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ABSTRACT 

THE EFFECT OF LEADERSHIP, WORKLOAD, AND WAGES ON JOB 

SATISFACTION OF PRODUCTION TEAM PT. ARKELINDO BARA 

SEJAHTERA CIAMIS REGENCY 

 

By: 

AI SITI NURHASANAH 

183402023 

 

Under the guidance of: 

H. Epi Dani Harison 

Alfin Nur Fahmi Mufreni 

 

The aims of the reseach was to determine and analyze the effect of 

leadership, workload, and wages on job satisfaction of production team at PT. 

Arkelindo Bara Sejahtera Ciamis Regency. The reseach method used is a survey 

method, data obtained directly through questionnaires to 46 respondents taken 

from production team at PT. Arkelindo Bara Sejahtera Ciamis Regency. Sampling 

using cluster sampling and the method of analysis used in this study is multiple 

linear regression analysis. Based on the research result show that leadership and 

wages, there was a positive and significant effect on job satisfaction, while 

workload has a negative and significant effect on job satisfaction. Leadership, 

workload, and wages simultaneously or partially have a significant effect on job 

satisfaction of production team at PT. Arkelindo Bara Sejahtera Ciamis Regency. 

 

Keywords: Leadership, Workload, Wages, Job Satisfaction. 
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ABSTRAK 

PENGARUH KEPEMIMPINAN, BEBAN KERJA, DAN UPAH 

TERHADAP KEPUASAN KERJA TIM PRODUKSI PT. ARKELINDO 

BARA SEJAHTERA KABUPATEN CIAMIS 

 

Oleh: 

AI SITI NURHASANAH 

183402023 

 

Di bawah bimbingan: 

H. Epi Dani Harison 

Alfin Nur Fahmi Mufreni 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh 

Kepemimpinan, Beban Kerja, dan Upah terhadap Kepuasan Kerja Tim Produksi 

PT. Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode survey, data yang diperoleh langsung melalui kuesioner 

kepada 46 responden yang diambil dari tim produksi PT. Arkelindo Bara 

Sejahtera Kabupaten Ciamis. Penarikan sampel menggunakan Cluster Sampling 

dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan, 

dan upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, sedangkan 

beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. 

Kepemimpinan, beban kerja, dan upah secara simultan maupun parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja tim produksi PT. Arkelindo Bara 

Sejahtera Kabupaten Ciamis. 

 

Kata Kunci: Kepemimpinan, Beban Kerja, Upah, Kepuasan Kerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan globalisasi ekonomi yang pesat saat ini telah menciptakan 

tantangan yang menarik bagi perkembangan kajian manajemen sumber daya 

manusia, sebagaimana diketahui bahwa imbas pesatnya globalisasi ekonomi telah 

mendorong adanya integrasi ekonomi kawasan, regional bahkan dunia. Suasana 

evolusi ekonomi yang terjadi ini, menyebabkan persaingan yang semakin ketat 

antar perusahaan. Kemajuan organisasi atau perusahaan tidak lepas dari adanya 

sumber daya manusia yang memadai dan mampu bersaing. Oleh karena itu, setiap 

perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan setiap sumber daya 

manusianya dengan baik agar tujuan perusahaan mampu dicapai. 

Sutrisno (2017: 20)  menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah 

suatu sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu organisasi, sebab sumber daya 

manusia merupakan sumber yang berperan aktif terhadap jalannya organisasi dan 

proses pengambilan keputusan. Tidak ada yang dapat menggantikan fungsi dan 

peran manusia untuk menggerakkan sebuah perusahaan meskipun perusahaan 

tersebut telah memiliki finansial yang kuat, bahan baku yang tersedia, memiliki 

teknologi yang mutakhir, serta ditunjang dengan sistem manajemen yang baik, 

jika sumber daya manusianya tidak memadai maka seluruh faktor produksi 

tersebut tidak dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini menjadikan 

sumber daya manusia menjadi salah satu aset terpenting bagi setiap perusahaan. 
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Dapat dikatakan bahwa karyawan adalah salah satu faktor penting dalam 

menentukan terwujudnya tujuan suatu perusahaan. 

Mengingat tuntutan dan tanggung jawab besar yang harus dijalankan oleh 

karyawan, maka sudah selayaknya perusahaan melakukan suatu mekanisme 

pemeliharaan sumber daya manusia dengan memperhatikan kepuasan kerjanya. 

Menurut Sutrisno (2017: 74), kepuasan kerja adalah reaksi emosional yang 

kompleks. Reaksi emosianal ini merupakan akibat dari dorongan, keinginan, 

tuntutan dan harapan karyawan terhadap pekerjaan yang dihubungkan dengan 

realitas-realitas yang dirasakan karyawan sehingga menimbulkan suatu bentuk 

reaksi emosional yang berwujud perasaan senang, perasaan puas maupun perasaan 

tidak puas. Kepuasan kerja ini didapat apabila ada kesesuaian antara harapan 

pekerja dan kenyataan yang didapatkan di tempat kerja karyawan yang merasa 

kepuasan kerjanya terpenuhi cenderung bertahan bekerja untuk perusahaan.  

Kepuasan kerja adalah salah satu kunci bagi karyawan dalam menjalankan 

tugasnya, karyawan yang memiliki kepuasan kerja akan menunjukkan sikap dan 

emosi yang positif sehingga mampu bekerja dengan baik. Selain itu, kepuasan 

kerja karyawan akan berdampak positif terhadap kualitas pelayanan yang akan 

diberikan nantinya dan bagi perusahaan kepuasan kerja akan berdampak positif 

terhadap efektivitas perusahaan melalui perbaikan sikap dan tingkah laku serta 

keterampilan karyawan. Selanjutnya bagi masyarakat tertentu akan menikmati 

hasil produksi yang maksimum dari perusahaan. Namun sebaliknya karyawan 

yang tidak memperoleh kepuasan kerja akan tercermin dalam sikap dan 

perilakunya yang cenderung negatif. Karyawan seperti ini akan sering melamun, 
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mempunyai semangat kerja yang rendah, cepat lelah dan bosan, emosinya tidak 

stabil, sering absen dan melakukan kesibukan yang tidak ada hubungannya 

dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Oleh karena itu kepuasan kerja 

mempunyai arti penting baik bagi pekerja maupun perusahaan, dengan kepuasan 

kerja yang dirasakan maka seorang karyawan dapat bekerja secara optimal. 

Beberapa faktor yang memengaruhi kepuasan kerja karyawan dalam sebuah 

perusahaan antara lain kepemimpinan, beban kerja, dan upah. 

Dalam menciptakan kepuasan kerja maka dibutuhkan kepemimpinan yang 

baik. Menurut Fahmi (2016: 105) kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang 

mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, memengaruhi 

dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang 

direncanakan. Kepemimpinan dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, 

sehingga dapat ditentukan langkah-langkah perbaikan untuk lebih memacu tingkat 

kepuasan. Hal ini betujuan agar mereka merasa lebih dihargai dan diperhatikan 

kesejahteraannya sehingga karyawan akan memberikan kontribusi lebih baik pada 

perusahaan dan pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan.  

Pemberian tanggung jawab kepada karyawan merupakan beban kerja yang 

harus dikerjakan dan diselesaikan oleh setiap karyawan yang bekerja di 

perusahaan, sehingga pemberian beban kerja perlu dipertimbangkan baik oleh 

perusahaan. Koesomowidjojo (2017: 21) mengemukakan bahwa beban kerja 

merupakan segala bentuk pekerjaan yang diberikan kepada sumber daya manusia 

untuk diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Jika kemampuan karyawan lebih 

tinggi dari pada tuntutan pekerjaan, maka akan menimbulkan rasa bosan saat 
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bekerja sehingga karyawan menjadi kurang produktif. Sebaliknya, apabila 

kemampuan karyawan lebih rendah dari pada tuntutan kerja yang diberikan, maka 

akan mengakibatkan kelelahan dan memicu terjadi stres yang dapat berujung pada 

menurunnya tingkat kepuasan kerja.  

Selain kepemimpinan dan beban kerja, upah merupakan salah satu 

komponen yang memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kepuasan 

kerja. Menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah 

didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan 

dilakukan. Dalam pemberian upah, suatu perusahaan harus memperhatikan prinsip 

keadilan dan kelayakan. Upah akan menentukan dedikasi, loyalitas, dan prestasi 

terhadap pekerjaan yang diamanahkan pada karyawan. Upah yang diberikan 

dengan benar dapat menyebabkan karyawan merasa puas dan termotivasi untuk 

mencapai tujuan. 

Di tengah pandemik Covid-19, Kementerian Pertanian tetap konsisten dan 

terus menggenjot produksi dan ekspor komoditas perkebunan, khususnya produk 

turunan kelapa utamanya Coconut Charcoal dalam rangka akselerasi Gerakan 

Peningkatan Ekspor 3 kali lipat (Gratieks) hingga tahun 2024. Coconut Charcoal 

banyak dimanfaatkan selain untuk bahan obat dan farmasi, juga digunakan 
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sebagai bahan bakar shisha/hookah atau roko Arab kawasan Timur Tengah, 

sedangkan di kawasan Eropa digunakan sebagai bahan bakar BBQ (barbeque).  

PT. Arkelindo Bara Sejahtera merupakan salah satu industri yang bergerak 

dalam bidang produksi briket arang kelapa (Charcoal Briquettes/Coconut 

Charcoal) yang berlokasi di Jl. Cihaurbeuti-Panumbangan, Dusun Bojong RT.007 

RW.012 Desa Padamulya, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis, Jawa 

Barat 46262. Produk briket arang kelapa tersebut diekspor untuk memenuhi 

permintaan pasar Eropa dan Timur Tengah. Direktur Jenderal Perkebunan 

menyatakan bahwa kebutuhan arang kelapa atau briket sangat prospektif dan 

berpotensi dilakukannya perluasan pasar, karena sampai saat ini produk briket 

dunia terutama BBQ  masih dikuasai arang kayu, dan negara-negara maju yang 

merupakan konsumen terbesar akan produk ini sadar betul berapa besar kerusakan 

hutan atau pohon-pohon yang ditebang untuk keperluan arang briket. Sehingga ke 

depan, potensi Coconut Charcoal ini dapat menjadi produk substitusi dari arang 

kayu yang dimana tidak merusak alam dan ramah lingkungan.  

Berdasarkan riset awal yang dilakukan peneliti di PT. Arkelindo Bara 

Sejahtera Kabupaten Ciamis menunjukkan indikasi dimana sebagian karyawan 

kurang memiliki kepuasan terhadap pekerjaannya. Kebijakan mengenai promosi 

jabatan yang ditetapkan perusahaan belum sesuai dengan prestasi kerja yang 

dimiliki karyawan, gaji/upah yang diterima oleh karyawan belum sesuai dengan 

yang mereka harapkan, serta terdapat beberapa karyawan yang tidak mendapatkan 

tunjungan kerja seperti tunjangan kesehatan dan lainnya sehingga menyebabkan 

menurunnya kepuasan kerja pada diri karyawan.  
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Selanjutnya dalam menciptakan kepuasan kerja karyawan pimpinan harus 

dapat memberikan motivasi bagi para pekerja. Permasalahan yang terjadi 

mengenai kepemimpinan yang diterapkan di PT. Arkelindo Bara Sejahtera 

Kabupaten Ciamis yaitu sikap pimpinan yang keras dan kurang menerima 

pendapat bawahan sehingga menyebabkan hubungan antara pimpinan dan 

bawahan menjadi kurang baik serta pimpinan juga kurang mendengarkan keluhan 

dari bawahan. Kondisi tersebut menyebabkan karyawan merasa tidak nyaman dan 

menurunkan kepuasan kerja karyawan. Selain itu, karyawan masih merasa kurang 

mendapatkan dorongan/motivasi dari pimpinan dalam melaksanakan 

pekerjaannya sehingga menyebabkan karyawan kurang optimal dalam bekerja.  

Kemudian penurunan kepuasan kerja yang ada pada karyawan dipengaruhi 

oleh peningkatan beban kerja. Berbagai jenis pekerjaan yang harus dikerjakan 

oleh masing-masing karyawan dengan volume pekerjaan, waktu penyelesaian dan 

tekanan yang beragam menjadi sebuah beban kerja tersendiri bagi karyawan. 

Pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan pada masing-masing bidang sudah 

sesuai dengan kemampuan karyawannya. Namun masih terdapat beberapa 

karyawan yang belum maksimal dalam kinerjanya. Diketahui bahwa jam kerja 

karyawan di PT Arkelindo Bara Sejahtera yakni 9 jam dengan waktu istirahat 1 

jam serta jumlah hari kerja 6 hari dalam satu minggu. Apabila perusahaan 

memiliki target produksi yang cukup tinggi, biasanya perusahaan meminta 

karyawan untuk tetap masuk meskipun pada hari libur nasional atau menambah 

jam kerja (lembur). Hal ini akhirnya mendorong keluhan-keluhan dari karyawan 
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karena volume pekerjaan yang terlalu berat sehingga membuat mereka mudah 

merasa lelah dalam bekerja.  

Permasalahan lain yang terjadi yaitu mengenai penetapan upah yang 

dilakukan oleh PT Arkelindo Bara Sejahtera. Pemberian upah pada tim produksi 

PT Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis belum memenuhi standar UMK 

(Upah Minimum Kabupaten/Kota). Adapun tata cara sistem pengupahan yang 

digunakan oleh PT. Arkelindo Bara Sejahtera untuk karyawan bagian produksi 

yaitu sistem upah harian dengan upah sebesar Rp. 50.000,- per hari, pembayaran 

upah dilakukan setelah berakhir 1 periode kerja (2 minggu). Standar Upah 

Minimum Kabupaten Ciamis tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 1.897.867,- per bulan, 

artinya upah yang diberikan perusahaan masih di bawah UMK 2022 Kabupaten 

Ciamis. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasikan bahwa untuk dapat 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan diperlukan kepemimpinan yang baik, 

penetapan beban kerja yang sesuai serta pemberian upah secara adil dan layak. 

Namun, belum diketahui secara pasti apakah kepemimpinan, beban kerja, dan 

upah yang ditetapkan pada PT. Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis dapat 

memberikan pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal ini dikarenakan 

belum pernah ada yang melakukan penelitian ataupun evaluasi dari pihak PT. 

Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis maupun pihak lainnya. Kemudian 

hal ini menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dan 

menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh kepemimpinan, beban kerja, dan upah terhadap kepuasan kerja. Hasil 
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penelitian ini akan di susun dengan judul “PENGARUH KEPEMIMPINAN, 

BEBAN KERJA, DAN UPAH TERHADAP KEPUASAN KERJA TIM 

PRODUKSI PT. ARKELINDO BARA SEJAHTERA KABUPATEN 

CIAMIS”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan masalah pokok yang telah diuraikan dalam latar belakang 

penelitian, maka untuk menganalisis masalah pokok tersebut perlulah dirinci 

masalah-masalah yang akan di analisis dengan identifikasi sebagai berikut: 

1. Bagaimana kepemimpinan yang diterapkan pada PT. Arkelindo Bara 

Sejahtera Kabupaten Ciamis; 

2. Bagaimana beban kerja tim produksi PT. Arkelindo Bara Sejahtera 

Kabupaten Ciamis; 

3. Bagaimana penetapan upah tim produksi PT. Arkelindo Bara Sejahtera 

Kabupaten Ciamis; 

4. Bagaimana kepuasan kerja tim produksi PT. Arkelindo Bara Sejahtera 

Kabupaten Ciamis; 

5. Sejauh mana pengaruh kepemimpinan, beban kerja, dan upah terhadap 

kepuasan kerja baik parsial maupun simultan pada tim produksi PT. 

Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan 

menganalisis: 
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1. Kepemimpinan yang diterapkan pada PT. Arkelindo Bara Sejahtera 

Kabupaten Ciamis; 

2. Beban kerja tim produksi PT. Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten 

Ciamis;  

3. Penetapan upah tim produksi PT. Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten 

Ciamis; 

4. Kepuasan kerja tim produksi PT. Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten 

Ciamis; 

5. Pengaruh kepemimpinan, beban kerja, dan upah terhadap kepuasan kerja 

tim produksi PT. Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis baik parsial 

maupun simultan. 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat berguna untuk 

pengembangan ilmu dan terapan ilmu: 

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan. 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu 

manajemen terkait manajemen sumber daya manusia khususnya 

mengenai pengaruh kepemimpinan, beban kerja, dan upah terhadap 

kepuasan kerja. 

2. Terapan Ilmu Pengetahuan 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan 

menambah wawasan serta pengetahuan dalam bidang manajemen 
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sumber daya manusia khususnya mengenai pengaruh kepemimpinan, 

beban kerja, dan upah terhadap kepuasan kerja. 

b. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dan informasi bagi staff manajemen terutama dalam 

menetapkan kebijakan yang akan digunakan dalam pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan kepemimpinan, beban kerja, upah 

dan kepuasan kerja karyawan di masa yang akan datang. 

c. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menambah 

ilmu pengetahuan, sumbangan pemikiran dan perbandingan bagi 

penelitian yang akan membahas dan mengembangkan lebih lanjut 

terutama untuk permasalahan yang sama. 

1.5 Lokasi Dan Jadwal Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Arkelindo Bara Sejahtera yang berlokasi 

di  Jl. Cihaurbeuti-Panumbangan, Dusun Bojong RT.007 RW.012 Desa 

Padamulya, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46262. 

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 9 bulan mulai dari bulan 

November 2021 sampai bulan Juli 2022. Untuk lebih lengkapnya jadwal 

penelitian terlampir pada Lampiran 1. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Pada tinjauan pustaka ini akan dijelaskan berbagai pengertian beserta 

uraiannya yang berkaitan dengan kepemimpinan, beban kerja, upah, dan kepuasan 

kerja. 

2.1.1 Kepemimpinan 

Dalam suatu perusahaan, faktor kepemimpinan memegang peranan yang 

penting karena pemimpin itulah yang akan menggerakkan dan mengarahkan 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sekaligus merupakan tugas yang tidak 

mudah, karena harus memahami setiap perilaku bawahan yang berbeda-beda. 

Bawahan dipengaruhi sedemikian rupa sehingga bisa memberikan pengabdian dan 

partisipasinya kepada perusahaan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, 

sukses tidaknya usaha pencapaian tujuan perusahaan ditentukan oleh kualitas 

kepemimpinan.   

2.1.1.1 Pengertian Kepemimpinan  

Menurut Ansory dan Indrasari, (2018: 82) kepemimpinan (leadership) 

merupakan gaya atau cara seorang pemimpin untuk memengaruhi, mengarahkan, 

mengkoordinasi serta membina para bawahannya agar bawahannya mau 

bekerjasama serta bekerja secara produktif demi mencapai tujuan perusahaan. 

Seorang pemimpin menerima setiap masukan serta pendapat dari seluruh anggota 
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organisasi. Akan tetapi dalam setiap pengambilan keputusan pemimpin harus 

dapat mengacu pada tujuan organisasi.   

Menurut Kartono dalam Sule & Prinsa (2018: 3) menyatakan bahwa 

kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif 

kepada orang lain untuk melakukan satu usaha kooperatif mencapai tujuan yang 

sudah direncanakan. 

Menurut Fahmi (2016: 105) kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang 

mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, memengaruhi 

dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang 

direncanakan.  

Rauch & Behling dalam Ansory dan Indrasari, (2018: 86) menyatakan 

bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang memengaruhi aktifitas kelompok 

yang diatur untuk mencapai tujuan bersama. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan adalah kemampuan dalam mengarahkan, memengaruhi, 

mendorong, dan mengendalikan orang lain atau bawahan untuk dapat 

menjalankan pekerjaan atas kesadarannya dalam mencapai tujuan tertentu. 

2.1.1.2 Fungsi Kepemimpinan 

Menurut Hadari Nawawi dalam Badu dan Djafri (2017: 54-55) secara 

operasional fungsi pokok kepemimpinan dapat dibedakan menjadi lima, yaitu: 

1. Fungsi Instruktif 

2. Fungsi Konsultatif 

3. Fungsi Partisipasi 

4. Fungsi Delegasi 

5. Fungsi Pengendalian 
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Ad.1. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa (isi 

perintah), bagaimana (cara mengerjakan perintah), bilamana (waktu 

memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat 

mengerjakan perintah) agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif.  

Ad.2. Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua 

arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha 

menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan 

berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. 

Ad.3. Dalam menjalankan fungsi partisipasi pemimpin berusaha mengaktifkan 

orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan 

maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh 

kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan 

yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai dengan posisi masing-

masing. 

Ad.4. Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan 

wewenang membuat atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi 

sebenarnya adalah kepercayaan seorang pemimpin kepada orang yang 

diberi kepercayaan untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakannya 

secara bertanggungjawab.  

Ad.5. Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus 

mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam 

koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan 

bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian, 
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pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, 

koordinasi, dan pengawasan. 

2.1.1.3 Pendekatan Teori Kepemimpinan 

Menurut Sutrisno (2016: 226) secara garis besar pendekatan teori 

kepemimpinan dibagi tiga aspek, yaitu teori sifat (trait theory), teori perilaku 

(behavior theory), dan teori kepemimpinan situasional (situational theory). 

Berikut ini penjelasan secara singkat masing-masing teori kepemimpinan. 

1. Pendekatan teori sifat 

Bahwa seseorang yang dilahirkan sebagai pemimpin karena memiliki sifat-

sifat sebagai pemimpin. Namun pandangan teori ini juga tidak memungkiri 

bahwa sifat-sifat kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan tetapi dapat juga 

dicapai melalui pendidikan dan pengalaman. Para penganut teori ini berusaha 

menggeneralisasi sifat-sifat umum yang dimiliki oleh pemimpin, seperti fisik, 

mental, dan kepribadian. Dengan asumsi pemikiran, bahwa keberhasilan 

seseorang sebagai pemimpin ditentukan oleh kualitas sifat atau karakteristik 

tertentu yang dimiliki dalam diri pemimpin tersebut, baik berhubungan 

dengan fisik, mental, psikologis, personalitas, dan intelektualitas. 

2. Pendekatan teori perilaku 

Teori perilaku ini dilandasi pemikiran, bahwa kepemimpinan merupakan 

interaksi antara pemimpin dengan pengikut, di dalam interaksi tersebut 

pengikutlah yang menganalisis mempresepsikan apakah menerima atau 

menolak kepemimpinannya. Pendekatan perilaku menghasilkan dua orientasi, 

yaitu perilaku pemimpin yang berorientasi pada tugas atau yang 
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mengutamakan penyelesaian tugas dan perilaku pemimpin yang beorientasi 

pada orang atau yang mengutamakan penciptaan hubungan-hubungan 

manusiawi. 

3. Pendekatan teori situasi 

Teori situasi mencoba mengembangkan kepemimpinan sesuai dengan situasi 

dan kebutuhan. Dalam pandangan ini, hanya pemimpin yang mengetahui 

situasi dan kebutuhan organisasi yang dapat menjadi pemimpin yang efektif. 

Teori situasi kontigensi berusaha meramalkan efektifitas kepemimpinan 

dalam segala situasi. Menurut model ini, pemimpin yang efektif karena 

pengaruh motivasi mereka yang positif, kemampuan untuk melaksanakan, 

dan kepuasan pengikutnya.  

2.1.1.4 Gaya Kepemimpinan 

Dalam kepemimpinan ada pula gaya (style) yang diterapkan untuk 

mengahadapi perubahan lingkungan maupun sosial untuk memantapkan strategi 

yang digunakan dalam mencapai tujuan organisasi seperti yang di ungkapkan oleh 

para ahli berikut ini.  

Menurut Siagian dalam Busro (2018: 229), ada lima macam gaya 

kepemimpinan, yaitu:  

1. Gaya kepemimpinan otokratis  

2. Gaya kepemimpinan militeralistis  

3. Gaya kepemimpinan paternalistis  

4. Gaya kepemimpinan kharismatis  

5. Gaya kepemimpinan demokratis  

Ad.1. Yakni kepemimpinan yang cenderung memiliki ciri-ciri pemimpin yang 

berkuasa sepenuhnya dalam organisasi dan tidak memperhatikan 
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kebutuhan pegawainya karena mengidentifikasi tujuan pribadi dengan 

tujuan organisasi. 

Ad.2. Kepemimpinan dalam menggerakkan pegawainya dengan menggunakan 

perintah bergantung pada jabatannya, serta menuntut disiplin yang tinggi 

dan kaku kepada pegawainya.  

Ad.3. Gaya kepemimpinan yang mengayomi karena menganggap pegawainya 

tidak bisa mengambil keputusan sendiri selalu bergantung kepada 

pimpinan dan selalu melindungi. 

Ad.4. Memiliki daya penarik yang sangat besar karena umumnya memiliki 

pengikut yang anggotanya dalam skala besar dan keikutsertaan anggota 

bersifat buta serta sangat setia kepada pimpinannya. 

Ad.5. Yakni kepemimpinan yang mengutamakan diskusi dan berusaha 

mengutamakan kerja sama dalam mencapai tujuan organisasi, pemimpin 

yang memiliki karakter untuk menerima saran dan kritik serta mengerti 

kebutuhan pegawainya. 

2.1.1.5 Indikator Kepemimpinan 

Menurut Martoyo dalam Permana, B.Y. (2020: 6), kepemimpinan 

seseorang dapat dilihat dan dinilai dari beberapa indikator sebagai berikut:   

1. Kemampuan analitis 

2. Kemampuan”berkomunikasi 

3. Keberanian 

4. Kemampuan mendengar 

5. Ketegasan 

Ad.1 Kemampuan menganalisa situasi yang dihadapi secara teliti, matang, dan 

mantap, merupakan prasyarat untuk suksesnya kepemimpinan seseorang; 
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Ad.2. Dalam memberikan perintah, petunjuk, pedoman, nasihat, seorang 

pimpinan harus menguasai teknik-teknik berkomunikasi; 

Ad.3. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam organisasi ia perlu memiliki 

keberanian yang semakin besar dalam melaksanakan tugas pokoknya yang 

telah dipercayakan padanya;  

Ad.4. Salah satu sifat yang perlu dimiliki oleh setiap pemimpin adalah 

kemampuannya serta kemauannya mendengar pendapat atau saran, 

keluhan dan kritikan dari bawahannya; 

Ad.5. Ketegasan dalam menghadapi bawahan dan menghadapi ketidaktentuan 

sangat penting bagi seorang pemimpin. 

2.1.2 Beban Kerja 

Secara umum beban kerja merupakan reaksi tubuh manusia ketika 

melakukan suatu pekerjaan eksternal. Mengingat pekerjaan manusia bersifat 

mental dan fisik, maka masing-masing mempunyai tingkat pembebanan yang 

berbeda-beda. Dari sudut pandang ergonomi, setiap beban kerja yang diterima 

seseorang harus sesuai dan seimbang terhadap kemampuan fisik maupun 

psikologis pekerja yang menerima beban kerja tersebut. 

2.1.2.1  Pengertian Beban Kerja 

Koesomowidjojo (2017: 21) mengemukakan bahwa beban kerja 

merupakan segala bentuk pekerjaan yang diberikan kepada sumber daya manusia 

untuk diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. 

Menurut Tarkawa dalam Hasyim W., (2020: 186) beban kerja adalah 

frekuensi kegiatan rata-rata dari masing-masing pekerjaan dalam jangka waktu 
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tertentu. Dapat diartikan juga bahwa beban kerja merupakan kondisi dari 

pekerjaan dengan uraian tugasnya yang harus diselesaikan pada batas waktu 

tertentu. 

Menurut Kasmir (2017: 40) beban kerja (workload) merupakan 

perbandingan antara total waktu untuk menyelesaikan tugas pekerjaan terhadap 

total waktu standar dikalikan dengan 100%.  

Permendagri No.12/2008 dalam Rolos, J.K.R., dkk. (2018: 21) 

menyatakan bahwa beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh 

suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan 

norma waktu. Jika kemampuan pekerjaan lebih tinggi daripada tuntutan pekerjaan, 

akan muncul perasaan bosan. Namun sebaliknya, jika kemampuan pekerjaan lebih 

rendah dari tuntutan pekerjaan, maka akan muncul kelelahan yang lebih. Beban 

kerja yang dibebankan kepada karyawan dapat dikategorikan ke dalam tiga 

kondisi yaitu beban kerjayang sesuai standar, beban kerja yang terlalu tinggi (over 

capacity), dan beban kerja yang terlalu rendah (under capacity). 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

beban kerja adalah sesuatu yang muncul dikarenakan jumlah kegiatan atau tugas-

tugas  yang harus diselesaikan oleh karyawan atau tenaga kerja dalam jangka 

waktu tertentu. 

