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ABSTRAKSI 

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang mempunyai peran strategis 
dalam perusahaan di antara sumber daya lainnya. Dalam perusahaan, sumber daya manusia 
adalah yang mengelola seluruh sumber daya yang ada dalam perusahaan. Karena itu begitu 
penting bagi pihak manajemen untuk bisa mendapatkan sumber daya manusia yang 
berkualitas. Ini tidak lain adalah agar karyawan tersebut dapat meningkatkan kinerja dan 
produktivitasnya. Bagi manajer sumber daya manusia yang menginginkan karyawannya 
mempunyai kinerja dan produktivitas tinggi dapat memperhatikan salah satu aspek 
karyawan yakni kepuasan kerja. Karena dengan menyentuh aspek ini bukan tidak mungkin 
karyawan bisa termotivasi menunjukkan kinerja yang baik. Sebagaimana yang diungkapkan 
Robbins (2003:30) “keyakinan bahwa karyawan yang puas akan lebih produktif daripada 
yang tidak puas merupakan suatu ajaran dasar di antara manajer selama bertahun-tahun”. 

Atas dasar uraian singkat tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji 
adanya pengaruh yang signifikan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada bagian 
Kepegawaian PDAM Surabaya. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor 
psikologis(X1), faktor sosial (X2), faktor fisik (X3), dan faktor finasial (X4). Sedangkan 
variabel tergantungnya adalah kinerja (Y). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah regresi linier berganda. Persamaan regresi yang dihasilkan sebagai berikut: 

 
Y =  -0,338+ 0,381X1 + 0,261X2 + 0,240X3 + 0,216X4 + e 

Hasil pengujian menunjukkan nilai F hitung sebesar 121,660 dengan tingkat 
signifikansi uji F hitung sebesar 0,000 ( p < 0.05 ). Selain itu di dalam tabel di atas 
ditunjukkan bahwa nilai F hitung  sebesar 121,660 lebih besar dari F tabel sebesar 2,558 
(dengan derajad kebebasan n-1-k = 34-1-4 = 29, α = 5%) maka dapat disimpulkan bahwa 
variabel kepuasan kerja yang terdiri dari faktor psikologis (X1), faktor sosial (X2), faktor 
fisik (X3), dan faktor finansial (X4) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja karyawan bagian kepegawaian PDAM Surabaya. Selain itu dari 
hasil tersebut maka dapat dikatakan hipotesis pertama diterima kebenaranya. 

Berdasarkan perhitungan coefficient standardized beta tiap variabel bebas, 
menunjukkan bahwa nilai coefficient standardized beta variabel faktor psikologis (X1) 
adalah sebesar 0,365 dan merupakan nilai terbesar diantara nilai coefficient standardized 
beta variabel bebas lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel faktor psikologis (X1) 
mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kinerja karyawan (Y). Sehingga hipotesis 
kedua ditolak kebenarannya 

 
 

Kata kunci : kepuasan kerja, kinerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

 Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang mempunyai peran strategis 

dalam perusahaan. Sumber daya manusia adalah yang mengelola seluruh sumber daya 

yang ada dalam perusahaan. Karena itu begitu penting bagi pihak manajemen untuk bisa 

mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas mulai dari seleksi masuk karyawan 

hingga pengelolaan karyawan setelah karyawan itu menjadi bagian dari perusahaan 

dengan memberikan pelatihan, pengembangan karir, tunjangan-tunjangan serta apresiasi 

lain. Ini tidak lain adalah agar karyawan tersebut dapat meningkatkan produktivitasnya.  

 Manajer sumber daya manusia selaku penanggung jawab dalam mengatur 

karyawan melakukan tugas yang tidak mudah. Hasibuan (2006;15) menyatakan 

“peranan manajemen sumber daya manusia diakui sangat menentukan bagi terwujudnya 

tujuan, tetapi memimpin unsur manusia ini sangat sulit dan rumit”, hal ini dikarenakan 

”mereka mempunyai pikiran, perasaan, status, keinginan dan latar belakang yang 

heterogen yang dibawa ke dalam organisasi” sebagaimana yang dikatakan Hasibuan 

(2006:10). Jadi sudah seharusnya manajer sumber daya manusia berusaha memahami 

aspek-aspek yang mempengaruhi karyawan.sebagaimana yang diungkapkan Fathoni 

(2006:12) “sebagai sebuah system bagi kehidupan manusia, setiap aspek saling 

mempengaruhi dalam perubahan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia”. 
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 Bagi manajer sumber daya manusia yang menginginkan karyawannya 

mempunyai kinerja dan produktivitas tinggi dapat memperhatikan salah satu aspek 

karyawan yakni kepuasan kerja. Karena dengan menyentuh aspek ini bukan tidak 

mungkin karyawan bisa termotivasi menunjukkan kinerja yang baik. Sebagaimana yang 

diungkapkan Robbins (2003:30) “keyakinan bahwa karyawan yang puas akan lebih 

produktif daripada yang tidak puas merupakan suatu ajaran dasar di antara manajer 

selama bertahun-tahun”, sedangkan Hasibuan (2006:203) menyatakan “kepuasan kerja 

karyawan merupakan kunci pendorong moral, kedisiplinan dan prestasi kerja karyawan 

dalam mendukung terwujudnya tujuan perusahaan”. 

 Menurut Robbins (2003:30), “kepuasan kerja adalah suatu sikap umum terhadap 

pekerjaan seseorang; selisih antara banyaknya ganjaran yang diterima seorang pekerja 

dan banyaknya yang mereka yakini seharusnya yang mereka terima”, sedangkan 

Fathoni (2006:128) menyatakan “kepuasan kerja adalah sikap emosional yang 

menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, 

kedisiplinan, dan prestasi kerja”. 

 Menurut Bernandin dan Russel (1993:379) “kinerja adalah catatan outcome yang 

dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama suatu periode waktu 

tertentu”. Kinerja karyawan ini begitu dipengaruhi oleh kepuasan karyawan.  

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya adalah sebuah perusahaan 

milik Pemerintah Daerah Surabaya yang bergerak dalam pelayanan jasa penyediaan air 

minum bagi warga Surabaya. Dalam kedudukannya sebagai perusahaan daerah maka 

disamping mengemban fungsi pelayanan masyarakat tentu tidak terlepas dari unsur 

profit, sehingga mampu menjadi perusahaan yang mandiri dan pada akhirnya mampu 
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memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kondisi ini membuat perusahaan 

untuk selalu berusaha meninngkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. Kualitas 

pelayanan banyak ditentukan oleh beberapa faktor salah satunya adalah kualitas 

karyawan yang terlibat didalamnya. Bagian kepegawaian melakukan tugas yang 

berkaitan dengan karyawan mulai dari perekrutan, seleksi, hingga membuat program 

pengembangan karyawan. Hal ini nantinya diharapkan menciptakan karyawan yang 

berkualitas. Kualitas karyawan sendiri akan dapat meningkat jika karyawan tersebut 

merasa puas dalam melaksanakan pekerjaannya.  Tentunya kepuasan karyawan terhadap 

pekerjaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor yang berasal dari 

perusahan maupun yang berasal dari karyawan itu sendiri. Untuk itu manajer sumber 

daya manusia perlu menyadari betapa pentingnya mengetahui hubungan antara 

kepuasan kerja dengan kinerja karyawan, karena dengan adanya kepuasan kerja 

tersebut, diharapkan kinerja karyawan akan meningkat, sehingga karyawan akan 

memberikan kontribusi yang optimal bagi perusahaan dalam melayani konsumen.  

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini akan membahas tentang 

hubungan kepuasan kerja sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja 

karyawan, dengan mengambil judul “Pengaruh Faktor-Faktor Kepuasan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Kepegawaian PDAM Surabaya.” 

 

  

I.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut : 
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1. Apakah faktor-faktor kepuasan karyawan yang meliputi faktor psikologis, faktor 

sosial, faktor fisik, dan faktor finansial secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. 

2. Manakah di antara faktor kepuasan kerja yang mempunyai pengaruh dominan 

terhadap kinerja karyawan. 

 

I.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh faktor-faktor kepuasan kerja yang terdiri 

dari faktor psikologis, faktor sosial, faktor fisik, dan faktor finansial secara 

bersama-sama terhadap kinerja karyawan. 

2. Untuk mengetahui faktor kepuasan kerja mana yang mempunyai pengaruh 

dominan terhadap kinerja karyawan. 

 

I.4. Manfaat Penelitian 

 Beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Memberikan sumbangan informasi bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja 

karyawan. 

2. Memberikan tambahan pengetahuan di bidang manajemen sumber daya manusia 

khususnya tentang kepuasan kerja dan kinerja karyawan. 

3. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. 
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I.5. Sistematika Skripsi 

 Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, maka sistematika penulisan 

diuraikan sebagai berikut : 

Bab I.  Pendahuluan 

 Pada bab ini menguraikan hal yang menuju pokok permasalahan yang akan 

dibahas, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II.  Tinjauan Pustaka 

 Dalam bab ini menguraikan teori-teori dari pengertian kepuasan karyawan, 

faktor-faktor kepuasan kerja dan kinerja karyawan yang berasal dari literatur yang 

digunakan sebagai landasan pemikiran dalam penulisan ini, penelitian sebelumnya yang 

ada hubungannya dengan topik penulisan, kerangka berpikir dan hipotesis. 

Bab III.  Metode Penelitian 

 Pada bab ini berisi pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi 

operasional variabel, jenis dan sumber data yang dibutuhkan, prosedur pengumpulan 

data serta teknik analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan 

hipotesis. 

Bab IV. Hasil dan Pembahasan 

 Berisi gambaran umum perusahaan, hasil penelitian, analisis data, serta 

pembuktian hipotesis. 

Bab V.  Simpulan dan Saran 
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Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan atas seluruh pembahasan yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, serta saran yang diajukan yang dapat digunakan 

sebagai bahan masukan bagi perusahaan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Landasan Teori 

2.1.1.  Kepuasan Kerja 

2.1.1.1. Definisi Kepuasan Kerja 

Pengertian tentang kepuasan kerja menurut Handoko (2003:193) : ”kepuasan 

kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan 

dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja 

mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya, ini nampak dalam sikap 

positif karyawan dan segala sesuatu yang dihadapi dalam lingkungan pekerjaan”. 

Menurut Martoyo (1995:132) : ”kepuasan kerja adalah keadaan emosional 

karyawan dimana terjadi ataupun tidak terjadi titik temu antara nilai balas jasa kerja 

karyawan dari perusahaan atau organisasi dengan tingkat balas jasa yang memang ingin 

diinginkan karyawan yang bersangkutan. Balas jasa karyawan ini, baik berupa finansial 

maupun nonfinansial”. 

Menurut Wexly & Yukl seperti yang dikutip As’ad (2003), kepuasan kerja 

adalah ”the way an employee feels about his or her job”. Ini berarti kepuasan kerja 

sebagai cara pegawai merasakan dirinya atau pekerjaannya. 

Pendapat Cranny dalam Gomes (2004:124) : “kepuasan kerja pada umumnya 

mendeskripsikan sebuah reaksi keseluruhan seseorang yang berpengaruh pada 

sekumpulan pekerjaan dan faktor-faktor yang berkaitan dengan pekerjaan”. 
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2.1.1.2. Pentingnya Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja merupakan masalah yang sangat penting yang nantinya akan 

mempengaruhi organisasi, karena dengan adanya kepuasan kerja yang tinggi diharapkan 

karyawan akan mengeluarkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan 

pekerjaan yang dibebankan pada dirinya. Sehingga akan didapatkan hasil yang optimal 

yang seharusnya dicapai karyawan tersebut. 

Menurut pendapat Allen yang dikutip oleh As’ad (2003:103), menyatakan 

bahwa “betapapun sempurnanya rencana-rencana organisasi/perusahaan, dan 

pengawasan serta penelitiannya, bila anggota organisasi atau karyawan yang 

bersangkutan tidak menjalankan tugasnya dengan minat dan gembira maka suatu 

organisasi/perusahaan tidak akan mencapai hasil yang sebenarnya dapat dicapai”. 

