisasi.
Dengan kata lain, besarnya pengaruh variabel komunikasi organisasi terhadap variabel
kinerja karyawan PT Salim Ivomas Pratama, Tbk adalah 67.6%, sisanya 32.4% (100%
- 67.6%) dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lainnya. Menurut Robbins (2001, p.
67) kinerja dipengaruhi oleh kompensasi. Kompensasi berdasarkan kinerja adalah
sesuai dengan teori ERG (Existence, Relatedness and Growth Theory) dari Alderfer,
sebab sistem pembayaran atau kompensasi dapat mendorong karyawan untuk belajar,
meningkatkan dan memelihara kinerja.
Untuk mengetahui seberapa besar koefisien korelasi antara variabel bebas dan
variabel terikat, dapat dilihat dari R pada tabel Model Summary yang didapat dari
perhitungan dengan menggunakan regresi linier.
Hasil dari perhitungan antara komunikasi organisasi dengan kinerja karyawan,
didapat angka R yang memiliki kekuatan hubungan antara variabel bebas dan variabel
terikat sebesar 0.822 yang berada di kisaran skor 0.800 ≤ r ≤ 1.000, dapat disimpulkan
bahwa skor koefisien korelasi komunikasi Organisasi dan Kinerja karyawan kuat.
E.

KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan, sebagai berikut :
1. Bahwa komunikasi organisasi mempengaruhi kinerja karyawan dan kedua
variabel tersebut memiliki pengaruh sebesar 67.6%, sisanya 32.4%
dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti kompensasi dan kepuasan kerja. Yang
berarti kinerja karyawan pada PT Salim Ivomas Pratama, Tbk dipengaruhi
oleh komunikasi organisasi serta dipengaruhi oleh faktor lainnya juga.
2. Hasil Analisis koefisien korelasi antara komunikasi organisasi dengan kinerja
karyawan didapat angka (r) sebesar 0.822 yang berada di kisaran skor 0.800 ≤
r ≤ 1.000, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara skor komunikasi
Organisasi dan Kinerja karyawan sangat kuat.
2. Saran
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penulis memberikan
saran hal-hal sebagai berikut :
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1. Membuat sarana dalam menyampaikan kritik, seperti: menyediakan kotak
saran dan kritik
2. Dalam sebulan dua kali diadakan lunch meeting antara karyawan dan atasan
agar suasana tidak terlalu kaku
3. Memberikan program pelatihan dan seminar harus terus diberikan secara
berkelanjutan dan berkala untuk meningkatkan pengetahuan karyawan dalam
meningkatkan kinerja.
4. Memberikan motivasi berupa imbalan / insentif atau reward di setiap
tahunnya perlu juga diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas
prestasi kerja mereka yang baik.
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ANALISA PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN
PADA PT . KATI KARTIKA MURNI TANGERANG
Mulyadi
Dosen STIE Pertiwi - Bekasi
Jl. Ir. H. Juanda No. 133 Bekasi Telp. 021 - 8808264

Abstrak
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan
antara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Produktivitas Kerja Karyawan dan berapa
besar pengaruh Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada
PT Kati Kartika Murni Tangerang.
Dari hasil penelitian terdapat 250 orang jumlah karyawan yang ada, kemudian dari
populasi tersebut tidak semuanya dijadikan sampel, tetapi hanya 85 orang saja yang
menjadi sampel dari populasi tersebut. Penelitian menggunakan metode pengumpulan data
yaitu melaksanakan pengukuran pengujian hipotesis atas permasalahan yang ada yaitu
melalui observasi, interview dan melakukan penyebaran kuesioner. Sedangkan metode
analisis data yang digunakan adalah analisa regresi, yaitu untuk mengetahui ada atau tidak
adanya pengaruh jaminan sosial tenaga kerja terhadap produktivitas kerja karyawan,
kemudian analisa koefisien korelasi yaitu untuk mengetahui seberapa erat hubungan antara
pengaruh jaminan sosial tenaga kerja terhadap produktivitas kerja karyawan, analisis
koefisien determinasi untuk mengetahui besaran kontribusi jaminan sosial tenaga kerja
terhadap produktivitas kerja karyawan dan uji t yaitu dengan menguji hipotesis secara
parsial atau masing-masing variabel, yaitu mengetahui keberartian pengaruh jaminan sosial
tenaga kerja (X) terhadap produktivitas kerja karyawan (Y).
Keywords : Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Produktifitas Kerja

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Dalam rangka menghadapi era globalisasi saat ini, dalam kondisi masyarakat
sekarang, sering kali ditemukan beberapa masalah yang menyebabkan banyak
perusahaan mengalami kegagalan, baik yang disebabkan oleh ketidak mampuan
beradaptasi dengan kemajuan teknologi maupun yang disebabkan oleh kurang
baiknya hasil kerja dari sumber daya manusia yang ada pada perusahaan tersebut,
padahal harus diakui manusia adalah faktor penting yang turut menentukan
keberhasilan dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu
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perusahaan atau organisasi sangat ditentukan oleh pendayagunaan sumber daya
manusia yaitu orang – orang yang menyediakan tenaga, bakat, kreativitas dan
semangat bagi perusahaan serta memegang peranan penting dalam fungsi
operasional perusahaan.
Perusahaan tidak mungkin terlepas dari tenaga kerja manusia, walaupun
aktivitas perusahaan tersebut telah mempunyai modal yang cukup besar dan
teknologi modern, sebab bagaimanapun majunya teknologi tanpa ditunjang oleh
manusia sebagai sumber dayanya, maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.
Dengan demikian maka sumber daya manusia sangat penting untuk diberikan
arahan dan bimbingan manajemen sumber daya manusia pada khususnya.
Untuk dapat mengikuti segala perkembangan yang ada dan tercapainya
tujuan suatu perusahaan maka perlu adanya suatu motivasi agar pegawai mampu
bekerja dengan baik. Agar dapat mencapai penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan jelas diperlukan perlindungan bagi tenaga kerja. Perlindungan ini
dalam bentuk program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang bersifat dasar yaitu untuk
memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi
tenaga kerja serta keluarganya dan merupakan penghargaan kepada tenaga kerja
yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya pada perusahaan. Ini juga
berangkat dari kenyataan bahwa posisi tenaga kerja yang relatif lebih lemah bila
dibandingkan dengan pihak pengusaha. Sehingga perlu diciptakan suatu mekanisme
perlindungan yang dapat memberikan jaminan perlindungan kesejahteraan bagi
tenaga kerja.
Pada PT. Kati Kartika Murni dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas
kerja karyawan maka diberikan salah satu tunjangan berupa jaminan sosial tenaga
kerja, sebagai bentuk perlindungan bagi tenaga kerja yang berbentuk santunan
dengan uang sebagai pengganti penghasilan yang berkurang atau hilang serta akibat
peristiwa atau keadaan yang dialami oleh pekerja. Sehingga karyawan pun bekerja
dengan lebih giat, tenang dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya karena merasa
bahwa mereka terlindungi dari resiko – resiko pekerjaan yang mungkin akan
menimpa mereka diwaktu bekerja.
Tunjangan ini diberikan pada karyawan yang sudah menjadi karyawan tetap
pada PT. Kati Kartika Murni dengan jumlah karyawan tetap 250 karyawan. Adapun
jaminan sosial tenaga kerja yang ada pada PT. Kati Kartika Murni adalah Santunan
Kematian, Kecelakaan kerja dan Jaminan Hari Tua.
2. Perumusan Masalah
Dalam penelitian skripsi ini penulis membuat perumusan masalah antara lain :
a. Adakah pengaruh pemberian jaminan sosial tenaga kerja terhadap produktivitas
kerja karyawan pada PT. Kati Kartika Murni Tangerang.
b. Seberapa besar pengaruh pemberian jaminan sosial tenaga kerja terhadap
produktivitas kerja karyawan pada PT. Kati Kartika Murni Tangerang.
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3. Tujuan Penelitian
Penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi mempunyai tujuan. Adapun
tujuan utama tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui pengaruh pemberian Jaminan sosial tenaga kerja terhadap
produktivitas kerja karyawan pada PT. Kati Kartika Murni Tangerang
b. Untuk mengetahui besar pengaruh pemberian Jaminan sosial tenaga kerja
terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Kati Kartika Murni Tangerang
B. LANDASAN TEORI
1. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Menurut Imam Soepomo (2005 : 136) Yang dimaksud dengan jaminan sosial tenaga
kerja adalah : “Pembayaran yang diterima pihak buruh dalam hal buruh diluar
kesalahannya tidak melakukan pekerjaan. jadi menjamin kepastian pendapatan
(income security) dalam hal buruh kehilangan upahnya karena alasan diluar
kehendaknya”.
2. Pengertian Produktivitas Kerja