2.1.2.2 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Beban Kerja  

Koesomowidjojo (2017: 24), menyatakan bahwa dalam menganalisis 

beban kerja, suatu perusahaan tentunya memiliki harapan agar beban yang diampu 

seorang karyawan tidak memberatkan dan sesuai dengan kemampuan seorang 
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karyawan pada umumnya. Untuk itu perusahaan hendaknya memerhatikan faktor-

faktor yang memengaruhi beban kerja antara lain sebagai berikut: 

1. Faktor Internal 

Faktor internal yang memengaruhi beban kerja adalah faktor yang berasal dari 

dalam tubuh akibat dari reaksi beban kerja eksternal seperti berupa jenis 

kelamin, usia, postur tubuh, status kesehatan (faktor somatis) dan motivasi, 

kepuasan, keinginan atau persepsi (faktor psikis). Jenis kelamin, usia, postur 

tubuh dan status kesehatan adalah hal yang dipertimbangkan oleh perusahaan 

dalam memberikan tanggung jawab suatu pekerjaan. Selain faktor fisik yang 

akan memengaruhi beban kerja, faktor psikis yang berupa motivasi, kepuasan, 

keinginan atau persepsi juga akan memengaruhi beban kerja seorang 

karyawan. Motivasi seseorang akan sangat menentukan kualitas kerjanya. 

Motivasi kerja yang rendah tentunya dapat menyebabkan seorang karyawan 

melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan/lembaga/instansi.  

2. Faktor Eksternal 

Faktor eskternal dalam dunia kerja juga akan memengaruhi beban kerja 

karyawan. Faktor eksternal yang dimaksud adalah faktor yang berasal dari luar 

tubuh karyawan seperti berikut: 

a. Lingkungan kerja 

Lingkungan kerja yang nyaman tentunya akan berpengaruh terhadap 

kenyamanan karyawan menyelesaikan pekerjaannya. Akan tetapi, apabila 

lingkungan kerja dalam hal ini penerangan cahaya yang kurang optimal, 
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suhu ruang yang panas, debu, asap, paparan zat kimia selama bekerja, 

rendahnya kesadaran untuk melakukan manajemen ruangan sehingga 

kebisangan akibat suara mesin atau produksi suara lainnya yang akan 

timbul selama dalam proses produksi, tentunya akan membuat 

ketidaknyamanan bagi karyawan. Pada puncaknya karyawan akan 

melakukan pekerjaan tidak sesuai standar atau tidak sesuai dengan target 

yang telah ditetapkan sebelumnya akibat dari kondisi lingkungan yang 

kurang mendukung. 

b. Tugas-tugas fisik 

Tugas-tugas fisik yang dimaksud adalah hal-hal yang berhubungan dengan 

alat-alat dan sarana bantu dalam menyelesaikan pekerjaan, tanggung jawab 

pekerjaan, bahkan hingga tingkat kesulitan yang dihadapi ketika 

menyelesaikan pekejaan. Contoh kasus yang dapat dijadikan cermin bagi 

perusahaan adalah apabila pekerja yang sudah lama bekerja di suatu 

perusahaan, tetapi pada saat yang bersamaan perusahaan mendatangkan 

mesin-mesin alat bantu produksi yang baru dan berbeda pengoperasiannya 

dengan mesin yang lama. Perusahaan yang melakukan hal ini tentunya 

harus siap ketika kinerja karyawannya akan menurun apabila pada saat itu 

karyawan tidak dipersiapkan untuk menghadapi ketidakmampuan dalam 

mengoperasikan mesin produksi yang baru. Ketidakmampuan karyawan 

dalam menghadapi mesin produksi yang baru tanpa adanya pelatihan 

dalam pengoprasian mesin yang baru, membuat beban kerja yang diterima 

oleh karyawan tentunya akan berlipat ganda. Selain harus menyelesaikan 
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target produksi, ia pun harus benar-benar memahami pengoperasiannya. 

Kurangnya pemahaman akan pengoperasian mesin produksi yang baru 

akan dapat menghambat dan menurunkan angka produksi.  

c. Organisasi kerja 

Seorang karyawan tentunya membutuhkan jadwal kerja yang teratur dalam 

menyelesaikan pekerjaannya sehingga lamanya waktu bekerja, shift kerja, 

istirahat, perencanaan karir hingga penggajian/pengupahan akan turut 

memberikan kontribusi terhadap beban kerja yang dirasakan oleh masing-

masing karyawan. Aturan organisasi untuk mengatur shift kerja sesuai 

periode tertentu, akan sangat melelahkan bagi karyawan yang 

menjalaninya. Organisasi hendaknya ikut berempati dan bertanggung 

jawab atas beban kerja yang harus diemban oleh setiap karyawan karena 

beban kerja yang berlebihan, baik yang berhubungan dengan fisik maupun 

psikis dari karyawan tentunya akan meningkatkan dampak stres/tekanan 

saat bekerja. Stres/tekanan kerja yang dialami dapat berupa kelelahan yang 

berlebihan ketika harus menghadapi pekerjaan. Sementara itu, tekanan 

psikis yang dialami oleh karyawan yang mengalami beban kerja cukup 

tinggi dapat berupa kecemasan, kebingungan dan kemarahan. Kondisi ini 

tentunya akan sangat memengaruhi produktivitas karyawan. Adapun 

beban kerja yang terlalu sedikit akan mengakibatkan karyawan merasa 

bosan dalam bekerja, atau karena minimnya tanggung jawab yang 

diemban oleh karyawan dapat mengakibatkan kurangnya perhatian 
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karyawan pada pekerjaan yang otomatis akan menurunkan tingkat 

konsentrasi. 

2.1.2.3 Aspek Beban Kerja 

Kemampuan kerja yang berbeda-beda antara satu karyawan dan karyawan 

lain membuat suatu organisasi melakukan perhitungan beban kerja yang dapat 

dipandang dari 3 aspek yaitu aspek fisik, aspek mental dan aspek penggunaan 

waktu. Koesomowidjojo (2017: 37), mengemukakan beberapa aspek mengenai 

beban kerja diantaranya: 

1. Beban Kerja Fisik 

Pada beban kerja fisiologis, organisasi akan mengadakan pemeriksaan 

kesehatan secara menyeluruh kepada karyawan yaitu pada sistem faal tubuh, 

denyut jantung, pernapasan, serta fungsi alat indera pada tubuh karyawan. 

Kesehatan karyawan tentunya menjadi hal yang akan menjadi pertimbangan 

penting bagi organisasi untuk melanjutkan atau menghentikan kerja sama. 

Adanya gangguan kesehatan pada karyawan tentunya akan menganggu proses 

dan menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Seringnya 

karyawan absen untuk alasan kesehatan tentunya akan berpengaruh pada 

kinerjanya sendiri sebagai karyawan serta akan menghambat atau menurunkan 

kinerja timnya sehingga pada akhirnya akan berpengaruh pada produktivitas.  

2. Aspek Beban Kerja Psikis 

Beban kerja psikis karyawan merupakan beban kerja yang timbul saat 

karyawan melakukan aktivitas mental/psikis di lingkungan kerjanya. 

Organisasi tidak hanya akan menilai beban kerja secara fisik, tetapi juga 
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dibutuhkan penilaian mental dari seorang karyawan. Pada penilaian beban 

kerja psikis, organisasi akan menilai bagaimana tanggung jawab, kewaspadaan 

karyawan atas pekerjaan yang dihadapi, tingkat konsentrasi yang dimiliki oleh 

karyawan, bahkan bagaimana seorang karyawan berinteraksi dengan 

lingkungan kerjanya.  

3. Aspek Pemanfaatan Waktu 

Perhitungan beban kerja yang mendasarkan pada aspek pemanfaatan waktu 

dibedakan menjadi dua  hal berikut:  

a. Pekerjaan yang dilakukan berulang (repetitif) 

Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang memiliki siklus pekerjaan 

pendek dan berulang pada waktu yang relatif hampir sama. Pekerjaan yang 

relatif memiliki siklus pendek dan cenderung berulang akan membuat 

karyawan bosan dan akhirnya lengah. Gerakan berulang dan berlebihan 

bersamaan dengan penggunaan mesin-mesin yang memiliki getaran dan 

posisi tubuh yang sama pada beberapa waktu tertentu per harinya. 

Pekerjaan inilah yang menyebabkan risiko kecelakaan kerja semakin 

tinggi. 

b. Pekerjaan yang dilakukan tidak berulang (nonrepetitif) 

Pekerjaan nonrepetitif merupakan pekerjaan yang memiliki pola tidak 

menentu. Pekerjaan ini biasanya berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan 

administratif dan karyawan-karyawan yang beraktivitas di balik meja. 

Pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang tidak memiliki risiko besar atas 

beban kerja yang harus ditanggung tiap karyawan. Perlu dicermati bahwa 
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beban kerja yang diampu oleh karyawan tidak hanya berlaku bagi 

karyawan yang berkaitan langsung dengan pekerjaan-pekerjaan fisik yang 

terlihat berat. Pekerjaan-pekerjaan nonrepetitif pun berisiko meningkatkan 

angka beban kerja karyawan apabila organisasi/perusahaan tidak jeli 

dalam mengatasi hal tersebut.  

2.1.2.4 Manfaat Analisis Beban Kerja 

Suatu organisasi melakukan analisis beban kerja untuk dapat memperbaiki 

kualitas dari sumber daya manusia yang diberdayakan. Adapun manfaat analisis 

beban kerja menurut Koesomowidjojo (2017: 91) sebagai berikut: 

1. Penentuan jumlah kebutuhan karyawan. 

Melakukan penentuan jumlah kebutuhan karyawan ditujukan agar organisasi 

memiliki dasar untuk melakukan penambahan (rekrutmen) atau pengurangan 

(PHK) tenaga kerja pada suatu unit kerja. Dengan mengetahui jumlah tenaga 

kerja optimal dan komposisi yang dibutuhkan pada tiap unit kerja yang 

berbeda, diharapkan akan meningkatkan efektivitas sumber daya manusia. 

2. Melakukan proses yang terorganisir dalam melakukan penambahan atau 

pengurangan karyawan. 

Proses yang terorganisir dalam melakukan penambahan atau pengurangan 

karyawan diharapkan akan menempatkan karyawan sesuai kualifikasi dan 

pendidikannya. Karyawan yang memiliki kualifikasi baik dan berprestasi 

tentunya akan ditempatkan pada posisi-posisi strategis dalam organisasi, 

mendapatkan fasilitas yang jauh lebih baik dalam organisasi. Namun, bagi 

karyawan yang memiliki kualifikasi rendah, organisasi tentunya akan 
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mengarahkan karyawan tersebut mengikuti program pelatihan dan 

pengembangan atau dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) apabila 

tidak dapat memperbaiki kinerjanya. 

3. Melakukan penyempurnaan tugas dalam jabatan-jabatan yang ada pada setiap 

organisasi. 

Untuk mencapai suatu kinerja organisasi yang unggul, penempatan sumber 

daya manusia akan disesuaikan dengan kompetensinya. Jabatan-jabatan 

strategis yang dipegang oleh sumber daya manusia yang mumpuni akan ikut 

meningkatkan produktivitas organisasi. 

4. Melakukan perhitungan beban kerja karyawan dalam suatu periode tertentu. 

Dengan melakukan perhitungan beban kerja karyawan dalam satu periode 

tertentu akan diketahui apakah dalam suatu unit kerja dibutuhkan tambahan 

tenaga kerja atau bahkan pengurangan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang 

sedikit tentunya tentunya akan menghambat tumbuh kembang perusahaan. 

Demikian pula apabila jumlah tenaga kerja berlebihan, efektivitas kerja dalam 

suatu unit kerja/organisasi tentunya akan berkurang. 

5. Penyempurnaan SOP (Standar Operating Procedure). 

Penyempurnaan SOP akan dilakukan setelah mendapatkan hasil analisis 

beban kerja. Hal ini dilakukan apabila pada beberapa unit kerja ditemukan 

satu atau beberapa pekerjaan yang memiliki beban kerja atau mendatangkan 

dampak kerja yang cukup signifikan, baik kepada karyawan sebagai individu, 

unit kerja sebagai kelompok maupun perusahaan sebagai organisasi dimana 

karyawan tersebut bekerja. 
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6. Penyempurnaan struktur organisasi. 

Penyempurnaan ini tentunya dengan tujuan agar unsur- unsur di dalam 

organisasi yang mengalami perubahan utamanya karyawan yang bekerja di 

dalamnya dapat bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Ketika 

analisis beban kerja dilakukan, akan diketahui pada bagian mana sajakah 

yang memerlukan perbaikan akibat dari terlalu tingginya atau terlalu 

rendahnya beban kerja karyawan pada bagian-bagian dalam organisasi. 

7. Pengukuran waktu kerja dan melakukan penentuan standar waktu dalam 

menyelesaikan tugas. 

Dalam menjalankan operasional organisasi, penentuan standar waktu dalam 

menyelesaikan tugas akan menjadi salah satu hal yang mutlak dijadikan tolok 

ukur apakah suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak. 

Minimnya penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan target waktu akan 

berimbas pada produktivitas organisasi. Namun, pada penetapan standar 

waktu kerja tentunya akan disesuaikan dengan kompetensi karyawan. 

8. Penentuan jumlah kebutuhan pelatihan (training needs) bagi karyawan. 

Dengan adanya analisis beban kerja, organisasi dapat menentukan jumlah 

kebutuhan pelatihan bagi karyawan. Penentuan jumlah kebutuhan pelatihan 

bagi karyawan dengan cara mengidentifikasi waktu normal tiap karyawan 

nilainya lebih besar dibandingkan dengan waktu standar yang digunakan 

untuk melakukan suatu pekerjaan/aktivitas. Dengan mengimplementasikan 

analisis beban kerja, organisasi/perusahaan akan dapat melakukan prediksi, 
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menetapkan perhitungan komposisi jumlah karyawan, komposisi kualifikasi 

karyawan, dan komposisi pekerjaan.  

2.1.2.5 Indikator Beban Kerja 

Koesomowidjojo (2017: 33) berpendapat bahwa untuk mengidentifikasi 

hal-hal mengenai beban kerja maka terdapat beberapa indikator untuk mengetahui 

seberapa besar beban kerja yang harus diemban oleh karyawan. Indikator tersebut 

antara lain: 

1. Kondisi pekerjaan 

Kondisi pekerjaan yang dimaksud adalah bagaimana seorang karyawan 

memahami pekerjaan tersebut dengan baik. Misalnya, karyawan yang berada 

pada divisi produksi tentunya akan berhubungan dengan mesin-mesin 

produksi. Sejauh mana kemampuan dan pemahaman karyawan dalam 

penguasaan mesin-mesin produksi untuk membantu mencapai target produksi 

yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perusahaan hendaknya telah memiliki 

dan mensosialisasikan SOP (Standard Operating Procedure) kepada semua 

unsur di dalam lembaga sehingga karyawan yang bekerja di dalamnya dapat: 

a. Mudah mengoperasikan pekerjaan yang telah didelegasikan; 

b. Meminimalisir kesalahan dalam melaksanakan tahapan pekerjaan; 

c. Meminimalisir kesalahan kerja; 

d. Mengurangi beban kerja karyawan dan meningkatkan comparability, 

credibility, dan defensibility; 

e. Memudahkan evaluasi atas setiap proses kerja yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan; 



28 

 

 

 

 

f. Memudahkan karyawan dalam mengambil keputusan apabila terdapat 

perubahan dalam prosedur kerja sehingga kualitas kerja yang ditetapkan 

akan jauh lebih mudah dicapai; 

g. Memudahkan karyawan untuk memiliki komunikasi yang baik dengan 

atasan ataupun rekan sekerja. 

2. Penggunaan waktu kerja 

Waktu kerja yang sesuai dengan SOP tentunya akan meminimalisir beban 

kerja karyawan. Namun, ada kalanya suatu organisasi tidak memiliki SOP 

atau tidak konsisten dalam melaksanakan SOP, penggunaan waktu kerja yang 

diberlakukan kepada karyawan cenderung berlebihan atau sangat sempit. Rasa 

bosan yang melanda dari hari ke hari karena beban pekerjaan yang terlalu 

ringan akan membuat karyawan merasa bosan berada di tempat kerjanya. Dari 

hari ke hari pun demikian sehingga karyawan akan makin terbebani dengan 

pekerjaan yang didelegasikan kepada dirinya 

3. Target yang harus dicapai 

Target kerja yang ditetapkan oleh perusahaan tentunya secara langsung akan 

memengaruhi beban kerja yang diterima oleh karyawan. Semakin sempit 

waktu yang disediakan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu atau tidak 

seimbangnya antara waktu penyelesaian target pelaksanaan dan volume kerja 

yang diberikan, akan semakin besar beban kerja yang diterima dan dirasakan 

oleh karyawan. Untuk itu, dibutuhkan penetapan waktu baku/dasar dalam 

menyelesaikan volume pekerjaan tertentu pada masing-masing organisasi 

yang jumlahnya berbeda satu sama lain. 
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2.1.3 Upah  

Upah merupakan faktor dominan yang memungkinkan seseorang bersedia 

bekerja untuk kepentingan orang lain atau untuk perusahaan ataupun organisasi. 

Tanpa upah tidak akan ada pengertian hubungan kerja antara tenaga kerja dengan 

organisasi atau perusahaan. Pemberian upah harus memperhatikan asas keadilan 

dan kelayakan. Adil artinya sesuai dengan prestasi kerja, sedangkan layak artinya 

memenuhi kebutuhan normatif yang ideal. Dengan pemberian upah yang adil dan 

layak, pekerja akan merasa usahanya dihargai dan dinilai khusus oleh perusahaan 

sehingga para pekerja akan bekerja semaksimal mungkin kepada perusahaan. 

2.1.3.1 Pengertian Upah 

Menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

dalam Warna, Eka., dkk (2020: 358) upah didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh 

yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha 

atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut 

suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk 

tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang 

telah atau akan dilakukan. 

Menurut Edwin B. Flippo dalam Hidayat, R. (2017: 14) upah merupakan 

harga yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada karyawan atas dasar jasa 

yang telah diberikan oleh karyawan.  

Menurut Sukirno dalam Rampisela & Lumintang (2020: 304) upah dalam 

teori ekonomi diartikan sebagai pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa 

yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dengan 



30 

 

 

 

 

demikian upah dapat diartikan sebagai balas jasa yang diterima oleh tenaga kerja 

setelah melakukan suatu pekerjaan. 

Sinambela (2016:237) menyebutkan bahwa upah merupakan kompensasi 

yang dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk 

yang dihasilkan oleh pegawai. 

Dari beberapa definisi tentang upah di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa upah adalah bentuk balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada 

pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan perusahaan yang dalam 

pembayarannya disesuaikan dengan perjanjian yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. 

2.1.3.2 Proses Penentuan Upah 

Salah satu aspek yang sangat penting dalam penentuan upah adalah jumlah 

upah yang diterima tenaga kerja harus memiliki internal equity dan external 

equity. Internal equity adalah jumlah yang diperoleh dipersepsi sesuai input yang 

diberikan dibandingkan dengan pekerjaan yang sama dalam perusahaan. External 

equity adalah jumlah yang diterima dipersepsi sesuai dengan jumlah yang diterima 

dipekerjaan lain organisasi atau perusahaan. 

Menurut Veithzal Rivai dalam Efendi, R. (2020: 5) proses penentuan upah 

terbagi menjadi 4 bagian, yaitu:  

1. Analisis jabatan atau tugas  

2. Evaluasi jabatan atau tugas 

3. Survei upah 

4. Penentuan tingkat upah 

Ad.1. Analisis jabatan merupakan kegiatan untuk mencari informasi tentang 

tugas-tugas yang dilakukan, dan persyaratan yang diperlukan dalam 
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melaksanakan tugas sehingga dapat menjelaskan uraian tugas, spesifikasi 

tugas, dan standar kinerja. Kegiatan ini perlu dilakukan sebagai landasan 

untuk mengevaluasi jabatan. 

Ad.2. Evaluasi jabatan merupakan proses sistematis untuk menentukan nilai 

relatif dari suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Proses ini adalah 

untuk mengusahakan tercapainya internal equity dalam pekerjaan sebagai 

unsur yang sangat penting dalam penentuan tingkat upah. 

Ad.3. Survei upah merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat upah yang 

berlaku secara umum pada perusahaan-perusahaan sejenis yang 

mempunyai usaha atau jabatan yang sama. Kegiatan ini dilakukan untuk 

mengusahakan keadilan eksternal sebagai salah satu faktor penting dalam 

perencanaan dan penentuan upah.  

Ad.4. Setelah evaluasi jabatan dilakukan, untuk menciptakan keadilan internal 

yang menghasilkan ranking jabatan, dan melakukan survei tentang upah 

yang berlaku di pasar tenaga kerja, selanjutnya adalah penentuan upah. 

Penentuan upah didasarkan pada hasil evaluasi jabatan yang 

dikombinasikan dengan survei upah, yang terpenting dalam penentuan 

upah adalah sesuai dengan tingkat upah minimum yang telah  ditetapkan 

oleh pemerintah. 

2.1.3.3 Tujuan Pemberian Upah  

Menurut Veithzal Rivai dan Jauvani dalam Hidayat, R. (2017: 15) tujuan 

pemberian upah adalah sebagai berikut: 

1. Ikatan kerjasama 

2. Kepuasan kerja 
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3. Pengadaan efektif 

4. Motivasi 

5. Disiplin 

6. Stabilitas karyawan 

7. Pengaruh serikat buruh 

8. Pengaruh pemerintah 

Ad.1. Dengan pemberian upah terjalinlah ikatan kerja sama formal antara 

pemilik perusahaan dengan pekerja. Pekerja harus mengerjakan tugas-

tugasnya dengan baik, sedangkan pemilik perusahaan wajib membayar 

upah sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 

Ad.2. Dengan upah, pekerja akan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, 

seperti kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga 

memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya.  

Ad.3. Jika program upah ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang 

qualified untuk perusahaan akan lebih murah.  

Ad.4. Pemberian upah yang besar atau sesuai dapat dengan mudah untuk 

memotivasi para pekerja untuk bekerja lebih baik lagi. 

Ad.5. Dengan pemberian upah yang cukup besar maka disiplin pekerja semakin 

baik. Mereka akan menyadari serta menaati peraturan-peraturan yang 

berlaku. 

Ad.6. Dengan program upah atas prinsip adil dan layak serta eksternal 

konsistensi yang kompentitif maka stabilitas karyawan lebih terjamin 

karena turnover relatif kecil.  

Ad.7. Dengan program upah yang baik pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan 

dan pekerja akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. 
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Ad.8. Jika program upah sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku 

(seperti batas upah minimum), maka intervensi pemerintah dapat 

dihindarkan.  

2.1.3.4 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Upah  

Heidjerachman dan Suad dalam Maheswara (2016: 4277), mengemukakan 

faktor penting yang memengaruhi tinggi rendahnya pemberian upah, antara lain: 

1. Penawaran dan permintaan tenaga kerja 

2. Organisasi buruh 

3. Kemampuan untuk membayar 

4. Produktivitas 

5. Biaya hidup 

6. Pemerintah 

Ad.1. Penawaran dan permintaan tenaga kerja berpengaruh terhadap penetapan 

tingkat upah. Untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi 

sedangkan ketersediaan tenaga kerja yang langka, maka upah akan 

cenderung tinggi. Sedangkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai 

penawaran melimpah upah cenderung turun.  

Ad.2. Organisasi buruh berpengaruh terhadap penetapan upah, karena apabila 

suatu perusahaan dalam memberikan upah tidak sesuai dengan standar 

upah maka organisasi bruh inilah yang berperan untuk memperjuangkan 

hak-hak kaum buruh termasuk hak dalam upah. Sehingga ada tidaknya 

organisasi buruh atau lemah kuatnya organisasi buruh akan memengaruhi 

terbentuknya tingkat upah. 

Ad.3. Faktor ini berhubungan dengan kondisi suatu perusahaan. Apabila 

perusahaan yang mempuyai tingkat produktivitas tinggi maka perusahaan 

tersebut mampu membayar upah yang tinggi pula. Sebaliknya, jika kondisi 
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suatu perusahaan tidak memungkinkan maka penetapan upah akan 

menurun dan hal ini berakibat pada pemutusan hubungan kerja. 

Ad.4. Faktor ini berkaitan dengan kemampuan karyawan dalam bekerja atau 

produktivitas karyawan. Semakin tinggi produktivitas karyawaan maka 

akan semakin besar pula upah yang diterima. 

Ad.5. Faktor ini berhubungan dengan kelangsungan hidup karyawan. Biaya 

hidup merupakan dasar atau batas ukuran penerimaan upah dari para 

karyawan. Di kota-kota besar dimana biaya hidup tinggi maka tingkat 

upah juga cenderung tinggi. 

Ad.6. Pemerintah melalui peraturan-peraturannya memiliki kewenangan dalam 

menentukan tinggi rendahnya tingkat upah, peraturan tentang upah 

minimum merupakan harapan sebagai batas bawah dari tingkat upah yang 

akan dibayarkan oleh perusahaan.  

2.1.3.5 Indikator Upah 

Menurut Edwin B. Flippo dalam Andreas J., dkk. (2020: 75) ada beberapa 

syarat untuk suatu sistem dari rencana upah yang baik: 

1. Internal Consistency, mencakup bahwa pemberian upah harus sebanding atau 

sesuai dengan tingkat jabatan atau tugas, tanggung jawab, keterampilan, 

kondisi kerja, dan prinsip-prinsip keadilan dalam perusahaan. Oleh karenanya 

internal consistency sering juga disebut azas keadilan. 

2. External Consistency, bahwa dalam pemberian upah perusahaan harus 

membandingkan upah yang diperlukan oleh perusahaan lain dan pemerintah 
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yaitu prinsip-prinsip kelayakan dalam perupahan. Oleh karenanya external 

consistency sering juga disebut azas kelayakan.   

2.1.4 Kepuasan Kerja 

 Kepuasan kerja merupakan hal penting yang dimiliki individu di dalam 

bekerja. Setiap tenaga kerja memiliki karakteristik yang berbeda-beda, maka 

tingkat kepuasan kerjanya pun berbeda-beda. Kepuasan kerja dapat dikatakan 

sebagai sikap positif tenaga kerja terhadap pekerjaannya maupun hubungan 

dengan rekan kerja yang timbul berdasarkan penilaian terhadap situasi kerjanya. 

Pada saat seorang karyawan merasakan kepuasan dalam bekerja, ia akan bekerja 

maksimal dan mengoptimalkan kemampuan yang dimilikinya untuk 

menyelesaikan tugas dan pekerjaannya, sehingga kepuasan kerja sangat penting 

untuk karyawan dan kelangsungan perusahaan. 

2.1.4.1 Pengertian Kepuasan Kerja 

Menurut Sutrisno (2017: 74), kepuasan kerja adalah suatu reaksi 

emosional yang kompleks. Reaksi emosional ini merupakan akibat dari adanya 

dorongan, keinginan, tuntutan, dan harapan-harapan karyawan terhadap pekerjaan 

yang dihubungkan dengan realitas-realitas yang dirasakan karyawan, sehingga 

menimbulkan suatu bentuk reaksi emosional yang berwujud perasaan senang, 

perasaan puas, ataupun perasaan tidak puas. 

  Menurut Hasibuan (2017: 203), kepuasan kerja adalah sikap emosional 

yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh 

moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. 
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  Handoko dalam Sutrisno (2017:75) mengatakan bahwa kepuasan kerja 

adalah keadaan emosional yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan bagi 

para karyawan memandang pekerjaan mereka. 