 Tingkat kepuasan kerja karyawan yang ada dalam perusahaan haruslah benar-

benar diperhatikan oleh manajemen perusahaan, karena dengan memberikan perhatian 

secara intensif terhadap kepuasan kerja maka diharapkan karyawan perusahaan dapat 

bekerja lebih giat lagi untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Robbins (2003:187) 

menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada tiga alasan mengapa kepuasan kerja 

karyawan itu sangat penting, yaitu: 

 1. Ada bukti yang jelas bahwa karyawan yang tak terpuaskan akan lebih sering 
melewatkan kerja dan lebih besar kemungkinan mengundurkan diri. 

 2. Telah diperagakan bahwa karyawan yang terpuaskan mempunyai kesehatan yang 
lebih baik dan usia yang panjang. 

 3. Kepuasan terhadap pekerjaan akan dibawa ke kehidupan karyawan diluar 
pekerjaan. 

 
 Jika karyawan dalam perusahaan memiliki tingkat kepuasan yang rendah, 

Robbins (2003:105) menggambarkan tindakan atau respon karyawan yang memiliki 

tingkat kepuasan kerja yang rendah sebagai berikut: 
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             Gambar 2.1 

Tindakan  atau Respon Karyawan 

         aktif 

     
           KELUAR              SUARA 
          Destruktif     konstuktif 

      PENGABAIAN     KESETIAAN 

 
       pasif       
 
Sumber :  Robbins, 2003. Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi dan Aplikasi, Jilid 1, Edisi Bahasa  

Indonesia. Jakarta: PT. Prenhalindo, halaman 106. 
 

 Gambar tersebut membagi empat respon yang berbeda satu sama lain sepanjang 

dua dimensi yaitu konstruktif/destruktif dan aktif/pasif. Menurut Robbins (2003:105), 

respon terhadap ketidakpuasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. “Keluar (Exit), yaitu perilaku yang mengarah untuk meninggalkan organisasi. 
mencakup pencarian suatu posisis baru maupun meminta berhenti. 

b. Suara  (Voice), yaitu dengan aktif dan kontruktif mencoba memperbaiki kondisi. 
Mencakup saran perbaikan, membahas problem-problem dengan atasan, dan 
berbagai bentuk kegiatan serikat buruh. 

c. Kesetian (loyality), yaitu pasif tetapi optimistis menunggu membaiknya kondisi. 
Mencakup berbicara membela organisasi menghadapi kritik luar dan 
mempercayai organisasi dan manajemennya untuk melakukan hal yang tepat. 

d. Pengabaian (Neglect), yaitu secara pasif membiarkan kondisi memburuk, 
termasuk kemangkiran atau datang terlambat secara kronis, upaya yang 
dikurangi, dan tingkat kekeliruan yang meningkat.” 

       
 Jadi disini dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja karyawan mempengaruhi 

diri karyawan yang bersangkutan, tidak  hanya itu, kepuasan kerja karyawan juga 

berpengaruh pada kehidupan perusahaan dimana karyawan tersebut bekerja. Seorang 

karyawan yang puas terhadap pekerjaannya akan memberikan kinerja yang optimal 

pada perusahaan sehingga dapat dihasilkan produktivitas yang tinggi dan tujuan 
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perusahaan akan tercapai. Hal tersebut sebagai akibat tidak adanya gangguan yang 

menghambat pekerjaan seperti kemangkiran, kecelakaan kerja, penurunan angka 

karyawan yang sering absen dan turn over karyawan yang rendah. 

 

2.1.1.3. Faktor-Faktor Kepuasan Kerja 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja terdiri dari tiga faktor sesuai 

dengan pendapat Parwanto dan Wahyuddin (2004), yaitu: 

1. Gaji 

 Pentingnya gaji sebagai salah satu indikator kepuasan dalam bekerja sulit 

ditaksir, karena pandangan-pandangan karyawan mengenai uang atau imbalan langsung 

nampaknya sangat subyektif, tetapi pada umumnya sering terjadi ketidakadilan dalam 

memberikan gaji. Hal  ini bisa menjadi sumber ketidakpuasan karyawan terhadap gaji 

yang pada akhirnya akan menimbulkan perselisihan dan semangat kerja rendah dari 

karyawan itu sendiri, sehingga kinerja karyawan akan turun/buruk. Menurut Handoko 

(2003:156) ”suatu cara meningkatkan prestasi kerja/kinerja karyawan, motivasi dan 

kepuasan kerja karyawan adalah dengan memberikan kompensasi/gaji yang pantas.” 

Gaji dianggap sangat penting bagi karyawan sebagai individu karena dengan gaji yang 

diterimanya, karyawan tersebut dapat memenuhi segala kebutuhannya, selain itu 

besarnya gaji mencerminkan ukuran nilai kekayaan mereka di antara karyawan itu 

sendiri, keluarga dan masyarakat. Kemudian program penggajian juga penting bagi 

perusahaan, karena hal itu mencerminkan upaya organisasi untuk mempertahankan 

sumber daya manusia atau dengan kata lain agar karyawan mempunyai loyalitas dan 

komitmen yang tinggi pada perusahaan (Handoko, 2003:155). 
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2. Kepemimpinan 

 Masalah kepemimpinan ini menyangkut bidang yang sangat luas dan 

memainkan peran yang sangat penting. Peran seorang pemimpin tidak hanya 

dibutuhkan pada bidang politik saja, tetapi hampir disetiap bidang memerlukan peran 

seorang pemimpin, seperti contoh bidang pendidikan, industri/perusahaan, organisasi 

sosial bahkan dalam kehidupan sehari-hari juga sangat memerlukan peran seorang 

pemimpin. Menurut Robbins (2003:125) ”kepemimpinan sebagai kemampuan untuk 

mempengaruhi sekelompok anggota agar bekerja untuk mencapai tujuan dan sasaran.” 

Tanpa adanya seorang pemimpin maka tujuan perusahaan yang dibuat tidak akan ada 

artinya karena tidak ada orang yang bertindak sebagai penyatu terhadap berbagai 

kepentingan yang ada. Oleh karena itu antara manajer dengan karyawan harus terjalin 

komunikasi yang baik agar bisa terbentuk kerjasama yang baik antara atasan dan 

bawahannya sehingga tujuan perusahaan bisa tercapai. Sejalan dengan itu diharapkan 

seorang pimpinan mampu memotivasi dan menciptakan kondisi sosial yang 

menguntungkan setiap karyawan sehingga tercapainya kepuasan kerja karyawan yang 

berimplikasi pada meningkatnya produktivitas kerja karyawan (Robbins, 2003 : 181).  

3. Rekan kerja. 

 Hal ini berkaitan dengan sikap yang diberikan oleh rekan kerja yang ada di 

perusahaan. Biasanya sikap rekan kerja yang ramah, bersahabat dan bisa saling bekerja 

sama dalam melakukan pekerjaan, akan berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja 

karyawan. Menurut Luthans (1998:127) memberikan determinan-determinan rekan 

kerja yang dapat menimbulkan kepuasan kerja yaitu ” Friendly, cooperative coworkers 

are the modest source of job satisfaction to individual employees. The work group 
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servers as a source of support, comfort, advice, and assistance to individual workers”.  

Seorang karyawan akan merasa puas bila rekan kerja yang dimilikinya bisa memberikan 

dukungan, kenyamanan, nasehat, dan bantuan kepadanya, sehingga karyawan tersebut 

bisa melakukan pekerjaan dengan giat dan senang. Akan tetapi jika seorang karyawan 

memiliki rekan kerja yang kurang mendukung, sehingga kerja sama antar karyawan 

tidak terbentuk maka karyawan tersebut tidak akan mencapai kepuasan dalam bekerja. 

 

Sedangkan menurut Robbins (2003), kepuasan kerja seorang karyawan 

dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut : 

1. Kerja yang secara mental menantang 

Karyawan cenderung menyukai pekerjaan yang memberi mereka kesempatan untuk 

menggunakan ketrampilan, kemampuan kebebasan dan adanya umpan balik tentang 

apa yang mereka kerjakan. Pekerjaan yang kurang menantang akan menciptakan 

kebosanan, tetapi jika terlalu menantang akan menciptakan frustasi dan perasaan 

gagal. Pada kondisi tantangan yang sedang, kebanyakan karyawan akan mengalami 

kesenangan dan kepuasan. 

2. Gaji yang pantas 

Para karyawan menginginkan sistem gaji dan kebijakan promosi yang adil. Yang 

dimaksud adil adalah gaji yang didasarkan pada tuntutan pekerjaan, tingkat 

keterampilan individu, dan standar gaji yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika gaji 

didasarkan pada hal tersebut, maka kemungkinan besar akan dihasilkan kepuasan. 

Tapi tidak semua orang mengejar uang, banyak orang bersedia menerima jumlah 

uang yang lebih kecil untuk bekerja dalam lokasi yang lebih diinginkan atau dalam 
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pekerjaan yang kurang menuntut atau mempunyai keleluasaan yang lebih besar 

dalam kerja yang mereka lakukan. Tetapi kunci yang paling penting bukanlah 

besarnya jumlah gaji yang dibayarkan,  yang lebih penting adalah persepsi keadilan. 

Selain itu karyawan berusaha mendapatkan kebijakan promosi ke tingkat jabatan 

yang lebih tinggi dan status sosial yang lebih baik. Oleh karena itu individu-individu 

yang mempersepsikan bahwa keputusan promosi dibuat dalam cara yang adil (fair 

and just) kemungkinan besar akan mengalami kepuasan dari pekerjaan mereka.  

3. Kondisi kerja yang mendukung 

Karyawan peduli akan lingkungan kerja, baik untuk kenyamanan pribadi maupun 

untuk memudahkan mengerjakan tugas. Pada umumnya karyawan lebih menyukai 

keadaan fisik sekitar yang mendukung, seperti contoh temperatur (suhu), cahaya, 

tingkat  kebisingan yang rendah, dan faktor lingkungan lain. 

4. Rekan kerja yang mendukung 

Bagi kebanyakan karyawan, bekerja juga bermanfaat untuk mengisi kebutuhan akan 

interaksi sosial. Oleh karena itu, bila mempunyai rekan sekerja yang ramah maka 

kemungkinan besar akan tercipta kerjasama antar karyawan dan dapat mendukung 

seorang karyawan untuk mencapai kepuasan kerja.  

5. Kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan 

Pada umumnya seseorang dalam memilih pekerjaan haruslah sesuai dengan bakat 

dan kemampuan yang ia miliki, agar nantinya ia dapat memenuhi tuntutan dari 

pekerjaan tersebut. Dengan demikian akan lebih besar kemungkinan untuk berhasil 

pada pekerjaan tersebut, dan karena sukses ini, seorang karyawan akan berpeluang 

besar untuk mencapai kepuasan yang tinggi dari pekerjaan yang telah dilakukannya. 
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Selain kelima faktor-faktor berdasarkan Robbins diatas, masih ada dua faktor lagi 

yang akan mempengaruhi kepuasan pekerjaan yaitu: 

1. Supervisi/Pengawas 

Pengawasan merupakan sumber kepuasan kerja yang cukup penting. Menurut 

Luthans (1998) ada dua dimensi pengawasan yang mempengaruhi kerja, yaitu: 

a.   Perhatian dari supervisor terhadap karyawan. Pada umumnya ini dilakukan 

dengan cara memeriksa apakah yang dikerjakan karyawan sudah baik atau belum, 

memberikan saran dan bantuan kepada masing-masing individu serta 

berkomunikasi dengan mereka secara pribadi tanpa memperhatikan level 

manajemen. 

b. Banyaknya partisipasi karyawan yang diijinkan supervisor dalam membuat 

keputusan yang mempengaruhi pekerjaan masing-masing.  

2. Peluang promosi 

Kesempatan promosi berpengaruh pada kepuasan kerja, karena promosi 

mempunyai sejumlah bentuk yang berbeda dan bermacam-macam. Hal ini dapat 

dicontohkan oleh seseorang yang dipromosikan atas dasar senioritas mengalami 

kepuasan kerja, akan tetapi tidak sebesar kepuasan kerja seseorang yang 

dipromosikan atas dasar prestasi kerjanya. 