Munandar yang dikutip oleh Santoso (2000 : 7) memberikan definisi produktivitas
adalah : “Merupakan ukuran dari kemampuan (baik individu, kelompok maupun dari
organisasi perusahaan) untuk menghasilkan produk atau jasa dalam kondisi dan
situasi tertentu “.
3. Faktor – faktor yang mempengaruhi Produktivitas
Menurut Muchadarsyah Sinungan ( 2003 : 56 ) dalam bukunya “ Produktivitas Apa
dan Bagaimana “Ada 8 faktor yang mempengaruhi produktivitas meliputi :
a. Manusia
Meliputi : kuantitas, tingkat keahlian, latar belakang, kebudayaan dan
pendidikan, kemampuan sikap, minat, struktur pekerjaan, keahlian dan
umur.
b. Modal
Meliputi : modal tetap, mesin, gedung, alat – alat, volume dan
strukturnya, teknologi riset dan pengembangan, bahan baku.
c. Metode Proses
Meliputi : Tata ruang tugas, penanganan bahan baku penolong mesin,
pengawasan dan perencanaan produksi, pemeliharaan melalui
pencegahan, teknologi yang memakai cara alternatif.
d. Lingkungan organisasi internal
Meliputi : organisasi dan perencanaan, system manajemen, kondisi
kerja, iklim social.
e. Produksi
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Meliputi : kuantitas, kualitas, ruang produksi, struktur campuran,
spesialisari produksi.
f. Lingkungan Negara (eksternal)
Meliputi : kondisi ekonomi dan perdagangan, struktur social dan
politik, kebijakan ekonomi pemerintah, kebijakan tenaga kerja,
kebijakan jangka panjang, kebijakan diklat.
g. Lingkungan internasional maupun regional
Meliputi : kondisi perdagangan dunia, masalah – masalah perdagangan
internasional, kebijakan migrasi tenaga kerja, bantuan internasional,
standar tenaga kerja dan teknik internasional.
h. Umpan balik adalah informasi yang ada pada hubungan timbal balik
masukan ( input ) dan hasil ( output ) dalam perusahaan.
4. Faktor – faktor yang mempengaruhi Produktivitas
Secara umum pengukuran produktifitas berarti perbandingan yang dapat dibedakan
kedalam dua jenis, menurut Muchdasyah Sinungan (2003 : 25) dalam bukunya “
Produktivitas Apa dan Bagaimana “
1. Pengukuran produktivitas tenaga kerja
Karena hasil maupun masukan dapat dinyatakan dalam waktu,
produktivitas tenaga kerja dapat dinyatakan sebagai suatu indeks yang
sangat sederhana :
Hasil dalam jam – jam yang standar
Masukan dalam jam – jam waktu
Untuk mengukur produktivitas dapat digunakan dua jenis ukuran jam
kerja manusia, yakni jam kerja yang harus dibayar dan jam kerja yang
harus dipergunakan untuk bekerja. Jam kerja yang harus dibayar
meliputi semua jam kerja yang harus dibayar ditambah jam – jam yang
tidak dipergunakan untuk bekerja namun harus dibayar, liburan, cuti,
libur karena sakit, tugas luar dan sisa yang lainnya.
2. Pengukuran produktivitas total
a. Metode waktu tenaga kerja yakni :
Hasil penjualan
Jumlah total pekerja + modal + biaya eksternal
Per penghasilan rata – rata
Semua material, penyusutan jasa – jasa dan produk akhir yang
mengandung atau menyangkut tenaga kerja dapat diubah kedalam
ekuivalent sumber tenaga kerja dengan melalui membagi hasil output
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dengan input menurut perhitungan keuangan dengan upah tahunan rata
– rata sekarang dari semua sumber tenaga kerja.
Metode ini mengandung beberapa kelemahan ekuivalen ( persamaan )
tenaga kerja yang menyatakan kerata – rataan cukup diperbaiki bagi
keperluan indeks yang bermanfaat sedang latihan perolehannya
memerlukan perkiraan – perkiraan yang penuh resiko atau tantangan.
b. Metode finansial
Pt=Nilai tambah biaya = Penjual-(Rm+B+W)
Biaya konvensi
L+Sc+Rm+B+W+D+Sa
C. METODE PENELITIAN
1. Populasi dan Sampel
Populasi adalah semua karyawan atau tenaga kerja dari PT. Kati Kartika Murni
yaitu dengan jumlah keseluruhan 250 sehingga jumlah populasinya adalah 250
karyawan.
Data yang diambil dengan mengambil sampel dari karyawan pada PT. Kati
Kartika Murni dengan menggunakan metode sampel secara acak yang mana semakin
banyak atau besar sampel yang dipakai semakin memberikan nilai atau temuan yang
baik
2. Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional
Yang menjadi tolok ukur dalam penulisan skripsi ini adalah :
a. Variabel X (variabel independent (bebas)) yang dapat mempengaruhi dirinya
dalam menjalankan tugas – tugas yang dibebankan yang disini merupakan
pemberian jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah Suatu
perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai
pengganti sebagian dari pengahasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan
sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa
kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia “.
b. Variabel Y (variabel tidak bebas (dependent)) adalah variabel atau respon atau
disebut keluaran. Dalam penelitian ini kualitas kemampuan fisik dan sarana
pendukung sebagai sub variabel. Produktivitas adalah ukuran dari kemampuan
(baik individu, kelompok maupun dari organisasi perusahaan) untuk menghasilkan
produk atau jasa dalam kondisi dan situasi tertentu.
3. Teknik Analisa Data
a. Regresi Linear
Y = a + bX
Y : Dependent variable
X : Independent Variable
a : konstanta regresi
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b : kemiringan garis regresi
b. Koefisien Korelasi
Koefisien korelasi linier sederhana ( r ) adalah akar dari koefisien determinasi
linier sederhana ( r2 ).

r : Koefisien Korelasi
X: Jaminan sosial tenaga kerja
Y: Produktivitas kerja karyawan
n : jumlah responden
Nilai r terletak antara -1 dan +1
Bila Y cenderung naik seiring dengan kenaikan X maka garis regresi memiliki
kemiringan positif (b > 0) dan r akan bernilai positif dalam hal ini dikatakan
korelasi positif atau langsung. Bila Y cenderung turun seiring dengan kenaikan X
maka garis regresi memiliki kemiringan negatif (b < 0) dan r akan bernilai negatif.
Dalam hal ini dikatakan terdapat korelasi negatif atau terbalik. Jika semua titik –
titik observasi tepat diatas garis regresi maka r akan bernilai +1 atau -1, dalam hal
ini dikatakan terdapat korelasi sempurna. Jika garis regresi horisontal (b = 0) r 2 = 0
dan r = 0 dikatakan tidak ada korelasi antar variabel Y dan X.
c. Koefisien Determinasi
Residu adalah untuk mengetahui apakah garis regresi sampel sesuai dengan
data. Residu yang besar berarti garis regresi kurang sesuai, jika residu kecil maka
garis regresi sangat sesuai dengan data. Jika semua data observasi terletak pada
garis regresi kita akan memperoleh yang sesuai sempurna, namun jarang terjadi.
Koefisien determinasi r2 (untuk regresi dua variabel) atau R2 (untuk regresi
berganda) adalah suatu ukuran garis regresi sampel terhadap data.

r2 : Koefisien determinasi
X : Jaminan sosial tenaga kerja
Y : Produktivitas kerja karyawan
n : jumlah responden
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Dari rumus tersebut dapat diketahui bahwa r2 tidak pernah negatif dan besarnya
antara 0 dan 1.Jika semua titik terletak pada garis regresi sampel maka r2 = 1 dalam
hal ini dikatakan sesuai sempurna ( perfect fit )
d. Uji t
to = r. √n-2
√(1-r2)
Dimana :
To : Rumus t hitung
r : Rumus regresi linear sederhana
n : jumlah sample
D. PEMBAHASAN
Analisa tersebut di dapat nilai a dan b, sehingga pengaruh jaminan sosial tenaga
kerja (X) terhadap produktivitas kerja karyawan (Y) dapat dinotasikan dengan
persamaan regresi yaitu Y = - 0,30395442 + 0,99380027X. Pengertian persamaan
tersebut adalah apabila tidak ada pengaruh jaminan sosial tenaga kerja (X = 0), maka
produktivitas kerja akan bernilai sebanyak - 0,30395442 satuan. Namun apabila terjadi
peningkatan satu satuan/unit variabel jaminan sosial tenaga kerja (X = 1) maka akan
dipengaruhi peningkatan produktivitas kerja karyawan sebesar 0,99380027 satuan.
Diperoleh koefisien korelasi antara jaminan sosial tenaga kerja (X) dan
produktivitas kerja karyawan (Y) sebesar 0,59202392 atau mendekati 1 maka dapat
dinyatakan bahwa jaminan sosial tenaga kerja memiliki pengaruh yang sedang terhadap
produktivitas kerja karyawan seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi
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 (2009 : 149)

Dari nilai koefisien determinasi dapat diketahui bahwa besarnya kontribusi jaminan
sosial tenaga kerja dalam produktivitas kerja karyawan adalah 35,0% dan sisanya 65,0%
berasal dari faktor lain.
Hasil hipotesa, maka melihat ttabel dengan 85 - 2 = 83 dibawah 0,05 di satu muka
atau dua muka dan diperoleh ttabel (1,990)maka kesimpulannya H0 ditolak dan Ha
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diterima. Artinya terdapat pengaruh yang berarti antara jaminan sosial tenaga kerja (X)
terhadap produktivitas kerja karyawan (Y) pada PT. Kati Kartika Murni Tangerang.
Untuk lebih jelasnya,digambarkan dalam bentuk kurva sebagai berikut :
Kurva Distribusi “T”

Daerah
Ho Ditolak
-6,691

-1,990

Daerah
Ho Diterima

Daerah
Ho Ditolak
1,990
Ha Diterima

6,691

Sumber : Adi Kusdinar (2011 : 56)

E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan analisa dan pembahasan tentang analisa jaminan sosial tenaga kerja
terhadap produktivitas kerja karyawan, maka diambil kesimpulan :
1. Hubungan antara jaminan sosial tenaga kerja (X) terhadap produktivitas
kerja karyawan (Y) sebesar 0,592. Nilai koefisen korelasi (r=0,592)
menunjukkan bahwa hubungan ini sedang, diambil dari pedoman untuk
memberikan interpretasi koefisien korelasi dari sumber Sugiono (2009 :
147).
2. Analisa jaminan sosial tenaga kerja dengan produktivitas kerja karyawan
dapat ditunjukan persamaan regresi sederhana yaitu Y = - 0,303 + 0,993X,
pengertian persamaan tersebut adalah apabila tidak ada pengaruh dari
jaminan sosial tenaga kerja, maka produktivitas akan bernilai – 0,303 satuan,
sedangkan apabila terjadi peningkatan pengaruh jaminan sosial tenaga kerja,
maka akan mempengaruhi peningkatan produktivitas kerja karyawan sebesar
0,993 satuan.
3. Sedangkan besaran kontribusi variabel (X) terhadap variabel (Y) pada
koefisien determinasi sebesar 0,350, berarti 35% produktivitas tersebut
dipengaruhi oleh jaminan sosial tenaga kerja, sisanya sebesar 65%
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yaitu
pendidikan, ketrampilan, disiplin, sikap dan etika kerja, motivasi gizi dan
kesehatan lingkungan, tingkat penghasilan, lingkungan dan iklim kerja,
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hubungan industrial dan teknologi, sarana produksi, manajemen, kesempatan
prestasi dan kebijakan pemerintah tentang produksi, investasi, perijinan,
fiskal, harga distribusi dan lain – lain sumber dari Payaman J Simanjuntak (
2009 : 13 )
Produktivitas kerja karyawan dipengaruhi oleh jaminan sosial tenaga kerja
dapat dilihat dari Uji t yang menunjukan Thitung sebesar 6,691 > ttabel (0,05) =
1,990, maka H0 ditolak dan Ha diterima.
Dengan demikian keputusannya adalah variabel jaminan sosial tenaga kerja
dengan signifikan memberi kontribusi terhadap variabel dan hipotesis
penelitian terbukti.

2. Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, selanjutnya untuk memberikan
masukan yang berguna bagi keberhasilan pelaksana pekerjaan PT. Kati Kartika
Murni Tangerang, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulis
memberikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi bahan referensi pada
PT. Kati Kartika Murni Tangerang sebagai berikut :
1. Perlunya pemilihan material bahan peralatan yang baik dalam pelaksanaan
produksi sehingga dapat mengurangi terjadinya kecelakaan kerja pada
karyawan. (Senjun H Manulang (2000 : 67))
2. Dengan meningkatkan kemampuan serta kesegaran fisik maka dapat
meningkatkan produktivitas sesuai target yang ditentukan. (Payaman J
Simanjuntak (2009 : 35))
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan
Financial Service Consultants berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat kinerja menurut
nasabah supaya asuransi Prudential dapat menyusun pertimbangan atau masukan dalam
memperbaiki tingkat pelayanan. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengetahui
penilaian nasabah atas pelayanan yang telah diberikan selama ini. Oleh karena itu sangatlah
penting untuk mengetahui penilaian nasabah atas pelayanan yang telah diberikan selama
ini.Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan yang terdiri dari
Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy. Variabel-variabel tersebut digunakan
untuk mengukur Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kinerja nasabah terhadap kualitas
pelayanan yang diberikan kepada Financial Service Consultant.
Berdasarkan pengolahan terhadap lima belas atribut kualitas pelayanan dengan
metode Importance-Performnce Analysis diketahui bahwa tingkat kesesuaian pada atributatribut kualitas pelayanan yang paling rendah dari seluruh atribut yaitu memberikan
pelayanan adil dan cara tidak pilih kasih (84,78%) sedangkan tingkat kesesuaian yang
paling tinggi adalah atribut kedatangan tempat rapat/pertemuan tidak terlambat (96,21%).
Sedangkan dalam diagram kartesius dapat diketahui, atribut-atribut yang berada di
kuadran A (Prioritas Utama) yaitu memberikan pelayanan adil dan penulisan dokumentasi
tanpa kesalahan. Pada kuadran B (Pertahankan Prestasi) adalah penjelasan produk yang
akurat, kedatangan tempat rapat/pertemuan tidak terlambat, pelayanan yang ramah dan
sopan santun, dan sikap profesional. Pada kuadran C (Prioritas Rendah) dianggap bahwa
harapan yang diinginkan oleh nasabah tidak begitu besar sehingga kinerja Financial
Service Consultant kurang memuaskan. Pada kuadran D (Berlebihan) dianggap harapan
nasabah terhadap pelayanan ini kurang penting namun kinerjanya dinilai berlebihan. Oleh
karena itu tingkat kepentingan harus sesuaian dengan tingkat kinerja yang diberikan.
Keywords : Financial Service Consultants
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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan cepat dalam dekade ini.
Peningkatan kemampuan ekonomi yang bagus sekali terbukti dari peningkatan
pertumbuhan di semua sektor. Industri-industri yang menunjukan pertumbuhan positif di
tahun 2011 adalah sektor otomotif, metals, food dan beverage (www.en.bisnis.com, 2012).
Adapun, Finance, Leasing dan Services merupakan salah satu sektor yang mampu
berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi melalui Gross Domestic Product dimana
kontribusi mencapai 6,5% sejak tahun 2006 (www.depperdag.go.id, 2011). Salah satu subsektor di Finance, Leasing dan Services adalah sektor asuransi. Sub-sektor Asuransi sangat
membantu pemerintah dalam pendapatan uang dan dana untuk di investasi lagi. Ini
pendapat Azharif (2008) dimana dia mengatakan bahwa industry asuransi″is a big source of
funds and financial resource for the economy ″.
Produk asuransi diharapkan dapat menampung sekian banyak resiko yang ditemui
dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Secara khusus, tujuan dari asuransi jiwa adalah
untuk mengganti kerugian financial dari individu, keluarga dan perusahaan yang timbul
pada waktu sumber daya manusia sakit, cacat atau meninggal dunia. Ini adalah sesuatu
yang sangat penting dan merupakan tanggung jawab mulia dalam masyarakat. Sayangnya
meskipun kesadaran akan nilai asuransi itu ada dan nyata, namun konsumen biasanya tidak
berinisiatif membeli asuransi yang secukupnya untuk memenuhi kebutuhan.
Salah satu sumber ketidakpuasan pelanggan terhadap industri asuransi adalah
persepsi bahwa investasi yang mereka berikan tidak memberikan manfaat dan guna sesuai
yang diharapkan. Permasalahan ini timbul karena adanya kurang pengetahuan masyarakat
tentang asuransi dan kegunaannya. Ini memang menjadi fakta yang tidak terbantahkan dan
hal ini berdampak pada keengganan masyarakat untuk mengikuti program asuransi karena
mereka tidak mengetahui dengan jelas manfaat apa saja yang akan didapatkan, bagaimana
prosedur pengurusannya, seberapa besar premi yang dibayarkan, serta hal-hal lain yang
berhubungan dengan asuransi. Selain itu, pandangan masyarakat yang cenderung negatif
terhadap bisnis asuransi terutama terkait polis yang sangat lambat persetujuan dan
pengambilan, dan masalah klaim saat terjadi kecelakaan.
Hanya dengan tenaga-tenaga unggul inilah industri asuransi dapat bersaing di era
global saat ini. Keahlian yang sangat dibutuhkan meliputi keahlian memberikan solusi dari
permasalahan yang ada, keahlian ekonomi untuk menggali transaksi kontrak, serta keahlian
penunjang lainnya seperti akuntansi, teknologi informasi, pemasaran dan lain sebagainya
yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis asuransi secara menyeluruh, yang terakhir
adalah integritas, kejujuran dan kebersihan para professional agen asuransi yang benarbenar mencerminkan keunggulan produknya yang ditawarkan.
Kualitas layanan adalah salah satu atribut penting dalam industri jasa, seperti
asuransi, di samping masalah keamanan dan kepastian (yang sesuai dengan kualitas).
Pelayanan yang berkualitas tentu saja tidak sebatas senyum ramah dari petugas finacial
service consultan tetapi lebih dari itu.Menurut Parasuraman et.al (dalam lupiyoadi, 2006)
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ada lima dimensi yang relevan untuk menjelaskan kualitas pelayanan yang di kenal dengan
model SERVQUAL yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangibles.
Kelima dimensi kualitas pelayanan tersebut merupakan kunci utama untuk meningkatkan
kepuasan nasabah yang pada akhirnya berujung pada loyalitas nasabah.
Salah satu asuransi yang selama ini bertujuan untuk melayani masyakarat dengan
memberikan pelayanan yang berkualitas adalah Prudential Insurance. Didirikan pada tahun
1995, PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) merupakan bagian dari
Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka dari Inggris yang
mengelola dana sebesar lebih dari US$530 miliar dan melayani lebih dari 21 juta nasabah
di seluruh dunia (data per 31 Desember 2007). Prudential, salah satu perusahaan asuransi
jiwa terbesar di Indonesia, pertama kali memperkenalkan produk asuransi jiwa terkait
investasinya di Indonesia pada tahun 1999 dan saat ini merupakan pemimpin pasar pada
kategori produk tersebut. Dalam meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan untuk
meningkatkan daya saing terhadap kompetitor, maka Prudential Life Assurance senantiasa
berusaha melakukan inovasi baik dalam layanan maupun produk. Selain memperkenalkan
produk term insurance(asuransi berjangka), whole insurance (asuransi jiwa seumur hidup)
dan endowment(asuransi jiwa tradisional dengan kombinasi tabungan), Prudential Life
Assurance juga mengeluarakan produk Unit Link(investasi).
Asuransi Unit Link adalah produk asuransi yang menggabungkan layanan asuransi
dan investasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang.
Dengan menjadi nasabah produk Unit Link, seseorang bisa mendapatkan manfaat ganda
yaitu perlindungan asuransi dan investasi. Dengan munculnya beberapa produk bervariatif
dan berbeda-beda, salah satunya Unit Link, pelanggan merasa bahwa mereka diberikan opsi
atau alternatif untuk menginvestasi dana yang mereka punya.Sesuai data dari Asosiasi
Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), 62.41 persentasi dari polis premium adalah Unit Link.
Pertumbuhan produk Unit Link ini sangat cepat dibanding seluruh produk-produk lain di
industri asuransi. Penjualan Premi meningkat 52,89 % di tahun 2010 atau Rp. 32,5 triliun
dan di tahun 2012 penjualan premi meningkat 26 % atau Rp. 70 triliun
(www.thejakartaglobe, 2012).
Dalam rangka memberikan pelayanan serta mempertahankan para konsumen,
kaitannya dengan memperluas pasar, maka Prudential selain menggunakan sistem
keagenan juga membuka jalur distribusi lain seperti Bancassurance, Direct Marketing dan
Telemarketing. Bancassurance merupakan suatu konsep dimana nasabah dapat terpenuhi
kebutuhannya akan pelayanan jasa keuangan pada satu tempat atau singkatnya
bancassurance merupakan layanan One Stop Financial Shopping, dimana nasabah dapat
memperoleh semua kebutuhan akan layanan perbankan dan asuransi pada satu tempat.
Beberapa Bank terkemuka yang melakukan kerjasama dengan Prudential antara lain: Bank
Permata, Citibank, UOB Buana, Standard Chartered Bank, BRI dan BII.
Bank Permata adalah salah satu bank mitra yang bekerja sama dengan PT
Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Kedua perusahaan meresmikan kerja
sama pada tanggal 2 maret 2010. Terbentuknya kerja sama strategis untuk meningkatkan
bisnis bancassurance kedua perusahaan di Indonesia. Dalam skema kerja sama
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bancassurance, Prudential Indonesia akan menjadi penyedia produk asuransi jiwa terkait
investasi secara eksklusif bagi nasabah Bank Permata. Produk ini akan dijual kepada para
nasabah Bank Permata melalui jaringan 279 kantor cabang bank tersebut yang tersebar di
seluruh Indonesia, yang dapat meningkatkan akses nasabah terhadap produk dan solusi
asuransi jiwa yang terbaik di kelasnya. Prudential juga akan memanfaatkan keahliannya
dalam manajemen penjualan asuransi, pelatihan karyawan dan pelayanan nasabah untuk
membangun landasan bancassurance yang kokoh bersama Bank Permata.Keuntungan yang
didapat bagi Bank mitra ini adalah memberikan akses kepada jasa pelayanan yang terbaik,
memberikan kesempatan untuk cross sales serta meningkatkan loyalitas dan persistensi
nasabah.
Adapun tujuan adanya Bancassurane antara lain :
1. Memberikan nilai tambah bagi Bank mitra.
2. Menyediakan jasa pelayanan Bank dan asuransi kepada nasabah Bank di satu
tempat.
3. Perusahaan asuransi dan Bank mitra bersama sama merancang produk/jasa yang
disesuaikan dengan kebutuhan nasabah Bank mitra.
Dalam Bancassurance dikenal beberapa cara penjualan diantaranya adalah
Financial Service Consultantyang mempunyai tugas yaitu:
1. Mengerti dan memahami profil nasabah dari data yang direferensikan.
2. Memberikan pelayanan terhadap nasabah mulai dari proses pengisian aplikasi
hingga polis terbit.
3. Melakukan presentasi penjualan secara tatap muka baik perorangan ataupun
kelompok.
4. Melakukan follow up setiap database yang direferensikan oleh Bank mitra
Pelayanan yang baik merupakan awal dari suatu kesuksesan, karena strategi yang
baik, perusahaan yang baik dan produk yang baik haruslah tetap dengan pelayanan yang
baik. Prudential merupakan perusahaan jasa keuangan dan asuransi yang telah terbukti
memiliki reputasi sangat baik dan layanan yang professional sehingga Financial Service
Consultant dapat meyakinkan staf bank bahwa mereka memiliki mitra yang tepat.
Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik di dalam suatu perusahaan, akan
menciptakan kepuasan bagi para konsumennya. Setelah konsumen merasa puas dengan
produk atau jasa yang diterimanya, konsumen akan membandingkan pelayanan yang
diberikan. Apabila konsumen merasa benar-benar puas, mereka akan membeli ulang serta
memberi rekomendasi kepada orang lain untuk membeli di tempat yang sama. Oleh karena
itu perusahaan harus memulai memikirkan pentingnya pelayanan pelanggan secara lebih
matang melalui kualitas pelayanan, karena kini semakin disadari bahwa pelayanan
(kepuasan pelanggan) merupakan aspek vital dalam rangka bertahan dalam bisnis dan
memenangkan persaingan (Tjiptono, 2004:145).
2. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian
ini adalah:
[Volume 6] No.2, September 2013