  Menurut Sule dan Priansa (2018: 170) kepuasan kerja merupakan 

sekumpulan perasaan pegawai terhadap pekerjaannya, apakah senang/suka atau 

tidak senang/tidak suka sebagai hasil interaksi pegawai dengan lingkungan 

pekerjaannya atau sebagai persepsi sikap mental, juga sebagai hasil penilaian 

pegawai terhadap pekerjaanya. 

  Robbins dalam Sule dan Priansa (2018: 170 ) menyatakan kepuasan kerja 

sebagai suatu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang, selisih antara banyaknya 

ganjaran yang diterima seorang pekerja dan banyaknya yang mereka yakini 

seharusnya mereka terima. Pegawai yang menikmati pekerjaanya akan merasa 

puas jika hasil kerja keras dan balas jasa dirasa adil dan layak. 

  Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang mendukung atau tidak mendukung diri 

karyawan yang berhubungan dengan pekerjaan berupa rasa menyenangkan atau 

tidak menyenangkan. Apabila seseorang senang terhadap pekerjaannya, maka 

orang tersebut puas terhadap pekerjaannya.  

2.1.4.2 Teori –Teori Kepuasan Kerja 

 Sinambela (2016: 304-306) mengemukakan teori tentang kepuasan kerja, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Teori Perbedaan (Discrepancy Theory); 

2. Teori Keseimbangan (Equity Theory); 

3. Teori Pemenuhan Kebutuhan (Need Fulfillment Theory); 

4. Teori Pandangan Kelompok (Social Reference Group Theory); 
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5. Teori Dua Faktor (Two Factor Theory); 

Ad.1. Teori ini pertama kali dipelopori oleh Porter. Ia berpendapat bahwa 

mengukur kepuasan dapat dilakukan dengan cara menghitung selisih 

antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan pegawai. 

Locke dalam Sinambela (2016) mengemukakan bahwa kepuasan kerja 

pegawai bergantung pada perbedaan antara apa yang didapat dan apa yang 

diharapkan oleh pegawai. Apabila yang didapat pegawai ternyata lebih 

besar dari pada apa yang diharapkan maka pegawai tersebut menjadi puas. 

Sebaliknya, apabila yang didapat pegawai lebih rendah daripada yang 

diharapkan, akan menyebabkan pegawai tidak puas. 

Ad.2. Teori ini dikembangkan oleh Adam, yang intinya berpendapat bahwa 

dalam organisasi harus ada keseimbangan. Adapun komponen dari teori ini 

adalah input, outcome, comparison person, dan equityi-in-equity. Weekly 

dan Yukl dalam Sinambela (2016: 305) mengemukakan bahwa “Input 

adalah semua nilai yang diterima pegawai yang dapat menunjang 

pelaksanaan kerja”. Misalnya, pendidikan, pengalaman, kemampuan, 

usaha, peralatan pribadi, dan jumlah jam kerja. “Outcome adalah semua 

nilai yang diperoleh dan dirasakan pegawai”. Misalnya upah, keuntungan 

tambahan, status simbol, pengenalan kembali (recognition), kesempatan 

untuk berprestasi atau mengekspresikan diri. Sedangkan “Comparison 

person adalah seseorang pegawai dalam organisasi yang sama, seseorang 

pegawai dalam organisasi yang berbeda atau dirinya sendiri dalam 

pekerjaan sebelumya”. Menurut teori ini, puas atau tidak puasnya pegawai 
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merupakan hasil dari membandingkan antara input-oucome pegawai lain 

(comparison person). Jadi, jika perbandingan tersebut dirasakan seimbang 

(equity) maka pegawai tersebut akan merasa puas. Tetapi, apabila terjadi 

tidak seimbang (inequity) dapat menyebabkan dua kemungkinan, yaitu 

ketidakseimbangan yang menguntungkan dirinya (over compensation 

inequity), dan sebaliknya yaitu ketidakseimbangan yang menguntungkan 

pegawai lain (under compensation inequity) yang menjadi pembanding 

atau comparison person. 

Ad.3. Menurut teori ini, kepuasan kerja pegawai bergantung pada terpenuhi atau 

tidaknya kebutuhan pegawai. Pegawai akan merasa puas apabila ia 

mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Makin besar kebutuhan pegawai 

terpenuhi, makin puas pula pegawai tersebut. Begitu pula sebaliknya 

apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi, pegawai itu akan merasa tidak 

puas. 

Ad.4. Menurut teori ini, kepuasan kerja pegawai bukanlah bergantung pada 

pemenuhan kebutuhan saja, tetapi sangat bergantung pada pandangan dan 

pendapat kelompok yang oleh para pegawai dianggap sebagai kelompok 

acuan. Kelompok acuan tersebut oleh pegawai dijadikan tolak ukur untuk 

menilai dirinya maupun lingkungannya. Jadi, pegawai akan merasa puas 

apabila hasil kerjanya sesuai dengan minat dan kebutuhan yang diharapkan 

oleh kelompok acuan. 

Ad.5. Teori dua faktor dikembangkan oleh Frederick Herzberg. Ia menggunakan 

teori Abraham Maslow sebagai titik acuannya. Penelitian Herzberg 
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diadakan dengan melakukan wawancara terhadap subjek insinyur dan 

akuntan. Masing-masing subjek diminta menceritakan kejadian yang 

dialami oleh mereka, baik yang menyenangkan (memberikan kepuasan) 

maupun yang tidak menyenangkan (tidak memberikan kepuasan). 

Kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis) 

untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan atau 

ketidakpuasan. Dua faktor yang menyebabkan timbulnya rasa puas atau 

tidak puas menurut Herzberg, yaitu faktor pemeliharaan (maintenence 

factor) dan faktor pemotivasian (motivational factor). Faktor pemeliharaan 

disebut pula dissatifiers factors, hygine factors, job context, extrinstic 

factors yang meliputi administrasi dan kebijakan perusahaan, kualitas 

pengawasan, hubungan antar pribadi, upah, keamanan kerja, kondisi kerja, 

dan status. Sedangkan faktor pemotivasian disebut pula satisfiers factors, 

motivators, job content, intrinsic factors yang meliputi prestasi 

(achievement), pengakuan (recognition), kemajuan (advancement), 

pekerjaan itu sendiri (work it self), dan tanggung jawab (responsibility). 

2.1.4.3 Faktor-faktor Yang Memengaruhi Kepuasan Kerja  

  Kreither dan Kinicki dalam Sinambela (2016: 311) menyatakan 5 (lima) 

faktor yang memengaruhi timbulnya kepuasan kerja yaitu : 

1. Pemenuhan Kebutuhan (Need Fulfillment) 

2. Perbedaan (Discrepancies) 

3. Pencapaian Nilai (Value Attainment) 

4. Keadilan (Equity) 

5. Komponen Genetik (Dispositional/genetic component) 
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Ad.1. Kepuasan ditentukan oleh tingkatan karakteristik pekerjaan memberikan 

kesempatan pada individu untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini terkait 

dengan teori Maslow, yang mengemukakan bahwa kebutuhan manusia 

pada dasarnya dapat diklasifikasikan secara berjenjang. 

Ad.2. Kepuasan merupakan suatu hasil memenuhi harapan. Pemenuhan harapan 

mencerminkan perbedaan antara apa yang diharapkan dan apa yang 

diperoleh individu dari pekerjaannya. Apabila harapan lebih besar dari apa 

yang diterima, orang tidak akan puas, sebaliknya individu akan puas bila 

menerima manfaat atas harapan. 

Ad.3. Kepuasan merupakan hasil dari persepsi pekerjaan yang memberikan 

pemenuhan nilai kerja individual. Nilai yang diharapkan satu orang dengan 

orang lain pasti berbeda baik kualitas maupun kuantitas dari nilai tersebut. 

Ad.4. Kepuasan merupakan fungsi dari seberapa adil individu-individu 

diperlakukan di tempat kerja. Komponen genetik (Genetic components) 

kepuasan kerja merupakan fungsi sifat pribadi dan faktor genetik. Hal ini 

menyiratkan perbedaan sifat individu yang mempunyai arti penting untuk 

menjelaskan kepuasan kerja disamping karakteristik lingkungan pekerjaan. 

Ad.5. Kepuasan dalam hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa kepuasan kerja 

sebagian merupakan fungsi sifat pribadi dan faktor genetik. Indikator yang 

dijadikan acuan untuk melihat kepuasan kerja ini dihubungkan dengan 

lingkungan kerja baik internal maupun eksternal. 
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 Menurut pendapat Sutrisno (2017: 80), faktor-faktor yang memengaruhi 

kepuasan kerja, yaitu: 

1. Faktor psikologis, merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan 

karyawan, yang meliputi minat, ketentraman dalam kerja, sikap terhadap 

kerja, bakat, dan keterampilan. 

2. Faktor sosial, merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial 

antar karyawan maupun karyawan dengan atasan.  

3. Faktor fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik 

karyawan, meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu dan waktu istirahat, 

perlengkapan kerja, keadaan ruangan, suhu, penerangan, pertukaran udara, 

kondisi kesehatan karyawan, umur dan sebagainya. 

4. Faktor finansial, merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan 

serta kesejahteraan karyawan, yang meliputi sistem dan besarnya gaji, 

jaminan sosial, macam-macam tunjangan, fasilitas yang diberikan, 

promosi, dan sebagainya.      

2.1.4.4 Dampak Kepuasan Kerja 

  Dampak perilaku kepuasan dan ketidakpuasan kerja telah banyak diteliti 

dan dikaji. Sule & Prinsa (2018: 173) mengemukakan dampak kepuasan kerja 

pegawai sebagai berikut: 

1. Kinerja 

2. Organizational Citizenship Behavior 

3. Perilaku menghindar (withdrawal behavior) 

4. Ketidakhadiran/kemangkiran (absenteeism) 

5. Pindah kerja (turnover) 

6. Burnout 

7. Kesehatan mental dan fisik 

8. Perilaku kontraproduktif 
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9. Kepuasan hidup 

Ad.1. Sebagian pakar membuktikan, bahwa kepuasan kerja erat kaitannya 

dengan motivasi kerja yang pada akhirnya meningkatkan kinerja. Namun, 

ada beberapa pakar yang melakukan penelitian bahwa kepuasan kerja tidak 

selalu berdampak positif terhadap kinerja. 

Ad.2. Organizational Citizenship Behavior (OCB) atau juga dikenal dengan 

perilaku ekstra peran adalah perilaku pegawai untuk membantu rekan kerja 

ataupun membantu organisasi. 

Ad.3. Banyak teori yang menduga, bahwa pegawai yang tidak menyukai 

pekerjaannya akan menghindarinya dengan cara yang bersifat permanen, 

yaitu berhenti atau keluar dari organisasi, atau sementara dengan cara tidak 

masuk kerja atau datang terlambat. 

Ad.4. Semakin rendah kepuasan  pegawai terhadap pekerjaanya, maka semakin 

sering pula mereka tidak hadir atau datang terlambat pada pekerjaannya 

tanpa alasan yang jelas. Pegawai yang menyukai pekerjaanya akan lebih 

bersemangat untuk datang ke tempat kerjanya dan melakukan 

pekerjaannya. 

Ad.5. Pindah kerja adalah suatu tindakan yang merupakan puncak dari segala 

perilaku yang disebabkan oleh ketidakpuasan pegawai terhadap 

pekerjaannya. Semakin puas pegawai dengan pekerjaanya, semakin jarang 

dia berpikir untuk keluar dari pekerjaannya. 
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Ad.6. Burnout adalah emosional distress atau keadaan psikologis yang dialami 

dalam bekerja. Kelelahan emosional merupakan reaksi terhadap perasaan 

negatif pegawai ketika pekerjaanya tidak memuaskan. 

Ad.7. Suatu kajian longitudinal menyimpulkan bahwa ukuran-ukuran dari 

kepuasan kerja merupakan peramal yang baik bagi panjang umur 

(longevity) atau rentang kehidupan 

Ad.8. Perilaku ini terdiri dari tindakan yang dilakukan pegawai, baik secara 

sengaja maupun tidak sengaja yang merugikan organisasi seperti, 

penyerangan terhadap rekan kerja, sabotase, dan pencurian. 

Ad.9. Saling memengaruhi antara pekerjaan dan kehidupan di luar pekerjaan 

merupakan faktor penting untuk memahami reaksi pegawai terhadap 

pekerjaanya. Kepuasan hidup berhubungan dengan perasaan seseorang 

tentang kehidupan secara keseluruhan. 

2.1.4.5 Indikator Kepuasan Kerja 

  Gilmer dalam Sinambela (2016: 308) memaparkan bahwa terdapat 10 

(sepuluh) indikator kepuasan kerja, yaitu : 

1. Kesempatan untuk maju (promosi) 

2. Kemauan kerja 

3. Gaji/upah 

4. Perusahaan dan manajemen 

5. Pengawasan (Supervise) 

6. Faktor intrinsik dari pekerjaan 

7. Kondisi kerja 

8. Fasilitas  

9. Rekan Kerja (Co-workes) 

10. Komunikasi. 

  

Ad.1.  Dalam hal ini, ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh pengalaman 

dan peningkatan kemampuan selama bekerja; 
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Ad.2. Dapat diukur melalui presensi pegawai di tempat kerja, tanggungjawabnya 

terhadap pekerjaan, disiplin kerja, serta tingkat produktivitas kerja; 

Ad.3. Karyawan yang mampu menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya 

dengan baik akan mendapatkan imbalan dengan upah yang diterima dan 

adanya kenaikan gaji yang sesuai dengan kinerjanya; 

Ad.4. Perusahaan dan manajemen dikatakan baik apabila mampu memberikan 

situasi dan kondisi kerja yang stabil; 

Ad.5.  Kontrol dalam pelaksanaan pekerjaan dan kompetensi penugasan 

manajerial. Supervise yang buruk dapat berakibat absensi dan turnover; 

Ad.6. Sukar dan mudahnya, serta kebanggaan akan tugas akan meningkatkan 

atau mengurangi kepuasan kerja karyawan; 

Ad.7.  Sejauh mana kondisi kerja atau lingkungan kerja fisik memberikan 

kenyamanan dalam bekerja; 

Ad.8.  Sarana pendukung yang digunakan karyawan untuk memudahkan dalam 

menyelesaikan pekerjaan sehari-hari; 

Ad.9. Aspek ini mengukur kepuasan berkaitan dengan hubungan rekan kerja. 

Misalnya, rekan kerja yang menyenangkan, hubungan dengan rekan kerja 

yang rukun dan saling melengkapi; 

Ad.10.Dengan komunikasi yang terjalin lancar, karyawan menjadi lebih paham 

terhadap tugas-tugas, kewajiban-kewajiban, dan segala sesuatu yang 

terjadi dalam perusahaan. 
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2.1.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan untuk melakukan 

penelitian yang akan memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji 

penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai 

dasar gambaran penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Penulis/  

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Sumber Persamaan Perbedaan  
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Sains  

Vol. 8, No. 1, 

Juni 2019  

Hal: 47 – 56  

ISSN 2303-

2952 

e-ISSN 2622-

8491 

 

Variabel 

independen: 

Upah 

Variabel 

independen: 

Motivasi, 

Pelatihan, 

Lingkungan 

Kerja 

Variabel 

dependen : 

Produktivita

s Kerja 

Variabel 

Intervening: 

Kepuasan 

Kerja 

2. Emanuel 

Montera 

(2021) 

Pengaruh 

Pendidikan, 

Upah dan 

Pendidikan, 

upah dan 

insentif 

Mpu 

Procuratio: 

Jurnal 

Variabel 

independen: 

Upah 

Variabel 

independen: 

Pendidikan, 
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Insentif 

Terhadap 

Kepuasan 

Kerja 

Karyawan 

PT.Duta 

Beachwear  

 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

kepuasan kerja 

karyawan. 

Penelitian 

Manajemen 

Volume 3, 

Nomor 1, 

Juni 2021 

Hal 399-406 

ISSN : 2684-

8775  

Variabel 

dependen: 

Kepuasan 

Kerja 

dan Insentif 

 

3. Virginia 

A. J 

Rampisela 

dan 

Genita G. 

Lumintang 

(2020) 

Pengaruh 

Motivasi 

Kerja, 

Lingkungan 

Kerja Dan 

Upah 

Terhadap 

Produktivitas 

Kerja 

Karyawan PT. 

Dayana Cipta 

Variabel 

Motivasi kerja, 

lingkungan 

kerja, dan upah 

secara 

simultan 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

Produktivitas 

Kerja 

Karyawan PT 

Dayana Cipta.  

Jurnal 

EMBA: 

Jurnal Riset 

Ekonomi, 

Manajemen,

Bisnis Dan 

Akuntansi 

Vol.8 No.1 

Januari 2020, 

Hal. 302 - 

311 

ISSN 2303-

1174 

Variabel 

independen: 

Upah 

Variabel 

independen: 

Motivasi 

Kerja, 

Lingkungan 

Kerja  

Variabel 

dependen: 

Produktivita

s Kerja 

4. Desi 

Titania, 

Ernita 

Obeth, dan 

Adelia 

J.K. 

(2021) 

Pengaruh 

Upah, 

Lingkungan 

Kerja, dan 

Fasilitas Sosial 

Terhadap 

Kepuasan 

Kerja 

Karyawan 

Panen  

Upah, 

lingkungan 

kerja dan 

fasilitas sosial 

berpengaruh 

terhadap 

kepuasan kerja 

karyawan 

panen di Estate 

2 PT. 

Tritunggal 

Sentra Buana.  

Rawa Sains: 

Jurnal Sains 

STIPER 

Amuntai, 

Desember 

2021, 11(2) 

62-69  

ISSN 2354-

6379 

 EISSN 

2686-351 

Variabel 

independen: 

Upah 

Variabel 

dependen: 

Kepuasan 

Kerja 

Variabel 

independen: 

Lingkungan 

Kerja dan 

Fasilitas 

Sosial 

 

5. Wachid 

Hasyim 

(2020) 

Pengaruh 

Beban Kerja 

dan 

Kompensasi 

Terhadap 

Kepuasan 

Beban kerja 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap 

kepuasan kerja 

EKOMABIS: 

Jurnal 

Ekonomi 

Manajemen 

Bisnis  

Volume 01 

Variabel 

independen: 

Beban 

Kerja 

Variabel 

dependen: 

Variabel 

independen: 

kompensasi  
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Kerja 

Karyawan PT. 

Yaskawa 

Electric 

Indonesia 

karyawan. 

Kompensasi 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kepuasan kerja 

karyawan.  

Issue 02 – 

Juli 2020  

Hal: 185 – 

192  

e-ISSN 2716-

0238  

 

Kepuasan 

Kerja 

6. Rika 

Wahyuni, 

dan Hadi 

Irfani 

(2019) 

Pengaruh 

Kompensasi 

Dan Beban 

Kerja 

Terhadap 

Kepuasan 

Kerja Dalam 

Meningkatkan 

Kinerja 

Karyawan PT. 

Kepsindo 

Indra Utama 

Padang 

Kompensasi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

kerja. 

Sedangkan 

beban kerja 

berdampak 

negatif dan 

signifikan 

terhadap 

kepuasan kerja 

karyawan. 

Jurnal 

PSYCHE 165 

Fakultas 

Psikologi 

Vol. 12 , 

No.1, Januari 

2019 

ISSN : 2088-

5326 

e-ISSN : 

2502-8766 

 

Variabel 

independen: 

Beban 

Kerja 

 

Variabel 

independen: 

kompensasi 

Variabel 

moderator: 

Kepuasan 

Kerja 

Variabel 

dependen: 

Kinerja   

7. Ririn 

Novita, 

dan Merta 

Kusuma 

(2020) 

Pengaruh 

Beban Kerja 

Dan 

Lingkungan 

Kerja 

Terhadap 

Kepuasan 

Kerja 

Karyawan 

(Studi Kasus 

Pada 

Karyawan 

Koperasi 

Nusantara 

Cabang 

Bengkulu Dan 

Beban Kerja 

dan 

Lingkungan 

Kerja 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Kepuasan 

Kerja 

karyawan. 

 

Jurnal 

Manajemen 

Modal Insani 

Dan Bisnis 

(JMMIB)  

Volume 1 

Nomor 2 

Desember, 

2020 

Hal: 164 – 

173  

e-ISSN 2723-

424 

 

Variabel 

independen: 

Beban 

Kerja 

Variabel 

dependen: 

Kepuasan 

Kerja  

Variabel 

independen: 

Lingkungan 

Kerja 



48 

 

 

 

 

Curup) 

8. Rizal 

Nabawi 

(2019) 

Pengaruh 

Lingkungan 

Kerja, 

Kepuasan 

Kerja dan 

Beban Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Pegawai Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Perumahan 

Rakyat 

Kabupaten 

Aceh Tamiang 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa terdapat 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

antara variabel 

lingkungan 

kerja, 

kepuasan kerja 

dan beban 

kerja terhadap 

kinerja 

pegawai. 

Maneggio: 

Jurnal Ilmiah 

Magister 

Manajemen 

homepage: 

Vol 2, No. 2, 

September 

2019, 170-

183  

ISSN 2623-

2634 (online)  

 

Variabel 

independen: 

Beban 

Kerja 

 

Variabel 

independen: 

Lingkungan 

Kerja dan 

Kepuasan 

Kerja 

Variabel 

dependen: 

Kinerja 

Pegawai 

9. Panggah 

Widodo, 

Madya 

Sulisno, 

dan 

Chrisward

ani 

Suryawati 

(2020) 

Pengaruh 

Penerapan 

Perilaku 

Syariah Dalam 

Pelayanan 

Keperawatan, 

Beban Kerja, 

dan 

Kepemimpinan 

Terhadap 

Kepuasan 

Kerja Perawat  

Penerapan 

Perilaku 

Syariah Dalam 

Pelayanan 

Keperawatan, 

Beban Kerja, 

dan 

Kepemimpinan 

memiliki 

kontribusi 

pengaruh 

terhadap 

kepuasan kerja 

Jurnal LINK, 

16 (2), 2020, 

23 – 30  

e-ISSN 2461-

1077 

 

Variabel 

independen: 

Beban 

Kerja dan 

Kepemimpi

nan 

Variabel 

dependen: 

Kepuasan 

Kerja 

Variabel 

independen: 

Penerapan 

Perilaku 

Syariah 

Dalam 

Pelayanan 

Keperawata

n 

 

10. I Putu 

Suartana, 

dan I 

Gusti Ayu 

Manuati 

Dewi 

(2020) 

Pengaruh Stres 

Kerja, Beban 

Kerja, Dan 

Konflik 

Pekerjaan 

Keluarga 

Terhadap 

Kepuasan 

Kerja 

Stres kerja, 

beban kerja 

dan konflik 

pekerjaan-

keluarga 

berpengaruh 

secara negatif 

terhadap 

kepuasan kerja 

E-Jurnal 

Manajemen, 

Vol. 9, No. 3, 

2020 : 863-

883  

ISSN : 2302-

8912 

 

Variabel 

independen: 

Beban 

Kerja 

Variabel 

dependen: 

Kepuasan 

Kerja 

Variabel 

independen: 

Stres Kerja, 

dan Konflik 

Pekerjaan 

Keluarga 
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Karyawan 

Swiss Berlinn 

Hotel 

karyawan  

11. Nurmin 

Arianto 

(2018) 

Pengaruh 

Kepemimpinan 

Terhadap 

Kinerja dan 

Kepuasan 

Kerja 

Karyawan 

Pada PT. Gada 

Rajawali 

Dunia 

 

Kepemimpinan 

memiliki 

pengaruh yang 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan dan 

kepimimpinan 

memiliki 

pengaruh yang 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepuasan kerja  

Jurnal Ilmiah, 

Manejemen 

Sumber Daya 

Manusia: 

JENIUS. Vol. 

1, No. 3, Mei 

2018, Hal : 

260-280 

Variabel 

independen: 

Kepemimpi

nan 

Variabel 

dependen 

(Y2): 

Kepuasan 

Kerja  

Variabel 

dependen 

(Y2): 

Kinerja 

12. Rini 

Astuti, dan 

Iverizkina

wati 

(2018) 

Pengaruh 

Kepemimpinan 

dan 

Lingkungan 

Kerja terhadap 

Kepuasan 

Kerja 

Karyawan 

pada PT. 

Sarana Agro 

Nusantara 

Medan 

Kepemimpinan 

dan 

lingkungan 

kerja memiliki 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepuasan kerja 

karyawan  

Jurnal Ilman, 

Vol. 6, No. 1, 

pp. 26-41, 

Februari 

2018 

p-ISSN 2355-

1488 

e- ISSN 

2615-2932 

Variabel 

independen: 

Kepemimpi

nan 

Variabel 

dependen: 

Kepuasan 

Kerja 

Variabel 

independen: 

Lingkungan 

Kerja 

13. Hendro 

Tamali, 

dan Adi 

Munasip 

(2019) 

Pengaruh 

Kompensasi, 

Kepemimpinan

, Dan 

Lingkungan 

Kerja 

Terhadap 

Kepuasan 

Secara parsial 

maupun 

simultan 

variabel 

kompensasi, 

kepemimpinan 

dan 

lingkungan 

Maneggio: 

Jurnal Ilmiah 

Magister 

Vol , No. 1, 

Maret 2019, 

55-68  

ISSN 2623-

Variabel 

independen: 

Kepemimpi

nan 

Variabel 

dependen: 

Kepuasan 

Kerja 

Variabel 

dependen: 

kompensasi, 

dan 

lingkungan 

kerja 
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Kerja 

 

kerja 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kepuasan kerja 

karyawan.  

2634 (online) 

 

 

14. Ahmad 

Mubarok, 

dan 

Agustian 

Zein 

(2019) 

Pengaruh 

Kepemimpinan 

dan Motivasi 

Kerja 

Terhadap 

Kepuasan 

Kerja 

Karyawan PT 

Rahman 

Teknik 

Perkasa Bekasi 

 

Hasil 

pengujian 

hipotesis 

menunjukkan 

kepemimpinan 

dan motivasi 

memiliki 

pengaruh 

secara positif 

dan signifikan 

terhadap 

kepuasan kerja 

karyawan 

Jurnal Ilmiah 

Manajemen 

Ubhara, 

Volume 6 No 

1, April 

2019, 45 – 53  

ISSN 1858 -

1358 

Variabel 

independen: 

Kepemimpi

nan 

Variabel 

dependen: 

Kepuasan 

Kerja 

Variabel 

independen: 

Motivasi 

Kerja 

15. Ahmad 

Aswan 

Waruwu 

(2018) 

Pengaruh 

Kepemimpinan

, Stres Kerja 

Dan Konflik 

Kerja 

Terhadap 

Kepuasan 

Kerja Dan 

Dampaknya 

Pada Kinerja 

Pegawai 

Sekretariat 

DPRD 

Provinsi 

Sumatera 

Utara 

Kepemimpinan 

dan kepuasan 

kerja 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

pegawai, dan 

kepemimpinan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

kerja, serta 

stres kerja dan 

konflik kerja 

tidak 

berpengaruh 

Jurnal 

Manajemen 

Tools 

Vol. 10 No. 2 

Desember 

2018  

ISSN : 2088-

3145  

Variabel 

independen: 

Kepemimpi

nan 

Variabel 

dependen 

(Y1): 

Kepuasan 

Kerja 

Variabel 

independen: 

Stres Kerja 

Dan 

Konflik 

Kerja 

Variabel 

dependen 

(Y2): 

Kinerja 



51 

 

 

 

 

terhadap 

kepuasan kerja 

16. Candra 

Ayu D.W., 

dan 

Muliawan 

Hamdani 

(2020) 

Pengaruh 

Kepemimpinan 

Dan Motivasi 

Terhadap 

Kepuasan 

Kerja Pegawai 

Pada PD. BPR 

BKK Glora 

Hasil analisis 

penelitian ini 

menunjukkan 

hasil bahwa 

Kepemimpinan 

dan motivasi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

kerja. 