 

Dari beberapa teori yang telah dikemukakan di atas, maka faktor-faktor yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor kepuasan kerja menurut penelitian 
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yang dilakukan Caugemi dan Claypool yang dikutip As’ad (2002:115),. Faktor-faktor 

teraebut  adalah sebagai berikut : 

1. Faktor psikologis, merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan 

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

bakat dan keterampilan  

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

antara sesama karyawan, karyawan dengan atasannya, maupun dengan karyawan 

yang berbeda jenis pekerjaannya. 

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

lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan. Faktor fisik ini dicerminkan 

dengan jenis pekerjaan, perlengkapan kerja, penerangan, suhu/temperatur 

ruangan, sirkulasi udara 

4. Faktor finansial, merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan serta 

kesejahteraan karyawan yang meliputi sistem dan besarnya gaji, jaminan sosial, 

tunjangan-tunjangan, fasilitas yang diberikan, promosi dan sebagainya. 

 

2.1.1.4 Pengukuran Kepuasan Kerja 

 Pengukuran terhadap kepuasan kerja karyawan merupakan hal yang sangat 

penting yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Hal ini bertujuan agar manajer 

mengetahui sampai dimana karyawannya merasa puas didalam ia bekerja. Selain itu, 

dengan melakukan pengukuran terhadap kepuasan kerja, seorang manajer dapat 

mengetahui tingkat keefektifan perusahaan yang ia pimpin. Akan tetapi, pengukuran 

kepuasan kerja ini sangat sulit untuk dilakukan, karena harus melibatkan berbagai unsur 
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yang berbeda dan terpisahkan satu sama lain. Seorang karyawan dalam melakukan suatu 

pekerjaan dituntut untuk taat terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku di 

perusahaan tersebut, menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja dan atasan serta 

karyawan juga dituntut harus merasa nyaman dengan kondisi kerja yang mungkin 

kurang ideal. Menurut Robbins (2003:101), ada dua pendekatan dalam mengukur 

kepuasan kerja seorang karyawan, pendekatan tersebut adalah: 

  1. Angka nilai global tunggal (single global rating) 
Dalam angka nilai global tunggal, seorang karyawan diminta untuk menjawab satu 
pertanyaan, misalnya: ”apakah anda puas dengan pekerjaan anda saat ini?”. 
Kemudian responden menjawab dengan melingkari suatu bilangan anatara 1 sampai 
5 yang berpadanan dengan jawaban yang diajukan, dari sangat dipuaskan sampai 
sangat tidak dipuaskan. 

  2. Skor penjumlahan (summation score) 
Skor penjumlahan mengenai unsur-unsur utama dalam suatu pekerjaan dan 
menanyakan perasaan seorang karyawan mengenai tiap unsur-unsur tersebut. 
Faktor-faktor yang sering digunakan adalah sifat pekerjaan, penyeliaan, upah, 
kesempatan promosi dan hubungan dengan rekan sekerja. Faktor-faktor ini dinilai 
dengan angka pada suatu skala baku dan kemudian dijumlahkan untuk menciptakan 
skor kepuasan kerja keseluruhan. 

 

 

2.1.1.5 Teori-Teori Kepuasan Kerja 

Menurut Wexly & Yukl, sebagaimana dikutip oleh As’ad (2003:104) terdapat tiga 

macam teori yang biasanya digunakan untuk menjelaskan kepuasan kerja kayawan., 

yaitu: 

1. Discrepancy theory 

2. Equity theory 

3. Two factor theory 
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1. Teori Ketidaksesuaian (Discrepancy theory) 

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Porter (1961). Teori ini 

mengemukakan bahwa untuk mengukur kepuasan kerja seseorang dengan 

menghitung selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. 

Menurut Locke sebagaimana dikutip oleh As’ad (2003:105) bahwa 

”kepuasan kerja tergantung pada discrepancy antara should he (expectation, needs 

atau values) telah diperoleh atau dicapai melalui pekerjaan”. Dengan demikian, 

orang akan merasa puas bila tidak ada perbedaan antara yang diinginkan dengan 

persepsinya atas kenyataan karena batas minimum yang diinginkan telah terpenuhi.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wanous dan Lawler seperti yang 

dikutip As'ad (2003:105) bahwa sikap karyawan terhadap pekerjaannya tergantung 

pada bagaimana ketidaksesuaian (discrepancy) yang dirasakan. Apabila yang 

didapat ternyata lebih besar daripada yang diinginkan, maka orang akan menjadi 

lebih puas lagi walaupun terdapat discrepancy, tetapi merupakan discrepancy yang 

positif. Sebaliknya jika yang didapat lebih kecil daripada yang diinginkan atau 

dibawah standar minimum sehingga menjadi negative discrepancy, maka makin 

besar pula ketidakpuasan seseorang terhadap pekerjaannya. 

 

2. Teori Keadilan (Equity theory) 

Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Adams (1963). Pada dasarnya 

teori keadilan ini mempunyai prinsip bahwa orang akan merasa puas sepanjang 

mereka merasa ada keadilan (equity). Perasaan equity dan inequity atas suatu situasi 
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diperoleh karyawan dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain yang 

jabatannya sama, baik sekantor maupun di tempat lain. Teori ini mengidentifikasi 

elemen-elemen equity meliputi tiga komponen sebagai berikut : 

1. Masukan (input) 

2. Hasil (outcome) 

3. Orang sebagai pembanding (comparisson person) 

Ketiga komponen keadilan (Equity) diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Masukan (input) 

Sesuatu yang berharga yang dirasakan oleh karyawan sebagai masukan terhadap 

pekerjaannya, misal : Pengalaman, pendidikan, usaha yang dicurahkan ke 

pekerjaan tersebut dan kecakapan. 

2. Hasil (outcome) 

Segala  sesuatu yang berharga yang dirasakan karyawan sebagai dari hasil 

pekerjaannya, misal : gaji, status, ekspresi diri, penghargaan, keuntungan 

sampingan. 

3. Orang sebagai pembanding (comparisson person) 

Perbandingan  antara input dan out comes yang diperolehnya. Pembanding disini 

bisa berasal dari sesama karyawan perusahaan, karyawan perusahaan lain atau bisa 

pula dengan dirinya sendiri diwaktu yang lampau. 

Disini dapat disimpulkan bahwa dalam  teori ini keadilan dikatakan ada jika 

karyawan menganggap bahwa rasio antara input dan outcome yang dihasilkan sama, 

antara karyawan tersebut dengan orang yang dibuat pembanding. Dan sebaliknya, 

jika rasio perbandingan tersebut tidak sama, yakni karyawan lain yang bekerja 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga 

Skripsi PENGARUH FAKTOR.... Eko Purwanto Putro 



dengan pekerjaan yang kualifikasinya hampir sama mendapat hasil dengan jumlah 

yang lebih besar, maka disinilah ketidakadilan itu ada. Teori keadilan ini, juga 

menekankan pentingnya pembanding dalam situasi kerja dan metode 

penanggulangan ketidakadilan. 

 

3. Teori Dua Faktor (Two factor theory) 

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Herzberg (1966). Teori dua faktor 

dari Herzberg berusaha mencari sebab-sebab adanya rasa puas dan rasa tidak puas 

dari seseorang terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Dengan diketahuinya sebab-

sebab tersebut, maka akan diusahakan untuk dapat diciptakan kepuasan sehingga 

para karyawan dapat terdorong atau termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik. 

Teori ini memberikan gambaran bahwa kepuasan akan hasil pekerjaan seseorang 

dipengaruhi oleh suatu faktor yang disebut faktor pemuas (satisfier factor). Faktor 

pemuas tersebut timbul di dalam diri karyawan terhadap hasil pekerjaannya dan 

kemudian menciptakan perasaan berprestasi, dihargai, memperoleh kemajuan, dan 

rasa tanggung jawab. Di pihak lain pada diri karyawan juga terdapat rasa ketidak-

puasan yang disebut faktor kesehatan (higiene factor). Hygiene faktor berupa 

pengaruh lingkungan kerja, yaitu antara lain berupa hubungan dengan pengawas, 

hubungan dengan teman kerja, rasa tidak aman dalam bekerja, kondisi kerja, status 

pekerjaan atau jabatan, serta gaji yang cukup. Tersedianya faktor kesehatan (higiene 

factor) berarti terciptanya lingkungan kerja yang sehat baik sehat fisik maupun sehat 

mental. Kedua faktor ini (satisfier factor dan hygiene factor) harus tersedia atau 

disediakan oleh manajer sehingga terjadi dorongan untuk bekerja bersama secara 
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efektif dan efisien. Implikasi teori ini bahwa seorang karyawan mempunyai 

dorongan untuk berkarya tidak sekedar mencari nafkah akan tetapi sebagai tempat 

untuk memuaskan berbagai kepentingan dan kebutuhannya. 

 

2.1.2. Kinerja 

2.1.2.1 Pengertian Kinerja 

 Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar kerja yang 

menterjemahkan kata dari bahasa asing yaitu performance. Menurut Mangkunegara 

(2000:67) Kinerja adalah ”hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya”. Prawirosentono (1999:2) mengemukakan ”kinerja adalah hasil 

kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 

organisasi/perusahaan, sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam 

rangka upaya pencapaian tujuan organisasi/perusahaan bersangkutan secara legal atau 

tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”. 

 Rue dan Byars (2000:275) mendefinisikan kinerja sebagai ” the degree off 

accomplishment of the tasks that make up an employee’s job. It reflect how an employee 

is fulfilling the requierments of a job.” Ini berarti kinerja sebagai derajat seberapa besar 

pencapaian atau pemenuhan tugas yang dibebankan kepada karyawan.  

 Menurut Maier yang dikutip oleh As’ad (2003:47) memberikan batasan kinerja 

sebagai ”kesuksesan seseorang dalam melakukan pekerjaan”. Pendapat lain tentang 

kinerja oleh Bernardin dan Russell dalam Gomes (2001:135) mengatakan performaance 

sebagai ”...the record of outcomes produced on a specified job function or activity 
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during a specified time periode” yang berarti catatan outcome yang dihasilkan dari 

fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama periode waktu tertentu. 

 Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil satu pengertian bahwa kinerja 

karyawan pada dasarnya merupakan sesuatu hal bersifat individual, karena setiap 

karyawan memiliki tingkat kemampuan berbeda dalam mengerjakan tugasnya. Kinerja 

bergantung pada kombinasi antara kemampuan, usaha, dan kesempatan yang diperoleh.. 

  

2.1.2.2 Penilaian Kinerja 

 Penilaian kinerja ( performance appraisal ) pada dasarnya merupakan faktor 

kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena hal ini 

berkaitan dengan penilaian kemampuan karyawan dalam melaksanakan keseluruhan 

tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab karyawan tersebut. Penilaian tersebut 

biasanya berdasarkan indikator-indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan. Sebagai 

hasilnya akan diketahui bahwa seseorang karyawan masuk dalam tingkatan kinerja 

tertentu. Tingkatannya dapat bermacam istilah. Salah satunya “Kinerja karyawan dapat 

dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan yaitu kinerja tinggi, menengah atau rendah 

sesuai dengan kuantitas output, kualitas output, jangka waktu output, kehadiran 

karyawan ditempat kerja dan sikap kooperatif yang diberkan karyawan kepada 

perusahaan” (Malthis dan Jackson, 2002:78). Berdasarkan dari hal tersebut, kinerja 

dimaknai sebagai keseluruhan kemampuan untuk melakukan kerja dari seorang 

karyawan. Tetapi para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kinerja 

karyawannya kecuali sudah amat buruk. Hal inilah yang membuat banyak perusahaan 

sering menghadapi keadaan krisis yang serius. 
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 Penilaian kinerja individu juga sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan 

organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi 

sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan. Menurut Dessler (1997: 2) 

mendefinisikan penilaian kinerja sebagai prosedur yang meliputi:  

1. Penetapan standar kerja. 
2. Penilaian kerja aktual karyawan dalam hubungan dengan standar kinerja, dan 
3. Memberi umpan balik kepada karyawan dengan bertujuan untuk memotivasi 

individu tersebut agar mengurangi kemerosotan kinerja sehingga kinerjanya 
lebih tinggi. 

 
 Wexley dan Yukl (1988:275) mendefinisikan “Performance appraisal is the 

systemathic description of individual or group job relevant strengths and weakness. 