38

Economicus Jurnal Ilmiah - Pusma Pertiwi

ISSN:2085-8205

Bagaimana pengaruh tingkat kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan nasabah
Financial Service Consultant pada nasabah asuransi Prudential Unit Link di Bank
Permata Cempaka Putih?
3. Tujuan Penelitian
Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan Financial
Service Consultants berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat kinerja menurut
nasabah supaya asuransi Prudential dapat menyusun pertimbangan atau masukan dalam
memperbaiki tingkat pelayanan.
B. LANDASAN TEORI
1. Pengertian Kualitas Pelayanan
Menurut Yamit (2004:22), mendefinisikan kualitas pelayanan adalah kegiatan
utama atau pelengkap yang tidak secara langsung terlibat dalam proses pembuatan
produk, tetapi lebih menekankan pada pelayanan transaksi antara pembeli dan
penjual. Kualitas pelayanan adalah faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan
kualitas perusahaan dimana kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan
yang berkualitas kepada konsumen dan sebagai strategi perusahaan untuk
mempertahankan diri dan mencapai kesuksesan dalam menghadapi persaingan
(Lupiyodi, 2008:18). Berbagai definisi telah diuraikan diatas bila ditarik kesimpulan
pengertian dari kualitas pelayanan yaitu segala bentuk penyelenggaraan pelayanan
secara maksimal yang diberikan perusahaan dengan segala keunggulan dalam rangka
memenuhi kebutuhan konsumen demi memenuhi harapan konsumen.
2. Jasa (Service)
Sedangkan Kotler dan Keller (2006), Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja
yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain pada konsep yang tidak berwujud dan
tidak mengakibatkan kepemilikan. Produk jasa dapat terikat atau tidak terikat pada
suatu produk fisik.
3. Pengertian Kepuasan Nasabah
Tjiptono (2005:349) mengemukakan bahwa kepuasan nasabah adalah
tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau
jasa. Sementara Sumarwan (2003:322) mengemukakan bahwa kepuasan nasabah dan
ketidakpuasan pelanggan merupakan dampak dari perbandingan antara harapan
konsumen sebelum pembelian dengan yang sesungguhnya diperoleh konsumen dari
produk yang dibeli tersebut.
4. Dimensi Kualitas layanan (Service Quality)
Service Quality (Kulitas Layanan) adalah ukuran seberapa baik suatu layanan
menemui kecocokan dengan harpan pelanggan. Penyelenggaraan kualitas layanan
berarti melakukan kompromi dengan harapan pelanggan dengan tata cara yang
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konsisten. Salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas
perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada
pelanggan. Keberhasilan perusahaan dalam memberikan layanan yang bermutu
kepada pelanggannya, pencapaian pasar yang tinggi serta peningkatan profit
perusahaan tersebut sangat ditentukan oleh kualitas layanan yang diberikan.
Salah satu pendekatan kualitas layanan yang banyak dijadikan acuan dalam
penelitian adalah metode SERVQUAL (Service Quality). SERVQUAL ini dibangun
atas adanya perbandingan dua faktor utama persepsi pelayanan atas layanan yang
nyata mereka terima (perceived service) dengan layanan yang sesungguhnya
diharapkan atau diinginkan (expected service).
Jika kenyataannya lebih dari yang diharapkan, maka layanan dapat dikatakan
bermutu, sedangkan jika kenyataan kurang dari yang diharapkan, maka layanan yang
dikatakan tidak bermutu dan apabila kenyataan sama dengan harapan, maka layanan
akan dikatakan memuaskan.
Salah satu cara agar penjualan jasa satu perusahaan lebih unggul dibandingkan
perusahaan pesaingnya adalah dengan memberikan pelayanan yang berkualitas dan
bermutu yang memenuhi tingkat kepentingan konsumen. Tingkat kepentingan
konsumen terhadap jasa yang akan diterima dapat dibentuk berdasarkan pengalaman
dan saran yang mereka peroleh. Konsumen memilih pemberi jasa berdasarkan
peringkat kepentingan. Dan setelah menikmati jasa tersebut mereka cenderung akan
membandingkannya dengan yang mereka harapkan.
Dengan demikian, Service Quality menurut Lupiyoadi (2006:148) dapat
didefinisikan seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas
layanan yang mereka terima atau peroleh.
Dalam salah satu studi mengenai SERVQUAL (Service Quality) oleh Zithaml
Parasuraman and Berry dalam buku Lupiyoadi (2006:148) disimpulkan bahwa
terdapat lima dimensi kualitas layanan.
Kelima dimensi tersebut sebagai berikut:
1. Bukti Fisik (Tangibles)
Bukti fisik yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya
kepada pihak eksternal meliputi fasilitas (gedung - gudang dan lain sebagainya),
perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan (teknologi), serta penampilan
pegawainya.
2. Keandalan (Reliability)
Keandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai
yang dijanjikan secara akuran dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan
pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua
pelanggan tanpa kesalahan, sifat simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi.
3. Tanggapan (Responsiveness)
Ketanggapan yaitu kemampuan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang
cepat dan tepat kepada pelanggan, dan dengan penyampaian infornasi yang jelas.
4. Jaminan (Assurance)
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Jaminan dan ketidakpastian yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan
pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan kepada
perusahaan.
5. Kepedulian (Empathy)
Empati yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi
kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginannya.
Gambar Dimensi SERVQUAL