ECONBANK

: Journal of 

Economics 

and Banking  

Volume 2 

No. 2 

Oktober 

2020, 129 – 

137  

ISSN 2685-

3698 

 

Variabel 

independen: 

Kepemimpi

nan 

Variabel 

dependen: 

Kepuasan 

Kerja 

Variabel 

independen: 

Motivasi 

17. Andri 

Wijaya 

(2018) 

Pengaruh 

Beban Kerja 

Terhadap 

Kepuasan 

Kerja Dengan 

Stres Kerja 

Sebagai 

Variabel 

Mediasi Pada 

Pekerja di 

Hotel Maxone 

di Kota 

Malang 

Hasil 

penelitian 

membuktikan 

bahwa beban 

kerja memiliki 

pengaruh 

signifikan 

dengan 

hubungan yang 

positif 

terhadap 

kepuasan kerja 

karyawan  

PARSIMONI

A VOL. 4 

No. 3 Januari 

2018 : 278-

288  

ISSN 2355-

5483 

Variabel 

independen: 

Beban 

Kerja 

Variabel 

dependen: 

Kepuasan 

Kerja 

Variabel 

mediasi: 

Stres Kerja 

18. Rio Nardo 

dan  

Adella 

Haryani 

(2021) 

Pengaruh 

Kepemimpinan 

dan 

Lingkungan 

Kerja Fisik 

Terhadap 

Kepuasan 

Kerja Pegawai 

Badan 

Kepegawaian 

dan 

Kepemimpinan 

dan 

Lingkungan 

Kerja Fisik 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

Kepuasan 

Kerja  

Jurnal JIPS 

(Jurnal 

Ilmiah 

Pendidikan 

Scholastic) 

Vol. 5 No. 2 

(2021)  

Hal. 26 – 34 

ISSN : 2579-

5449 

Variabel 

independen: 

Kepemimpi

nan 

Variabel 

dependen: 

Kepuasan 

Kerja 

Variabel 

independen: 

Lingkungan 

Kerja Fisik 
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Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia Kota 

Sawahlunto 

19. Ruslan 

Efendi, 

Junita 

Lubis, dan 

Elvina 

(2020) 

Pengaruh 

Upah dan 

Insentif 

Karyawan 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Pada PT. 

Milano Panai 

Tengah 

Secara parsial 

maupun 

simultan upah 

dan insentif 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

Jurnal 

Ecobisma: 

Vol. 7 No. 2 

Tahun 2020 

Hal: 1 – 11  

P-ISSN : 

2477-6092 

E-ISSN : 

2620-3391 

Variabel 

independen: 

Upah 

Variabel 

independen: 

Insentif 

Variabel 

dependen: 

Kinerja 

20. Indra 

Prawira 

(2020) 

Pengaruh 

Kompensasi, 

Kepemimpinan 

dan Fasilitas 

Kerja  

Terhadap 

Kepuasan 

Kerja Pegawai 

Kompensasi, 

kepemimpinan 

dan fasilitas 

kerja 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

kerja, baik 

secara parsial 

maupun 

simultan. 

Maneggio: 

Jurnal Ilmiah 

Magister 

Manajemen 

Vol 3, No. 1, 

Maret 2020, 

28-40  

ISSN 2623-

2634 (online)  

Variabel 

independen: 

Kepemimpi

nan 

Variabel 

dependen: 

Kepuasan 

Kerja 

Variabel 

independen: 

Kompensasi 

dan 

Fasilitas 

Kerja 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Dalam suatu organisasi atau perusahaan terdapat sumber daya yang amat 

sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, yakni sumber daya manusia. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan dengan tenaga kerja memang saling 

membutuhkan satu sama lain, tenaga kerja membutuhkan tempat untuk 

menuangkan keterampilannya sekaligus mendapat penghasilan. Begitupun dengan 

perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja untuk membantu keberlangsungan 
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perusahaan dan juga mencapai tujuan dari perusahaan. Agar tujuan perusahaan 

dapat tercapai maka diperlukan sumber daya manusia yang handal dan 

berkualitas, sehingga sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan perlu 

dikelola semaksimal mungkin. Hal ini harus didukung dengan kepemimpinan 

yang efektif, pemberian beban kerja yang sesuai dengan kemampuan karyawan 

serta penetapan upah yang adil dan layak sehingga dapat tercipta kepuasan kerja 

pada karyawan. 

Kepemimpinan mempunyai pengaruh besar terhadap kinerja yang akan 

dicapai oleh karyawan, sebab dalam organisasi atau perusahaan apapun bentuknya 

besar maupun kecil pasti memerlukan seorang pemimpin. Seorang pemimpin 

haruslah memahami keadaan dan kondisi bawahannya, berlaku adil dan tegas 

terhadap seluruh bawahannya, memberikan dan membagikan tugas yang jelas, 

menjaga hubungan baik dan menjunjung tinggi kebersamaan kepada bawahan, 

pemimpin harus menyadari bahwa karyawan merupakan asset yang sangat 

berharga di dalam perusahaan. Jika kepemimpinan baik maka kepuasan kerja 

karyawan semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika kepemimpinan buruk 

maka kepuasan kerja karyawan akan menurun. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rio Nardo dan  

Adella Haryani (2021) menyatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja. Relevan dengan penelitian dari Indra Prawira 

(2020) yang menyatakan hal serupa yakni kepemimpinan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan 

yang baik akan mampu meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 
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Agar kepuasan kerja karyawan dapat terpenuhi, perusahaan perlu 

memberikan perhatian serius terkait beban kerja karyawan berupa beban tugas 

yang sesuai dengan kompetensi dan kedudukan, serta  menghindari adanya 

desakan waktu dalam penyelesaian pekerjaan. Jumlah beban kerja yang 

berlebihan yang diterima setiap karyawan merupakan pembangkit ketidakpuasan 

kerja yang mengakibatkan kinerja para karyawan yang tidak efisien dalam 

mengerjakan tugasnya dikarenakan kelelahan yang mereka alami dalam 

menyelesaikan tugasnya.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rika Wahyuni dan Hadi Irfani 

(2019), menyatakan bahwa beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan. Selain itu, dalam penelitian lain yang 

dilakukan oleh Wachid Hasyim (2020) yang menyatakan bahwa beban kerja 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa beban kerja yang tinggi akan menurunkan kepuasan 

kerja karyawan. 

Tidak hanya kepemimpinan dan beban kerja, pemberian upah juga harus 

dipertimbangkan dengan baik oleh setiap perusahaan. Upah merupakan faktor 

dominan yang memungkinkan seseorang bersedia bekerja untuk kepentingan 

orang lain atau untuk perusahaan ataupun organisasi. Upah yang diberikan harus 

sesuai dengan kontribusi yang diberikan karyawan kepada perusahaan. Pemberian 

upah yang tidak sesuai dengan harapan dan kinerja yang diberikan karyawan 

maka akan menimbulkan sikap bermalas-malasan dalam bekerja sehingga hasil 

pekerjaan tidak memuaskan dan menciptakan ketidak nyamanan pada perusahaan 
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tersebut. Sebaliknya, apabila pemberian kompensasi sesuai dengan harapan dan 

kinerja yang diberikan karyawan maka akan menimbulkan kesadaran terhadap 

pekerjaannya, keloyalitasan, dan menimbulkan rasa kepuasan dalam bekerja. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Emanuel 

Montera (2021), menyatakan bahwa upah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan. Hasil penelitian dari Emanuel Montera ini 

selaras dengan penelitian dari Desi Titania, Ernita Obeth, dan Adelia J.K. 

(2021) yang menyatakan hal yang serupa yakni upah berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi upah 

yang diterima karyawan, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan kerja.  

Kepuasan kerja adalah suatu reaksi emosional yang kompleks. Reaksi 

emosional ini merupakan akibat dari adanya dorongan, keinginan, tuntutan, dan 

harapan-harapan karyawan terhadap pekerjaan yang dihubungkan dengan realitas-

realitas yang dirasakan karyawan, sehingga menimbulkan suatu bentuk reaksi 

emosional yang berwujud perasaan senang, perasaan puas, ataupun perasaan tidak 

puas. Dalam sebuah perusahaan, kepuasan kerja digunakan sebagai tujuan 

perusahaan. Kepuasan merupakan suatu kunci utama sebagai keberhasilan 

perusahaan untuk dapat berkembang dan tumbuh. Kepuasan kerja memberikan 

sumbangan yang besar terhadap keefektifan perusahaan serta merangsang 

semangat kerja dan loyalitas para pekerja. Oleh karenanya, kepuasan kerja 

dijadikan suatu sistem yang berkelanjutan agar karyawan yang terlibat dalam 

pekerjaannya merasa nyaman serta dapat memberikan kinerja yang optimal. 
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 Berdasarkan uraian di atas, maka kepuasan kerja karyawan perlu 

diperhatikan oleh perusahaan dalam mencapai tujuannya. Seorang pemimpin 

harus  mampu memotivasi bawahannya agar dapat mendorong karyawan untuk 

melakukan pekerjaannya dengan baik serta dapat menciptakan hubungan kerja 

yang baik. Hubungan kerja yang baik akan menciptakan kepuasan kerja bagi 

karyawan. Kemudian beban kerja yang diemban oleh setiap karyawan harus 

sesuai dengan kemampuannya, sehingga karyawan akan bekerja dengan baik dan 

optimal serta tujuan yang telah ditetapkan perusahaan mampu dicapai. Selain itu, 

upah yang diberikan oleh perusahaan sebaiknya sesuai dengan harapan dan 

kompetensi yang dimiliki oleh karyawan. Semakin banyak aspek-aspek dalam 

bekerja yang sesuai dengan keinginan individu semakin tinggi kepuasan kerja 

yang mereka rasakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu penelitian untuk 

mengetahui sejauhmana pengaruh kepemimpinan, beban kerja, dan upah terhadap 

kepuasan kerja.    

2.3 Hipotesis  

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

ditarik hipotesis sebagai berikut :“Terdapat Pengaruh Kepemimpinan, Beban 

Kerja, dan Upah Terhadap Kepuasan Kerja Tim Produksi PT. Arkelindo 

Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis baik secara parsial maupun simultan”.
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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Pada penelitian ini objek yang akan diteliti adalah Tim Produksi PT. 

Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis. Adapun ruang lingkup penelitian 

hanya untuk mengetahui dan menganalisis sejauhmana pengaruh kepemimpinan, 

beban kerja, dan upah terhadap kepuasan kerja Tim Produksi PT. Arkelindo Bara 

Sejahtera yang berlokasi di Jl. Cihaurbeuti-Panumbangan, Dusun Bojong RT.007 

RW.012 Desa Padamulya, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 

46262.  

3.1.1 Sejarah Singkat PT. Arkelindo Bara Sejahtera 

PT. Arkelindo Bara Sejahtera (Arkelindo) didirikan sejak Januari 2018. 

Potensi bahan baku yang besar, ketersediaan tenaga kerja dan potensi pasar yang 

cukup besar; baik untuk konsumsi rumah tangga, restoran, dan hotel; serta 

pemenuhan kebutuhan briket arang kelapa (Charcoal Briquettes) untuk pasar 

dalam negeri maupun luar negeri (ekspor) menjadi dasar berdirinya PT. Arkelindo 

Bara Sejahtera. Briket arang kelapa (Charcoal Briquettes) adalah salah satu dari 

produk hasil pengolahan arang kelapa, sedangkan arang kelapa sendiri berasal dari 

tempurung kelapa yang dibakar dengan cara tertentu untuk menjamin kadar air 

rendah, dengan daya ikat karbon yang tinggi. 

PT. Arkelindo Bara Sejahtera berdiri di atas lahan seluas 5.000 m² dan 

berlokasi di Jalur Selatan Jawa yang menghubungkan Jawa Tengah dengan Jawa 

Barat dan Jakarta. Posisi strategis tersebut memungkinkan perusahaan dapat 
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menyerap bahan baku lokal (dari wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa 

Barat) maupun regional (dari area Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi), 

sedangkan pengiriman ke konsumen global dapat dilakukan melalui Pelabuhan 

Tanjung Priok – Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak – Surabaya. 

3.1.2 Logo PT. Arkelindo Bara Sejahtera 

 

Sumber: PT. Arkelindo Bara Sejahtera 

Gambar 3.1 

Logo PT. Arkelindo Bara Sejahtera 
 

3.1.3 Visi dan Misi PT. Arkelindo Bara Sejahtera 

Visi : 

Menjadi produsen briket arang tempurung kelapa kualitas premium berkelas 

dunia. 

Misi : 

1. Menciptakan produk berkualitas premium melalui inovasi secara terus-

menerus; 

2. Menjaga kualitas produk melalui quality control berstandar tinggi dan 

pemilihan bahan baku yang bermutu; 
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3. Memenuhi permintaan global secara tepat waktu melalui manajemen 

proses dan ketersediaan tenaga kerja yang handal; 

4. Turut serta meningkatkan ekonomi wilayah melalui pemberdayaan 

masyarakat sekitar, baik melalui peningkatan kapasitas sebagai tenaga 

kerja maupun penyerapan bahan baku lokal yang bermutu.  

3.1.4 Struktur Organisasi PT. Arkelindo Bara Sejahtera 

 

Sumber: PT. Arkelindo Bara Sejahtera  

Gambar 3.2 

Struktur Organisasi PT. Arkelindo Bara Sejahtera 
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3.1.5 Sebaran Tenaga Kerja Tim Produksi PT. Arkelindo Bara Sejahtera 

Tabel 3.1 

Sebaran Tenaga Kerja 

No Bagian Jenis Kelamin Jumlah 

L P 

1. Disk mill reject 4 - 4 

2. Vibrating screen 6 - 6 

3. Sortir arang - 7 7 

4. Cylo  7 - 7 

5. Mixer 12 - 12 

6. Blending  4 4 8 

7. Input molding 2 7 9 

8. Stopper  - 8 8 

9. Meja cetak 2 12 14 

10. Butik  2 8 10 

TOTAL 39 46 85 

Sumber: PT. Arkelindo Bara Sejahtera  

3.2 Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh kepemimpinan, beban kerja, dan upah terhadap kepuasan kerja Tim 

Produksi PT. Arkelindo Bara Sejahtera yaitu dengan menggunakan metode 

penelitian survey. 

Menurut Sugiyono (2017: 80), metode penelitian survey adalah metode 

penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data pada masa lampau 

atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan 

variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan 

psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu, teknik pengumpulan 

data dengan pengamatan (wawancara atau kuesioner). 
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3.2.1 Operasionalisasi Variabel 

Tabel 3.2 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi  

Variabel  

Indikator Ukuran Satuan Skala 

(1) (2) (3) (4) (5)  (6) 

Kepemim-

pinan (X1) 

Kepemimpinan 

adalah 

kemampuan 

dalam 

mengarahkan, 

memengaruhi, 

mendorong, dan 

mengendalikan 

orang lain atau 

bawahan untuk 

dapat 

menjalankan 

pekerjaan atas 

kesadarannya 

dalam mencapai 

tujuan tertentu. 

1. Kemampuan 

analitis 

- Menganalisa 

situasi 

- Memperhatikan 

konflik 

S 

K 

O 

R 

O 

R 

D 

I 

N 

A 

L 

2. Keterampilan 

berkomunikasi 

- Perintah yang 

jelas 

- Memotivasi 

bawahan 

3. Keberanian - Pengambilan 

tindakan 

- Menghargai 

dan memuji 

bawahan 

4. Kemampuan 

mendengar 

- Mendengar 

keluhan dan 

kritikan 

bawahan 

5. Ketegasan - Tegas 

menegakkan 

aturan  

Beban 

Kerja (X2) 

Beban Kerja 

adalah sesuatu 

yang muncul 

dikarenakan 

jumlah kegiatan 

atau tugas-tugas  

yang harus 

diselesaikan 

oleh karyawan 

atau tenaga 

kerja dalam 

waktu tertentu. 

1. Kondisi 

pekerjaan 

- Pemahaman 

pekerjaan 

- Kapablitas atas 

pekerjaan 

- Perusahaan 

memiliki SOP 
S 

K 

O 

R 

O 

R 

D 

I 

N 

A 

L 

 

2. Penggunaan 

waktu kerja 

- Sosialisasi SOP  

- Waktu kerja 

sesuai SOP 

- Konsistensi 

penggunaan 

waktu kerja 

3. Target yang 

harus dicapai 

- Target kerja 

jelas 

- Beban kerja dan 

waktu 

penyelesaian 

seimbang 

Upah (X3) Upah adalah 

bentuk balas 

jasa yang 

1. Internal 

Consistency 

- Jelas dan 

transparan 

- Sesuai dengan 
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diberikan oleh 

perusahaan 

kepada pekerja 

atas jasa-jasanya 

dalam mencapai 

tujuan 

perusahaan yang 

dalam 

pembayarannya 

disesuaikan 

dengan 

perjanjian yang 

telah ditetapkan 

oleh 

perusahaan.. 

jabatan 

- Sesuai dengan 

kemampuan 

- Pembayaran 

tepat waktu  

- Sesuai dengan 

kinerja 

S 

K 

O 

R 

O 

R 

D 

I 

N 

A 

L 

2. External 

Consistency 

- Berdasarkan 

ketentuan 

pemerintah 

- Sesuai dengan 

perusahaan 

sejenis 

- Dapat 

memenuhi 

kebutuhan 

sehari-hari 

Kepuasan 

Kerja (Y) 

Kepuasan 

Kerja adalah 

suatu perasaan 

yang 

mendukung dan 

tidak 

mendukung diri 

pegawai yang 

berhubungan 

dengan 

pekerjaan 

berupa rasa 

menyenangkan 

atau tidak 

menyenangkan 

1. Promosi 

 

- Kesempatan 

untuk 

memperoleh 

promosi jabatan 

S 

K 

O 

R 

O 

R 

D 

I 

N 

A 

L 

2. Kemauan kerja - Menaati 

peraturan yang 

berlaku 

3. Gaji/upah - Keadilan yang 

diterima oleh 

karyawan 

4. Perusahaan dan 

manajemen 

- Situasi dan 

kondisi yang 

stabil 

5. Pengawasan  - Kontrol dalam 

pelaksanaan 

pekerjaan 

6. Faktor intrinsik 

pekerjaan 

- Tugas yang 

dapat dinikmati 

atau tidak 

7. Kondisi kerja - Kenyamanan 

dalam bekerja 

8. Fasilitas  - Peralatan yang 

menunjang 

pekerjaan 
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9. Rekan kerja - Rekan kerja 

yang kompeten 

10. Komunikasi  - Informasi 

dalam 

organisasi 

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan, maka dibutuhkan 

data dan informasi yang akan mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu Field Research atau 

Penelitian Lapangan, diperoleh melalui : 

1. Wawancara 

Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

interaksi verbal secara langsung antara pewawancara dengan responden. 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada HRD PT. Arkelindo Bara 

Sejahtera Kabupaten Ciamis sebagai narasumber. 

2. Kuesioner  

 Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pernyataan mengenai suatu permasalahan kepada 

responden untuk dijawab. Kuesioner dalam penelitian ini berhubungan dengan 

pengaruh kepemimpinan, beban kerja, dan upah terhadap kepuasan kerja 

dengan cara memberikan beberapa pernyataan secara tertulis dan terstruktur 

kepada tenaga kerja bagian produksi (Tim Produksi) PT. Arkelindo Bara 

Sejahtera Kabupaten Ciamis. 

 



64 

 

 

 

 

3. Studi dokumentasi 

Merupakan teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap 

dokumen-dokumen, naskah-naskah atau laporan-laporan yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti dan mendukung terhadap penulisan ini. Studi 

dokumentasi dalam penelitian ini, dengan cara mengumpulkan data dan fakta 

di lapangan berdasarkan dokumentasi yang telah disediakan oleh PT. 

Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis berupa struktur organisasi, profil 

perusahaan, sejarah singkat perusahaan dan jumlah karyawan di perusahaan 

tersebut. 

3.2.1.1 Jenis Data 

 Jenis data dalam penelitian ini yaitu Cross-Section. Data Cross-Section 

adalah data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan 

gambaran perkembangan keadaan atau kegiatan pada waktu itu. 

3.2.1.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan dalam 2 bagian, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari 

objek maupun lingkungan yang sedang diteliti. Salah satu cara untuk 

mendapatkan data tersebut ialah dengan memberikan kuesioner yang akan 

diisi langsung oleh objek yang akan diteliti, untuk objek dalam penelitan 

ini adalah tim produksi PT. Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

penelitian, seperti artikel dan dokumen-dokumen perusahaan. Data 

sekunder ini digunakan untuk menunjang dan membantu dalam 

menguatkan data primer. 

3.2.1.3 Populasi Sasaran 

Menurut Sugiyono (2017: 148) “Populasi merupakan wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti unuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”. Adapun 

yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah tim produksi PT. Arkelindo 

Bara Sejahtera dengan ukuran populasi 85 orang. 

3.2.1.4 Penentuan Sampel 

Menurut Sugiyono (2017: 149) sampel ialah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel 

tersebut, kesimpulannya akan berlaku untuk populasi. Maka dari itu sampel harus 

betul-betul representatif (mewakili). 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel, untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Pada dasarnya teknik 

sampling dikelompokkan menjadi dua yaitu probability sampling dan 

nonprobability sampling. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode probability sampling, sedangkan cara pengambilan sampel 

yang digunakan adalah area (cluster) sampling (sampling menurut daerah). 



66 

 

 

 

 

Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan 

peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi 

anggota sampel. Teknik ini meliputi, simple random sampling, proportionate 

stratified random sampling, disproportionate stratified random, sampling area 

(cluster) sampling (sampling menurut daerah).   

Cluster sampling adalah teknik sampling daerah yang digunakan untuk 

menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. 

Peneliti menggunakan teknik ini karena populasi di PT. Arkelindo Bara Sejahtera 

ini terdiri dari beberapa cluster. Cara pengambilan dengan teknik ini adalah 

mengambil secara acak sampel sesuai dengan jumlah sampel yang diperlukan dari 

setiap bagian horizontal. 

Untuk menentukan sampel, peneliti berpedoman pada teori yang 

dikemukakan Slovin dengan rumus sebagai berikut: 

  
 

     (   ) 
 

Keterangan : 

n = sampel besar 

N = populasi 

e =  10% (tingkat kesalahan) 

   Untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti, penulis mengambil 

85 orang dari bagian produksi pada PT. Arkelindo Bara Sejahtera yang 

merupakan populasi dari penelitian ini, dan telah diambil sampel minimal dengan 

formulasi penarikan sampel sebagai berikut:  
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       (   ) 
 = 45,95 ≈ 46 (Dibulatkan) 

Berdasarkan ukuran sampel minimal diatas dalam penelitian ini ditentukan 

ukuran sampel sebanyak 46  responden.  Maka diambil secara proporsional dari 

setiap bagian produksi yang ada dengan rumus sebagai berikut: 

  ∑  

  

   

 

Sehingga dihasilkan: 

   
 

  
                

   
 

  
                

   
 

  
                

   
 

  
                

   
  

  
                

   
 

  
                

   
 

  
                

   
 

  
                

   
  

  
                

    
  

  
                

                                  

                       

    

Keterangan: 

N = Populasi 

n = Sampel 

    Unit disk mill reject 
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    Unit vibrating screen 

    Unit sortir arang 

    Unit cylo 

    Unit mixer 

    Unit blending 

    Unit input molding 

    Unit stopper 

    Unit meja cetak 

     Unit butik 

3.3 Model Penelitian 

Untuk megetahui gambaran umum mengenai pengaruh kepemimpinan, 

beban kerja, dan upah terhadap kepuasan kerja maka disajikan model penelitian 

berdasarkan pada kerangka pemikiran sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 

Model Penelitian 

Kepemimpinan 

 (X1) 

 Upah 

(X3) 

Beban Kerja 

(X2) 

Kepuasan Kerja 

(Y) 



69 

 

 

 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini, kemudian dianalisis dengan 

menggunakan statistik untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, beban kerja, 

dan upah terhadap kepuasan kerja. 

3.4.1 Uji  Instrumen 

Setelah data yang diperlukan telah diperoleh, data tersebut dikumpulkan 

untuk kemudian dianalisis dan diinterprestasikan. Sebelum melakukan analisis 

data, perlu dilakukan uji validitas dan uji realibitas terhadap kuesioner yang telah 

disebarkan. 

1. Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2017: 121) uji validitas menunjukkan seberapa jauh 

instrumen tersebut dapat mengukur apa yang akan diukur. Uji validitas digunakan 

untuk menguji data yang telah didapat setelah penelitian, apakah data tersebut 

valid atau tidak dengan menggunakan alat ukur kuesioner.  Uji validitas dilakukan 

dengan cara menghitung korelasi dari masing-masing pertanyaan melalui total 

skor, dengan rumusan korelasi product moment. 

Prosedur uji validitas yaitu membandingkan r hitung dengan r tabel yaitu 

angka kritik tabel korelasi pada derajat keabsahan (dk = n-2) dengan taraf 

signifikan α = 5% 

Kriteria pengujian : 

Jika rhitung> rtabel, maka pertanyaan tersebut valid. 

Jika rhitung< rtabel, maka pernyataan tersebut tidak valid. 
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Untuk mempermudah perhitungan, uji validitas akan menggunakan 

program SPSS for Window Versi 26.0. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reabilitas merupakan alat pengukur untuk mengukur suatu gejala atau 

kejadian. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan Teknik Cronbach 

dengan rumus sebagai berikut: 

  (
 

   
) (  

   
 

  
) 

Keterangan: 

r = reliabilitas instrumen 

k = banyak butir pertanyaan 

  
  = varians total 

   
  = jumlah varians butir 

 Sebelum dicari jumlah varians butir terlebih dahulu dengan cara mencari 

nilai varians tiap butir, kemudian jumlahkan. 

Rumus varians yang digunakan adalah sebagai berikut: 

    
   (

   

 )

 
 

Dimana : 

n = Jumlah responden 

x = Nilai skor yang dipilih (total nilai dari nomor-nomor butir pernyataan) 

Dari hasil perhitungan tersebut, maka kaidah keputusannya adalah: 

Jika rhitung> rtabel, maka pernyataan reliabel. 

Jika rhitung< rtabel, maka pernyataan gugur (tidak reliabel). 
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Untuk mempermudah perhitungan uji reliabilitas akan menggunakan  

program SPSS for Windows versi 26.0. 

3.4.2 Analisis Deskriptif 

Teknik pertimbangan data dengan analisis deskritif, dimana data yang 

dikumpulkan dan diringkas pada hal-hal yang berkaitan dengan data tersebut 

seperti: frekuensi, mean, standar deviasi maupun rangkingnya. Untuk menentukan 

pembobotan jawaban responden dilakukan dengan menggunakan skala Likert 

untuk jenis pernyataan tertutup yang berskala normal. Sikap-sikap pernyataan 

tersebut memperlihatkan pendapat positif atau negatif. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.3 

Formasi Nilai, Notasi & Predikat Masing-masing Pilihan Jawaban Untuk 

Pernyataan Positif 

Nilai Keterangan Notasi Predikat 

5 Sangat Setuju SS Sangat Tinggi 

4 Setuju S Tinggi 

3 Tidak Ada Pendapat TAP Sedang 

2 Tidak Setuju TS Rendah 

1 Sangat Tidak Setuju STS Sangat Rendah 

 

Tabel 3.4 

Formasi Nilai, Notasi & Predikat Masing-masing Pilihan Jawaban Untuk 

Pernyataan Negatif 

Nilai Keterangan Notasi Predikat 

1 Sangat Setuju SS Sangat Tinggi 

2 Setuju S Tinggi 

3 Tidak Ada Pendapat TAP Sedang 

4 Tidak Setuju TS Rendah 

5 Sangat Tidak Setuju STS Sangat Rendah 
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Perhitungan hasil kuesioner dengan presentase dan skoring menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

 %100x
N

F
X       

Dimana: 

X = jumlah presentase jawaban 

F = jumlah jawaban/ frekuensi 

N = jumlah responden 

Setelah diketahui jumlah nilai dari keseluruhan sub variabel dari hasil 

perhitungan yang dilakukan maka dapat ditentukan intervalnya, yaitu dengan cara 

sebagai berikut:  

Pernyataan KriteriaJumlah 

Terendah Nilai - Tertinggi Nilai
  NJI   

3.4.3 Metode Succesive Interval 

Analisis Method Of Successive Interval (MSI) digunakan untuk mengubah 

data yang berskala ordinal menjadi skala interval. Data yang diperoleh merupakan 

data ordinal, sehingga untuk menaikkan tingkat pengukuran dari ordinal ke 

interval dapat digunakan metode succesive interval. Adapun langkah-langkah dari 

succesive interval menurut Sugiyono (2017: 25) adalah sebagai berikut: 

1. Perhatikan setiap butir jawaban responden dan angket yang disebar. 

2. Pada setiap butir ditentukan beberapa orang yang mendapatkan skor 1, 

2, 3, 4, 5  dan dinyatakan dalam frekuensi. 

3. Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut 

proporsi. 
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4. Tentukan nilai proposrsi kumulatif dengan menjumlahkan nilai 

proposrsi secara berurutan perkolom skor. 

5. Gunakan tabel distribusi normal, dihitung nilai Z untuk setiap proporsi 

kumulatif yang diperoleh. 

6. Tentukan nilai skala dengan menggunakan rumus : 

   
                      –                     

                           –                            
  

SV yang nilainya terkecil (harga negatif yang terbesar) diubah menjadi 

sama dengan satu transformated. Scale value : Y = SV + SVmin.  

3.4.4 Uji Asumsi Klasik 

Untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan 

memiliki ketepatan dalam estimasi, menunjukkan hubungan signifikan dan 

representatif, maka model tersebut harus memenuhi asumsi klasik regresi. Uji 

asumsi klasik yang dilakukan yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas, uji 

autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2018: 137). 

1. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2018: 161) uji normalitas digunakan untuk menguji 

apakah variabel independen dan variabel dependen pada persamaan regresi 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Normalitas data 

dapat ditentukan dengan melihat histogram atau pola distribusi normal. 

Normalitas dapat diketahui dengan melihat penyebaran data pada sumbu 

diagonal dan grafik atau dengan melihat histogram dari nilai residualnya.  

 



74 

 

 

 

 

2. Uji Multikolonieritas 

Menurut Ghozali (2018: 107) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Untuk menguji multikolenieritas dengan cara melihat:  

- Jika nilai tolerance > 0,10 atau variance inflation factor (VIF) < 10, 

maka disimpulkan data bebas dari multikolinieritas.  

- Jika  nilai tolerance < 0,10 atau variance inflation factor (VIF) > 10, 

maka di dalam data terdapat multikolinieritas.  

3. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2018: 137), uji heterokedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara yang dapat 

dilakukan untuk uji heterokedastisitas, yaitu uji grafik plot, uji park, uji 

white. Tidak terjadi heterokadstisitas apabila tidak ada pola yang jelas, 

serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.  

3.4.5 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dua variabel bebas atau 

lebih terhadap variabel terikat. Adapun teknik statistika yang digunakan adalah 

regresi berganda karena peneliti hanya ingin mengetahui pengaruh variabel X 

terhadap variabel Y, tanpa mengetahui hubungan antar variabel X dengan model 

persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:  
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Keterangan:  

   = Kepuasan Kerja 

   = Koefisien Konstanta  

          = Koefisien Regresi 

     = Kepemimpinan  

     = Beban Kerja 

     = Upah 

    = Error, Variabel gangguan  

3.4.6 Analisis Koefisien Korelasi (R) 

Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengukur sebarapa besar 

hubungan linier variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Untuk 

memberikan interpretasi koefien korelasinya maka penulis menggunakan 

pedoman sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Indeks 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 (2017:274) 

3.4.7 Analisis Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi digunakan untuk menetapkan berapa persen 

pengaruh perubahan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Semakin 

tinggi nilai koefisien determinasi, maka semakin tinggi pula kemampuan variabel-
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variabel bebas dalam memengaruhi variabel terikatnya semakin besar. Koefisien 

determinasi dihitung dengan menggunakan program SPSS 26. 

3.4.8 Sumbangan Efektif (SE) dan Sumbangan Relatif (SR) 

Sumbangan Efektif (SE) merupakan ukuran sumbangan atau pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat dalam analisis regresi. Penjumlahan dari 

sumbangan efektif semua variabel bebas adalah sama dengan jumlah nilai R 

square (Koefisien Determinasi). Sumbangan efektif dihitung dengan 

memperhatikan variabel bebas lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Sumbangan Relatif (SR) merupakan ukuran yang menunjukkan besarnya 

sumbangan atau pengaruh suatu variabel bebas terhadap jumlah variabel jumlah 

kuadrat regresi. Jumlah sumbangan relatif dari semua variabel bebas adalah 100% 

atau sama dengan 1. Sumbangan relatif menghitung besarnya sumbangan variabel 

bebas tanpa memperhatikan variabel lain yang ridak diteliti pada penelitian ini.  

Untuk mencari Sumbangan Efektif (SE) dan Sumbangan Relatif (SR) 

dapat menggunakan rumus berikut: 

  ( )                                    

  ( )  
  ( ) 

  
 

3.4.9 Pengujian Hipotesis 

1. Uji F (Simultan) 

Untuk mengetahui tingkat signifikansi secara bersama-sama pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji F dengan rumus 

sebagai berikut: 
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Dengan tingkat keyakinan sebesar 95% atau α = 0,05 dan derajat 

kebebasan (df)(n-k-1) maka:  

Ho : βј = 0 Kepemimpinan, beban kerja, dan upah secara simultan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja tim produksi PT. 

Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis. 

Ha : βј ≠ 0 Kepemimpinan, beban kerja, dan upah secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja tim produksi PT. Arkelindo 

Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis. 

Kriteria:  

Ha diterima jika Fhitung > Ftabel 

Ha ditolak jika Fhitung ≤ Ftabel 

2. Uji T (Parsial) 

  Untuk mengetahui tingkat signifikansi secara parsial apakah masing-

masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen digunakan 

uji T.  

Kriteria Hipotesis secara Parsial: 

Ho1 : βј < 0 Tidak ada pengaruh antara kepemimpinan dengan kepuasan kerja 

tim produksi PT. Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis.  

Ha1 : βј ≥ 0 Terdapat pengaruh antara kepemimpinan dengan kepuasan kerja 

tim produksi PT. Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis. 

Ho2 : βј < 0  Tidak ada pengaruh antara beban kerja dengan kepuasan kerja tim 

produksi PT. Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis. 
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Ha2 : βј ≥ 0 Terdapat pengaruh antara beban kerja dengan kepuasan kerja tim 

produksi PT. Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis. 

Ho3 : βј < 0 Tidak terdapat pengaruh antara upah dengan kepuasan kerja tim 

produksi PT. Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis. 

Ha3 : βј ≥ 0 Terdapat pengaruh antara upah dengan kepuasan kerja tim produksi 

PT. Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis. 

Dengan derajat kebebasan (df) = k dan (n-k-1) dan tingkat kepercayaan 

95% atau α = 0,05, maka: 

 Ho ditolak jika alpha (0,05) < sig 

 Ho diterima jika alpha (0,05) > sig 

Untuk mempermudah perhitungan dalam penelitian ini digunakan program 

SPSS 26.0. dan Microsoft Office Excel 2010. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Kepemimpinan di PT Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dapat 

diketahui bahwa kepemimpinan yang diterapkan oleh PT. Arkelindo Bara 

Sejahtera Kabupaten Ciamis dapat dikatakan sudah cukup efektif. Kepemimpinan 

merupakan salah satu aspek yang penting dan perlu diperhatikan oleh suatu 

perusahaan. Peran seorang pemimpin sangat menentukan dalam usaha pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam usaha pencapaian tujuan 

perusahaan, pemimpin membutuhkan sekelompok orang lain yaitu karyawannya. 

Pemimpin harus dapat menggerakkan karyawannya secara optimal sehingga 

karyawan dapat memberikan suatu sumbangsih terhadap perusahaan, terutama 

dalam bekerja dengan efektif dan efisien. 

Untuk mengetahui hasil tanggapan responden yaitu tim produksi PT 

Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis mengenai kepemimpinan, dapat 

dilihat dari hasil jawaban responden melalui penyebaran kuesioner yang terdiri 

dari 8 pernyataan. Daftar pernyataan tersebut disebarkan pada 46 responden. 

Kuesioner tersebut telah di uji dengan mengunakan uji validitas dan reliabilitas 

dengan hasil perhitungan valid dan reliable (data uji validitas dan uji reliabilitas 

terlampir). 
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Untuk mengetahui nilai dari setiap indikator kepemimpinan di PT. 

Arkelindo Bara Sejahtera, maka dapat dihitung dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

Nilai tertinggi setiap indikator kepemimpinan : 46 x 5 =   230 

Nilai terendah setiap indikator kepemimpinan : 46 x 1 =   46 

Jumlah kriteria pernyataan : 5 

     
                              

                          
 

    
      

 
          

Klasifikasi penilaian untuk setiap indikator kepemimpinan dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Klasifikasi Penilaian Untuk Setiap Indikator Variabel Kepemimpinan (X1) 

Nilai Klasifikasi Penilaian 

46 – 83 Tidak Baik 

84 – 120 Kurang Baik 

121 – 157 Cukup Baik 

158 – 194 Baik 

195 – 231 Sangat Baik 

    Sumber : Data primer yang diolah 

 Berdasarkan data-data yang dikumpulkan maka diperoleh hasil 

tanggapan mengenai kepemimpinan di PT. Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten 

Ciamis. Secara lengkap hasil dari analisis tanggapan responden mengenai 

kepemimpinan dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.2 

Rekapitulasi Skor Kepemimpinan 

 

No  Uraian  Skor yang 

ditargetkan 

Skor yang 

dicapai 

Kategori  

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Pemimpin mampu menganalisa dan 

menyesuiakan diri pada situasi 

yang berubah-ubah. 

230 188 Baik 

2 Pemimpin selalu memperhatikan 

konflik yang terjadi pada karyawan. 

230 174 Baik 

3 Pemimpin memberikan 

perintah/intruksi dengan jelas. 

230 197 Sangat 

Baik 

4 Pemimpin selalu memotivasi 

bawahannya agar semangat bekerja. 

230 141 Cukup 

Baik 

5 Pemimpin memiliki keberanian 

dalam mengambil tindakan. 

230 168 Baik 

6 Pemimpin selalu menghargai dan 

memuji karyawan yang mempunyai 

kinerja bagus. 

230 161 Baik 

7 Pemimpin mau mendengarkan 

keluhan dan kritikan dari bawahan. 

230 173 Baik 

8 Pemimpin tegas menegakkan 

peraturan untuk menghindari 

pelanggaran. 

230 172 Baik 

Total Skor 1.840 1.374 Baik  

 

Berdasarkan rekapitulasi variabel kepemimpinan pada Tabel 4.2 dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pemimpin mampu menganalisa dan menyesuaikan diri pada situasi yang 

berubah-ubah. 

Pernyataan mengenai pemimpin mampu menganalisa dan menyesuaikan diri 

pada situasi yang berubah-ubah termasuk dalam klasifikasi baik dengan 

jumlah skor 188. Artinya, secara keseluruhan menyatakan bahwa atasan 
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mereka mampu menganalisa dan menghadapi situasi yang tidak pasti serta 

berubah-ubah. Hal ini ditunjukkan dengan dibuatnya agenda rapat bulanan 

untuk membahas berbagai kemungkinan risiko usaha dan evaluasi kinerja 

karyawan. 

2. Pemimpin selalu memperhatikan konflik yang terjadi pada karyawan. 

Pernyataan mengenai pemimpin selalu memperhatikan konflik yang terjadi 

pada karyawan termasuk dalam klasifikasi baik dengan jumlah skor 174. 

Artinya, secara keseluruhan menyatakan bahwa jika terjadi konflik pada 

karyawan yang berkaitan dengan pekerjaannya pemimpin ikut andil dalam 

penyelesaian konflik dan mencari solusi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

dialog secara langsung/musyawarah dengan pihak-pihak yang berkonflik 

untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik dan segera mencari jalan 

keluar secara bersama-sama. 

3. Pemimpin memberikan perintah/intruksi dengan jelas. 

Pernyataan mengenai pemimpin memberikan perintah/intruksi dengan jelas 

termasuk dalam klasifikasi sangat baik dengan jumlah skor 197. Artinya, 

secara keseluruhan menyatakan bahwa pemimpin dalam memberikan 

perintah/instruksi kepada bawahan selalu jelas. Hal ini ditunjukkan dengan 

karyawan selalu memahami setiap tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh 

atasannya serta dapat menyelesaikannya dengan baik. 

4. Pemimpin selalu memotivasi bawahannya agar semangat bekerja. 

Pernyataan mengenai pemimpin selalu memotivasi bawahannya agar 

semangat bekerja termasuk dalam klasifikasi cukup baik dengan jumlah skor 
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141. Artinya, secara keseluruhan menyatakan bahwa pemimpin selalu 

memotivasi bawahannya untuk meningkatkan semangat karyawan dalam 

bekerja. Hal ini ditunjukkan dengan adanya bonus kehadiran yang besarannya 

1 kali upah harian untuk karyawan yang hadir selama 6 hari berturut-turut dan 

bekerja selama lebih dari 3 bulan.  

5. Pemimpin memiliki keberanian dalam mengambil tindakan. 

Pernyataan mengenai pemimpin memiliki keberanian dalam mengambil 

tindakan termasuk dalam klasifikasi baik dengan jumlah skor 168. Artinya, 

pemimpin memiliki keberanian dalam setiap pengambilan tindakan terhadap 

pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya. Hal ini ditunjukkan pada saat 

karyawan melakukan kesalahan dalam bekerja dan tidak disiplin maka 

pemimpin akan mengambil tindakan dengan menegur/menghukum karyawan 

tersebut sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dibuatnya.  

6. Pemimpin selalu menghargai dan memuji karyawan yang mempunyai kinerja 

bagus. 

Pernyataan mengenai pemimpin selalu menghargai dan memuji karyawan 

yang mempunyai kinerja bagus termasuk dalam klasifikasi baik dengan 

jumlah skor 161. Artinya, secara keseluruhan menyatakan bahwa pemimpin 

menghargai setiap karyawannya dan memberikan pujian kepada karyawan 

yang mempunyai kinerja bagus. Hal ini ditunjukkan pada saat karyawan dapat 

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik pemimpin selalu mengapresiasi 

kinerja karyawan dengan memberikan kalimat pujian. 
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7. Pemimpin mau mendengarkan keluhan dan kritikan dari bawahan. 

Pernyataan mengenai pemimpin mau mendengarkan keluhan dan kritikan dari 

bawahan termasuk dalam klasifikasi baik dengan jumlah skor 173. Artinya, 

secara keseluruhan menyatakan bahwa pemimpin selalu mendengarkan dan 

memberikan respon terhadap keluhan dan kritikan dari bawahan. Hal ini 

ditunjukkan dengan sikap pemimpin yang bersahabat dengan karyawannya, 

pemimpin sangat terbuka akan kritikan yang masuk terlebih kritikan terhadap 

performa kerja dan dijadikan sebagai evaluasi untuk kemajuan perusahaan.  

8. Pemimpin tegas menegakkan peraturan untuk menghindari pelanggaran. 

Pernyataan mengenai pemimpin tegas menegakkan peraturan untuk 

menghindari pelanggaran termasuk dalam klasifikasi baik dengan jumlah skor 

172. Artinya, secara keseluruhan menyatakan bahwa pemimpin tegas 

menegakkan peraturan untuk menghindari pelanggaran dan mengarahkan 

bawahannya ke hal yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

perjanjian kerja yang dengan jelas menuliskan bahwa ada sanksi untuk setiap 

pelanggaran, misalnya karyawan yang tidak masuk kerja selama 3 hari 

berturut-turut atau 3 kali dalam bulan yang sama tanpa pemberitahuan kepada 

perusahaan maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari 

pekerjaannya. 

  Berdasarkan hasil penelitian diatas, dari keseluruhan jawaban responden   

mengenai kepemimpinan yang diterapkan oleh PT Arkelindo Bara Sejahtera, 

kemudian direkap untuk melihat skor total jawaban responden sebagai berikut: 

 Nilai tertinggi secara keseluruhan kepemimpinan : 46 x 8 x 5 = 1840 
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 Nilai terendah secara keseluruhan kepemimpinan : 46 x 8 x 1 = 368 

 Jumlah kriteria pernyataan : 5 

     
                              

                          
 

 
        

 
             

 Klasifikasi penilaian untuk indikator kepemimpinan yang diterapkan oleh 

PT. Arkelindo Bara Sejahtera secara keseluruhan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Klasifikasi Penilaian Untuk Indikator Variabel Kepemimpinan Secara 

Keseluruhan 

Nilai  Klasifikasi Penilaian 

368 – 662  Tidak Baik 

663 – 956 Kurang Baik 

957 – 1250  Cukup Baik  

1.251 – 1544 Baik  

1.545 – 1840  Sangat Baik 

Sumber: Data primer yang diolah 

Nilai kumulatif skor yang diperoleh dari kepemimpinan adalah sebesar 

1.374. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluhuran kepemimpinan di PT. 

Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis berada pada klasifikasi baik. Artinya 

bahwa kepemimpinan yang baik dapat membuat karyawan merasa nyaman dalam 

bekerja sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerja pada karyawan. Pemimpin 

di PT. Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis mampu menganalisa dan 

menyesuaikan pada situasi yang berubah-ubah, selalu memperhatikan konflik 

yang terjadi pada karyawan, memberikan perintah/intruksi dengan jelas, 

memotivasi bawahannya agar semangat bekerja, memiliki keberanian dalam 

mengambil tindakan, menghargai dan memuji karyawan yang mempunyai kinerja 
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bagus, mau mendengarkan keluhan dan kritikan dari bawahan, serta memiliki 

ketegasan dalam menegakkan peraturan untuk menghindari pelanggaran. 

4.1.2 Beban Kerja Tim Produksi PT. Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten 

Ciamis 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dapat 

diketahui bahwa beban kerja pada tim produksi PT Arkelindo Bara Sejahtera 

Kabupaten Ciamis sudah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan. 

Beban kerja merupakan sebuah proses atau kegiatan yang harus diselesaikan oleh 

seorang pekerja dalam jangka waktu tertentu. Pihak manajemen perusahaan 

sebaiknya memperhatikan pemberian beban pekerjaan kepada karyawannya yang 

nantinya akan memacu karyawan untuk mendapatkan kepuasan kerja dalam 

melakukan pekerjaannya.  

Untuk mengetahui hasil tanggapan responden yaitu tim produksi PT 

Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis mengenai beban kerja, dapat dilihat 

dari hasil jawaban responden melalui penyebaran kuesioner yang terdiri dari 8 

pernyataan. Daftar pernyataan tersebut disebarkan pada 46 responden. Kuesioner 

tersebut telah di uji dengan mengunakan uji validitas dan reliabilitas dengan hasil 

perhitungan valid dan reliabel (data uji validitas dan uji reliabilitas terlampir). 

Untuk mengetahui nilai dari setiap indikator beban kerja tim produksi PT. 

Arkelindo Bara Sejahtera, maka dapat dihitung dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

Nilai tertinggi setiap indikator beban kerja : 46 x 5 =   230 

Nilai terendah setiap indikator beban kerja : 46 x 1 =   46 
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Jumlah kriteria pernyataan : 5 

     
                              

                          
 

    
      

 
          

Klasifikasi penilaian untuk setiap indikator beban kerja dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Klasifikasi Penilaian Untuk Setiap Indikator Variabel Beban Kerja (X2) 

Nilai Klasifikasi Penilaian 

46 – 83 Tidak Baik 

84 – 120 Kurang Baik 

121 – 157 Cukup Baik 

158 – 194 Baik 

195 – 231 Sangat Baik 

Sumber : Data primer yang diolah 

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan maka diperoleh hasil tanggapan 

mengenai beban kerja tim produksi PT. Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten 

Ciamis. Secara lengkap hasil dari analisis tanggapan responden mengenai beban 

kerja dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Rekapitulasi Skor Beban Kerja 

   

No  Uraian  Skor yang 

ditargetkan 

Skor yang 

dicapai 

Kategori  

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Saya memahami pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawab saya 

dengan baik. 

230 185 Baik 

2 Saya mampu menyelesaikan 

pekerjaan saya. 

230 181 Baik 
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3 Perusahaan memiliki Standard 

Operating Procedure (SOP) yang 

jelas. 

230 166 Baik 

4 Perusahaan telah mensosialisasikan 

SOP kepada saya. 

230 160 Baik 

5 Waktu kerja yang saya miliki 

sesuai dengan SOP yang telah 

ditetapkan perusahaan. 

230 163 Baik 

6 Perusahaan konsisten dalam 

memberikan waktu yang sifatnya 

rutin. 

230 146 Cukup 

Baik 

7 Target yang harus dicapai dalam 

pekerjaan sudah jelas. 

230 160 Baik 

8 Beban kerja dengan waktu untuk 

menyelesaikan pekerjaan saya 

sudah seimbang. 

230 136 Cukup 

Baik 

Total Skor 1.840 1297 Baik 

 

Berdasarkan rekapitulasi variabel beban kerja pada Tabel 4.5 dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Saya memahami pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya dengan baik. 

Pernyataan mengenai memahami pekerjaan yang menjadi tanggung jawab 

dengan baik termasuk dalam klasifikasi baik dengan jumlah skor 185. 

Artinya, secara keseluruhan menyatakan bahwa setiap pekerjaan yang 

dimiliki oleh masing-masing karyawan sudah mereka pahami, terlebih atas 

pekerjaan yang sudah menjadi tannggung jawab dari masing-masing 

karyawan. Hal ini ditunjukkan dengan cara kerja karyawan sehari-hari yang 

mana mereka sudah paham apa yang harus dikerjakan serta mereka tidak 

bingung ketika mendapatkan suatu tugas. 

 

 



89 

 

 

 

 

2. Saya mampu menyelesaikan pekerjaan saya. 

Pernyataan mengenai mampu menyelesaikan pekerjaan termasuk dalam 

klasifikasi baik dengan jumlah skor 181. Artinya, secara keseluruhan 

menyatakan bahwa sebesar dan sesulit apapun pekerjaannya dengan segala 

tekanan dan waktu yang ada, karyawan sanggup untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang mereka miliki. Hal ini ditunjukkan dengan karyawan yang 

dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan tanpa merasa 

terbebani dan diselesaikan dengan baik. 

3. Perusahaan memiliki Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas 

Pernyataan mengenai perusahaan memiliki Standard Operating Procedure 

(SOP) yang jelas termasuk dalam klasifikasi baik dengan jumlah skor 166. 

Artinya, secara keseluruhan menyatakan bahwa Standard Operating 

Procedure (SOP) yang dimiliki perusahaan sudah jelas, tidak membuat 

bingung para karyawan sehingga karyawan merasa nyaman dalam bekerja. 

Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketentuan hari untuk pemakaian seragam, 

jadwal waktu kerja setiap minggunya, waktu masuk kerja hingga pulang, dan 

waktu istirahat, semuanya ditetapkan dengan jelas dan penerapannya secara 

konsisten sehingga karyawan bekerja secara teratur. 

4. Perusahaan telah mensosialisasikan SOP kepada saya. 

Pernyataan mengenai perusahaan telah mensosialisasikan SOP termasuk 

dalam klasifikasi baik dengan jumlah skor 160. Artinya, secara keseluruhan 

menyatakan bahwa perusahaan mensosialisasikan SOP yang dimiliki kepada 

setiap karyawan. PT. Arkelindo Bara Sejahtera melakukan sosialisasi 
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Standard Operating Procedure (SOP) kepada karyawan ketika karyawan 

tersebut baru masuk ke perusahaan yang mana SOP dipaparkan langsung oleh 

pimpinan kepada karyawan tersebut. 

5. Waktu kerja yang saya miliki sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 

perusahaan. 

Pernyataan mengenai waktu kerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 

perusahaan termasuk dalam klasifikasi baik dengan jumlah skor 163. Artinya, 

secara keseluruhan menyatakan bahwa waktu kerja yang mereka miliki sudah 

sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. 

Hal ini ditunjukkan dengan tertibnya pelaksanaan waktu kerja karyawan 

bagian produksi dengan durasi jam kerja karyawan selama 9 jam setiap 

harinya, baik jadwal siang ataupun jadwal malam. Untuk jadwal siang waktu 

kerja dimulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB (istirahat pukul 

12.00 WIB -  13.00 WIB) dan waktu kerja malam dimulai pukul 16.00 WIB 

hingga pukul 01.00 WIB (istirahat pukul 18.00 WIB -  19.00 WIB).  

6. Perusahaan konsisten dalam memberikan waktu yang sifatnya rutin 

Pernyataan mengenai perusahaan konsisten dalam memberikan waktu yang 

sifatnya rutin termasuk dalam klasifikasi cukup baik dengan jumlah skor 146. 

Artinya, secara keseluruhan menyatakan bahwa perusahaan menerapkan pola 

waktu kerja yang sama secara berulang setiap harinya sesuai dengan waktu 

yang telah ditetapkan dalam SOP. Hal ini ditunjukan dengan diberlakukannya 

jadwal kerja siang dan malam bagi karyawan bagian produksi secara adil dan 

merata, karyawan mendapatkan jam kerja yang berulang setiap minggunya. 
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7. Target yang harus dicapai dalam pekerjaan sudah jelas. 

Pernyataan mengenai target yang harus dicapai dalam pekerjaan sudah jelas 

termasuk dalam klasifikasi baik dengan jumlah skor 160. Artinya, secara 

keseluruhan menyatakan bahwa karyawan diberikan target yang harus dicapai 

dengan jelas sehingga ketika bekerja karyawan memahami apa yang menjadi 

tujuan dan target yang harus mereka capai. Hal ini ditunjukkan dengan 

adanya pegarahan dari supervisor produksi kepada tiap-tiap karyawan 

mengenai apa yang harus dicapai dalam suatu pekerjaan yang diberikan 

kepada mereka. 

8. Beban kerja dengan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan saya sudah 

seimbang. 

Pernyataan beban kerja dengan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan sudah 

seimbang termasuk dalam klasifikasi cukup baik dengan jumlah skor 136. 

Artinya, secara keseluruhan menyatakan bahwa karyawan memiliki beban 

kerja dan waktu penyelesaian pekerjaan yang seimbang sehingga karyawan 

dapat bekerja dengan baik dan tenang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

perhitungan beban kerja yang disesuaikan dengan jumlah karyawan dan 

waktu penyelesainnya. Namun, pengalokasian beban kerja tersebut masih 

dilakukan berdasarkan perkiraan atau intuisi saja sehingga megakibatkan 

kesenjangan beban kerja yang diterima oleh karyawan. 

  Berdasarkan hasil penelitian diatas, dari keseluruhan jawaban responden   

mengenai beban kerja tim produksi PT Arkelindo Bara Sejahtera, kemudian 

direkap untuk melihat skor total jawaban responden sebagai berikut: 
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 Nilai tertinggi secara keseluruhan beban kerja : 46 x 8 x 5 = 1840 

 Nilai terendah secara keseluruhan beban kerja : 46 x 8 x 1 = 368 

 Jumlah kriteria pernyataan : 5 

     
                              

                          
 

 
        

 
             

 Klasifikasi penilaian untuk indikator beban kerja tim produksi PT. 

Arkelindo Bara Sejahtera secara keseluruhan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Klasifikasi Penilaian Untuk Indikator Variabel Beban Kerja Secara 

Keseluruhan 

Nilai  Klasifikasi Penilaian 

368 – 662  Tidak Baik 

663 – 956 Kurang Baik 

957 – 1250  Cukup Baik  

1.251 – 1544 Baik  

1.545 – 1840  Sangat Baik 

Sumber: Data primer yang diolah 

Nilai kumulatif skor yang diperoleh dari beban kerja adalah sebesar 1.297. 

Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluhuran beban kerja pada tim produksi PT 

Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis berada pada klasifikasi baik. Artinya 

karyawan memahami setiap tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung 

jawabnya dengan baik, karyawan dapat menyelesaikan setiap pekerjaanya, 

perusahaan memiliki Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas dan telah 

disosialisasikan kepada setiap karyawan, waktu kerja yang dimiliki oleh karyawan 

sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, perusahaan konsisten dalam 

memberikan waktu yang sifatnya rutin, karyawan diberikan target kerja yang 
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jelas, serta beban kerja dengan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya sudah 

seimbang. 

4.1.3 Upah pada Tim Produksi PT Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten 

Ciamis 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dapat 

diketahui bahwa pemberian upah pada tim produksi PT Arkelindo Bara Sejahtera 

Kabupaten Ciamis belum memenuhi standar UMK (Upah Minimum 

Kabupaten/Kota). Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan 

kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau 

banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya 

relatif tetap, upah dapat berubah ubah.  