Although technical problem (the choice of format) and human problems (supervisory 

resistance, interpersonal barriers) both plaque performance appraisal, they are not 

insurmountable”. Ini berarti penilaian  kinerja ialah suatu gambaran yang sistematis 

tentang kebaikan dan kelemahan dari pekerjaan individu atau kelompok. Meskipun ada 

diantara masalah teknis (seperti pemilihan format) dan masalah manusianya itu sendiri 

(seperti resistansi penilai, dan adanya hambatan hubungan atar individu), yang 

semuanya itu tidak akan dapat teratasi oleh penilai kinerja.  

 Pendapat lain oleh Siagian (1995) seperti yang dikutip oleh Hermawan (1999:4), 

menyatakan bahwa penilaian prestasi kerja adalah:  

Suatu pendekatan dalam melakukan penilaian prestasi kerja para pegawai 
dimana terdapat berbagai faktor seperti : 

1. Yang dinilai ialah manusia yang disamping memiliki kemampuan tertentu juga 
tidak luput dari berbagai kelemahan dan kekurangan. 

2. Penilaian yang dilakukan pada serangkaian tolok ukur tertentu yang realistik, 
berkaitan langsung dengan tugas seseorang serta kriteria yang ditetapkan dan 
diterapkan secara obyektif. 

3. Hasil penilaian harus disampaikan kepada pegawai yang dinilai dengan tiga 
maksud: 
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a. Dalam hal penilaian tersebut positif, menjadi dorongan kuat bagi pegawai 
yang bersangkutan untuk lebih berprestasi lagi dimasa yang akan datang 
sehingga kesempatan meniti karier lebih terbuka baginya. 

b. Bila penilaian tersebut bersifat negatif, pegawai yang bersangkutan 
mengetahui kelemahannya dan dengan sedemikian rupa mengambil berbagai 
langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan tersebut. 

c. Jika seseorang merasa mendapat penilaian yang tidak obyektif, kepadanya 
diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan sehingga pada akhirnya ia 
dapat memahami dan menerima hasil penilaian yang diperolehnya. 

4. Hasil penilaian yang dilakukan secara berkala itu terdokumentasikan dengan 
rapi dalam arsip kepegawaian setiap pegawai sehingga tidak ada informasi yang 
hilang, baik yang sifatnya menguntungkan maupun merugikan pegawai 
bersangkutan. 

5. Hasil penilaian prestasi kerja setiap orang menjadi bahan yang selalu turut 
dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang dambil mengenai mutasi 
pegawai. 

 
 Tingkat kinerja karyawan diukur dengan menggunakan "performance system" 

melalui pengamatan atasan terhadap bawahan dari masing-masing unit kerja dengan 

beberapa alternatif penilaian maupun melalui wawancara langsung di lapangan kerja. 

Informasi yang diperoleh dari penilaian kinerja tersebut dapat digunakan oleh penyelia / 

supervisi dalam mengelola kinerja karyawan, mengetahui penyebab kelemahan maupun  

keberhasilan kinerja karyawan, dan untuk menentukan target maupun tindakan koreksi 

untuk mencapai tujuan badan usaha. Pengukuran kinerja juga dapat dilakukan dengan 

memberikan beberapa pertanyaan pada karyawan yang berisi tentang beberapa dimensi 

kriteria hasil kerja. Menurut Malthis dan Jackson (2002:78) ada 5 kriteria dalam menilai 

kinerja karyawan, yaitu : 

l. Quality (kualitas) 

Merupakan suatu tingkatan yang menunjukan proses pekerjaan atau hasil yang 

dicapai seorang karyawan atas suatu pekerjaan yang telah dikerjakan. 
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2. Quantity (kuantitas) 

Merupakan jumlah unit yang diproduksi dan dinyatakan dengan nilai mata uang, 

jumlah unit produk atau jumlah siklus aktivitas yang telah terselesaikan. 

3. Time liness (ketepatan waktu) 

Merupakan suatu tingkatan yang menunjukan  suatu pekerjaan dapat terselesaikan 

lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan. 

4. Sikap kooperatif karyawan 

Merupakan tindakan yang diberikan karyawan ke perusahaan seperti contoh 

tindakan karyawan untuk mematuhi segala tata tertib yang ada di perusahaan, 

melakukan pekerjaan dengan baik meski tidak ada pengawas dan mau bekerja sama 

dengan teman sekerja. 

5. Kehadiran karyawan ditempat kerja  

Merupakan jumlah kehadiran karyawan dalam bekerja diperusahaan. Jumlah 

kehadiran ini juga mempengaruhi kinerja karyawan. 

 

 Pendapat lain dikemukakan oleh Gomes (2004:142), menurut Gomes ada 8 

aspek yang dapat digunakan untuk menilai kinerja karyawan: 

1. Quantity of work. 
Jumlah kerja yang dilakukan dalam periode tertentu. 

2. Quality of work. 
Kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaiannya dan 
kesiapannya. 

3. Job knowledge. 
Luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan. 

4. Creativeness. 
Keaslian gagasan yang dimunculkan dan tindakan- tindakan untuk 
menyelesaikan persoalan yang ada. 

5. Cooperation. 
Kesediaanya untuk bekerjasama dengan karyawan lain. 
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6. Dependability. 
Kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal penyelesaian pekerjaan dan kehadiran. 

7. Initiative. 
Semangat untuk melaksanakan tugas baru dalam memperbesar tanggung jawab. 

8. Personal qualitiess. 
Menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramah-tamahan. 

 Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa sistem penilaian 

prestasi kerja ialah proses untuk mengukur prestasi kerja karyawan berdasarkan 

peraturan yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan sasaran (hasil kerjanya) 

dengan persyaratan deskripsi pekerjaan yaitu standar pekerjaan yang telah ditetapkan 

selama periode tertentu.  

 

2.1.2.3 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja  

 Tujuan diadakannya penilaian prestasi kerja, menurut Milkovich (1991) seperti 

yang dikutip oleh Hermawan (1999:5) ialah: 

Untuk mengenali kekuatan dan kelemahan karyawan, sehingga proses umpan 
balik sebagai motivator dapat berjalan dengan baik untuk memperbaiki kesalahan 
karyawan dalam bekerja dan penentuan alokasi rewards yang tepat sesuai dengan 
prestasi kerja masing-masing karyawan. Umpan balik bagi karyawan merupakan 
informasi untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan agar terbentuk tingkat 
kemampuan kerja dan usaha kerja karyawan. 

 
 Penilaian  prestasi kerja yang rasional dan diterapkan secara objektif memiliki 

dua manfaat baik bagi karyawan dan organisasi dimana karyawan tersebut bekerja, 

yaitu: 

1. Bagi karyawan 

 Penilaian tersebut berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti 

kemampuan, keletihan, kekurangan dan potensi. Dimana  hal-hal tersebut bermanfaat 

untuk menentukan tujuan, jalur, rencana dan pengembangan karier karyawan. Apabila 
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hasil dari penilaian tersebut memberikan hasil nilai yang positif, maka diharapkan bisa 

memberikan motivasi untuk dapat bekerja, mengembangkan dan meningkatkan 

kompetensinya agar lebih baik dimasa yang akan datang. Sedangkan bila hasilnya 

negatif, maka diharapkan pegawai yang bersangkutan bisa mengetahui kelemahan ya 

sehingga diharapkan pegawai tersebut bisa memperbaiki kinerjanya dimasa mendatang. 

2. Bagi organisasi 

 Apabila hasil dari penilaian tersebut positif, maka akan membantu pimpinan 

dalam mengambil keputusan untuk kemungkinan melakukan program pengembangan 

yang tepat bagi pegawai bersangkutan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Selain 

itu pula berguna untuk memberikan kompensasi, kenaikan pangkat, dan promosi 

jabatan. Sedangkan apabila hasil penilaian tersebut negatif, akan berguna bagi pimpinan 

untuk mengidentifikasi kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, konseling, desain 

pekerjaan, dan penempatan karyawan. 

 Sedangkan menurut Handoko (2003:135) menyatakan ada sepuluh manfaat dari 

penilaian kinerja, yaitu: 

1. Perbaikan kinerja karyawan (performance improvment). 
Sebagai umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer dan 
departemen personalia untuk memperbaiki kinerja. 

2. Penyesuaian-penyesuaian Kompensasi (copensatian adjustment). 
Evaluasi kinerja karyawan membantu para pengambil keputusan dalam menentukan 
kenaikan upah, pemberian bonus dan kompensasi dalam bentuk lainnya. 

3. Keputusan-keputusan Penempatan (placement decision). 
Promosi, transfer dan demosi biasanya didasarkan pada prestasi kerja masa lalu. 
Promosi merupakan bentuk penghargaan terhadap prestasi kerja masa lalu. 

4. Kebutuhan-Kebutuhan Latihan Dan Pengembangan (training and development). 
Kinerja karyawan yang jelek mungkin dapat menggambarkan bahwa karyawan 
perusahaan membutuhkan pelatihan. Demikian pula, prestasi kerja yang bagus 
mungkin mencerminkan potensi yang harus dikembangkan. 

5. Perencanaan dan Pengembangan Karir (carier Planing and development). 
Umpan balik prestasi mengarahkan keputusan-keputusan karir, yaitu tentang jalur 
karir tertentu yang harus diteliti. 
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6. Penyimpangan-penyimpangan proses staffing (staffing process defeciencies). 
Kinerja karyawan yang baik atau jelek dapat mencerminkan kekuatan atau 
kelemahan prosedur staffing perusahaan. 

7. Ketidakakuratan informasi (information inaciraties). 
Kinerja karyawan yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan dalam informasi 
analisis jabatan, rencana-rencana sumber daya manusia, atau komponen komponen 
sistem informasi manajemen perusahaan. Informasi yang tidak akurat ini dapat 
menyebabkan  keputusan-keputusan yang diambil personalia tidak tepat. 

8. Kesalahan-kesalahan Desain Pekerjaan (job design errors). 
Kinerja karyawan yang jelek bisa disebabkan desain pekerjaan yang kurang tepat. 
Dengan adanya penilaian prestasi kerja ini dapat membantu dalam mendiagnosa 
kesalahan-kesalahan tersebut. 

9. Kesempatan Kerja yang Adil (equal employment oportunity). 
Penilaian kinerja secara akurat akan menjamin keputusan-keputusan penempatan 
internal diambil tanpa diskriminasi. 

10. Tantangan-tantangan Internal (external chalanger). 
Kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar lingkungan kerja, 
seperti keluarga, kesehatan, kondisi finansial atau masalah-masalah pribadi lainnya. 
Dengan penilaian prestasi kerja ini, departemen personalia mungkin dapat 
menawarkan bantuan. 

  
 

 Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin 

dicapai dengan dilakukannya penilaian prestasi kerja tersebut yaitu : 

1. Sebagai sumber data untuk administrasi kepegawaian seperti perencanaan 

kepegawaian dan kegiatan pengembangan jangka panjang bagi organisasi yang 

bersangkutan. 

2. Untuk memberikan konseling kepada karyawan. 

3. Memberikan umpan balik yang mendorong kearah kemajuan dan kemungkinan 

memperbaiki ataupun meningkatkan kualitas kerja karyawan. 

 Hasil penilaian kinerja karyawan dapat digunakan untuk mengenali karyawan 

yang berprestasi maupun yang tidak berprestasi, sehingga mempermudah perusahaan 

untuk melakukan pembinaan karyawan. Selain itu, hasil dari penilaian kinerja karyawan 

ini juga digunakan untuk menentukan kebutuhan rewards, promosi, dan mutasi, serta 
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untuk pelatihan, perencanaan SDM seperti proyeksi jumlah dan mutu karyawan yang 

dibutuhkan. 

 

2.1.2.4 Masalah-masalah Dalam Penilaian Kinerja 

 Dalam praktek dilapangan, penilaian atas prestasi kerja seorang karyawan harus 

diusahakan seobjektif dan seteliti mungkin, namun pada kenyataannya sering kali 

adanya unsur subjektivitas yang relatif kuat dari penilai yang menilainya, sehingga hasil 

dari penilaian tersebut bisa menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai. Menurut Rao 

(1992:73) seperti yang dikutip oleh Hermawan (1999:13) mengemukakan adanya 

masalah-masalah yang umum terjadi dalam penilaian prestasi kerja ialah sebagai 

berikut: 

1. Hallo Effect 

Terjadi  karena penilai menyukai atau tidak menyukai sifat pegawai yang dinilainya. 