Sumber: Zeithamel, Parasuraman dan Berry , ( dikutip dalam Lupiyoadi, 2006)

Dimensi kualitas yang dikemukakan oleh Zeihmal, dkk tersebut berpengaruh
pada harapan pelanggan dan kenyataan yang mereka terima. Jika kenyataannya
pelanggan menerima pelayanan melebihi harapannya, maka pelanggan akan
mengatakan pelayanannya berkualitas dan jika kenyataannya pelanggan menerima
pelayanan kurang atau sama dari harapannya, maka pelanggan akan mengatakan
pelayanannya tidak berkualitas atau tidak memuaskan.
C. METODE PENELITIAN
1. Populasi dan sampel
Data yang digunakan dalam penelitian dapat berupa populasi atau sampel.
Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik
tertentu, jelas, dan lengkap. Jumlah populasi yang digunakan adalah 100 responden
nasabah Financial Service Consultant. Sedangkan sampel adalah bagian dari
populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik
tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Karena itu jumlah
responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini ditetapkan berjumlah 50
responden, dan data dikumpulkan dengan cara mengambil sampel secara acak atau
dengan kata lain disebut random sampling. Sampel yang diambil adalah nasabah
Bank Permata yang menjadi nasabah asuransi Prudential Unit Link dalam selama 6
bulan terahkir.
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2. Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional
Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:
1. Kualitas pelayanan adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan
sesuai dengan kepentingan/harapan pelanggan. Indikator kualitas pelayanan
yaitu:
a) Reliability (kendalan) yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan
pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya kepada para
pelanggan.
b) Responsiveness (daya tangkap) yaitu kemampuan perusahaan untuk
membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat, dan dengan
penyampaian infornasi yang jelas kepada para pelanggan
c) Assurance (jaminan) yaitu kemampuan perusahaan memberikan jaminan dan
ketidakpastian yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan untuk
menumbuhkan rasa percaya pelanggan kepada perusahaan.
d) Empathy (empati) yaitu kemampuan perusahaan memberikan pelayanan
dengan cara memberikan perhatian secara individu, dan memahami kebutuhan
yang diinginkan para pelanggan.
2. Tingkat kepentingan adalah perkiraan atau keyakinan nasabah tentang apa yang
akan diterimanya bila membeli atau menggunakan suatu jasa/ produk unit link.
3. Tingkat kinerja adalah persepsi nasabah terhadap apa yang diterimanya setelah
membeli produk dan jasa tertentu.
4. Kepuasan Nasabah adalah penilaian nasabah setelah membandingkan kinerja
hasil yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya.

Variabel
Kualitas
Layanan

Tabel 2.1
Definisi Operasional Variabel Penelitian
Dimensi
Indikator Pelayanan Financial Service
Consultant
Reliability
 Penjelasan produk yang akurat
(Keandalan)
 Kedatangan waktu tepat
 Kedatangan tempat rapat/pertemuan
tidak terlambat
 Dokumentasi tanpa kesalahanan
 Pengurusan dokumentasi sesuai/atau
dalam waktu yang dijanjikan
Responsiveness
(Tanggapan)

 Kesediaan memberikan waktu yang
berharga kepada pelanggan
 Kesediaan membantu pelanggan mencari
informasi lebih lanjut mengenai produk
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 Memberikan solusi yang cepat dan
akurat
 Kesediaan membantu pelanggan jika ada
informasi yang diperlukan selain
produk asuransi
 Pelayanan yang ramah dan sopan santun
 Penjelasan produk yang tepat sesuai
kebutuhan pelanggan
 Sikap dan perilaku profesional

Assurance
(Jaminan)

Kepuasan
Nasabah

ISSN:2085-8205

Empathy
(Kepedulian)

 Memahami karakteristik individu para
pelanggan
 Memahami kebutuhan spesifik para
pelanggan
 Memberikan pelayanan adil dan cara
tidak pilih kasih

penilaian yang
diberikan oleh
nasabah
berdasarkan
tingkat
kinerja/kualitas
pelayanan

● Tingkat

Kepentingan
(Sangat Penting, Penting, Netral, Tidak
Penting, Sangat tidak penting)
● Tingkat Kinerja
( Sangat puas, Puas, Netral, Tidak puas,
Sangat tidak puas)

3. Teknik Analisa Data
1. Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan atau menjelaskan
karakteristik responden dan penelitian nasabah terhadap kualitas pelayanan
Financial Service Consultant tanpa melakukan pengujian atas kualitas
pelayanannya. Berdasarkan hasil jawaban kuisioner dapat diketahui penilaian
responden terhadap keempat dimensi kualitas pelayanan pada Financial Service
Consultant yang terdiri dari Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy
berdasarkan tingkat kepentingan dan kinerjanya. Melalui penilaian rata-rata (Mean)
sehingga diperoleh skor pada masing-masing variabel penelitian.
Untuk mengukur skor rata-rata digunakan rumus:
X = Xi
Yi
Y=
n

n
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Keterangan:
X = Skor rata-rata nilai kinerja
Y = Skor rata-rata nilai kepentingan/harapan
n = Jumlah responden
Dalam menganalisis data penelitian ini digunakan metode deskriptif
kuantitatif. Data Kuantitatif yaitu data dalam bentuk angka yang dapat dihitung
yang diperoleh dari perhitungan kuesioner yang akan dilakukan yang berhubungan
dengan masalah yang dibahas. Untuk menjawab perumusan masalah mengenai
sejauh mana tingkat kepuasan nasabah terhadap kinerja pelayanan Financial Service
Consultant, maka digunakan Importance-Performance Analysis (Martila and James
yang dikutip Supranto, 2011) atau Analisis Tingkat Kepentingan dan Kinerja
Kepuasan Pelanggan.
2. Skala Pengukuran
Dalam hal ini, digunakan skala 5 tingkat (Likert Scale), yang terdiri dari
sangat penting, penting, netral, tidak penting dan sangat tidak penting. Kelima
penilaian tersebut diberikan bobot sebagai berikut:
a. Jawaban sangat penting diberi nilai 5
b. Jawaban penting diberi nilai 4
c. Jawaban netral diberi nilai 3
d. Jawaban tidak penting diberi nilai 2
e. Jawaban sangat tidak penting diberi nilai 1
Untuk kinerja diberikan lima penilaian dengan nilai sebagai berikut:
a. Jawaban sangat puas dengan kinerja diberi nilai 5
b. Jawaban puas dengan kinerja diberi nilai 4
c. Jawaban netral dengan kinerja diberi nilai 3
d. Jawaban tidak puas dengan kinerja diberi nilai 2
e. Jawaban sangat tidak puas dengan kinerja diberi nilai 1
3. Importance – Performance Analysis
Analisis ini berdasarkan hasil penelitian kepentingan nasabah dari hasil
penelitian kinerja atau penampilan maka akan dihasilkan suatu perhitungan
mengenai tingkat kesesuaian antara tingkat kepentingan dan tingkat
pelaksanaannya. Tingkat kesesuaian adalah skor kinerja/pelaksanaan dengan skor
kepentingan. Tingkat kesesuaian inilah yang akan menentukan urutan prioritas
peningkatan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan.
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Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang diwakilkan oleh huruf X dan
Y, di mana X merupakan tingkat kinerja Financial Service Consultant, sedangkan Y
merupakan tingkat kepentingan/harapan nasabah terhadap pelayanan tersebut.
Adapun rumus yang digunakan adalah:
Tki =

Xi
Yi

x 100%

Di mana: Tki= Tingkat kesesuaian responden
Xi= Skor penilaian kinerja perusahaan
Yi= Skor penilaian kepentingan nasabah
4. Analisis Diagram Kartesius
Analisis diagram ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan pada
Financial Service Consultant. Analisis ini juga dapat digunakan untuk
mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan melalui peningkatan pelayanan pada
jasa tersebut. Langkah ini adalah menjabarkan variabel ke dalam diagram kartesius
berdasarkan penilaian performance (kinerja) perusahaan dan penilaian tingkat
kepentingan. Sebagai sumbu X adalah performance (kinerja) perusahaan dan sumbu
Y adalah tingkat kepentingan terhadap pelayanan para nasabah.
Diagram kartesius merupakan suatu bangun yang dibagi atas empat bagian yang
dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik-titik (I, P) di
mana:
P=

Σ

i=1

K

Xi

I=

ΣY=1= Y
i

i

K

P = Skor rata-rata seluruh faktor tingkat kinerja/pelaksanaan pelayanan
I = Skor rata-rata dari seluruh tingkat kepentingan nasabah
K = Banyaknya atribut/fakta yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan
D. PEMBAHASAN
Hasil yang didapat dari diagram kartesius, bahwa kualitas pelayanan antara tingkat
kepentingan (harapan) dan tingkat kinerja (pelaksana) adalah saling mempengaruhi satu
sama lain. Hasil dari penilaian antara tingkat kepentingan dan tingkat kinerja adalah
sebagai berikut:
1. Apabila harapan yang diinginkan oleh nasabah itu cukup tinggi tapi kinerja yang di
laksanakan oleh Financial Service Consultan tidak optimal maka pelayanan yang
diberikan belum memuaskan bagi nasabah atau tidak sesuai dengan apa yang
diharapkan oleh nasabah. Artinya kinerja harus diperbaiki
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2.