Untuk mengetahui hasil tanggapan responden yaitu tim produksi PT 

Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis mengenai upah, dapat dilihat dari 

hasil jawaban responden melalui penyebaran kuesioner yang terdiri dari 8 

pernyataan. Daftar pernyataan tersebut disebarkan pada 46 responden. Kuesioner 

tersebut telah di uji dengan mengunakan uji validitas dan reliabilitas dengan hasil 

perhitungan valid dan reliabel (data uji validitas dan uji reliabilitas terlampir). 

Untuk mengetahui nilai dari setiap indikator upah tim produksi PT. 

Arkelindo Bara Sejahtera, maka dapat dihitung dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

Nilai tertinggi setiap indikator upah: 46 x 5 =   230 

Nilai terendah setiap indikator upah: 46 x 1 =   46 

Jumlah kriteria pernyataan : 5 
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Klasifikasi penilaian untuk setiap indikator upah dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Klasifikasi Penilaian Untuk Setiap Indikator Variabel Upah (X3) 

Nilai Klasifikasi Penilaian 

46 – 83 Tidak Baik 

84 – 120 Kurang Baik 

121 – 157 Cukup Baik 

158 – 194 Baik 

195 – 231 Sangat Baik 

Sumber : Data primer yang diolah 

 

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan maka diperoleh hasil tanggapan 

mengenai upah tim produksi PT. Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis. 

Secara lengkap hasil dari analisis tanggapan responden mengenai upah dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Rekapitulasi Skor Upah 

No  Uraian  Skor yang 

ditargetkan 

Skor yang 

dicapai 

Kategori  

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Sistem pengupahan yang digunakan 

perusahaan jelas dan transparan. 

230 197 Sangat 

Baik 

2 Upah yang saya terima sesuai 

dengan jabatan sekarang. 

230 181 Baik 

3 Upah yang diberikan sesuai dengan 

kemampuan yang saya miliki. 

230 182 Baik 

4 Pembayaran upah yang saya terima 

tepat waktu. 

230 178 Baik 
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5 Upah yang diberikan sesuai dengan 

kinerja yang telah saya berikan. 

230 170 Baik 

6 Upah yang saya terima sesuai 

dengan UMK (Upah Minimum 

Kabupaten/Kota). 

230 112 Kurang 

Baik 

7 Upah yang saya terima sesuai 

dengan upah pada perusahaan lain 

yang sejenis. 

230 162 Baik 

8 Upah yang saya terima cukup untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

230 178 Baik 

Total Skor 1.840 1360 Baik 

 

Berdasarkan rekapitulasi variabel upah pada Tabel 4.8 dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Sistem pengupahan yang digunakan perusahaan jelas dan transparan. 

Pernyataan mengenai sistem pengupahan yang digunakan perusahaan jelas 

dan transparan termasuk dalam klasifikasi sangat baik dengan jumlah skor 

197. Artinya, secara keseluruhan menyatakan bahwa perusahan memiliki 

sistem pengupahan yang jelas dan transparan. Hal ini ditunjukkan sebelum 

bekerja para karyawan mengetahui berapa upah yang diterima dan kapan 

pihak perusahaan memberikan upah. Adapun tata cara sistem pengupahan 

yang digunakan oleh PT. Arkelindo Bara Sejahtera untuk karyawan bagian 

produksi yaitu sistem upah harian dengan upah sebesar RP. 50.000,- perhari, 

pembayaran upah dilakukan setelah berakhir 1 periode kerja (2 minggu). 

2. Upah yang saya terima sesuai dengan jabatan sekarang. 

Pernyataan mengenai upah yang diterima sesuai dengan jabatan sekarang 

termasuk dalam klasifikasi baik dengan jumlah skor 181. Artinya, secara 

keseluruhan menyatakan bahwa perusahaan memberikan upah sesuai dengan 
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jabatan setiap karyawannya. Hal ini dibuktikan dengan karyawan pada bagian 

produksi menerima upah sesuai dengan posisi atau jabatannya berdasarkan 

kesepakatan yang telah disepakati antara pekerja dengan pihak perusahaan. 

3. Upah yang diberikan sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. 

Pernyataan mengenai upah yang diberikan sesuai dengan kemampuan 

dimiliki termasuk dalam klasifikasi baik dengan jumlah skor 182. Artinya, 

secara keseluruhan menyatakan bahwa perusahaan memberikan upah sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki setiap karyawan. Hal ini menunjukkan 

bahwa karyawan bekerja dengan menerima upah sesuai dengan kemampuan 

yang mereka miliki sehingga mereka bekerja dengan optimal.  

4. Pembayaran upah yang saya terima tepat waktu. 

Pernyataan mengenai pembayaran upah yang diterima tepat waktu termasuk 

dalam klasifikasi baik dengan jumlah skor 178. Artinya, secara keseluruhan 

karyawan bagian produksi menyatakan bahwa upah yang dibayarkan 

perusahaan selalu tepat waktu. Hal ini ditunjukkan dengan karyawan selalu 

menerima upah sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan perusahaan. 

5. Upah yang diberikan sesuai dengan kinerja yang telah saya berikan. 

Pernyataan mengenai upah yang diberikan sesuai dengan kinerja yang telah 

diberikan termasuk dalam klasifikasi baik dengan jumlah skor 170. Artinya, 

secara keseluruhan menyatakan bahwa upah yang diterima seimbang dengan 

kinerja yang diberikan karyawan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

pemberian upah yang diterima karyawan bagian produksi sesuai dengan 

kinerja yang telah mereka berikan kepada perusahaan. 
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6. Upah yang saya terima sesuai dengan UMK (Upah Minimum 

Kabupaten/Kota). 

Pernyataan mengenai upah yang diterima sesuai dengan UMK (Upah 

Minimum Kabupaten/Kota) termasuk dalam klasifikasi kurang baik dengan 

jumlah skor 112. Artinya, secara keseluruhan karyawan bagian produksi 

menyatakan upah yang mereka terima belum sesuai dengan ketentuan Upah 

Minimum Kabupaten/Kota. Hal ini ditunjukkan dengan upah yang diterima 

oleh karyawan bagian produksi yaitu Rp. 50.000 per hari, artinya masih di 

bawah UMK 2022 Kabupaten Ciamis yaitu sebesar Rp. 1.897.867,- per bulan.  

7. Upah yang saya terima sesuai dengan upah pada perusahaan lain yang sejenis. 

Pernyataan mengenai upah yang diterima sesuai dengan upah pada 

perusahaan lain yang sejenis termasuk dalam klasifikasi baik dengan jumlah 

skor 162. Artinya, secara keseluruhan menyatakan telah menerima upah 

sesuai upah pada perusahaan lain yang sejenis. Hal ini ditunjukkan dengan 

jumlah upah yang diterima karyawan bagian produksi tidak jauh berbeda 

dengan perusahaan lain yang bergerak di industri sejenis yang ada di daerah 

tersebut. 

8. Upah yang saya terima cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Pernyataan mengenai upah yang diterima cukup untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari termasuk dalam klasifikasi baik dengan jumlah skor 178. Artinya, 

secara keseluruhan karyawan bagian produksi menyatakan telah menerima 

upah yang dapat dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal 
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ini ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan pokok karyawan setiap 

harinya diperoleh dari upah yang telah diberikan perusahaan.  

  Berdasarkan hasil penelitian diatas, dari keseluruhan jawaban responden   

mengenai upah tim produksi PT Arkelindo Bara Sejahtera, kemudian direkap 

untuk melihat skor total jawaban responden sebagai berikut: 

 Nilai tertinggi secara keseluruhan upah : 46 x 8 x 5 = 1840 

 Nilai terendah secara keseluruhan upah : 46 x 8 x 1 = 368 

 Jumlah kriteria pernyataan : 5 

     
                              

                          
 

 
        

 
             

 Klasifikasi penilaian untuk indikator upah tim produksi PT. Arkelindo 

Bara Sejahtera secara keseluruhan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Klasifikasi Penilaian Untuk Indikator Variabel Upah Secara Keseluruhan 

 

Nilai  Klasifikasi Penilaian 

368 – 662  Tidak Baik 

663 – 956 Kurang Baik 

957 – 1250  Cukup Baik  

1.251 – 1544 Baik  

1.545 – 1840  Sangat Baik 

Sumber: Data primer yang diolah 

Nilai kumulatif skor yang diperoleh dari upah adalah sebesar 1.360. Hal 

ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan upah pada tim produksi PT Arkelindo 

Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis berada pada klasifikasi baik. Artinya sistem 

pengupahan yang digunakan perusahaan jelas dan transparan, upah yang diterima 
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sesuai dengan jabatan karyawan, upah yang diterima sesuai dengan kemampuan 

yang dimiliki karyawan, pembayaran upah tepat waktu, upah yang diterima sesuai 

dengan kinerja yang telah diberikan karyawan, upah yang diterima belum sesuai 

dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota), upah yang diterima sesuai 

dengan perusahaan lain yang sejenis, serta upah yang diterima karyawan cukup 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

4.1.4 Kepuasan Kerja Tim Produksi PT. Arkelindo Bara Sejahtera 

Kabupaten Ciamis 

Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga dalam 

perusahaan karena sumber daya manusia ini dijadikan sebagai penentu akan 

dibawa kemana arah perusahaan untuk mencapai tujuan. Kepuasan kerja 

merupakan keadaan emosional yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan 

bagi para karyawan memandang pekerjaan mereka. Perusahaan harus memelihara 

dan meningkatkan kepuasan kerja setiap karyawannya, sebab apabila karyawan 

merasakan kepuasan dalam bekerja maka karyawan akan mampu bekerja dengan 

lebih baik dan maksimal.  

Untuk mengetahui hasil tanggapan responden yaitu tim produksi PT 

Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis mengenai kepuasan kerja, dapat 

dilihat dari hasil jawaban responden melalui penyebaran kuesioner yang terdiri 

dari 10 pernyataan. Daftar pernyataan tersebut disebarkan pada 46 responden. 

Kuesioner tersebut telah di uji dengan mengunakan uji validitas dan reliabilitas 

dengan hasil perhitungan valid dan reliabel (data uji validitas dan uji reliabilitas 

terlampir). 
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Untuk mengetahui nilai dari setiap indikator kepuasan kerja tim produksi 

PT. Arkelindo Bara Sejahtera, maka dapat dihitung dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

Nilai tertinggi setiap indikator kepuasan kerja: 46 x 5 =   230 

Nilai terendah setiap indikator kepuasan kerja: 46 x 1 =   46 

Jumlah kriteria pernyataan : 5 

     
                              

                          
 

    
      

 
          

Klasifikasi penilaian untuk setiap indikator kepuasan kerja dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Klasifikasi Penilaian Untuk Setiap Indikator Variabel Kepuasan Kerja (Y) 

Nilai Klasifikasi Penilaian 

46 – 83 Tidak Baik 

84 – 120 Kurang Baik 

121 – 157 Cukup Baik 

158 – 194 Baik 

195 – 231 Sangat Baik 

Sumber : Data primer yang diolah 

 

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan maka diperoleh hasil tanggapan 

mengenai kepuasan kerja tim produksi PT. Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten 

Ciamis. Secara lengkap hasil dari analisis tanggapan responden mengenai 

kepuasan kerja dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.11 

Rekapitulasi Skor Kepuasan Kerja 

No  Uraian  Skor yang 

ditargetkan 

Skor yang 

dicapai 

Kategori  

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Saya memiliki kesempatan untuk 

dipromosikan (kenaikan jabatan). 

230 178 Baik 

2 Saya selalu dapat menaati peraturan 

yang berlaku di perusahaan. 

230 173 Baik 

3 Gaji/upah yang saya terima 

seimbang dengan harapan dan 

kompetensi yang saya miliki. 

230 147 Cukup 

Baik 

4 Situasi dan kondisi di perusahaan 

sudah memadai dan kondusif 

230 161 Baik 

5 Atasan melakukan pengawasan 

yang baik kepada karyawan. 

230 168 Baik 

6 Saya dapat menikmati tugas yang 

diberikan perusahaan dan 

menyelesaikannya dengan baik. 

230 163 Baik 

7 Kondisi kerja diperusahaan dapat 

memberikan kenyamanan. 

230 167 Baik 

8 Perusahaan memberikan fasilitas 

yang menunjang pekerjaan saya. 

230 139 Cukup 

Baik 

9 Rekan kerja saya dapat diajak kerja 

sama dan saling mendukung. 

230 196 Sangat 

Baik 

10 Komunikasi dengan atasan maupun 

rekan sekerja terjalin dengan baik. 

230 180 Baik 

Total Skor 1.840 1.672 Baik 

 

Berdasarkan rekapitulasi variabel kepuasan kerja pada Tabel 4.11 dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Saya memiliki kesempatan untuk dipromosikan (kenaikan jabatan). 

Pernyataan mengenai memiliki kesempatan untuk dipromosikan (kenaikan 

jabatan) termasuk dalam klasifikasi baik dengan jumlah skor 178. Artinya, 
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secara keseluruhan menyatakan bahwa setiap karyawan memiliki kesempatan 

yang sama untuk maju melalui promosi (kenaikan) jabatan. Hal ini 

ditunjukkan dengan kebijakan promosi yang ada di dalam perusahaan 

dilakukan dengan adil pada tiap-tiap karyawan berdasarkan bagaimana 

karyawan tersebut berusaha dan bekerja untuk perusahaan.  

2. Saya selalu dapat menaati peraturan yang berlaku di perusahaan. 

Pernyataan mengenai selalu dapat menaati peraturan yang berlaku di 

perusahaan termasuk dalam klasifikasi baik dengan jumlah skor 173. Artinya, 

secara keseluruhan menyatakan bahwa setiap karyawan senantiasa menaati 

peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan 

rendahnya tingkat pelanggaran pada catatan pengawasan karyawan, 

pelanggaran yang dilakukan karyawan hanya pelanggaran ringan saja seperti 

telat masuk kerja dan tidak masuk kerja tanpa izin.   

3. Gaji/upah yang saya terima sesuai dengan harapan dan kompetensi yang saya 

miliki 

Pernyataan mengenai gaji/upah yang diterima sesuai dengan harapan dan 

kompetensi termasuk dalam klasifikasi cukup baik dengan jumlah skor yang 

diperoleh sebesar 147. Artinya, secara keseluruhan menyatakan jumlah 

nominal gaji/upah sudah sesuai dengan harapan dan kompetensi yang dimiliki 

oleh setiap karyawan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah atau besarnya upah 

yang diberikan disesuaikan dengan jabatan yang dipangku tiap-tiap karyawan. 

Karyawan yang sudah lama bekerja dan berkompeten akan diberikan 

kenaikan upah. 
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4. Situasi dan kondisi di perusahaan sudah memadai dan kondusif. 

Pernyataan mengenai situasi dan kondisi di perusahaan sudah memadai dan 

kondusif termasuk dalam klasifikasi baik dengan jumlah skor 161. Artinya, 

secara keseluruhan menyatakan bahwa situasi dan kondisi di perusahaan 

dapat memberikan ketenangan karyawan ketika bekerja. . Hal ini ditunjukkan 

dengan keamanan kerja karyawan yang terjamin, sebelum memasuki area 

produksi karyawan diwajibkan untuk memakai sepatu dan APD lengkap 

(masker dan sarung tangan), serta peralatan kerja sudah tersusun dengan baik. 

5. Atasan melakukan pengawasan yang baik kepada karyawan. 

Pernyataan mengenai atasan melakukan pengawasan yang baik kepada 

karyawan termasuk dalam klasifikasi baik dengan jumlah skor 168. Artinya, 

secara keseluruhan menyatakan bahwa atasannya melakukan pengawasan 

dengan baik sehingga dapat memimalisir kesalahan dalam bekerja. Hal ini 

ditunjukkan dengan karyawan memiliki tingkat kesalahan yang rendah ketika 

bekerja.   

6. Saya dapat menikmati tugas yang diberikan perusahaan dan 

menyelesaikannya dengan baik. 

Pernyataan mengenai dapat menikmati tugas yang diberikan perusahaan dan 

menyelesaikannya dengan baik termasuk dalam klasifikasi baik dengan 

jumlah skor 163. Artinya, secara keseluruhan karyawan bagian produksi 

menyatakan dapat menikmati tugas yang diberikan perusahaan serta dapat 

menyelesaikannya dengan baik dan tepat waktu. Hal ini ditunjukkan dengan 

sikap para karyawan yang senantiasa melakukan pekerjaan dengan senang  
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hati dan bekerja sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh 

perusahaan.  

7. Kondisi kerja diperusahaan memberikan kenyamanan. 

Pernyataan mengenai kondisi kerja diperusahaan memberikan kenyamanan 

termasuk dalam klasifikasi baik dengan jumlah skor 167. Artinya, secara 

keseluruhan menyatakan bahwa karyawan merasakan kenyamanan pada saat 

bekerja di perusahaan sehingga karyawan dapat bekerja secara optimal. Hal 

ini ditunjukkan dengan kondisi lingkungan kerja yang baik seperti ruangan 

yang memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup. 

8. Perusahaan memberikan fasilitas yang menunjang pekerjaan saya 

Pernyataan mengenai perusahaan memberikan fasilitas yang menunjang 

pekerjaan termasuk dalam klasifikasi cukup baik dengan jumlah skor 139. 

Artinya, secara keseluruhan menyatakan bahwa perusahaan memberikan 

fasilitas yang dapat menunjang pekerjaan setiap karyawan. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya fasilitas penunjang produksi seperti gudang bahan baku, 

gudang barang jadi, dan ruang Quality Control, serta fasilitas penunjang 

personel seperti tempat parkir kendaraan, toilet, dan mushola. 

9. Rekan kerja saya dapat diajak kerja sama dan saling mendukung. 

Pernyataan mengenai rekan kerja dapat diajak kerja sama dan saling 

mendukung termasuk dalam klasifikasi sangat baik dengan jumlah skor 198. 

Artinya, secara keseluruhan karyawan bagian produksi menyatakan memiliki 

hubungan yang baik dengan rekan kerja, saling bekerja sama dan saling 

mendukung. Hal ini ditunjukkan dengan terjalinnya hubungan yang harmonis 
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diantara karyawan yaitu terlihat dari berkumpulnya para karyawan bagian 

produksi ketika jam istirahat, melakukan makan bersama, berbincang-bincang 

dan bergurau satu sama lain. 

10. Komunikasi dengan atasan maupun rekan sekerja terjalin dengan baik.  

Pernyataan mengenai komunikasi dengan atasan maupun rekan sekerja 

terjalin dengan baik termasuk dalam klasifikasi baik dengan jumlah skor 180. 

Artinya, secara keseluruhan menyatakan bahwa komunikasi yang terjalin 

sudah baik, baik komunikasi dengan atasan maupun komunikasi dengan 

karyawan lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penyampaian informasi 

yang berkaitan dengan pekerjaan dapat diterima dengan jelas oleh setiap 

karyawan serta karyawan mengetahui setiap perubahan kebijakan perusahaan. 

  Berdasarkan hasil penelitian diatas, dari keseluruhan jawaban responden   

mengenai kepuasan kerja tim produksi PT Arkelindo Bara Sejahtera, kemudian 

direkap untuk melihat skor total jawaban responden sebagai berikut: 

 Nilai tertinggi secara keseluruhan kepuasan kerja : 46 x 10 x 5 = 2300 

 Nilai terendah secara keseluruhan kepuasan kerja: 46 x 10 x 1 = 460 

 Jumlah kriteria pernyataan : 5 

     
                              

                          
 

 
        

 
     

 Klasifikasi penilaian untuk indikator kepuasan kerja tim produksi PT. 

Arkelindo Bara Sejahtera secara keseluruhan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.12 

Klasifikasi Penilaian Untuk Indikator Variabel Kepuasan Kerja Secara 

Keseluruhan 

Nilai  Klasifikasi Penilaian 

460 – 828  Tidak Baik 

829 – 1196 Kurang Baik 

1197 – 1564  Cukup Baik  

1565 – 1932 Baik  

1933 – 2300  Sangat Baik 

Sumber: Data primer yang diolah 

Nilai kumulatif skor yang diperoleh dari kepuasan kerja adalah sebesar 

1.672. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan kepuasan kerja tim 

produksi PT Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis berada pada kategori 

baik. Artinya tim produksi PT Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis 

mendapatkan kesempatan promosi (kenaikan jabatan), dapat menaati peraturan 

yang berlaku di perusahaan, menerima gaji/upah yang sesuai dengan harapan dan 

kompetensi yang dimiliki, situasi dan kondisi di perusahan memadai dan 

kondusif, menerima pengawasan yang baik dari atasan, dapat menikmati dan 

menyelesaikan tugas yang diberikan, kondisi kerja dapat memberikan 

kenyamanan, mendapatkan fasilitas yang menunjang pekerjaan, memiliki rekan 

kerja yang dapat diajak kerja sama dan saling mendukung serta komunikasi 

dengan atasan maupun rekan sekerja terjalin dengan baik. 

4.1.5 Uji Asumsi Klasik 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. 

Sebelum melakukan analisis data untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen dalam penelitian ini, dilakukan terlebih dahulu uji 

asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, 
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dan uji autokorelasi. Pelaksanaan uji prasyarat analisis dilakukan dengan bantuan 

software SPSS for Windows versi 26.0. Penjelasan masing-masing uji asumsi 

klasik diuraikan sebagai berikut. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data variabel penelitian 

berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

data normal atau mendekati normal. Normalitas data dapat diuji melalui pengujian 

non parametrik One Sample Kolmogorov-Smirnov (One Sample K-S). Pedoman 

pengambilan keputusan data tersebut merupakan distribusi normal atau tidak 

dapat dilihat sebagai berikut: 

- Jika nilai signifikansi > 0,05 maka nilai residualnya berdistribusi normal. 

- Jika nilai signifikansi < 0,05 maka nilai residualnya tidak berdistribusi 

normal. 

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel output (terlampir) menunjukan 

nilai signifikansi sebesar 0,200 (Asymp. Sig. (2-tailed)). Nilai signifikansi ini 

menunjukan angka lebih besar dari taraf signifikansinya yaitu 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa seluruh data variabel dalam penelitian ini dinyatakan 

berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui besarnya interkorelasi 

antar variabel bebas dalam penelitian ini. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

terdapat masalah multikolinieritas. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinieritas dapat dilihat pada nilai tolerance dan VIF. Apabila nilai toleransi 
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di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah atau kurang dari 10, maka tidak terjadi 

multikolinieritas, begitu sebaliknya. 

Hasil pengujian multikolinieritas pada tabel output (terlampir) 

menunjukkan nilai VIF variabel kepemimpinan sebesar 1,688, nilai VIF variabel 

beban kerja sebesar 1,101, dan nilai VIF variabel upah sebesar 1,706. Sedangkan 

nilai tolerance variabel kepemimpinan sebesar 0,592, nilai tolerance variabel 

beban kerja sebesar 0,908, dan nilai tolerance variabel upah sebesar 0,586. Nilai 

VIF dari ketiga variabel independen menunjukkan angka tidak lebih dari 10 dan 

nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinieritas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi terdapat kesamaan atau ketidak samaan varians antara pengamatan 

yang satu dengan pengamatan yang lainnya. Pengujian heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan cara melihat grafik Scatterplot antara nilai prediksi variabel 

independen dengan nilai residualnya. Jika titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu X dan Y, serta tidak membentuk pola yang jelas, maka  tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

Dari gambar hasil uji heteroskedastisitas (terlampir) terlihat bahwa titik-

titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu X dan Y, serta tidak 

membentuk pola yang jelas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini. 
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4.2 Pembahasan  

4.2.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui berapa besar 

pengaruh variabel bebas (kepemimpinan, beban kerja, dan upah) terhadap variabel 

terikat (kepuasan kerja). Data diolah secara statistik untuk keperluan analisis dan 

pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu program SPSS.  

Adapun persamaan regresi linier berganda dari penelitian ini (sebagaimana yang 

sudah terlampir) sebagai berikut: 

Y = 7,274 + 0,612X1 - 0,188X2 + 0,544X3 + e 

Keterangan : 

Y = Kepuasan Kerja 

X1 = kepemimpinan 

X2 = Beban Kerja 

X3 = Upah 

a = 7,274 

b1 = 0,612 

b2 = -0,188 

b3 = 0,544 

Model persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Konstanta sebesar 7,274 menunjukkan bahwa apabila kepemimpinan, beban 

kerja dan upah bernilai 0 atau tidak berpengaruh sama sekali maka besarnya 

kepuasan kerja akan cenderung posistif dan meningkat. 



110 

 

 

 

 

2. Koefisien regresi variabel kepemimpinan (X1) sebesar 0,612 menunjukkan 

bahwa arah koefisien variabel kepemimpinan positif. Artinya, setiap 

kenaikan 1 skor variabel kepemimpinan, maka kepuasan kerja karyawan 

akan meningkat sebesar 0,612 dengan asumsi variabel lain tetap atau 

bernilai 0.  

3. Koefisien regresi variabel beban kerja (X2) sebesar -0,188 menunjukkan 

bahwa arah koefisien variabel beban kerja negatif. Artinya, setiap kenaikan 

1 skor variabel beban kerja, maka kepuasan kerja karyawan akan menurun 

sebesar -0,188 dengan asumsi variabel lain tetap atau bernilai 0.  

4. Koefisien regresi variabel upah (X3) sebesar 0,544 menunjukkan bahwa arah 

koefisien variabel upah positif. Artinya, setiap kenaikan 1 skor variabel 

upah, maka kepuasan kerja karyawan akan meningkat sebesar 0,544 dengan 

asumsi variabel lain tetap atau bernilai 0.  

4.2.2 Analisis Koefisien Korelasi (R) 

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk menunjukkan keeratan atau 

kuat lemahnya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. 

Pengukuran koefisien ini dilakukan dengan menggunakan koefisien korelasi 

berganda antara variabel kepemimpinan, beban kerja, dan upah sebagai variabel 

independen dan kepuasan kerja sebagai variabel dependen. Dari hasil pengolahan 

data yang terlampir menunjukkan nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0,888 

yang berada pada interval 0,80 – 1,000 artinya bahwa terdapat hubungan yang 

sangat kuat antara variabel independen yakni kepemimpinan, beban kerja, dan 

upah dengan variabel dependen yakni kepuasan kerja. 
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4.2.3 Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh kepemimpinan, beban kerja, dan upah terhadap kepuasan kerja. 

Besarnya presentase variabel terikat mampu dijelaskan oleh variabel bebas 

ditunjukkan dengan nilai R square yaitu sebesar 0,788. Hal ini berarti kepuasan 

kerja tim produksi PT. Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis dipengaruhi 

oleh kepemimpinan, beban kerja, dan upah dengan nilai sebesar 78,8%, 

sedangkan sisanya sebesar 21,2% (hasil dari 100% - 78.8%) dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

4.2.4 Sumbangan Efektif (SE) dan Sumbangan Relatif (SR) 

Sumbangan Efektif (SE) digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

masing-masing variabel bebas dari keseluruhan prediksi. Sumbangan Relatif (SR) 

digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas 

terhadap prediksi. Hasil perhitungan dari sumbangan efektif dan sumbangan 

relatif dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Perhitungan SE dan SR 

Variabel 
Koefisien  

Regresi 

Koefisien 

 Korelasi 
R Square SE SR 

X1 0,478 0,791 

0,788 

37,80 0,48 

X2 -0,220 -0,459 10,09 0,13 

X3 0,403 0,767 30,91 0,39 

Perincian dari hasil perhitungan dalam tabel di atas adalah sebagai berikut:  

- Sumbangan Efektif (SE) 

SE(X1) = (0,478 x 0,791) x 100% = 37,80% 

SE(X2) = (-0,220 x -0,459) x 100% = 10,09% 
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SE(X3) = (0,478 x 0,791) x 100% = 30,91% 

Total Sumbangan Efektif = SE(X1)+ SE(X2)+ SE(X3) 

= 37,80%+10,09%+30,91% 

= 78,8% 

- Sumbangan Relatif (SR) 

SR(X1) = (37,80/78,80) x 100% = 47,97% 

SR(X2) = (10,09/78,80) x 100% = 12,82% 

SR(X3) = (30,91/78,80) x 100% = 39,21% 

 Total Sumbangan Relatif = SR(X1)+ SR(X2)+ SR(X3) 

= 47,97%+12,82%+39,21% 

= 100% 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa Sumbangan 

Efektif (SE) variabel kepemimpinan (X1) terhadap kepuasan kerja (Y) adalah 

sebesar 37,80%, variabel beban kerja (X2) terhadap kepuasan kerja (Y) adalah 

sebesar 10,91%, dan variabel upah (X3) terhadap kepuasan kerja (Y) adalah 

sebesar 30,91%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel X1 memiliki 

pengaruh lebih dominan dibanding X2 dan X3. Untuk total SE adalah sebesar 

78,8% atau sama dengan nilai koefisien determinasi (R square). 