Oleh karena itu cenderung akan memperoleh nilai positif pada semua aspek 

penilaian bagi pegawai yang disukainya, dan begitu pula sebaliknya, seorang 

pegawai yang tidak disukainya akan mendapatkan nilai negatif pada semua aspek 

penilaian. 

2. Liniency and Severity Effect 

Liniency effect ialah penilai cenderung beranggapan bahwa mereka harus berlaku 

baik terhadap karyawan, sehingga mereka cenderung memberi nilai yang baik 

terhadap semua aspek penilaian. Sedangkan severity effect ialah penilai cenderung 

mempunyai falsafah dan pandangan yang sebaliknya terhadap karyawan sehingga 

cenderung akan memberikan nilai yang buruk. 
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3. Central tendency 

Penilai tidak ingin menilai terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah kepada 

bawahannya (selalu berada ditengah-tengah).  

4. Assimilation and differential effect 

Assimilation effect, yaitu penilai cenderung menyukai karyawan yang mempunyai 

ciri-ciri atau sifat seperti mereka, sehingga akan memberikan nilai yang lebih baik 

dibandingkan dengan karyawan yang tidak memiliki kesamaan sifat dan ciri-ciri 

dengannya. Sedangkan differential effect, yaitu penilai cenderung menyukai 

karyawan yang memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri yang tidak ada pada dirinya, tapi 

sifat-sifat itulah yang mereka inginkan, sehingga penilai akan memberinya nilai 

yang lebih baik dibanding yang lainnya. 

5. First impression error 

Penilai yang mengambil kesimpulan tentang karyawan berdasarkan kontak pertama 

mereka dan cenderung akan membawa kesan-kesan ini dalam penilaiannya hingga 

jangka waktu yang lama. 

6. Recency effect 

Penilai cenderung memberikan nilai atas dasar perilaku yang baru saja mereka 

saksikan, dan melupakan perilaku yang lalu selama suatu jangka waktu tertentu.  

 

2.1.3 Hubungan antara kepuasan kerja dengan kinerja karyawan 

Hubungan antara kepuasan kerja dengan kinerja karyawan adalah positif, 

kinerja karyawan yang tinggi turut menyumbangkan tingkat kepuasan kerja yang tinggi. 

Hubungan ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Urutannya adalah karyawan yang 
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memiliki kinerja yang tinggi akan mendapat imbalan ekonomis, sosiologis, dan 

psikologis yang lebih tinggi. Apabila karyawan merasa bahwa imbalan/penghargaan 

yang diberikan oleh perusahaan sudah pantas dan adil maka karyawan akan mencapai 

tingkat kepuasan yang tinggi, dan sebaliknya apabila imbalan/penghargaan yang 

diberikan perusahaan dipandang kurang adil maka akan muncul ketidakpuasan. Jika 

kepuasan kerja karyawan tersebut sudah dicapai maka karyawan tersebut akan 

memberikan kinerja yang bagus. Karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja 

tidak akan pernah mencapai kematangan psikologis dan pada akhirnya akan menjadi 

tertekan. Karyawan tersebut akan cenderung sering melamun, mempunyai semangat 

kerja yang rendah, cepat bosan dan lelah serta memiliki emosi tidak stabil (Dessler, 

1997), labih lanjut Dessler mengungkapkan ”sedangkan karyawan yang mendapatkan 

kepuasan kerja biasanya mempunyai catatan kehadiran dan perputaran yang lebih baik, 

kurang aktif dalam kegiatan serikat pekerja dan kadang-kadang berprestasi lebih baik 

dari karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja”. Kondisi kepuasan kerja atau 

ketidakpuasan kerja tersebut selanjutnya menjadi umpan balik yang akan 

mempengaruhi prestasi kerja diwaktu yang akan datang, sehingga terjadi hubungan 

yang berkelanjutan/kontinyu. 

Gambar 2.2 
 

Hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja karyawan   
 

Umpan balik 
 
kinerja karyawan    penghargaan   persepsi keadilan     kepuasan                                             

       terhadap penghargaan     kerja
  
Sumber: Handoko (2003;196) 
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2.2 Penelitian sebelumnya 

 Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Heri Susanto (2008) dengan judul 

“Pengaruh Faktor-Faktor Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi 

pada CV. Surabaya  Intellectual  Club di Surabaya”. Hasil penelitian tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor kepuasan kerja yang terdiri dari gaji, kepemimpinan dan rekan kerja 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan bagian produksi CV. 

Surabaya Intellectual Club di Surabaya. 

2. Variabel yang dominan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan adalah variabel  

kepemimpinan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Heri Susanto 

(2008) adalah dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah berdasarkan 

studi Caugemi dan Claypool yang dikuti As’ad (2002), yaitu faktor psikologis,sosial, 

fisik dan finansial. Sedangkan penelitian yang dilakukan Heri  menggunakan variabel 

kepuasan kerja menurut teori Parwanto dan Wahyuddin (2004) yakni faktor gaji, 

kepemimpinan dan rekan kerja. 

Sedangkan persamaannya adalah metode penelitian yang digunakan sama-sama 

menggunakan Regresi Linier Berganda.  

 

Penelitian lain yang membahas faktor-faktor kepuasan kerja karyawan telah 

dilakukan Dedy Kurniawan (2009) dengan judul “Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap 

Prestasi Kerja Karyawan pada Bagian Produksi CV. Kharisma Perkasa Gresik”. Adapun 

hasil dari penelitian tersebut adalah : 
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1. Ada pengaruh variabel kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap prestasi kerja 

karyawan bagian produksi CV. Kharisma Perkasa Gresik 

2. Variabel yang dominan pengaruhnya adalah kepuasan dari aspek finansial 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dedy  

Kurniawan (2009) adalah variabel tergantung yang digunakan adalah kinerja karyawan, 

sedangkan penelitian yang dilakukan Dedy menggunakan variabel tergantung prestasi 

kerja karyawan. 

Adapun  persamaannya antara lain, variabel bebas yang digunakan mengacu 

pada studi Caugemi dan Claypool yang diikuti As’ad (2002), yaitu faktor psikologis, 

sosial, fisik dan finansial. Metode penelitian yang digunakan adalah Regresi Linier 

Berganda. 

 

2.3. Model Analisis dan Hipotesis 

2.3.1 Model Analisis 

 Berdasarkan teori-teori yang sudah dikemukakan pada bagian terdahulu dan 

tujuan penelitian serta ruang lingkup yang diteliti, maka disusun kerangka penelitian 

kepuasan kerja karyawan terhadap kinerja karyawan yang mengacu pada teori Caugemi 

dan Claypool yang dikutip As’ad (2002:115), seperti berikut ini : 
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Gambar 2.3 

Kerangka berpikir  

Faktor kepuasan kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Caugemi dan Claypool yang dikutip As’ad (2002:115) 

 

 

2.3.2 Hipotesis 

 Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan landasan teori, dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

1.  Bahwa secara bersama-sama faktor-faktor kepuasan kerja yang berupa faktor 

psikologis, faktor sosial, faktor fisik, dan faktor finansial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

2. Bahwa faktor finansial mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan. 

 
 
 
 
 

Faktor psikologis 
(X1) 

Faktor sosial (X2) 

Faktor fisik (X3) 

Kinerja karyawan (Y) 

Faktor finansial 
(X4) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif adalah suatu pendekatan yang menggunakan pengujian hipotesis.pendekatan 

ini menggunakan pendekatan yang data yang terukur dan dapat 

digeneralisasikan.dimulai dengan hipotesis  dan mencari dan mencari teori-teori untuk 

mendukung penelitian, kemudian dilanjutkan dengan membuat model analisis, 

identifikasi variabel, definisi variabel, mengumpulkan data-data (primer dan sekunder) 

dan melakukan analisis terhadap hasil penelitian. 

 

3.2. Identifikasi Variabel 

 Variabel adalah faktor-faktor yang berperan dalam suatu pristiwa/gejala dalam 

masalah yang diteliti. Berdasarkan inti permasalahan yang telah dirumuskan dan 

hipotesis yang telah diajukan maka variabel-variabel yang dianalisis dapat 

dikelompokan sebagai berikut: 

1. Variabel bebas (X) adalah faktor-faktor kepuasan kerja yang terdiri dari: 

1. X1: faktor psikologis 

2. X2: faktor sosial 

3. X3: faktor fisik 

4. X4: faktor finansial  

2. Variabel tergantung (Y) adalah kinerja karyawan. 
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3.3. Definisi Operasional 

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah  kepuasan kerja yang terdiri dari 

faktor psikologis, faktor sosial, faktor fisik, dan faktor finansial (Caugemi dan Claypool 

yang dikutip As’ad, 2002:115). Berikut ini disajikan definisi operasional masing-masing 

variabel : 

1. faktor psikologis (X1) 

persepsi responden mengenai faktor yang berhubungan dengan kejiwaan 

karyawan. Indikator yang digunakan adalah : 

a. pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan minat 

b. ketentraman dalam bekerja 

c. sikap terhadap kerja 

d. bakat dan ketrampilan 

2. faktor sosial (X2) 

persepsi responden mengenai faktor yang berhubungan dengan interaksi 

sosial karyawan dengan sesama atau dengan atasan. Indikator yang 

digunakan adalah : 

a. hubungan dengan sesama karyawan  

b. hubungan karyawan dengan atasan 

c. hubungan karyawan yang berbeda jenis pekerjaannya 

3. faktor fisik (X3) 

persepsi responden tentang faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik 

lingkungan kerja. Indikatornya antara lain : 

a. fasilitas pendukung 
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b. kondisi penerangan di tempat kerja 

c. kondisi sirkulasi udara dan temperatur di tempat kerja 

4. faktor finasial (X4) 

persepsi responden mengenai faktor yang berhubungan dengan jaminan serta 

kesejahteraan karyawan. Indikator faktor ni adalah : 

a. besar gaji untuk memenuhi standar kebutuhan hidup manusia  

b. jaminan sosial yang diberikan perusahaan kepada karyawan 

c. tunjangan transportasi yang diberikan oleh perusahaan 

d. promosi yang dilakukan sesuai dengan prestasi kerja karyawan 

  Indikator-indikator kepuasan kerja tersebut diatas diukur dengan menggunakan 

skala Likert yang didapat dari pengumpulan skor hasil kuesioner mengenai pernyataan-

pernyataan atas penilaian karyawan pada masing-masing variabel. Adapun pilihan 

jawaban responden dan skor penilaiannya adalah sebagai berikut: 

Sangat setuju  : diberi nilai 5 

Setuju   : diberi nilai 4 

Cukup setuju  : diberi nilai 3 

Tidak setuju  : diberi nilai 2 

Sangat tidak setuju : diberi nilai 1 

Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya selama periode waktu tertentu. 
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Penilaian kinerja ini dilakukan oleh kepala seksi/supervisor sebagai atasan 

langsung karyawan. Adapun penilaian kinerja karyawan ini sesuai penilaian indikator 

pada teori yang diungkapkan Malthis. 

1. Kualitas output yang dihasilkan oleh karyawan. 

2. Kesesuaian waktu yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan. 

3. Kemampuan karyawan untuk bekerja sama dengan karyawan lain. 

4. Catatan kehadiran karyawan. 

Pengukuran indikator kinerja karyawan di atas menggunakan skala Likert 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

Sangat setuju  : diberi nilai 5 

Setuju   : diberi nilai 4 

Cukup setuju  : diberi nilai 3 

Tidak setuju  : diberi nilai 2 

Sangat tidak setuju : diberi nilai 1 

 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dibutuhkan terdiri dari : 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak 

melalui perantara media). Dalam penelitian ini, data primer berupa hasil jawaban 

responden melalui penyebaran kuesioner kepada karyawan dan supervisor. 

b. Data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung 

atau melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Dalam penelitian 

ini, data sekunder berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, data jumlah 
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karyawan, data absensi karyawan, dan informasi-informasi tentang perusahaan yang 

diperoleh dari bagian personalia/manajer sumber daya manusia serta dari beberapa 

text book dan artikel yang berhubungan dengan topik penelitian ini. 