Apabila tingkat kinerja dan tingkat kepentingan sudah sesuai apa yang diharapkan
oleh nasabah, maka pelayanan yang diberikan dinilai sudah memuaskan bagi
nasabah. Artinya pelayanan ini harus dipertahankan sehingga kepuasan nasabah
tercapai.
3. Hasil penilain terakhir adalah apabila harapan yang diinginkan oleh nasabah rendah,
maka pelaksanaan atau kinerja terhadap pelayanan tidak berlebihan sehingga efisien
terhadap pelayanan yang diberikan.
E. KESIMPULAN DAN SARAN
1.Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, beberapa
simpulan dapat diambil sebagai berikut:
1. Secara keseluruhan di lihat dari tingkat kesesuaian antara tingkat kepentingan dan
tingkat kinerja dapat diketahui, hasil dari tingkat kesesuaian antara 84% sampai
dengan 98,55%. Hasil terendah tersebut dijadikan rangking atau prioritas pertama
dalam perbaikan pelayanan. Meskipun hasil tersebut masih berada dibawah nilai
100%, rata-rata nilai tingkat kesesuaian sudah diatas dari 90% maka tingkat
pelaksanaan di nilai sudah cukup memuaskan. Oleh karena itu Financial Service
Consultant perlu melakukan pembenahan untuk seluruh pelayanan agar harapan
nasabah terhadap kinerja bisa ditingkatkan, sehingga pada akhirnya dapat
meningkatkan kepuasan nasabah.
2. Di lihat dari keseluruhan, tanpa melihat pada tingkat kepentingan bahwa hasil ratarata tingkat kinerja Financial Service Consultant telah memuaskan, tercermin
dalam nilai rata-rata sebesar 3,8 dari skala 5. Namun demikian, jika dibandingkan
dengan harapan nasabah yang tercermin dalam nilai rata-rata tingkat kepentingan
sebesar 4,13, kinerja dari Financial Service Consultant belum memuaskan
nasabah.
3. Hasil dari diagram kartesius antara lain adalah:
1. Atribut-atribut yang perlu segera diperbaiki dari ke-15 atribut kualitas pelayanan
yang teridentifikasi adalah memberikan pelayanan adil dan cara tidak pilih kasih
dan penulisan dokumentasi tampa kesalahan.
2. Atribut-atribut yang perlu segera dipertahankan dari ke-15 atribut kualitas
pelayanan yang terindentifikasi adalah penjelasan produk yang akurat,
kedatangan waktu tepat, kedatangan tempat rapat/pertemuan tidak terlambat,
pelayanan yang ramah dan sopan santun, sikap dan perilaku profesional.
3. Atribut-atribut yang dinilai kurang penting oleh nasabah akan tetapi telah
dilakukan dengan cukup oleh Financial Service Consultant dari ke 15 atribut
kualitas pelayanan adalah pengurusan dokumentasi sesuai atau dalam waktu yang
dijanjikan, kesediaan membantu pelanggan mencari informasi lebih lanjut
mengenai produk, memberikan solusi yang cepat dan akurat,penjelasn produk
yang tepat sesuai kebutuhan pelanggan, memahami karakteristik individu para
pelanggan dan memberikan pelayanan adil dan cara tidak pilih kasih.
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4. atribut-atribut yang pelaksanaanya dilakukan dengan sangat baik, namun dinilai
kurang penting oleh nasabah, sehingga terkesan berlebihan. Diperoleh dari ke 15
atribut ini adalah kesediaan memberikan waktu yang berharga kepada pelanggan
dan kesediaan membantu pelanggan jika ada informasi yang diperlukan selain
produk asuransi.
2. Saran
Saran-saran yang dapat diberikan kepada Financial Service Consultant adalah sebagai
berikut:
1. Financial Service Consultan hendaknya dapat memperbaiki kualitas pelayanan
yang dianggap penting dan belum memuaskan nasabah, sehingga kualitas
pelayanan yang diberikan kepada Financial Service Consultant menjadi
meningkat dan memuaskan para nasabah asuransi Prudential unit link. Atribut
yang dimaksud adalah penulisan dokumentasi tanpa kesalahan dan memberikan
pelayanan adil dan cara tidak pilih kasih.
2. Financial Service Consultan hendaknya dapat mempertahankan kinerja yang sudah
baik atau dianggap sudah memuaskan oleh para nasabahnya, sehingga pelayanan
tersebut tidak menurun dan tetap menjadi pelayanan yang diutamakan oleh
nasabah asuransi Prudential unit link. Atribut-atribut ini adalah penjelasan
produk yang akurat, kedatangan Financial Service Consultant waktu tepat sesuai
janji, kedatangan tempat rapat/pertemuan tidak terlambat, pelyanan yang ramah
dan sopan santun, dan pelayanan dengan sikap dan perilaku profesional.
3. Financial Service Consultan hendaknya tidak berlebihan memberikan pelayanan
yang dianggap kurang penting atau kurang diharapkan oleh nasabah asuransi
Prudential unit link, sehingga pelayanan tersebut tidak membuang- buang waktu
dan biaya yang dikeluarkan. Seharusnya pelayanan tersebut diberikan kepada
prioritas yang diutamakan. Seperti pelayanan kesediaan memberikan waktu yang
berharga kepada pelanggan dan kesediaan membantu pelanggan jika diperlukan.
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ANALISA FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TURNOVER INTENTIONS TINGGI
KARYAWAN KONTRAK TELEMARKETING
PT UTAMA KARYA SENTOSA JAKARTA
(Studi pada kantor cabang PT Utama Karya Sentosa Jakarta)
Miskanik
Dosen STIE Pertiwi - Bekasi
Jl. Ir. H. Juanda No. 133 Bekasi Telp. 021 - 8808264

Abstrak
Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi langsung di
lapangan dan mengumpulkan data dan informasi melalui kuesioner untuk mendapatkan
pendapat responden mengenai faktor-faktor penyebab turnover intentions dan kaitannya
dengan tingginya tingkat turnover intentions karyawan. Jumlah responden di dalam
penelitian adalah 50 orang yang merupakan sebagian jumlah telemarketing di PT UTAMA
KARYA SENTOSA (Union Healthcare).
Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tingginya turnover intentions maka
dilakukan perhitungan analisis deskriptif, dari perhitungan diperoleh hasil bahwa faktor
jaminan keselamatan kerja, komunikasi dengan pengawas dan gaji dan tunjangan lain
merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi tingginya tingkat turnover
intentions dan untuk hubungan antara faktor-faktor penyebab turnover intentions terhadap
tingginya tingkat turnover intentions karyawan maka dilakukan penghitungan analisis
regresi linier sederhana, dari perhitungan ini diperoleh hasil persamaan Y = 15.287 +
0.0768 X. Dengan demikian setiap pertambahan nilai x sebesar 60 point maka nilai Y akan
bertambah sebesar 19.886 point. Sedangkan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara
variabel X dengan variabel Y digunakan perhitungan analisis korelasi. Dalam penelitian ini
diperoleh angka 0.272 dimana menurut tabel, hubungan ini termasuk hubungan rendah.
Selanjutnya dari perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai 7.40 % yang
artinya bahwa faktor-faktor penyebab turnover intentions memiliki pengaruh sebesar 7.40
% terhadap tingginya tingkat turnover intentions karyawan di PT UTAMA KARYA
SENTOSA (Union Healthcare). Sedangkan 92.6 % dipengaruhi oleh faktor lain selain
faktor-faktor penyebab turnover intentions.
Dari perhitungan Koefisien korelasi diperoleh nilai t hitung sebesar 3.695 dan t
tabel sebesar 2.021, hal ini berarti bahwa Ho di tolak yang berarti pula bahwa ada
hubungan antara faktor-faktor penyebab turnover intentions dengan tingginya tingkat
turnover intentions di dalam penelitian ini.
Keywords : Turnover Intentions
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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Setiap perusaahan yang bergerak di bidang industri, perbankan, maupun
manufacture tidak luput dari masalah sumber daya manusia. Sebagai salah satu
faktor yang sangat penting bagi perusahaan, maka bidang sumber daya manusia
memegang peranan yang cukup besar bagi kemajuan suatu perusahaan.
Dalam dinamika permasalahan sumber daya manusia, salah satu
permasalahan yang sudah sangat umum adalah tingginya tingkat turn-over
intentions pada telemarketing, masalah tingginya turn-over intentions di
telemarketing adalah masalah yang sudah lama sekali, dan walaupun jasa-jasa
telemarketing meningkat tahun ke tahun, masih banyak karyawan kontrak
telemarketing yang tidak betah dengan pekerjaan ini.
Permasalahan seperti ketidakpastian para pekerja kontrak telemarketing
karena dasar kontrak kerja adalah waktu yang terbatas, karyawan kontrak
telemarketing tidak punya status yang lebih pasti dibanding karyawan tetap. dimana
di dalam kontrak telemarketing tunjangan seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan,
dan sebagainya tidak ada.
Misalkan ada sifatnyapun sangat terbatas; jam kerja yang tidak memadai
sama sekali dimana load work sangat tinggi, dan tele-marketer tidak dibayar
overtime merupakan permasalahan yang memang sudah harus diterima oleh para
karyawan kontrak telemarketing.
Dari permasalahan diatas tentunya masih ada beberapa permasalahan lain
yang bisa menyebabkan tingginya tingkat turn-over intentions karyawan kontrak
telemarketing, diantaranya baik timbul dari internal karyawan ataupun dari
lingkungan external karyawan tersebut, tentunya permasalahan tingginya tingkat
turn-over intentions ini mesti dapat ditekan demi dapat tercapainya target yang telah
ditetapkan perusahaan
Hal ini dikarenakan karena perusahaan harus merekrut karyawan baru yang
pastinya tiap karyawan membutuhkan waktu dan adaptasi kembali untuk dapat
menguasai product dari PT UTAMA KARYA SENTOSA (Union Healthcare)
JAKARTA dan mampu menjualnya dengan baik sesuai dengan harapan yang
ditetapkan pada tiap telemarketer, sedangkan waktu terus berjalan dan target
pastinya sudah tidak dapat lagi dikurangi.
Dengan keadaan tersebut dipastikan bahwa perusahaan harus dapat
mendapatkan formula yang efektif dan efisien dalam menekan tingginya tingkat
Turn-Over intentions, adapun untuk menekan tingginya tingkat turn-over intentions
ini, perusahaan pastinya harus terlebih dahulu mengetahui, apa apa saja hal yang
mempengaruhi tingginya tingkat turn-over intentions karyawanya, baru selanjutnya
dapat menentukan dan menindak lanjuti tindakan apa saja yang perlu dilakukan
untuk mengatasi hal tersebut.
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2. Perumusan Masalah
Bertolak dari permasalahan di atas maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai
berikut:
1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan turn-over intentios karyawan
kontrak Telemarketing PT UTAMA KARYA SENTOSA (Union Healthcare)
JAKARTA menjadi tinggi ?
2. Dari faktor-faktor yang sudah diketahui, faktor dominan apakah yang harus
diberikan perhatian oleh Manajemen PT UTAMA KARYA SENTOSA (Union
Healthcare) JAKARTA agar dapat menekan tingginya tingkat turn-over
intentions karyawan kontrak telemarketingnya?
3. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tingginya tingkat turnover intentions
karyawan pada divisi telemarketing.
2. Untuk menentukan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan turnover
karyawan yang tinggi pada divisi telemarketing.
B.