Sumbangan Relatif (SR) variabel variabel kepemimpinan (X1) terhadap 

kepuasan kerja (Y) adalah sebesar 47,97%, variabel beban kerja (X2) terhadap 

kepuasan kerja (Y) adalah sebesar 12,82%, dan variabel upah (X3) terhadap 

kepuasan kerja (Y) adalah sebesar 39,21.. Untuk total SR adalah sebesar 100%. 
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4.2.5 Pengujian Hipotesis 

4.2.5.1 Uji F (Simultan) 

Untuk mengetahui pengaruh Kepemimpinan (X1), Beban Kerja (X2), dan 

Upah (X3) terhadap Kepuasan Kerja (Y) secara simultan dapat dilihat dari uji 

ANOVA (terlampir). Dari hasil perhitungan diketahui bahwa Fhitung sebesar 

52,000 sedangkan Ftabel sebesar 2,84  sehingga Fhitung 52,000 > Ftabel 2,84 dengan 

signifikansi (0,000) < alpha (0,05) maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis 

alternatif (Ha) diterima. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kepemimpinan, 

beban kerja, dan upah secara simultan berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja tim 

produksi pada PT. Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis.  

Pada PT. Arkelindo Bara Sejahtera menerapkan kepemimpinan dengan 

gaya yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Pimpinan mampu melakukan pola 

pendekatan yang baik di dalam menjalankan tugasnya. Pimpinan yang mampu 

mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu mengambil kebijakan secara adil  

akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. PT. Arkelindo Bara Sejahtera 

memiliki Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas, sehingga setiap 

karyawan pada bagian produksi melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan SOP 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pemberian beban kerja yang sesuai dengan 

standar kerja seperti kuantitas pekerjaan yang disesuaikan dengan kapasitas waktu 

yang tersedia, jumlah tenaga kerja, dan target yang realistis akan membuat 

karyawan tidak terbebani secara berlebih sehingga mereka dapat menikmati 

pekerjaannya dan kepuasan kerja karyawan dapat meningkat. Selain itu, karyawan 

akan merasa senang dan puas dengan pekerjaannya apabila kebutuhan akan upah 



114 

 

 

 

 

dapat terpenuhi dengan baik. Karyawan yang memperoleh upah sesuai dengan apa 

yang telah dilakukannya maka karyawan tersebut akan cenderung melakukan 

yang terbaik untuk perusahaan. Sistem pengupahan pada PT. Arkelindo Bara 

Sejahtera dikelola dengan jelas dan benar. Karyawan pada bagian produksi 

memahami dengan baik besaran upah yang mereka terima dan mengetahui waktu 

pembayarannya sesuai dengan perjanjian kerja. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan, 

beban kerja, dan upah memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja  tim produksi 

pada PT. Arkelindo Bara Sejahtera. Hasil penelitian ini didukung oleh beberapa 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Mubarok dan Agustina Zein 

(2019); Hendro Tamali dan Adi Munasip (2019); Nurmin Arianto (2018), yang 

menyatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh I Putu Suartana dan I Gusti Ayu 

Manuati Dewi (2020); Ririn Novita dan Merta Kusuma (2020), menyatakan 

bahwa beban kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Kemudian 

penelitian yang dilakukan oleh Emanuel Montera ( 2021); Amanda Wahyu Lestari 

(2019), menyatakan bahwa upah berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Artinya semakin baik kepemimpinan, beban kerja, dan upah yang ditetapkan oleh 

perusahaan maka semakin tinggi tingkat kepuasan kerja karyawan. 

4.2.5.2 Uji T (Parsial) 

Pengujian secara parsial dapat dilihat pada tabel coefficients dari hasil 

analisis regresi linier berganda (terlampir). 
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1. Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja Tim Produksi 

PT. Arkelindo Bara Sejahtera  

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa thitung sebesar 5,174 sedangkan ttabel 

sebesar 2,018 sehingga thitung 5,174 > ttabel  2,018 dengan signifikansi (0,000) ≤ 

alpha (0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat diartikan 

bahwa secara parsial Kepemimpinan (X1) berpengaruh signifikan terhadap 

terhadap Kepuasan Kerja (Y) tim produksi PT. Arkelindo Bara Sejahtera 

Kabupaten Ciamis. 

Kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan kerja dengan arah positif, 

artinya bahwa kepemimpinan yang baik akan mampu meningkatkan kepuasan 

kerja karyawan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kepemmpinan di 

PT. Arkelindo Bara Sejahtera termasuk dalam kategori baik dengan poin tertinggi 

pada perintah/intruksi yang jelas dari pemimpin. Hal ini menunjukkan pemimpin 

(supervisor) tim produksi pada PT. Arkelindo Bara Sejahtera  mampu 

memberikan pengarahan secara jelas tentang prosedur pekerjaan yang harus 

dilakukan oleh tiap karyawan  serta mampu membina dan mengatur bawahannya 

dengan baik  Melalui kepemimpinan yang tepat maka dengan sendirinya upaya 

perusahaan untuk memberikan jaminan kepuasan dalam bekerja para karyawan 

dapat terwujud. Kepemimpinan dapat memotivasi para karyawan untuk bekerja 

secara maksimal di perusahaan dan pada akhirnya meningkatkan kepuasan dalam 

bekerja di perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Rio Nardo dan  Adella Haryani (2021);  Indra Prawira 
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(2020), yang menyatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja.  

2. Pengaruh Beban Kerja terhadap Kepuasan Kerja Tim Produksi PT. 

Arkelindo Bara Sejahtera  

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa thitung sebesar -2,945 sedangkan 

ttabel sebesar 2,018 sehingga thitung -2,945  > ttabel 2,018 dengan signifikansi (0,005) 

≤ alpha (0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat 

diartikan bahwa secara parsial Beban Kerja (X2) berpengaruh signifikan terhadap 

terhadap Kepuasan Kerja (Y) tim produksi PT. Arkelindo Bara Sejahtera 

Kabupaten Ciamis. 

Beban kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja dengan arah negatif, 

artinya semakin tinggi beban kerja yang dimiliki karyawan maka kepuasan kerja 

karyawan akan semakin menurun. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

beban kerja tim produksi di PT. Arkelindo Bara Sejahtera termasuk dalam 

kategori baik dengan poin tertinggi pada pemahaman karyawan tentang pekerjaan. 

Hal ini menunjukkan karyawan pada bagian produksi dapat menyelesaikan 

pekerjaannya dengan pemahaman yang baik sesuai dengan SOP yang ada. 

Pemberian beban kerja yang sesuai dengan kemampuan karyawan tentunya akan 

menjadikan karyawan senang dalam bekerja dan akhirnya mendorong tercapainya 

kepuasan kerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rika Wahyuni dan Hadi Irfani (2019); Wachid Hasyim (2020), yang menyatakan 

bahwa beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan.  
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3. Pengaruh Upah terhadap Kepuasan Kerja Tim Produksi PT. 

Arkelindo Bara Sejahtera  

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa thitung sebesar 4,345 sedangkan ttabel 

sebesar 2,018 sehingga thitung 4,345 > ttabel 2,018 dengan signifikansi (0,000) ≤ 

alpha (0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat diartikan 

bahwa secara parsial Upah (X3) berpengaruh signifikan terhadap terhadap 

Kepuasan Kerja (Y) tim produksi PT. Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten 

Ciamis. 

 Upah berpengaruh terhadap kepuasan kerja dengan arah positif, artinya 

semakin tinggi upah yang diberikan kepada karyawan maka kepuasan kerja akan 

semakin meningkat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upah tim 

produksi di PT. Arkelindo Bara Sejahtera termasuk dalam kategori baik dengan 

poin tertinggi pada sistem pengupahan yang jelas dan transparan. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap karyawan pada bagian produksi memahami dan 

mengetahui dengan jelas sistem pengupahan yang digunakan oleh perusahaan, 

upah yang diterima karyawan sesuai dengan pekerjaannya dan dibayarkan tepat 

waktu. Apabila perusahaan memberikan upah yang layak dan tepat waktu maka 

karyawan juga akan semakin giat dalam bekerja serta kepuasan kerja karyawan 

akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Emanuel Montera (2021); Desi Titania, Ernita Obeth, dan Adelia 

J.K. (2021), yang menyatakan bahwa upah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

kepemimpinan, beban kerja, dan upah terhadap kepuasan kerja tim produksi PT. 

Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan yang diterapkan pada PT. Arkelindo Bara Sejahtera 

Kabupaten Ciamis termasuk dalam klasifikasi baik. Hal tersebut dapat 

ditunjukkan dengan pemimpin (supervisor) mampu memberikan 

pengarahan secara jelas tentang prosedur pekerjaan yang harus dilakukan 

oleh tiap karyawan  serta mampu membina dan mengatur bawahannya 

dengan baik. 

2. Beban kerja tim produksi PT. Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis 

termasuk dalam klasifikasi baik. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan 

karyawan pada bagian produksi dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan 

pemahaman yang baik atas pekerjaan yang mereka miliki. 

4. Upah yang ditetapkan pada tim produksi PT. Arkelindo Bara Sejahtera 

Kabupaten Ciamis termasuk dalam klasifikasi baik. Hal tersebut dapat 

ditunjukkan dengan adanya sistem pengupahan yang jelas dan transparan, 

setiap karyawan memperoleh upah yang sesuai dengan pekerjaan yang 

dilakukannya serta upah yang diberikan perusahaan sesuai dengan 

perusahaan lain yang sejenis. 
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5. Kepuasan kerja tim produksi PT. Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten 

Ciamis termasuk dalam klasifikasi baik, hal tersebut menunjukkan bahwa 

kepuasan kerja yang diupayakan dan diberikan oleh PT. Arkelindo Bara 

Sejahtera Kabupaten Ciamis sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para 

karyawan.  

6. Kepemimpinan, beban kerja, dan upah berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan kerja tim produksi PT. Arkelindo Bara Sejahtera 

Kabupaten Ciamis. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang diberikan kepada pihak PT. Arkelindo Bara Sejahtera 

Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari masing-

masing indikator tiap variabel adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pembahasan variabel kepemimpinan, menunjukkan bahwa 

pernyataan mengenai pemimpin selalu memotivasi bawahannya agar 

semangat bekerja memperoleh nilai paling rendah. Disarankan bagi 

perusahaan agar tidak hanya memberikan bonus kehadiran, tetapi juga 

memberikan penghargaan (reward) seperti pemberian gelar karyawan 

teladan dan pemberian piagam penghargaan bagi karyawan yang loyal dan  

berprestasi. 

2. Berdasarkan pembahasan variabel beban kerja, menunjukkan bahwa 

pernyataan mengenai beban kerja dengan waktu penyelesaian pekerjaan 

sudah seimbang memperoleh nilai paling rendah. Disarankan bagi 

perusahaan agar melakukan analisis lebih dalam terkait dengan penentuan 
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beban kerja dan pengukuran waktu baku proses produksi pada setiap unit 

kerja yang digunakan sebagai acuan maksimum dalam menyelesaikan 

suatu pekerjaan sehingga karyawan tidak dapat bekerja dengan santai atau 

melebihi waktu baku yang telah ditentukan. 

3. Berdasarkan pembahasan variabel upah, menunjukkan bahwa pernyataan 

mengenai upah yang diterima sesuai dengan UMK (Upah Minimum 

Kabupaten/Kota) memperoleh nilai paling rendah. Disarankan bagi 

perusahaan agar dapat meningkatkan upah yang diterima oleh karyawan 

yang awalnya sebesar Rp. 50.000,- per hari menjadi Rp. 75.000,- per hari 

sehingga upah mereka sesuai dengan standar Upah Minimum 

Kabupaten/Kota Ciamis yakni sebesar Rp. 1.897.867,- per bulan. 

4. Berdasarkan pembahasan variabel kepuasan kerja, menunjukkan bahwa 

pernyataan mengenai perusahaan memberikan fasilitas yang menunjang 

pekerjaan memperoleh nilai paling rendah. Disarankan bagi perusahaan 

agar meningkatkan fasilitas kerja yang memadai bagi karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaannya sehingga karyawan merasa lebih nyaman 

dalam bekerja dan hasil kerja yang diperoleh dapat tercapai secara optimal. 

5. Penelitian ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kelemahan, maka 

disarankan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti kepemimpinan, 

beban kerja, upah, dan kepuasan kerja bisa lebih mendalami setiap 

variabelnya. 

6. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dan referensi 

untuk penelitian selanjutnya dengan variabel yang lebih inovatif. 
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Lampiran 2 : Kuesioner Penelitian 

 

 

KUESIONER PENELITIAN 

 

PENGARUH KEPEMIMPINAN, BEBAN KERJA, DAN UPAH 

TERHADAP KEPUASAN KERJA TIM PRODUKSI PT. ARKELINDO 

BARA SEJAHTERA KABUPATEN CIAMIS 

 

 

Assalamualaikum wr. wb. 

 

 Bersama kuesioner ini, saya Ai Siti Nurhasanah Mahasiswi Jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi sedang menyusun 

sebuah skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Manajemen, maka sangat dibutuhkan pendapat berupa jawaban kuesioner dari 

Bapak/Ibu/Saudara untuk melengkapi penelitian ini. Jawaban dari 

Bapak/Ibu/Saudara  selanjutnya akan diolah untuk menghasilkan hasil penelitian 

dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan, Beban Kerja, dan Upah Terhadap 

Kepuasan Kerja Tim Produksi PT. Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis”. 

Besar harapan saya, kiranya Bapak/Ibu/Saudara bersedia mengisi kuesioner ini 

dengan sejujur-jujurnya. Atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara saya ucapkan terima 

kasih dan selamat mengisi kuesioner ini. 

 

Wassalamualaikum wr. wb.  

 

Hormat Saya, 

 

 

Ai Siti Nurhasanah  
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Lampiran 2 : Lanjutan 

 

 

 

Petunjuk Pengisian: 

1. Sebelum Bapak/Ibu/Saudara mengisi angket, bacalah baik-baik setiap item 

seluruh jawabannya; 

2. Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai menurut 

Bapak/Ibu/Saudara dengan memberi tanda checklist (√) pada kolom yang 

tersedia; 

3. Alternatif jawaban disediakan dalam kriteria sebagai berikut: 

SS  = Sangat Setuju 

S  = Setuju 

TAP = Tidak Ada Pendapat 

TS  = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

4. Untuk setiap butir pernyataan hanya diperbolehkan memilih salah satu 

alternatif jawaban saja; 

5. Semua pernyataan yang ada mohon dijawab dengan sebenar-benarnya; 

6. Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara. 
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Lampiran 2 : Lanjutan 

 

 

 

Daftar Pernyataan Mengenai 

Kepemimpinan (X1) 

No Pernyataan 
Jawaban 

SS S TAP TS STS 

1 Pemimpin mampu menganalisa dan 

menyesuiakan diri pada situasi yang 

berubah-ubah. 

     

2 Pemimpin selalu memperhatikan konflik 

yang terjadi pada karyawan. 

     

3 Pemimpin memberikan perintah/intruksi 

dengan jelas.  

     

4 Pemimpin selalu memotivasi 

bawahannya agar semangat bekerja. 

     

5 Pemimpin memiliki keberanian dalam 

mengambil tindakan. 

     

6 Pemimpin selalu menghargai dan 

memuji karyawan yang mempunyai 

kinerja bagus. 

     

7 Pemimpin mau mendengarkan keluhan 

dan kritikan dari bawahan. 

     

8 Pemimpin tegas menegakkan peraturan 

untuk menghindari pelanggaran. 
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Lampiran 2 : Lanjutan 

 

 

Daftar Pernyataan Mengenai 

Beban Kerja (X2) 

No Pernyataan 

Jawaban 

SS S TAP TS STS 

1 Saya memahami pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawab saya dengan baik. 

     

2 Saya mampu menyelesaikan pekerjaan 

saya. 

     

3 Perusahaan memiliki Standard Operating 

Procedure (SOP) yang jelas. 

     

4 Perusahaan telah mensosialisasikan SOP 

kepada saya. 

     

5 Waktu kerja yang saya miliki sesuai 

dengan SOP yang telah ditetapkan 

perusahaan. 

     

6 Perusahaan konsisten dalam memberikan 

waktu yang sifatnya rutin. 

     

7 Target yang harus dicapai dalam pekerjaan 

sudah jelas.. 

     

8 Beban kerja dengan waktu untuk 

menyelesaikan pekerjaan saya sudah 

seimbang. 
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Lampiran 2 : Lanjutan 

 

 

Daftar Pernyataan Mengenai 

Upah (X3) 

 

No Pernyataan 
Jawaban 

SS S TAP TS STS 

1 Sistem pengupahan yang digunakan 

perusahaan jelas dan transparan. 

     

2 Upah yang saya terima sesuai dengan 

jabatan sekarang. 

     

3 Upah yang diberikan sesuai dengan 

kemampuan yang saya miliki. 

     

4 Pembayaran upah yang saya terima 

tepat waktu. 

     

5 Upah yang diberikan sesuai dengan 

kinerja yang telah saya berikan. 

     

6 Upah yang saya terima sesuai dengan 

UMK (Upah Minimum 

Kabupaten/Kota). 

     

7 Upah yang saya terima sesuai dengan 

upah pada perusahaan lain yang sejenis. 

     

8 Upah yang saya terima cukup untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
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Lampiran 2 : Lanjutan 

 

 

Daftar Pernyataan Mengenai 

Kepuasan Kerja (Y) 

No Pernyataan 
Jawaban 

SS S TAP TS STS 

1 Saya memiliki kesempatan untuk 

dipromosikan (kenaikan jabatan). 

     

2 Saya selalu dapat menaati peraturan 

yang berlaku di perusahaan. 

     

3 Gaji/upah yang saya terima sesuai 

dengan harapan dan kompetensi yang 

saya miliki. 

     

 

4 
Situasi dan kondisi di perusahaan sudah 

memadai dan kondusif. 

     

 

5 

Atasan melakukan pengawasan yang 

baik kepada karyawan. 

     

6 Saya dapat menikmati tugas yang 

diberikan perusahaan dan 

menyelesaikannya dengan baik. 

     

7 Kondisi kerja diperusahaan 

memberikan kenyamanan. 

     

8 Perusahaan memberikan fasilitas yang 

menunjang pekerjaan saya. 

     

9 Rekan kerja saya dapat diajak kerja 

sama dan saling mendukung. 

     

10 Komunikasi dengan atasan maupun 

rekan sekerja terjalin dengan baik. 

     

 

Terima kasih atas partisipasinya Bapak/Ibu/Saudara yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Semoga Bapak/Ibu/Saudara 

sukses  selalu dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat. 
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Lampiran 3 : Rekapitulasi Data Ordinal dan Interval 

1. VARIABEL KEPEMIMPINAN (X1) 

No 

Responden 

Kepemimpinan (X1)   
Total X1 

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

2 4 4 5 4 4 4 5 5 35 

3 4 4 4 3 3 5 5 5 33 

4 4 3 5 3 4 2 4 4 29 

5 4 3 4 4 4 2 2 2 25 

6 4 4 4 2 4 4 4 4 30 

7 3 3 3 2 2 2 2 1 18 

8 5 4 5 4 5 3 4 3 33 

9 5 4 5 4 5 3 4 4 34 

10 4 5 5 4 4 4 5 5 36 

11 3 3 3 3 3 2 2 3 22 

12 4 2 5 3 4 4 4 4 30 

13 4 3 4 2 5 4 5 4 31 

14 4 4 5 3 3 2 1 4 26 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

16 4 2 4 3 4 4 4 5 30 

17 5 5 5 2 5 5 5 5 37 

18 5 5 5 3 4 4 4 4 34 

19 4 4 4 2 4 4 5 5 32 

20 4 4 4 2 2 5 4 5 30 

21 4 4 5 3 5 5 4 5 35 

22 4 4 4 3 4 4 5 5 33 

23 4 3 4 3 3 2 2 2 23 

24 5 4 5 1 5 5 5 4 34 

25 5 5 4 4 4 3 3 3 31 

26 5 4 4 5 5 4 4 5 36 

27 4 5 5 4 4 4 4 5 35 

28 3 2 3 2 2 2 2 2 18 

29 2 4 2 1 1 2 1 1 14 

30 4 4 5 3 3 3 3 3 28 

31 3 3 4 2 1 1 3 3 20 

32 4 4 5 4 5 4 5 5 36 

33 4 3 4 4 3 3 3 3 27 

34 4 4 5 4 4 4 4 3 32 

35 5 5 4 2 2 4 4 4 30 

36 4 4 5 3 3 4 4 2 29 
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37 4 4 4 4 4 3 4 4 31 

38 3 2 4 3 1 1 1 3 18 

39 4 4 4 2 2 4 5 2 27 

40 5 5 5 5 4 4 4 4 36 

41 4 3 4 4 4 3 4 4 30 

42 4 5 5 2 4 4 4 5 33 

43 5 2 4 1 5 4 5 2 28 

44 4 4 4 4 4 5 5 5 35 

45 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

46 5 5 4 3 5 4 4 4 34 

Jumlah  188 174 197 141 168 161 173 172 1374 

 

 

 

Succesive Interval             
 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 Total X1 

4,234 3,863 3,957 3,788 3,095 3,451 2,949 3,177 28,514 

4,234 3,863 5,372 3,788 3,095 3,451 4,195 4,270 32,268 

4,234 3,863 3,957 2,837 2,268 4,746 4,195 4,270 30,371 

4,234 2,879 5,372 2,837 3,095 1,960 2,949 3,177 26,503 

4,234 2,879 3,957 3,788 3,095 1,960 1,757 1,859 23,529 

4,234 3,863 3,957 2,017 3,095 3,451 2,949 3,177 26,744 

2,917 2,879 2,760 2,017 1,757 1,960 1,757 1,000 17,047 

5,688 3,863 5,372 3,788 4,302 2,573 2,949 2,472 31,006 

5,688 3,863 5,372 3,788 4,302 2,573 2,949 3,177 31,711 

4,234 5,127 5,372 3,788 3,095 3,451 4,195 4,270 33,532 

2,917 2,879 2,760 2,837 2,268 1,960 1,757 2,472 19,850 

4,234 2,000 5,372 2,837 3,095 3,451 2,949 3,177 27,115 

4,234 2,879 3,957 2,017 4,302 3,451 4,195 3,177 28,213 

4,234 3,863 5,372 2,837 2,268 1,960 1,000 3,177 24,710 

4,234 3,863 3,957 3,788 3,095 3,451 2,949 3,177 28,514 

4,234 2,000 3,957 2,837 3,095 3,451 2,949 4,270 26,794 

5,688 5,127 5,372 2,017 4,302 4,746 4,195 4,270 35,717 

5,688 5,127 5,372 2,837 3,095 3,451 2,949 3,177 31,695 

4,234 3,863 3,957 2,017 3,095 3,451 4,195 4,270 29,083 

4,234 3,863 3,957 2,017 1,757 4,746 2,949 4,270 27,794 

4,234 3,863 5,372 2,837 4,302 4,746 2,949 4,270 32,573 

4,234 3,863 3,957 2,837 3,095 3,451 4,195 4,270 29,902 

4,234 2,879 3,957 2,837 2,268 1,960 1,757 1,859 21,752 

5,688 3,863 5,372 1,000 4,302 4,746 4,195 3,177 32,341 

5,688 5,127 3,957 3,788 3,095 2,573 2,165 2,472 28,865 
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5,688 3,863 3,957 5,070 4,302 3,451 2,949 4,270 33,550 

4,234 5,127 5,372 3,788 3,095 3,451 2,949 4,270 32,287 

2,917 2,000 2,760 2,017 1,757 1,960 1,757 1,859 17,026 

2,000 3,863 2,000 1,000 1,000 1,960 1,000 1,000 13,822 

4,234 3,863 5,372 2,837 2,268 2,573 2,165 2,472 25,784 

2,917 2,879 3,957 2,017 1,000 1,000 2,165 2,472 18,409 

4,234 3,863 5,372 3,788 4,302 3,451 4,195 4,270 33,475 

4,234 2,879 3,957 3,788 2,268 2,573 2,165 2,472 24,337 

4,234 3,863 5,372 3,788 3,095 3,451 2,949 2,472 29,224 

5,688 5,127 3,957 2,017 1,757 3,451 2,949 3,177 28,124 

4,234 3,863 5,372 2,837 2,268 3,451 2,949 1,859 26,833 

4,234 3,863 3,957 3,788 3,095 2,573 2,949 3,177 27,636 

2,917 2,000 3,957 2,837 1,000 1,000 1,000 2,472 17,184 

4,234 3,863 3,957 2,017 1,757 3,451 4,195 1,859 25,333 

5,688 5,127 5,372 5,070 3,095 3,451 2,949 3,177 33,928 

4,234 2,879 3,957 3,788 3,095 2,573 2,949 3,177 26,653 

4,234 5,127 5,372 2,017 3,095 3,451 2,949 4,270 30,516 

5,688 2,000 3,957 1,000 4,302 3,451 4,195 1,859 26,452 

4,234 3,863 3,957 3,788 3,095 4,746 4,195 4,270 32,148 

4,234 3,863 3,957 3,788 3,095 3,451 2,949 3,177 28,514 

5,688 5,127 3,957 2,837 4,302 3,451 2,949 3,177 31,489 
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2. VARIABEL BEBAN KERJA (X2) 

No 

Responden 

Beban Kerja (X2) 
Total X2 

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 

1 4 4 4 4 4 5 5 3 33 

2 3 3 2 2 2 1 2 3 18 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 5 4 5 5 5 3 4 4 35 

5 3 3 4 4 4 2 3 2 25 

6 4 4 3 2 4 4 4 2 27 

7 5 5 5 4 4 3 5 5 36 

8 3 3 3 2 2 1 2 2 18 

9 3 2 2 2 2 2 2 2 17 

10 4 5 5 4 4 4 5 1 32 

11 5 5 5 5 5 4 5 4 38 

12 3 3 3 2 1 1 2 2 17 

13 4 3 4 2 5 4 5 2 29 

14 5 5 5 4 5 4 5 5 38 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

16 3 3 3 1 1 2 2 2 17 

17 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

18 3 3 3 3 2 2 2 2 20 

19 5 5 5 5 4 4 5 4 37 

20 5 3 3 3 2 2 4 2 24 

21 3 3 3 2 2 2 1 1 17 

22 4 3 3 3 1 1 1 2 18 

23 5 5 5 4 5 5 5 4 38 

24 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

25 4 4 4 4 3 1 3 2 25 

26 4 5 4 5 5 4 5 4 36 

27 3 3 3 3 2 2 1 1 18 

28 5 5 3 4 4 4 5 4 34 

29 4 3 2 4 2 1 1 1 18 

30 5 5 4 4 3 3 4 4 32 

31 5 5 4 5 4 4 5 4 36 

32 5 4 4 5 5 4 5 4 36 

33 4 4 4 5 2 3 3 3 28 

34 4 5 4 4 4 3 3 3 30 

35 4 5 4 4 4 4 5 2 32 

36 5 5 3 3 5 5 5 4 35 

37 4 4 2 3 5 5 2 3 28 
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38 5 5 5 4 5 5 5 3 37 

39 3 3 3 1 2 2 2 2 18 

40 5 5 5 5 5 5 4 4 38 

41 5 5 3 4 5 5 4 4 35 

42 2 2 2 2 4 2 1 3 18 

43 5 5 5 4 5 5 5 3 37 

44 3 3 2 2 2 1 1 2 16 

45 2 2 2 3 3 2 2 2 18 

46 5 5 4 4 5 5 5 5 38 

Jumlah  185 181 166 160 163 146 160 136 1297 

 