 

3.5. Prosedur Pengumpulan Data 

 Dalam mengumpulkan data digunakan teknik pengambilan data dengan cara: 

1. Interview 

Pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan manajer Sumber Daya 

Manusia perusahaan, guna mengetahui lebih jauh keadaan karyawan yang ada dalam 

perusahaan. 

2. Kuesioner 

Pengumpulan data dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada karyawan bagian 

prroduksi dan supervisor bagian produksi. 

 

3.6. Populasi dan Penentuan Sampel 

Sugiyono (2004 : 72) mendefinisikan populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh karyawan bagian kepegawaian yang ada pada Perusahaan Daerah Air 

Minum Surabaya sebanyak 34 karyawan. Oleh karena jumlah populasinya hanya 34 

karyawan maka jumlah tersebut akan dijadikan sebagai subjek penelitian dan penelitian 

ini merupakan penelitian populasi, dimana hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto 

(2002:107) yang menyatakan ”Bahwa jika subjeknya kurang dari 100,  lebih baik 
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diambil semuanya sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika 

jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih...”. 

 

3.7. Teknik Analisis 

Dalam upaya mengolah data guna menarik kesimpulan dalam penelitian ini 

digunakan bantuan komputer melalui program SPSS (Statistic Program for the Social 

Sciences) versi 10.0.  

 Analisis statistik yang digunakan dalam metode pengolahan data adalah regresi 

linear berganda, yaitu suatu analisis yang digunakan untuk menunjukkan pengaruh 

variabel bebas (independent variable) terhadap variabel tergantung (dependent 

variable). Secara lebih rinci langkah-langkah yang dipergunakan dalam teknik analisis 

regresi linear berganda adalah sebagai berikut:   

 

1. Uji Validitas 

 Uji validitas ini menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur 

dalam melakukan tugasnya sebagai alat ukur. Suatu instrumen pengukur dikatakan 

dapat memberikan hasil ukur yang sesuai dengan tujuan dilakukannya pengukuran 

tersebut.  

 Menurut Kuncoro (2003:151 ) “suatu skala pengukuran disebut valid bila ia 

melakukan apa  yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur,” 

sedangkan Ghozali menulis dalam bukunya bahwa “ Suatu kuisioner dikatakan valid 

jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh kuisioner tersebut” (Ghozali, 2006:45). 
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 Cara menentukan data tersebut valid atau tidaknya adalah dengan melihat 

tampilan output Cronbach Alpha pada kolom Correlated Item-Total correlation yang 

dibandingkan dengan r Tabel, jika r hitung lebih besar dari r Tabel dan memiliki nilai 

positif maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. 

 

2. Uji Reliabilitas 

 Menurut Kuncoro (2003:154 ) “Reliabilitas mengukur koefisiensi dan stabilitas 

dari suatu skor (skala pengukuran)” reliabilitas ini menunjukan sejauh mana suatu 

pengukuran dapat memberikan hasil yang tidak berbeda bila dilakukan pengukuran 

kembali terhadap subyek yang sama.“Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal 

jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu.” (Ghozali, 2006:41). “SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas 

dengan uji statistik Cronbach Alpha (a). Suatu atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,6” (Nunnaly, 1967). 

 

3. Uji asumsi klasik 

a. Uji Multikolinearitas 

 Pengertian  multikolinearitas adalah terjadinya korelasi yang sempurna maupun 

korelasi tidak sempurna  yang relatif sangat tinggi pada variabel bebas yang ada pada 

penelitian ini. Ada atau tidaknya multikolinearitas antar variabel bebas dengan melihat 

nilai Variance Inflation Factor (VIF). Hasil pengujian menunjukkan tidak ada 

multikolinearitas bila masing-masing VIF variabel bebas lebih kecil dari 10. 

b.   Uji Heteroskedastisitas 
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 ”Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi telah terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan lain” (Ghozali, 2001:105) 

Model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi adanya 

Heteroskedastisitas dapat diketahui dengan uji glejser (Gujarati yg dikutip Ghozali, 

2003:108). 

Jika nilai signifikansi pada tabel Coefficient lebih besar dari 0,05 berarti tidak 

terjadi heteroskedasitisitas.   

 

4. Regresi linear berganda 

 Berdasarkan variabel-variabel yang dikemukakan dalam hipotesis, maka alat 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda 

(Multiple Linear Regression). Adapun bentuk rumusan dari persamaan regresi linier 

berganda adalah: 

 Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 

Dimana : Y  = Tingkat kinerja karyawan 

a  = konstantan regresi berganda 

X1  = Faktor kepuasan terhadap faktor psikologis 

X2  = Faktor kepuasan terhadap faktor sosial 

X3  = Faktor kepuasan terhadap faktor fisik 

X4  = Faktor kepuasan terhadap faktor finansial 

B1,b2,b3 = Koefisien Regresi 

e  = Error (Variabel bebas lain di luar model regresi)  
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 Dari perhitungan melalui program SPSS akan diperoleh koefisien determinan 

berganda (R. Squared) yang digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan yang paling 

baik dari model regresi yang digunakan. Jika koefisien determinan berganda (R. 

Squared) yang diperoleh dari perhitungan mendekati 1 (satu), maka dikatakan semakin 

kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel-variabel tergantungnya. Dan 

sebaliknya jika koefisien determinan berganda (R. Squared) mendekati 0 (nol). Secara 

umum dapat dikatakan bahwa besarnya koefisien determinan berganda (R. Squared) 

adalah 0 < R Squared > 1 

 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji F 

Untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama (simultan) berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Langkah-langkah pengujian yang akan 

dilakukan adalah : 

1. Perumusan hipotesis 

Ho : b = 0 (tidak ada pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat) 

H1 : b ≠ 0 (ada pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat) 

2. Menentukan F hitung 

Untuk mencari nilai F hitung maka digunakan rumus  uji F yaitu : (Sudjana, 1996) 

    R² / (n-k-1) 
  F    =    __________ 
     K (1 – R) 

Dimana : 

R²= Koefisien determinasi majemuk 

K = Jumlah variabel bebas 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga 

Skripsi PENGARUH FAKTOR.... Eko Purwanto Putro 



n = Banyaknya data/sampel 

α = 5% (0,05) 

3. Menentukan F tabel 

4. Pengambilan keputusan dengan membandingkan F tabel dengan F hitung, dengan 

kriteria sebagai berikut: 

Ho diterima apabila F hitung < F tabel. Artinya variabel bebas secara bersama-

sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Ho ditolak apabila F hitung > F tabel. Artinya variabel bebas secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel terikat. 

b. Uji t 

Uji ini digunakan untuk mengetahui signifikansi masing-masing variabel faktor-faktor 

kepuasan kerja secara individual terhadap kinerja. Langkah-langkah pengujian yang 

akan dilakukan adalah : 

1. Perumusan hipotesis 

Ho  masing-masing variabel hasil penelitian (faktor psikologis, faktor sosial, 

faktor fisik, dan faktor finansial) secara individual tidak mempunyai 

pengaruh pada kinerja karyawan. 

H1 masing-masing variabel hasil penelitian (faktor psikologis, faktor sosial, 

faktor fisik, dan faktor finansial) secara individual mempunyai pengaruh 

yang signifikan pada kinerja karyawan. 

2. Dipilih level of significance (ά) sebesar 5% 

3. Pengambilan keputusan dengan kriteria sebagai berikut: 

Ho diterima apabila diperoleh signifikan t hitung > 0,05 dan  
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t hitung < t Tabel 

Artinya variabel bebas secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 

Ho ditolak apabila diperoleh signifikan t hitung ≤ 0,05 dan 

t hitung > t Tabel 

Artinya variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap variabel terikat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

 Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya berkedudukan dan berlokasi di 

jalan Mayjend. Prof. Dr. Moestopo No. 2 Surabaya. PDAM Kota Surabaya merupakan 

Perusahaan Daerah yang disahkan menurut Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1976, 

tanggal 30 Maret 1976. Dikukuhkan dan disahkan menurut surat Keputusan Gubernur 

Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 11/155/76, tanggal 6 November 1976. 

diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya seri C 

No. 4C, tanggal 23 November 1976. Pembangunan gedung kantor PDAM ini dibiayai 

dari dana PDAM murni tahun 1991. 

4.1.1. Sejarah PDAM Surabaya 

Berdirinya PDAM kota Surabaya merupakan peninggalan zaman Belanda, 

dimana pembentukan PDAM kota Surabaya sebagai BUMD berdasarkan : 

1. Peraturan daerah No. 7 Tahun 1976, tanggal 30 Maret 1976 

2. Dikukuhkan dan disahkan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah 

Tingkat I Jawa Timur No 11/155/76 tanggal 6 Nopember 1976 

3. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 

seri C No. 4C, tanggal 23 Nopember 1976 

Sejarah Perkembangan PDAM Kota Surabaya : 

Tahun 1890 : Air minum untuk Surabaya pertama kali diambil dari sumber mata air 

di desa Purut Pasuruan diangkut dengan kereta api 
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Tahun 1903 : Pemasangan pipan dari Pandaan oleh NY. Bleirne selama tiga tahun 

Tahun 1906 : Jumlah pelanggan 1.500 sambungan 

Tahun 1922 : Instansi Pengolahan Air Minum (IPAM) Ngagel dibangun dengan 

kapasitas 60 lt/dt 

Tahun 1932 : Mata air Umbulan ditingkatkan kapasitasnya dengan membangun 

rumah pompa baru 

Tahun 1942 : IPAM Ngagel ditingkatkan kapasitasnya menjadi 180 lt/dt 

Tahun 1950 : Perusahaan air minum diserahkan kepada Pemerintah Republik 

Indonesia ( Kota Praja Surabaya) 

Tahun 1954 : IPAM Ngagel ditingkatkan kapasitasnya menjadi 350 lt/dt 

Tahun 1959 : Pembangunan IPAM Ngagel II dengan kapasitas 1000 lt/dt, yang 

didisain dan dilaksanakan oleh Degremont Fa (Prancis) 

Tahun 1976 : Perusahaan Air Minum disahkan menjadi Perusahaan Daerah dan 

dituangkan dalam Perda No. 7 tanggal 30 Maret 1976 

Tahun 1977 : Peningkatan IPAM Ngagel I menjadi 500 lt/dt 

Tahun 1978 : Pengalihan status menjadi Perusahaan Daerah Air Minum  dari Dinas 

Air Minum berdasarkan SK Walikotamadya Dati II Surabaya No. 

657/WK/77 tanggal 30 Desember 1977 

Tahun 1980 : Peningkatan kapasitas IPAM Ngagel I menjadi 1000 lt/dt 

Tahun 1982 : Pembanguna IPAM Ngagel III dengan kapasitas 1000 lt/dt dengan 

lisensi dari Neptune Microfloc (Amerika Serikat) 

Tahun 1990 : Pembangunan IPAM Karangpilang I dengan kapasitas 1000 lt/dt 

dengan dena Loan IBRD No.2632 IND 
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Tahun 1991 : Pembangunan gedung kantor PDAM yang terletak di Mayjen. Prof. Dr. 

Moestopo No. 2 Surabaya yang dibiayai dana PDAM murni. 