LANDASAN TEORI
1. Pengertian Turn-Over Intentions
Harnoto (2002:2) menyatakan: “turnover intentions adalah kadar atau
intensitas dari keinginan untuk keluar dari perusahaan, banyak alasan yang
menyebabkan timbulnya turnover intentions ini dan diantaranya adalah keinginan
untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.” Pendapat tersebut juga relatif
sama dengan pendapat yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa turnover
intentions pada dasarnya adalah keinginan untuk meninggalkan (keluar) dari
perusahaan.
2. Indikasi Terjadinya Turnover Intentions

Menurut Harnoto (2002:2): “Turnover intentions ditandai oleh berbagai hal
yang menyangkut perilaku karyawan, antara lain: absensi yang meningkat, mulai
malas kerja, naiknya keberanian untuk melanggar tata tertib kerja, keberanian
untuk menentang atau protes kepada atasan, maupun keseriusan untuk
menyelesaikan semua tanggung jawab karyawan yang sangat berbeda dari
biasanya.”
Indikasi-indikasi seperti dibawah ini bisa digunakan sebagai acuan untuk
memprediksikan turnover intentions karyawan dalam sebuah perusahaan.
1. Absensi yang meningkat karyawan yang berkeinginan untuk melakukan pindah
kerja, biasanya ditandai dengan absensi yang semakin meningkat. Tingkat
tanggung jawab karyawan dalam fase ini sangat kurang dibandingkan dengan
sebelumnya.
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2. Mulai malas bekerja karyawan yang berkinginan untuk melakukan pindah
kerja, akan lebih malas bekerja karena orientasi karyawan ini adalah bekerja di
tempat lainnya yang dipandang lebih mampu memenuhi semua keinginan
karyawan bersangkutan.
3. Peningkatan terhadap pelanggaran tata tertib kerja, berbagai pelanggaran
terhadap tata tertib dalam lingkungan pekerjaan sering dilakukan karyawan
yang akan melakukan turnover.
4. Peningkatan protes terhadap atasan karyawan yang berkinginan untuk
melakukan pindah kerja, lebih sering melakukan protes terhadap kebijakankebijakan perusahaan kepada atasan. Materi protes yang ditekankan biasanya
berhubungan dengan balas jasa atau aturan lain yang tidak sependapat dengan
keinginan karyawan.
5. Perilaku positif yang sangat berbeda dari biasanya hal ini berlaku untuk
karyawan yang karakteristik positif. Karyawan ini mempunyai tanggung jawab
yang tinggi terhadap tugas yang dibebankan, dan jika perilaku positif karyawan
ini meningkat jauh dan berbeda dari biasanya justru menunjukkan karyawan ini
akan melakukan turnover.
3. Faktor – faktor Penyebab Turnover Intentions

Didalam perihal faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat turnover
Intentions didalam sebuah organisasi seperti perusahaan, pastinya akan banyak
sekali faktor-faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, baik itu berasal dari masalah
intern karyawan tersebut, maupun berasal dari masalah eksteren kehidupan
karyawan tersebut, namun dalam kesempatan ini penulis merekomendasikan
faktor-faktor yang berasal dari sebuah teori yang dikemukakan oleh seorang
professor yang bernama Frederick Herzberg dengan teori beliau yang dikenal
dengan “Motivation – Hygiene” atau juga dikenal dengan teori dua faktor.
Menurut Herzberg bahwa kebutuhan manusia terbagi menjadi dua kebutuhan
dengan mengklasifikasikan sebagai hygiene faktor dan motivators, Hygiene faktor
dapat juga disebut dengan faktor yang membuat orang menjadi tidak puas,
sedangkan motivators dapat disebut juga faktor yang membuat orang menjadi
puas.
Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Herzberg ditemukan bahwa ada
dua serangkaian kondisi., pertama kondisi ekstrinsik yaitu suatu keadaan pekerjaan
yang menghasilkan ketidak puasan jika kondisi ekstrinsik itu tidak ada, namun
apabila kondisi ekstrinsik itu ada maka pihak perusahaan tidak perlu memberi
motivasi karyawanya.
Kondisi ekstrinsik ini adalah kondisi yang membuat orang merasa tidak puas
atau dengan kata lain dapat disebut dengan faktor hygiene. Berkenaan dengan
fenomena Turnover Intentions, sudah barang tentu hal ini terjadi akibat adanya
ketidak puasan kerja yang dirasakan oleh karyawan sebagai sumber daya manusia
yang bekerja didalam sebuah perusahaan, karena sudah menjadi hukum alam
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manusia bahwa, pada saat seseorang merasa tidak puas, maka ia akan mencoba
mencari tempat ataupun hal lainya yang bisa memberinya kepuasan.
C. METODE PENELITIAN
1. Populasi dan Sampel
Populasi dari penelitian ini adalah karyawan PT UTAMA KARYA
SENTOSA (Union Healthcare) di Jakarta.. Pada penelitian ini tidak dilakukan
analisis terhadap seluruh anggota populasi, namun hanya terhadap sebagian anggota
populasi yang terpilih sebagai sample karena memenuhi kriteria yang ditetapkan
yaitu mereka yang bekerja sebagai karyawan kontrak dengan masa kerja yang
terbatas di PT UTAMA KARYA SENTOSA (Union Healthcare) di Jakarta yang
berjumlah 50 karyawan.
2. Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional
Definisi Operational Variable
1. Faktor – Faktor Penyebab Turnover Intentions
Sebagaimana yang telah penulis sampaikan didalam proposal pengajuan
skripsi maupun pada BAB sebelumnya yang telah dibahas, bahwa Penulis
berpendapat bahwa Two – Factor Theory oleh Herzberg bisa digunakan sebagai
dasar pikiran untuk meng-analisa masalah dan data yang dijadikan sebagai
faktor-faktor penyebab tingginya tingkat turnover intentions karyawan kontrak
telemarketing.
Dalam hal ini faktor ketidak puasan kerja (hygiene), merupakan variable
yang digunakan sebagai faktor penyebab turnover intentions, indikator yang
digunakan dalam pengukuran variable adalah :
a. Gaji, upah, dan tunjangan lainya
b. Kebijakan perusahaan dan administrasi
c. Hubungan baik antar-pribadi
d. Kualitas pengawasan
e. Keamanan pekerjaan
f. Kondisi kerja
g. Keseimbangan kerja dan hidup / Kepastian Status
2. Tingginya Tingkat Turnover Intentions
Variabel turnover intention adalah kecenderungan atau tingkat dimana
seorang karyawan memiliki kemungkinan untuk meninggalkan perusahaan.
Indikator yang dipergunakan untuk mengetahui intensi turnover dikembangkan
dari hasil penelitian Chen & Francesco (2000) yang meliputi:
a. Pikiran untuk keluar
b. Keinginan untuk mencari lowongan pekerjaan lain
c. Adanya keinginan untuk meninggalkan organisasi dalambeberapa bulan
mendatang.
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Variable Penelitian
1. Variable Bebas (Independent Variable)
Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Dalam
penelitian ini “Faktor-faktor Penyebab Turnover Intentions” merupakan variable
bebas, atau disebutkan sebagai variable X.
Variabel (X) diukur dengan menggunakan skala likert dengan 5 tingkat jawaban,
yaitu :
- Sangat setuju (SS)
Skor 5
- Setuju (S)
Skor 4
- Kurang setuju (KS)
Skor 3
- Tidak setuju (TS)
Skor 2
- Sangat tidak setuju (STS)
Skor 1
2. Variabel Terikat (dependent variable)
Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam
penelitian ini “Tingginya Tingkat Turnover Intention” merupakan variable
terikat, atau dalam penelitian ini disebutkan sebagai variable Y.
Variabel (Y) diukur dengan menggunakan skala likert dengan 5 tingkat
jawaban, yaitu :
- Sangat setuju (SS)
Skor 5
- Setuju (S)
Skor 4
- Kurang setuju (KS)
Skor 3
- Tidak setuju (TS)
Skor 2
- Sangat tidak setuju (STS)
Skor 1
3. Teknik Analisa Data
1. Deskriptif Statistik
Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan
pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi
yang berguna. Pengklasifikasian menjadi statistika deskriptif dan statistika
inferensia dilakukan berdasarkan aktivitas yang dilakukan.
Statistika deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang
dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun
tentang gugus induknya yang lebih besar. Contoh statistika deskriptif yang
sering muncul adalah, tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran lain di
majalah dan koran-koran.
Dengan Statistika deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji
dengan ringkas dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan
data yang ada.. Informasi yang dapat diperoleh dari statistika deskriptif ini
antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta
kecenderungan suatu gugus data.
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Statistik Deskriptif juga berkaitan dengan penerapan metode statistic untuk
mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data kauntitatif
secara deskriptif
2. Koefisien Korelasi
Koefisien korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan
hipotesis hubungan dua variable. Koefisien korelasi dapat dihitung dengan
rumus :
r=

n∑xy – ∑x ∑y
√[n ∑ x2 – (∑ x)2] [n ∑ y2 – (∑ y)2]