 

 

Succesive Interval             
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 Total X2 

3,837 3,793 3,760 3,410 3,033 3,900 3,607 2,875 28,214 

3,017 3,078 2,000 2,050 2,055 1,000 1,901 2,875 17,977 

3,837 3,793 3,760 3,410 3,033 2,918 2,681 3,562 26,993 

4,931 3,793 4,774 4,533 4,054 2,410 2,681 3,562 30,737 

3,017 3,078 3,760 3,410 3,033 1,925 2,349 2,144 22,716 

3,837 3,793 2,982 2,050 3,033 2,918 2,681 2,144 23,437 

4,931 4,763 4,774 3,410 3,033 2,410 3,607 4,640 31,567 

3,017 3,078 2,982 2,050 2,055 1,000 1,901 2,144 18,227 

3,017 2,000 2,000 2,050 2,055 1,925 1,901 2,144 17,092 

3,837 4,763 4,774 3,410 3,033 2,918 3,607 1,000 27,342 

4,931 4,763 4,774 4,533 4,054 2,918 3,607 3,562 33,142 

3,017 3,078 2,982 2,050 1,000 1,000 1,901 2,144 17,172 

3,837 3,078 3,760 2,050 4,054 2,918 3,607 2,144 25,449 

4,931 4,763 4,774 3,410 4,054 2,918 3,607 4,640 33,097 

3,837 3,793 3,760 3,410 3,033 2,918 2,681 3,562 26,993 

3,017 3,078 2,982 1,000 1,000 1,925 1,901 2,144 17,048 

2,000 2,000 2,000 2,050 2,055 1,925 1,901 2,144 16,075 

3,017 3,078 2,982 2,697 2,055 1,925 1,901 2,144 19,799 

4,931 4,763 4,774 4,533 3,033 2,918 3,607 3,562 32,120 

4,931 3,078 2,982 2,697 2,055 1,925 2,681 2,144 22,492 

3,017 3,078 2,982 2,050 2,055 1,925 1,000 1,000 17,108 

3,837 3,078 2,982 2,697 1,000 1,000 1,000 2,144 17,738 

4,931 4,763 4,774 3,410 4,054 3,900 3,607 3,562 33,000 

4,931 4,763 4,774 4,533 4,054 3,900 3,607 4,640 35,202 

3,837 3,793 3,760 3,410 2,587 1,000 2,349 2,144 22,879 

3,837 4,763 3,760 4,533 4,054 2,918 3,607 3,562 31,034 
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3,017 3,078 2,982 2,697 2,055 1,925 1,000 1,000 17,754 

4,931 4,763 2,982 3,410 3,033 2,918 3,607 3,562 29,205 

3,837 3,078 2,000 3,410 2,055 1,000 1,000 1,000 17,380 

4,931 4,763 3,760 3,410 2,587 2,410 2,681 3,562 28,103 

4,931 4,763 3,760 4,533 3,033 2,918 3,607 3,562 31,106 

4,931 3,793 3,760 4,533 4,054 2,918 3,607 3,562 31,157 

3,837 3,793 3,760 4,533 2,055 2,410 2,349 2,875 25,611 

3,837 4,763 3,760 3,410 3,033 2,410 2,349 2,875 26,437 

3,837 4,763 3,760 3,410 3,033 2,918 3,607 2,144 27,471 

4,931 4,763 2,982 2,697 4,054 3,900 3,607 3,562 30,495 

3,837 3,793 2,000 2,697 4,054 3,900 1,901 2,875 25,057 

4,931 4,763 4,774 3,410 4,054 3,900 3,607 2,875 32,314 

3,017 3,078 2,982 1,000 2,055 1,925 1,901 2,144 18,103 

4,931 4,763 4,774 4,533 4,054 3,900 2,681 3,562 33,197 

4,931 4,763 2,982 3,410 4,054 3,900 2,681 3,562 30,282 

2,000 2,000 2,000 2,050 3,033 1,925 1,000 2,875 16,883 

4,931 4,763 4,774 3,410 4,054 3,900 3,607 2,875 32,314 

3,017 3,078 2,000 2,050 2,055 1,000 1,000 2,144 16,344 

2,000 2,000 2,000 2,697 2,587 1,925 1,901 2,144 17,253 

4,931 4,763 3,760 3,410 4,054 3,900 3,607 4,640 33,065 
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3. VARIABEL UPAH (X3) 

No 

Responden 

Upah (X3) 
Total X3 

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 

1 4 4 4 4 3 3 4 4 30 

2 5 5 5 5 5 2 4 4 35 

3 4 4 4 4 4 2 3 4 29 

4 4 4 4 4 3 2 3 4 28 

5 4 4 4 4 3 3 3 4 29 

6 5 5 5 5 5 2 2 3 32 

7 3 3 2 2 1 1 2 3 17 

8 5 5 5 4 4 2 4 4 33 

9 5 4 5 4 5 1 4 4 32 

10 5 4 4 5 5 2 3 4 32 

11 4 4 4 4 2 1 2 2 23 

12 4 4 4 4 4 2 4 5 31 

13 5 5 5 4 4 2 5 5 35 

14 4 4 4 3 2 2 2 3 24 

15 4 4 5 5 5 3 5 5 36 

16 5 5 4 4 4 4 4 4 34 

17 4 4 3 4 4 2 4 3 28 

18 4 4 4 4 4 3 3 4 30 

19 5 4 5 4 4 2 4 4 32 

20 4 2 3 3 4 2 3 3 24 

21 4 3 3 2 4 2 3 3 24 

22 4 4 4 3 3 1 4 4 27 

23 4 4 3 4 3 3 3 4 28 

24 5 4 5 5 3 4 4 4 34 

25 5 4 4 4 4 3 5 5 34 

26 4 4 4 3 3 2 5 5 30 

27 5 5 4 4 4 3 3 4 32 

28 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

29 5 4 4 4 4 2 3 3 29 

30 4 4 5 5 3 3 3 4 31 

31 2 2 2 2 2 2 2 4 18 

32 4 3 4 4 4 4 4 4 31 

33 5 5 5 4 4 2 4 5 34 

34 3 3 3 4 4 4 4 4 29 

35 4 4 5 5 5 3 5 5 36 

36 5 4 4 4 3 1 4 4 29 

37 5 5 5 5 5 2 5 4 36 
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38 3 2 2 2 2 1 1 2 15 

39 5 4 4 4 5 2 2 4 30 

40 4 4 4 4 2 3 3 4 28 

41 5 5 4 4 4 4 4 4 34 

42 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

43 5 2 3 3 3 3 4 4 27 

44 5 5 4 4 5 2 5 4 34 

45 4 4 4 5 5 3 4 4 33 

46 5 5 4 4 5 4 4 4 35 

Jumlah  197 181 182 178 170 112 162 178 1360 

 

 

 

Succesive Interval             
 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 Total X3 

3,667 3,655 3,761 3,745 2,737 3,216 3,773 4,042 28,597 

5,026 5,013 5,066 5,127 4,688 2,237 3,773 4,042 34,971 

3,667 3,655 3,761 3,745 3,562 2,237 2,866 4,042 27,535 

3,667 3,655 3,761 3,745 2,737 2,237 2,866 4,042 26,710 

3,667 3,655 3,761 3,745 2,737 3,216 2,866 4,042 27,689 

5,026 5,013 5,066 5,127 4,688 2,237 2,044 2,852 32,052 

2,676 2,682 2,000 2,000 1,000 1,000 2,044 2,852 16,254 

5,026 5,013 5,066 3,745 3,562 2,237 3,773 4,042 32,464 

5,026 3,655 5,066 3,745 4,688 1,000 3,773 4,042 30,995 

5,026 3,655 3,761 5,127 4,688 2,237 2,866 4,042 31,402 

3,667 3,655 3,761 3,745 1,984 1,000 2,044 2,000 21,856 

3,667 3,655 3,761 3,745 3,562 2,237 3,773 5,496 29,896 

5,026 5,013 5,066 3,745 3,562 2,237 4,937 5,496 35,082 

3,667 3,655 3,761 2,725 1,984 2,237 2,044 2,852 22,925 

3,667 3,655 5,066 5,127 4,688 3,216 4,937 5,496 35,851 

5,026 5,013 3,761 3,745 3,562 4,173 3,773 4,042 33,095 

3,667 3,655 2,779 3,745 3,562 2,237 3,773 2,852 26,271 

3,667 3,655 3,761 3,745 3,562 3,216 2,866 4,042 28,514 

5,026 3,655 5,066 3,745 3,562 2,237 3,773 4,042 31,106 

3,667 2,000 2,779 2,725 3,562 2,237 2,866 2,852 22,687 

3,667 2,682 2,779 2,000 3,562 2,237 2,866 2,852 22,644 

3,667 3,655 3,761 2,725 2,737 1,000 3,773 4,042 25,360 

3,667 3,655 2,779 3,745 2,737 3,216 2,866 4,042 26,707 

5,026 3,655 5,066 5,127 2,737 4,173 3,773 4,042 33,599 

5,026 3,655 3,761 3,745 3,562 3,216 4,937 5,496 33,398 

3,667 3,655 3,761 2,725 2,737 2,237 4,937 5,496 29,215 
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5,026 5,013 3,761 3,745 3,562 3,216 2,866 4,042 31,231 

2,000 2,000 2,000 2,000 1,984 2,237 2,044 2,000 16,265 

5,026 3,655 3,761 3,745 3,562 2,237 2,866 2,852 27,704 

3,667 3,655 5,066 5,127 2,737 3,216 2,866 4,042 30,375 

2,000 2,000 2,000 2,000 1,984 2,237 2,044 4,042 18,307 

3,667 2,682 3,761 3,745 3,562 4,173 3,773 4,042 29,405 

5,026 5,013 5,066 3,745 3,562 2,237 3,773 5,496 33,918 

2,676 2,682 2,779 3,745 3,562 4,173 3,773 4,042 27,432 

3,667 3,655 5,066 5,127 4,688 3,216 4,937 5,496 35,851 

5,026 3,655 3,761 3,745 2,737 1,000 3,773 4,042 27,740 

5,026 5,013 5,066 5,127 4,688 2,237 4,937 4,042 36,135 

2,676 2,000 2,000 2,000 1,984 1,000 1,000 2,000 14,659 

5,026 3,655 3,761 3,745 4,688 2,237 2,044 4,042 29,199 

3,667 3,655 3,761 3,745 1,984 3,216 2,866 4,042 26,936 

5,026 5,013 3,761 3,745 3,562 4,173 3,773 4,042 33,095 

3,667 3,655 3,761 3,745 3,562 4,173 3,773 4,042 30,378 

5,026 2,000 2,779 2,725 2,737 3,216 3,773 4,042 26,298 

5,026 5,013 3,761 3,745 4,688 2,237 4,937 4,042 33,449 

3,667 3,655 3,761 5,127 4,688 3,216 3,773 4,042 31,929 

5,026 5,013 3,761 3,745 4,688 4,173 3,773 4,042 34,220 
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4. VARIABEL KEPUASAN KERJA (Y) 

No 

Responden 

Kepuasan Kerja (Y) 
Total Y 

Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

2 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 41 

3 4 4 2 2 3 3 3 2 5 3 31 

4 5 5 4 4 4 3 2 2 5 3 37 

5 3 4 2 3 5 5 4 4 4 4 38 

6 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38 

7 4 4 2 2 2 1 1 2 2 2 22 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

9 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 39 

10 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 44 

11 3 3 3 2 1 1 2 2 3 3 23 

12 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 39 

13 3 4 4 5 4 3 4 4 5 4 40 

14 3 3 1 2 2 2 1 1 2 1 18 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 41 

16 5 4 4 5 5 3 3 3 4 4 40 

17 5 5 5 4 2 5 4 4 5 5 44 

18 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 41 

19 3 4 3 4 3 4 4 3 5 4 37 

20 5 5 2 4 4 4 4 3 5 4 40 

21 4 4 2 4 4 4 4 2 5 5 38 

22 4 4 2 4 3 4 4 4 5 5 39 

23 3 4 2 2 2 3 2 1 2 2 23 

24 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 36 

25 4 4 4 4 5 5 4 2 5 5 42 

26 4 3 4 3 5 3 3 5 5 5 40 

27 4 4 3 5 5 4 4 3 5 5 42 

28 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 21 

29 4 4 2 2 2 2 4 2 4 3 29 

30 4 4 2 4 4 4 4 1 3 4 34 

31 3 2 3 2 1 1 2 2 2 2 20 

32 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 42 

33 4 4 2 4 4 4 4 4 5 5 40 

34 4 4 4 4 5 4 4 2 5 5 41 

35 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 39 

36 4 1 4 1 4 3 4 3 4 4 32 

37 4 4 3 5 5 5 5 3 4 4 42 
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38 3 2 2 2 1 2 4 1 3 3 23 

39 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38 

40 5 4 4 3 4 4 4 1 4 4 37 

41 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 43 

42 3 4 4 4 4 5 4 2 5 5 40 

43 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 36 

44 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 39 

45 5 4 3 4 4 4 5 4 5 4 42 

46 5 4 4 3 4 4 5 3 5 4 41 

Jumlah  178 173 147 161 168 163 167 139 196 180 1672 

 

 

 

Succesive Interval 
                

 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Total Y 

4,540 3,623 4,116 3,756 3,065 3,128 3,384 3,474 3,220 3,331 35,636 

4,540 3,623 3,140 3,756 3,065 3,128 3,384 3,474 4,445 4,636 37,189 

4,540 3,623 2,336 2,153 2,304 2,101 2,260 1,983 4,445 2,400 28,144 

5,866 5,339 4,116 3,756 3,065 2,101 1,803 1,983 4,445 2,400 34,874 

3,293 3,623 2,336 2,842 4,247 4,535 3,384 3,474 3,220 3,331 34,285 

3,293 2,293 4,116 3,756 3,065 3,128 3,384 3,474 3,220 3,331 33,060 

4,540 3,623 2,336 2,153 1,806 1,000 1,000 1,983 2,000 1,844 22,284 

4,540 3,623 4,116 3,756 3,065 3,128 3,384 3,474 3,220 3,331 35,636 

4,540 3,623 2,336 3,756 3,065 3,128 3,384 3,474 4,445 3,331 35,081 

4,540 3,623 4,116 5,105 4,247 3,128 3,384 3,474 4,445 4,636 40,697 

3,293 2,293 3,140 2,153 1,000 1,000 1,803 1,983 2,637 2,400 21,701 

4,540 3,623 3,140 3,756 2,304 3,128 3,384 3,474 4,445 3,331 35,124 

3,293 3,623 4,116 5,105 3,065 2,101 3,384 3,474 4,445 3,331 35,936 

3,293 2,293 1,000 2,153 1,806 1,638 1,000 1,000 2,000 1,000 17,182 

4,540 3,623 4,116 3,756 3,065 3,128 3,384 3,474 4,445 3,331 36,861 

5,866 3,623 4,116 5,105 4,247 2,101 2,260 2,578 3,220 3,331 36,447 

5,866 5,339 5,780 3,756 1,806 4,535 3,384 3,474 4,445 4,636 43,022 

4,540 3,623 4,116 3,756 3,065 3,128 3,384 3,474 4,445 3,331 36,861 

3,293 3,623 3,140 3,756 2,304 3,128 3,384 2,578 4,445 3,331 32,981 

5,866 5,339 2,336 3,756 3,065 3,128 3,384 2,578 4,445 3,331 37,228 

4,540 3,623 2,336 3,756 3,065 3,128 3,384 1,983 4,445 4,636 34,895 

4,540 3,623 2,336 3,756 2,304 3,128 3,384 3,474 4,445 4,636 35,625 

3,293 3,623 2,336 2,153 1,806 2,101 1,803 1,000 2,000 1,844 21,958 

4,540 3,623 2,336 2,842 2,304 3,128 3,384 3,474 3,220 3,331 32,182 

4,540 3,623 4,116 3,756 4,247 4,535 3,384 1,983 4,445 4,636 39,264 
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4,540 2,293 4,116 2,842 4,247 2,101 2,260 5,105 4,445 4,636 36,585 

4,540 3,623 3,140 5,105 4,247 3,128 3,384 2,578 4,445 4,636 38,824 

2,000 2,293 3,140 2,153 1,806 1,000 1,803 1,983 2,000 1,844 20,021 

4,540 3,623 2,336 2,153 1,806 1,638 3,384 1,983 3,220 2,400 27,082 

4,540 3,623 2,336 3,756 3,065 3,128 3,384 1,000 2,637 3,331 30,799 

3,293 1,661 3,140 2,153 1,000 1,000 1,803 1,983 2,000 1,844 19,877 

5,866 2,293 4,116 3,756 4,247 3,128 3,384 3,474 4,445 3,331 38,040 

4,540 3,623 2,336 3,756 3,065 3,128 3,384 3,474 4,445 4,636 36,385 

4,540 3,623 4,116 3,756 4,247 3,128 3,384 1,983 4,445 4,636 37,857 

4,540 3,623 4,116 2,842 4,247 2,101 3,384 3,474 3,220 3,331 34,878 

4,540 1,000 4,116 1,000 3,065 2,101 3,384 2,578 3,220 3,331 28,334 

4,540 3,623 3,140 5,105 4,247 4,535 5,070 2,578 3,220 3,331 39,389 

3,293 1,661 2,336 2,153 1,000 1,638 3,384 1,000 2,637 2,400 21,501 

3,293 2,293 4,116 3,756 3,065 3,128 3,384 3,474 3,220 3,331 33,060 

5,866 3,623 4,116 2,842 3,065 3,128 3,384 1,000 3,220 3,331 33,575 

4,540 3,623 4,116 3,756 4,247 3,128 3,384 3,474 4,445 4,636 39,347 

3,293 3,623 4,116 3,756 3,065 4,535 3,384 1,983 4,445 4,636 36,835 

4,540 3,623 4,116 2,842 3,065 3,128 2,260 1,983 3,220 3,331 32,107 

3,293 3,623 4,116 3,756 2,304 3,128 3,384 3,474 4,445 3,331 34,854 

5,866 3,623 3,140 3,756 3,065 3,128 5,070 3,474 4,445 3,331 38,897 

5,866 3,623 4,116 2,842 3,065 3,128 5,070 2,578 4,445 3,331 38,063 
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Lampiran 4 : Hasil Uji Instrumen 

1. Uji Validitas Variabel X1 (Kepemimpinan) 

 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 Total_X1 

X1.1 Pearson Correlation 1 .447
**
 .580

**
 .255 .690

**
 .534

**
 .550

**
 .377

**
 .749

**
 

Sig. (2-tailed)  .002 .000 .087 .000 .000 .000 .010 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X1.2 Pearson Correlation .447
**
 1 .355

*
 .211 .252 .466

**
 .336

*
 .394

**
 .591

**
 

Sig. (2-tailed) .002  .015 .159 .091 .001 .023 .007 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X1.3 Pearson Correlation .580
**
 .355

*
 1 .321

*
 .525

**
 .377

**
 .449

**
 .483

**
 .685

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .015  .029 .000 .010 .002 .001 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X1.4 Pearson Correlation .255 .211 .321
*
 1 .345

*
 .031 .070 .296

*
 .441

**
 

Sig. (2-tailed) .087 .159 .029  .019 .840 .644 .046 .002 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X1.5 Pearson Correlation .690
**
 .252 .525

**
 .345

*
 1 .547

**
 .609

**
 .500

**
 .794

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .091 .000 .019  .000 .000 .000 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X1.6 Pearson Correlation .534
**
 .466

**
 .377

**
 .031 .547

**
 1 .816

**
 .625

**
 .797

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .010 .840 .000  .000 .000 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X1.7 Pearson Correlation .550
**
 .336

*
 .449

**
 .070 .609

**
 .816

**
 1 .613

**
 .808

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .023 .002 .644 .000 .000  .000 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X1.8 Pearson Correlation .377
**
 .394

**
 .483

**
 .296

*
 .500

**
 .625

**
 .613

**
 1 .783

**
 

Sig. (2-tailed) .010 .007 .001 .046 .000 .000 .000  .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Total_X1 Pearson Correlation .749
**
 .591

**
 .685

**
 .441

**
 .794

**
 .797

**
 .808

**
 .783

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000  

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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2. Uji Reliabilitas Variabel X1 (Kepemimpinan) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 46 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 46 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

0,850 ≥ 0,60 (Reliabel) 

 

 

3. Uji Validitas Variabel X2 (Beban Kerja) 

 

Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 Total_X2 

X2.1 Pearson Correlation 1 .851
**
 .701

**
 .708

**
 .641

**
 .686

**
 .791

**
 .676

**
 .871

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X2.2 Pearson Correlation .851
**
 1 .753

**
 .720

**
 .699

**
 .760

**
 .808

**
 .671

**
 .906

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X2.3 Pearson Correlation .701
**
 .753

**
 1 .704

**
 .607

**
 .588

**
 .767

**
 .531

**
 .814

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X2.4 Pearson Correlation .708
**
 .720

**
 .704

**
 1 .615

**
 .552

**
 .645

**
 .599

**
 .798

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X2.5 Pearson Correlation .641
**
 .699

**
 .607

**
 .615

**
 1 .859

**
 .775

**
 .669

**
 .871

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X2.6 Pearson Correlation .686
**
 .760

**
 .588

**
 .552

**
 .859

**
 1 .807

**
 .632

**
 .874

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X2.7 Pearson Correlation .791
**
 .808

**
 .767

**
 .645

**
 .775

**
 .807

**
 1 .662

**
 .920

**
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.850 8 
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Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X2.8 Pearson Correlation .676
**
 .671

**
 .531

**
 .599

**
 .669

**
 .632

**
 .662

**
 1 .792

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Total_X2 Pearson Correlation .871
**
 .906

**
 .814

**
 .798

**
 .871

**
 .874

**
 .920

**
 .792

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

4. Uji Reliabilitas Variabel X2 (Beban Kerja) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 46 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 46 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

0,944 ≥ 0,60 (Reliabel) 

 

5. Uji Validitas Variabel X3 (Upah) 

Correlations 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 Total_X3 

X3.1 Pearson Correlation 1 .708
**
 .708

**
 .587

**
 .596

**
 .105 .460

**
 .369

*
 .757

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .488 .001 .012 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X3.2 Pearson Correlation .708
**
 1 .753

**
 .665

**
 .507

**
 .147 .442

**
 .426

**
 .777

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .329 .002 .003 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X3.3 Pearson Correlation .708
**
 .753

**
 1 .797

**
 .570

**
 .137 .536

**
 .538

**
 .842

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .364 .000 .000 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X3.4 Pearson Correlation .587
**
 .665

**
 .797

**
 1 .644

**
 .358

*
 .466

**
 .457

**
 .838

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .015 .001 .001 .000 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.944 8 
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N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X3.5 Pearson Correlation .596
**
 .507

**
 .570

**
 .644

**
 1 .234 .532

**
 .428

**
 .775

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .117 .000 .003 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X3.6 Pearson Correlation .105 .147 .137 .358
*
 .234 1 .329

*
 .346

*
 .453

**
 

Sig. (2-tailed) .488 .329 .364 .015 .117  .025 .019 .002 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X3.7 Pearson Correlation .460
**
 .442

**
 .536

**
 .466

**
 .532

**
 .329

*
 1 .742

**
 .767

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .002 .000 .001 .000 .025  .000 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X3.8 Pearson Correlation .369
*
 .426

**
 .538

**
 .457

**
 .428

**
 .346

*
 .742

**
 1 .719

**
 

Sig. (2-tailed) .012 .003 .000 .001 .003 .019 .000  .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Total_X3 Pearson Correlation .757
**
 .777

**
 .842

**
 .838

**
 .775

**
 .453

**
 .767

**
 .719

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000  

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

6. Uji Reliabilitas Variabel X3 (Upah) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 46 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 46 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

0,879 ≥ 0,60 (Reliabel) 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.879 8 
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7. Uji Validitas Variabel X4 (Kepuasan Kerja) 

 

Correlations 

 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Total_Y 

Y.1 Pearson Correlation 1 .444
**
 .232 .308

*
 .418

**
 .355

*
 .326

*
 .169 .482

**
 .369

*
 .532

**
 

Sig. (2-tailed)  .002 .121 .038 .004 .016 .027 .263 .001 .012 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Y.2 Pearson Correlation .444
**
 1 .036 .556

**
 .286 .480

**
 .193 .141 .450

**
 .315

*
 .505

**
 

Sig. (2-tailed) .002  .810 .000 .054 .001 .198 .351 .002 .033 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Y.3 Pearson Correlation .232 .036 1 .358
*
 .416

**
 .306

*
 .283 .367

*
 .387

**
 .429

**
 .536

**
 

Sig. (2-tailed) .121 .810  .015 .004 .038 .056 .012 .008 .003 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Y.4 Pearson Correlation .308
*
 .556

**
 .358

*
 1 .638

**
 .672

**
 .536

**
 .481

**
 .642

**
 .666

**
 .812

**
 

Sig. (2-tailed) .038 .000 .015  .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Y.5 Pearson Correlation .418
**
 .286 .416

**
 .638

**
 1 .665

**
 .531

**
 .442

**
 .608

**
 .679

**
 .801

**
 

Sig. (2-tailed) .004 .054 .004 .000  .000 .000 .002 .000 .000 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Y.6 Pearson Correlation .355
*
 .480

**
 .306

*
 .672

**
 .665

**
 1 .745

**
 .415

**
 .697

**
 .760

**
 .847

**
 

Sig. (2-tailed) .016 .001 .038 .000 .000  .000 .004 .000 .000 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Y.7 Pearson Correlation .326
*
 .193 .283 .536

**
 .531

**
 .745

**
 1 .476

**
 .682

**
 .735

**
 .769

**
 

Sig. (2-tailed) .027 .198 .056 .000 .000 .000  .001 .000 .000 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Y.8 Pearson Correlation .169 .141 .367
*
 .481

**
 .442

**
 .415

**
 .476

**
 1 .568

**
 .535

**
 .658

**
 

Sig. (2-tailed) .263 .351 .012 .001 .002 .004 .001  .000 .000 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Y.9 Pearson Correlation .482
**
 .450

**
 .387

**
 .642

**
 .608

**
 .697

**
 .682

**
 .568

**
 1 .811

**
 .874

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .002 .008 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Y.10 Pearson Correlation .369
*
 .315

*
 .429

**
 .666

**
 .679

**
 .760

**
 .735

**
 .535

**
 .811

**
 1 .879

**
 

Sig. (2-tailed) .012 .033 .003 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Total

_Y 

Pearson Correlation .532
**
 .505

**
 .536

**
 .812

**
 .801

**
 .847

**
 .769

**
 .658

**
 .874

**
 .879

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

8. Uji Reliabilitas Variabel X4 (Kepuasan Kerja) 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 46 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 46 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

0,900 ≥ 0,60 (Reliabel) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.900 10 
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Lampiran 5 : Hasil Uji Asumsi Klasik 

 

1. Uji Normalitas  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 46 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 3.27145416 

Most Extreme Differences Absolute .108 

Positive .049 

Negative -.108 

Test Statistic .108 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 
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2. Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 7.274 4.173  1.743 .089   

Kepemimpinan 

(X1) 

.612 .118 .478 5.174 .000 .592 1.688 

Beban Kerja 

(X2) 

-.188 .064 -.220 -

2.945 

.005 .908 1.101 

Upah (X3) .544 .125 .403 4.343 .000 .586 1.706 

a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja (Y) 

 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 
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Lampiran 6 : Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.274 4.173  1.743 .089 

Kepemimpinan (X1) .612 .118 .478 5.174 .000 

Beban Kerja (X2) -.188 .064 -.220 -2.945 .005 

Upah (X3) .544 .125 .403 4.343 .000 

a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja (Y) 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .888
a
 .788 .773 3.38628 

a. Predictors: (Constant), Upah (X3), Beban Kerja (X2), Kepemimpinan 

(X1) 

b. Dependent Variable: Kepuasan Kerja (Y) 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1788.826 3 596.275 52.000 .000
b
 

Residual 481.609 42 11.467   

Total 2270.435 45    

a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja (Y) 

b. Predictors: (Constant), Upah (X3), Beban Kerja (X2), Kepemimpinan (X1) 
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