Tahun 1994 : Peningkatan kapasitas Ngagel I menjadi 1500 lt/dt 

Tahun 1996 : - Peningkatan kapasitas IPAM Ngagel I menjadi 1800 lt/dt 

   - Peningkatan kapasitas IPAM Karangpilang I menjadi 1200 lt/dt 

   - Dimulainya pembangunan IPAM Karangpilang II dengan kapasitas 

2000 lt/dt, yang didanai Loan IBRD No. 3726 IND 

Tahun 1997 : - Peningkatan kapasitas IPAM Ngagel III menjadi 1500 lt/dt 

   - Produksi awal 500 lt/dt IPAM Karangpilang II di distribusikan ke 

pelanggan 

Tahun 1999 : Pembangunan IPAM Karangpilang II dengan kapasitas 2000 lt/dt telah 

selesai 

Tahun 2001 : Pekerjaan peningkatan kapasitas IPAM Karangpilang II menjadi 2500 

lt/dt dimulai 

Tahun 2005 : Peningkatan kapasitas IPAM Ngagel III menjadi 1750 lt/dt 

Tahun 2006 : - Peningkatan kapasitas IPAM Karangpilang I menjadi 1450 lt/dt 

   - Peningkatan kapasitas IPAM Karangpilang II menjadi 2750 lt/dt 

Tahun 2007 : Rencana pembangunan IPAM Karangpilang III dengan kapasitas 2000 

lt/dt 

Beberapa piagam penghargaan yang telah diterima PDAM kota Surabaya antara lain :  

1. BUMD Award terbaik ke 2 Seluruh Indonesia (dari Review Bisnis) tahun 2006 

2. Penyelenggaraan Pelayanan Air Minum terbaik ke 2 seluruh Indonesia (dari PU. 

Cipta Karya) tahun 2006 
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3. Kualitas pelayanan publik, dengan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) kategori 

baik dari Walikota Surabaya tahun 2006 

4. Pelayanan Publik terbaik ke 2 untuk warga kota Surabaya (dari Institut 

Teknologi Sepuluh Nopember / ITS). Tahun 2005 

5. Mensukseskan Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (dari REI Jatim) 

tahun 2006 

6. Memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 untuk 

Customer Service dan Call Center. Tahun 2006 

Cakupan pelayanan PDAM Kota Surabaya : 

Saat ini PDAM kota Surabaya baru mampu melayani ± 67% dari jumlah 

penduduk kota Surabaya , yaitu sebanyak ± 2.744.076 jiwa. Sedangkan target nasional 

pelayanan air bersih untuk skala kota besar sebesar 80%, hal ini disebabkan semakin 

meningkatnya kebutuhan akan air bersih dari tahun ke tahun yang dikarenakan adanya 

pertambahan penduduk, kemajuan teknologi serta peningkatan ekonomi masyarakat. 

Debit air baku yang diolah PDAM kota Surabaya rata-rata setiap bulan ± 21.570.721 

M3, besarnya relative tetap. Hal ini dikarenakan sumber bahan baku terbesar (95% 

adalah dari air permukaan kali Surabaya, sedangkan sisanya 5% berasal dari sumber air 

Umbulan dll). Diharapkan dengan adanya peningkatan kapasitas produksi di Instalasi 

Penjernihan Karangpilang I sebesar masing-masing 250 lt/dt serta rencana 

pembangunan Instalasi Penjernihan Karangpilang III mampu menambah cakupan 

pelayanan sebesar 80% 
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4.1.2. Visi, Misi,Tujuan, Strategi, dan Komitmen Perusahaan 

4.1.2.1 Visi Perusahaan 

Menjadi Perusahaan Air Minum yang mandiri, berwawasan global dan terbaik di 

kelasnya 

4.1.2.2 Misi Perusahaan 

1. Menyediakan air minum yang memenuhi kualitas, kuantitas dan kontinuitas 

yang dapat dipertanggungjawabkan melalui pelayanan prima dalam rangka 

menciptakan nilai tambah bagi masyarakat kota Surabaya 

2. Melakukan pengelolaan usaha secara profesioal dengan teknologi tepat guna dan 

prinsip-prinsip manajemen yang berwawasan global sehingga mampu 

memberikan kontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

3. Mengembangkan lingkungan kerja yang kondusif sehingga menjadi pilihan 

utama karyawan bekerja dan berkarir secara professional 

4. Turut berpartisipasi dalam mengemban tanggung jawab sosial secara 

proporsional melalui aktifitas Corporate Social Responsibility. 

4.1.2.3 Tujuan Perusahaan 

 Secara umum tujuan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya adalah turut 

serta mensukseskan program Pembangunan Ekonomi Nasional, khususnya di bidang air 

minum dan pelayanan kebutuhan air bersih kepada warga kota Surabaya dan Sekitarnya, 

sesuai dengan target dan sasaran pencapaian pelayanan. 
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4.1.2.4 Startegi Perusahaan 

 Strategi perusahaan yang akan dilakukan baik dalam jangka pendek, menengah 

maupun jangka panjang adalah : 

1. Perubahan atau reposisi organisasi : 

a. Sumber daya manusia 

b. Struktur 

c. Sistem 

d. Budaya Perusahaan 

2. Meningkatkan pelayanan pada pelanggan : 

a. Kualitas 

b. Kuantitas (Capacity Building) 

c. Kontinuitas 

3. Mencari sumber-sumber air baku yang lebih baik dari segi kualitas dan kuantitas 

4. Merehap, membangun Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum Yang ada, sesuai 

untuk pelanggan dan perkembangan teknologi. 

5. Membangunan kemampuan Soft Skill dalam pembangunan Sistem Penyediaan Air 

Minum (SPAM) yang meliputi instalasi, transmisi, distribusi, laboratorium kualitas 

dan customer service 

6. Menjadikan perusahaan yang profesional dan mandiri dalam pengelolaan yang 

professional 

4.1.2.5 Komitmen Perusahaan 

a. Menjujung tinggi integritas moral seluruh pegawai perusahaan 

b. Menunjukkan kinerja yang baik dalam peningkatan kualitas perusahaan 
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c. Menjadi yang terbaik 

d. Mampu bersaing dengan Perusahaan Air Minum di seluruh Indonesia 

e. Fokus terhadap pelanggan dalam memberikan pelayanan 

f. Adanya komunikasi terbuka baik dalam intern perusahaan maupun dengan 

pelanggan 

g. Leadership yang kuat dan sehat 

h. Mengutamakan kerja sama tim 

i. Memberikan keuntungan untuk pemerintah daerah 

4.1.2.6. Kebijakan Mutu 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surabaya bertekad memberikan 

pelayanan prima dengan menyelenggarakan hubungan yang baik dengan pelanggan 

melalui penyediaan informasi yang akurat serta penanganan pengaduan yang mudah dan 

cepat yang mengutamakan kepuasan pelanggan, serrta senantiasa melakukan perbaikan 

yang berkesinambungan, sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 90001:2000. 

Untuk mewujudkan pelayanan prima, segenap karyawan di Perusahaan Daerah Air 

Minum ( PDAM) Kota Surabaya akan senantiasa : 

1. Mengembangkan budaya kerja profesional 

2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara intensif 

3. Mengutamakan kecepatan dalam pelayanan  

4. Melakukan pengukuran dan tindak lanjut terhadap proses maupun kepuasan 

pelanggan 

5. Memperbaiki sistem secara berkesinambungan melalui implementasi ISO 

9001:2000. 
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4.1.3. Kepegawaian  

Sistem kepegawaian  PDAM Kota Surabaya dilihat dari jenis Pegawai 

Perusahaan (PD), TNI, Honorer, Kontrak, Trainee. Jumlah pegawai sampai dengan 

tahun 2006 sebanyak 1.369 orang. Dengan jumlah pelanggan pada tahun 2006 sebesar 

358.573 pelanggan, maka perbandingan jumlah pegawai dengan pelanggan adalah 1 : 

263. Dari perbandingan ini dapat dilihat bahwa jumlah pegawai masih efisien. PDAM 

mengharapkan bahwa kedepan perbandingan jumlah pelanggan dan pegawai mencapai 

1 : 300. dalam Tabel 4.1 tampak perbandingan jumlah pegawai dengan pelanggan dari 

tahun ketahun. 

Tabel 4.1 

Jumlah pegawai 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

PEGAWAI 1.577 1.515 1.548 1.491 1.388 1.369 

PELANGGAN 293.173 307.088 321.446 336.252 345.176 358.573 

RASIO 1 : 186 1 : 203 1 : 208 1 : 225 1 : 249 1 : 263 

Sumber : PDAM kota Surabaya 

4.1.3.1. Kepala Urusan Kepegawaian  

1) Kepala Urusan Kepegawaian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 

kepada Sekretaris Perusahaan 

2) Kepala Urusan Kepegawaian membawahi 

a. Kepala Sub Urusan Administrasi Kepegawaian 

b. Kepala Sub Urusan Kesejahteraan Pegawai 

c. Kepala Sub Urusan Pendidikan dan Latihan Pegawai 
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3) Kepala Urusan Kepegawaian mempunyai tugas dan tanggungung jawab : 

a. Membuat usulan proyeksi kebutuhan pegawai untuk jangka pendek, menengah, 

dan panjang (wens formasi dan besetting), sesuai dengan kebutuhan yang 

berlaku 

b. Menyelesaikan usulan kenaikan pangkat dengan memperhatikan masa kerja dan 

konduite pegawai Perusahaan Daerah 

c. Menyelesaikan mutasi dan pemberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku 

d. Menyelesaikan pelaksanaan penerimaan, penempatan serta program pendidikan 

dan latihan bagi karyawan perusahaan Daerah yang berlaku termasuk pembuatan 

buku induk pegawai 

e. Menyelesaikan administrasi pengajuan uang dana sosial dan kesejahteraan 

lainnya termasuk asuransi pegawai Perusahaan Daerah 

f. Mengkoordinasi pemintaan pembelian pakaian dinas untuk pegawai sesuai 

anggaran yang ada 

g. Mengurus urusan taspen pegawai meliputi setoran dan klaimnya 

h. Mengurus iuran astek meliputi setoran dan klaimnya 

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Perusahaan 

 
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian 

 Responden pada penelitian ini adalah karyawan bagian kepegawaian PDAM 

Kota Surabaya. Karakteristik responden ditanyakan pada responden pada bagian awal 

dari kuisioner. Karakteristik responden tersebut meliputi jenis kelamin, usia, 
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pendidikan, dan masa kerja responden di bagian kepegawaian PDAM Surabaya. Berikut 

ini hasil penelitian yang menyangkut karakteristik tersebut : 

4.2.1. Karakteristik Responden 

4.2.1.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Pada Tabel 4.2 disajikan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, 

dimana menunjukkan bahwa jenis kelamin perempuan mempunyai proporsi yang lebih 

dominan yaitu 61,8% dibandingkan laki-laki dengan persentase 38,2% 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

Jenis kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Laki-laki 13 38,2 

Perempuan 21 61,8 

Total 34 100 
Sumber : hasil jawaban kusioner 

4.2.1.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 Pada Tabel 4.3 disajikan karakteristik responden berdasarkan usia dimana 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia diantara 31 sampai 40 tahun 

yaitu sebanyak 44,1% atau 15 orang, kemudian yang berusia di bawah 30 tahun 

sebanyak 35,3% atau 12 orang, sedangakan yang berusia 41 sampai dengan 50 tahun 

sebanyak 11,8% atau 4 orang dan sisanya berusia diatas 50 tahun sebanyak 8,8% atau 3 

orang. 

 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga 

Skripsi PENGARUH FAKTOR.... Eko Purwanto Putro 



Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
 

Usia Frekuensi Persentase (%) 

< 30 tahun 12 35,3 

31 – 40 tahun 15 44,1 

41 – 50 tahun 4 11,8 

> 50 tahun 3 8,8 

Total 34 100 
Sumber : hasil jawaban kusioner 

4.2.1.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

 Tabel 4.4 menyajikan karakteristik responden berdasarkan pendidikan 

menujukan bahwa sebagian besar responden adalah S-1 dengan persentase 47,1%, 

sedangkan jumlah terkecil adalah jumlah responden dengan pendidikan terakhir S-2 

yaitu 2,9% atau 1orang. 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 

SMU 13 38,2 

Diploma 4 11,8 

S-1 16 47,1 

S-2 1 2,9 

Total 34 100 
Sumber : hasil jawaban kusioner 

4.2.1.4. Karakteristik Responden Berdasarkan masa kerja 

 Tabel 4.5 disajikan karakteristik responden berdasarkan masa kerja 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden bekerja di bawah 5 tahun sebanyak 

47,1% atau 16 orang, kemudian yang telah bekerja selama 6 sampai 10 tahun sebanyak 
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5,9% atau 2 oarang, kemudian yang telah bekerja selama 11 sampai 15 tahun sebanyak 

29,4% atau 10 orang, kemudian yang telah bekerja selama 16 sampai 20 tahun sebanyak 

2,9% atau 1 orang, dan sisanya bekerja selama 21 sampai 25 tahun sebanyak 8,8% atau 

3 orang 

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan masa kerja 

Lama masa kerja Frekuensi Persentase (%) 

< 5 tahun 16 47,1 

6 – 10 tahun 2 5,9 

11 – 15 tahun 10 29,4 

16 – 20 tahun 1 2,9 

21 – 25 tahun 2 5,9 

> 25 tahun 3 8,8 
Total 34 100 

Sumber : hasil jawaban kusioner 

4.2.2. Deskripsi Variabel 

 Deskripsi jawaban responden merupakan hasil jawaban responden pada masing-

masing variabel penelitian. Deskripsi jawaban akan dijelaskan berdasarkan frekuensi 

dari dari hasil perhitungan mean masing-masing variabel yang sudah dikategorikan. 