Dimana :
r
: Koefisien korelasi antara variabel X dan Y
n
: Banyaknya data
∑X
: Jumlah variabel X
∑Y
: Jumlah variabel Y
( ∑X2 ) : Jumlah kuadrat variabel X
( ∑Y2 ) : Jumlah kuadrat variabel Y
( ∑X )2 : Kuadrat dari penjumlahan variabel X
( ∑Y )2 : Kuadrat dari penjumlahan variabel Y
∑XY : Jumlah perkalian variabel X dan Y
Tabel 2.2
Pedoman Interprestasi Terhadap Koefisien Korelasi
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
0,8 – 1,000
Sangat Kuat
Sumber: Sugiyono (2009)
3. Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi adalah kuadarat dari koefisien korelasi ( r 2 ).
Koefisien ini disebut koefisien penentu, karena varian yang terjadi pada variabel
dependen dapat dijelaskan melalui varian yang terjadi pada variabel independen.
Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh
faktor-faktor penyebab turnover intentions (variabel X) terhadap tingginya
tingkat turnover intetnions ( variabel Y).
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Koefisien determinasi ( Kd ) dapat dihitung dengan menggunakan rumus
sebagai berikut :
Kd = r2 x 100 %
Dimana :
Kd = Koefisien Determinasi
r
= Koefisien korelasi
4. Regresi Linier Sederhana
Regresi Linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun
kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan
umum regresi linier sederhana adalah :
Y’ = a + bX
Harga a dihitung dengan rumus :
a=
b=

Y- bX
n∑xy – ∑x ∑y
n ∑ x2 – (∑ x)2

Y=
X=

∑Y

n

n∑X

n

n

Dimana :
Y = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan
a = Harga Y bila X = 0 (harga konstan)
b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka
peningkatan ataupun penurunan dependen yang yang didasarkan pada
variabel independen
X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu
5. Uji Hipotesis
Untuk mengetahui apakah hasil yang diperoleh melalui perhitungan korelasi
maka harus dilakukan pengujian hipotesis untuk membuktikan atau menguatkan
hasil yang telah diperoleh dengan cara sebagai berikut :
a. Hipotesis Statistik
Ho = 0 : Berarti tidak terdapat hubungan antara faktor-faktor penyebab
turnover intentions terhadap tingginya turnover intentions
Ha ≠ 0 : Berarti terdapat hubungan antara faktor-faktor penyebab turnover
intentions terhadap tingginya turnover intentions
b. Perhitungan t hitung dan t tabel
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Setelah ditentukan nilai r maka untuk mengetahui apakah penelitian
yang dilakukan akan menerima hipotesis atau sebaliknya maka digunakan
rumus hipotesis dengan menggunakan uji signifikan korelasi atau yang
dikenal dengan uji t (t-test), α = 0.05 atau 5% (tingkat signifikasi),
dk =
n-2.
Langkah terakhir dari analisa untuk menguji kebenaran hipotesis maka
digunakan t hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

t hitung

=

r

n

2

1

r

2

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut :
Jika t hitung ≥ t tabel : Maka Ho ditolak, Ha diterima artinya terdapat
pengaruh antara variabel faktor-faktor penyebab
turnover intentions (X) dengan variabel tingginya
tingkat turnover intentions (Y)
Jika t hitung ≤ t tabel :
Maka Ho diterima, Ha ditolak artinya tidak terdapat
pengaruh antara variabel faktor-faktor penyebab
turnover intentions (X) dengan Variabel tingginya
tingkat turnover intentions
D. PEMBAHASAN
Persamaan regresi yang telah ditemukan dapat digunakan untuk melakukan
prediksi (ramalan) bagaimana individu dalam variabel dependen akan terjadi bila
individu dalam variabel independen ditetapkan. Misalnya nilai faktor-faktor penyebab
turnover intention yang diberikan adalah 60, maka nilai rata – rata tingginya tingkat
turnover intentions adalah :
Y = 15.287 + 0.0768 X
Y = 15.287 + 0.0768 (60)
= 15.278 + 4.608
= 19.886
Dari hasil persamaan regresi linier sederhana di atas dapat di artikan bahwa
apabila nilai faktor-faktor penyebab turnover intention bertambah menjadi 60 maka
akan dapat meningkatkan nilai tingginya tingkat turnover intentions karyawan menjadi
19.886.
Nilai r = 0.272 termasuk dalam bagian tingkat hubungan rendah, artinya adanya
hubungan yang rendah dan positif antara faktor-faktor penyebab tingginya turnover
intentions dengan tingginya tingkat turnover intentions. Hal ini menunjukkan bahwa
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semakin tinggi nilai faktor-faktor penyebab turnover intentions akan berpengaruh
positif terhadap turnover intentions tinggi.
Kontribusi faktor-faktor penyebab turnover intentions (X) terhadap turnover
intentions tinggi (Y) adalah sebesar 7.40 %, sedangkan selisihnya adalah 92.6 %
merupakan faktor-faktor lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini.
t hitung sebesar 3.695. Selanjutnya dicari nilai t tabel dengan taraf kesalahan α
= 5% ( ρ=0,05) uji dua pihak dengan dk = n-2, dari tabel diperoleh nilai t tabel sebesar
2,021. Dengan dibandingkan antara t hitung dan t tabel diperoleh bahwa t hitung lebih
besar dari t tabel (3.695 > 2,021). Dengan demikian hipotesis H0 ditolak, sehingga
kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan antara faktor-faktor penyebab
turnover intentions terhadap tingginya tingkat turnover intentions yang terjadi pada
karyawan kontrak telemarketing.
E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Dari hasil analisa baik secara deskriptif maupun statistik maka dapat ditarik
kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :
Dari beberapa faktor-faktor penyebab turnover intentions, terjawab dan
terbukti bahwa jaminan keselamatan kerja, komunikasi dengan pengawas dan gaji
dan tunjangan lain merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi tingginya
tingkat turnover intentions pada karyawan kontrak telemarketing PT UTAMA
KARYA SENTOSA (Union Healthcare) di Jakarta, dengan keterangan interval
kategori nilai 4.04, yang artinya menyatakan setuju sesuai dengan table 4.4.
Variabel faktor-faktor penyebab turnover intentions yang merupakan faktor
ketidak puasan kerja secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap tingginya
tingkat turnover intentions, Untuk besar kecilnya pengaruh faktor-faktor penyebab
tingginya turnover intentions terhadap tingginya tingkat turnover intentions dapat
diprediksi melalui persamaan regresi Y = 15.287 + 0.0768 X.
Hal ini memberikan jawaban bahwa dalam rangka menekan dan mengurangi
tingkat tingginya turnover intentions karyawan kontrak telemarketing di PT
UTAMA KARYA SENTOSA (Union Healthcare) di Jakarta, maka faktor-faktor
penyebab turnover intentions perlu ditekan ketidak puasanya agar dapat menekan
dan mengurangi tingginya tingkat turnover intentions karyawan.
Dengan penekanan dari ketidakpuasan faktor-faktor penyebab turnover
intentions yang meliputi : Gaji, upah dan tunjangan lainya, Kebijakan perusahaan
dan administrasi, Hubungan baik antar pribadi, Kualitas pengawasan, Keamanan
pekerjaan, Kondisi kerja, Keseimbangan kerja dan hidup / Kepastian Status baik
secara bartahap ataupun langsung maka diharapkan akan dapat menekan pula
tingginya tingkat turnover intentions karyawan.
Tingginya tingkat turnover intentions karyawan karyawan di PT UTAMA
KARYA SENTOSA (Union Healthcare) di Jakarta, dipengaruhi faktor-faktor
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penyebab turnover intentions sebesar 7.40% sedangkan sisanya 92.6% dipengaruhi
oleh faktor lainnya yang tidak diteliti seperti misalnya jarak kantor yang berjauhan,
kepuasan kerja, karyawan stres karena tidak dapat memenuhi target yang
ditetapkan, dan lain sebagaimya.
2. Saran
Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah disimpulkan, maka peneliti
dapat memberikan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak
yang terkait
1. Bagi PT UTAMA KARYA SENTOSA (Union Healthcare) di jakarta
Berdasarkan penelitian terlihat bahwa faktor-faktor penyebab turnover intentions
yang meliputi : Gaji, upah dan tunjangan lainya, Kebijakan perusahaan dan
administrasi, Hubungan baik antar pribadi, Kualitas pengawasan, Keamanan
pekerjaan, Kondisi kerja, Keseimbangan kerja dan hidup / Kepastian Status dapat
mempengaruhi tingginya tingkat turnover intention karyawan pada PT UTAMA
KARYA SENTOSA (Union Healthcare) di Jakarta.
Dengan demikian guna mencegah terjadinya tingkat turnover intention karyawan
kontrak telemarketing yang tinggi, manajemen dari PT UTAMA KARYA
SENTOSA (Union Healthcare) di Jakarta, sebaiknya untuk dapat menekan
ketidak puasan faktor-faktor penyebab turnover intentions dengan baik agar para
karyawan kontrak telemarketing cenderung menginginkan untuk tetap tinggal di
perusahaan dan perusahaan berupaya untuk mencegah kecenderungan karyawan
untuk meninggalkan perusahaan menjadi semakin kecil.
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