Proses yang dilakukan dalam melakukan pengkategorian adalah : 

1. Menjumlahkan seluruh indikator dalam satu variabel pada tiap responden 

2. Memberi skor total tiap responden dengan jumlah indikator 

3. Mengkategorikan mean hitung menjadi 5 kelompok dengan kriteria sebagai 

berikut : 

Interval kelas  =  Nilai tertinggi – Nilai terendah 
Jumlah kelas 
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Ketarangan : 

Nilai tertinggi adalah 5, nilai terendah adalah 1, jumlah kelas adalah 5. 

Dari rumus diatas, diperoleh nilai interval kelas sebagai berikut : 

         5 – 1       
     Interval kelas =  = 0,8 

             5 
0,8 merupakan jarak interval kelas pada masing-masing kategori. Sehingga berlaku 

ketentuan kategori hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Penentuan kategori penilaian 

Interval Kategori Keterangan 
1,00 ≤ X < 1,80 1 Sangat rendah 

1,81 ≤ X < 2,60 2 Rendah 

2,61 ≤ X < 3,40 3 Cukup 

3,41 ≤ X < 4,20 4 Tinggi 

4,21 ≤ X < 5,00 5 Sangat tinggi 

Sumber : hasil jawaban kusioner 

 
4.2.2.1. Variabel Faktor Psikologis ( X1 ) 

Berikut ini adalah diskripsi jawaban responden tentang variabel kepuasan kerja 

yang bersumber dari faktor psikologis.  
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Tabel 4.7 

Deskripsi Variabel Faktor Psikologis 

Frekuensi skor jawaban 
No Indikator 1 2 3 4 5 Total Mean Kategori 

1 X1.1 0 3 5 19 7 132 3,88 Tinggi 

2 X1.2 0 0 9 21 4 131 3,85 Tinggi 

3 X1.3 0 0 9 9 16 143 4,21 
Sangat 
tinggi 

4 X1.4 0 0 13 17 4 127 3,74 Tinggi 

  Mean Total             3,91 Tinggi 

Sumber: lampiran 3 

 Pada Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa kepuasan kerja yang berasal dari faktor 

psikologis termasuk dalam kategori tinggi, ini dilihat dari nilai mean total 3,91. 

Sedangkan pada indikator yang mempunyai mean 4,21 dan termasuk dalam kategori 

sangat tinggi adalah X1.3 yaitu selalu bersikap baik selama bekerja dalam perusahaan. 

4.2.2.2. Variabel Faktor Sosial ( X2 ) 

Diskripsi jawaban responden tentang variabel kepuasan kerja yang bersumber 

dari faktor sosial, dapat dilihat dalam Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 

Deskripsi Variabel Faktor Sosial 
 

Frekuensi skor jawaban 
No Indikator 1 2 3 4 5 Total Mean Kategori 

1 X2.1 0 0 7 18 9 138 4,06 Tinggi 

2 X2.2 0 0 11 16 7 132 3,88 Tinggi 

3 X2.3 0 1 8 19 6 132 3,88 Tinggi 

  Mean Total             3,94 Tinggi 

Sumber: lampiran 3 
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Pada Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa karyawan PDAM bagian Kepegawaian 

mempunyai kepuasan yang tinggi dari variabel faktor sosial. Hal ini dapat dilihat dari 

nilai mean total sebesar 3,94. Indikator yang mempunyai nilai teringgi adalah X2.1 

yaitu merasa puas atas kerjasama antar karyawan pada bagian atau divisi yang sama. 

4.2.2.3. Variabel Faktor Fisik ( X3 ) 

Berikut ini adalah diskripsi jawaban responden tentang variabel kepuasan kerja 

yang bersumber dari faktor fisik.  

Tabel 4.9 

Deskripsi Variabel Faktor Fisik 

Frekuensi skor jawaban 
No Indikator 1 2 3 4 5 Total Mean Kategori 

1 X3.1 0 0 4 16 14 146 4,29 
Sangat 
tinggi 

2 X3.2 0 0 11 18 5 130 3,82 Tinggi 

3 X3.3 0 0 9 20 5 132 3,88 Tinggi 

  Mean Total             4,00 Tinggi 

Sumber: lampiran 3 

Berdasarkan  Tabel 4.9 dapat diketahui kepuasan kerja yang berasal dari variabel 

faktor fisik mempunyai mean total sebesar 4,00 dan termasuk dalam kategori tinggi. 

Mean tertinggi sebesar 4,29 pada indikator X3.1 yaitu perusahaan telah memberikan 

fasilitas pendukung yang memudahkan karyawan dalam bekerja. 

4.2.2.4. Variabel Faktor Finansial ( X4 ) 

Berikut ini adalah diskripsi jawaban responden tentang variabel kepuasan kerja 

yang bersumber dari faktor finansial.  
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Tabel 4.10 

Deskripsi Variabel Faktor Finansial 

Frekuensi skor jawaban 
No Indikator 1 2 3 4 5 Total Mean Kategori 

1 X4.1 0 0 7 19 8 137 4,03 Tinggi 

2 X4.2 0 0 7 17 10 139 4,09 Tinggi 

3 X4.3 0 0 14 16 4 126 3,71 Tinggi 

4 X4.4 0 3 14 13 7 129 3,79 Tinggi 

  Mean Total             3,90 Tinggi 

Sumber: lampiran 3 

 Pada Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa kepuasan kerja yang bersumber dari 

faktor finansial termasuk dalam kategori tinggi, ini dilihat dari nilai mean total sebesar 

3,90. Indikator yang mempunyai mean tertinggi adalah X4.2 sebesar 4,03 yaitu jaminan 

sosial dari perusahaan. 

4.2.2.5. Variabel Kinerja ( Y ) 

Berikut ini adalah diskripsi jawaban variabel kinerja karyawan yang terdiri dari 

empat indikator: 

Tabel 4.11 

Deskripsi Variabel Kinerja 

Frekuensi skor jawaban 
No Indikator 1 2 3 4 5 Total Mean Kategori 

1 Y1 0 0 11 18 5 130 3,82 Tinggi 

2 Y2 0 0 10 15 9 135 3,97 Tinggi 

3 Y3 0 0 9 17 8 135 3,97 Tinggi 

4 Y4 0 0 4 20 10 142 4,18 Tinggi 

  Mean Total             3,98 Tinggi 

Sumber: lampiran 3 
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 Pada Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa variabel tergantung yaitu kinerja 

karyawan PDAM bagian Kepegawaian berada pada kategori tinggi sesuai dengan nilai 

mean total sebesar 3,98. Dari empat indikator yang mempunyai mean tertinggi adalah 

Y4 yaitu catatan kehadiran karyawan, sebesar 4,18. Indikator yang terendah dengan 

mean 3,82 adalah Y1 yaitu kualitas output yang dihasilkan karyawan. 

 

4.3. Analisis Model dan Pembuktian Hipotesis 

4.3.1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.3.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas ini menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur 

dalam melakukan tugasnya sebagai alat ukur. “Suatu kuisioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh kuisioner tersebut” (Ghozali, 2006:45). 

Cara menentukan data tersebut valid atau tidaknya adalah dengan melihat 

tampilan output Cronbach Alpha pada kolom Correlated Item-Total correlation yang 

dibandingkan dengan r tabel, jika r hitung lebih besar dari r tabel dan memiliki nilai 

positif maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. 
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Validitas untuk Masing-masing Indikator pada Variabel Bebas 

variabel item r hitung r tabel Keterangan 
faktor psikologis X1.1 0,360 0,339 Valid 

 X1.2 0,369 0,339 Valid 
 X1.3 0,429 0,339 Valid 
 X1.4 0,543 0,339 Valid 

faktor sosial X2.1 0,451 0,339 Valid 
 X2.2 0,496 0,339 Valid 
 X2.3 0,406 0,339 Valid 

faktor fisik X3.1 0,409 0,339 Valid 
 X3.2 0,470 0,339 Valid 
 X3.3 0,399 0,339 Valid 

faktor finansial X4.1 0,546 0,339 Valid 
 X4.2 0,366 0,339 Valid 
 X4.3 0,436 0,339 Valid 
 X4.4 0,568 0,339 Valid 

Sumber: lampiran 4 

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa seluruh indikator variabel bebas mempunyai nilai r 

hitung yang lebih besar dari r tabel yaitu 0,339 sehingga seluruh indikator variabel 

bebas dinyatakan valid. 

Berikut ini adalah hasil uji validitas pada variabel tergantung 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Validitas untuk Masing-masing Indikator pada Variabel Tergantung 

 

Variabel item r hitung r tabel Keterangan 

kinerja Y1 0,574 0,339 Valid 

  Y2 0,621 0,339 Valid 

  Y3 0,616 0,339 Valid 

  Y4 0,534 0,339 Valid 
Sumber: lampiran 4 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga 

Skripsi PENGARUH FAKTOR.... Eko Purwanto Putro 



Tabel 4.13 diatas menunjukkan bahwa seluruh indikator variabel tergantung 

mempunyai nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel yaitu 0,339 sehingga seluruh 

indikator variabel tergantung dinyatakan valid. Sehingga dapat dilanjutkan pada 

pengujian selanjutnya. 

4.3.1.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas ini menunjukan sejauh mana suatu pengukuran dapat memberikan hasil 

yang tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali terhadap subyek yang sama. 

“Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.” (Ghozali, 2006:41). 

“Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,6” 

(Nunnaly, 1967). 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach 
Alpha 

Keterangan 

Faktor psikologis ( X1) 0,636 Reliabel 

Faktor social (X2)  0,640 Reliabel 

Faktor fisik (X3) 0,617 Reliabel 

Faktor finansial (X4) 0,692 Reliabel 

Kinerja (Y) 0,780 Reliabel 
Sumber: lampiran 4 
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4.3.2. Uji Asumsi Klasik 

4.3.2.1. Uji Multikolinearitas 

 Ada atau tidaknya multikolinearitas antar variabel bebas dengan melihat nilai 

Variance Inflation Factor (VIF). Hasil pengujian menunjukkan tidak ada 

multikolinearitas bila masing-masing VIF variabel bebas lebih kecil dari 10. 

Hasil pengujian multikolinieritas dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel 

4.15 berikut ini: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Nilai VIF Keterangan 

Faktor psikologis ( X1) 5,228 Tidak terjadi multikolinearitas 

Faktor social (X2)  5,046 Tidak terjadi multikolinearitas 

Faktor fisik (X3) 3,851 Tidak terjadi multikolinearitas 

Faktor finansial (X4) 2,424 Tidak terjadi multikolinearitas 
Sumber: lampiran 6 

Berdasarkan Tabel 4.15 diketahui bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai 

VIF < 10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi 

multikolinieritas. 

4.3.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

 ”Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi telah terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan lain” (Ghozali, 2001:105) 
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Model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi adanya 

Heteroskedastisitas dapat diketahui dengan uji glejser (Gujarati yg dikutip Ghozali, 

2003:108). 

Jika nilai signifikansi pada Tabel Coefficient lebih besar dari 0,05 berarti tidak 

terjadi heteroskedasitisitas. 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig Keterangan 

Faktor psikologis ( X1) 0,352 Homoskedastisitas 

Faktor sosial (X2)  0,847 Homoskedastisitas 

Faktor fisik (X3) 0,805 Homoskedastisitas 

Faktor finansial (X4) 0,066 Homoskedastisitas 
Sumber: lampiran 6 

Pada Tabel 4.16 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk semua variabel 

lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala 

homoskedastisitas atau atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas sehingga variabel 

tergantung benar-benar hanya dijelaskan oleh variabel bebas. 

4.3.3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Berikut ini hasil uji regresi dimana variabel bebas diregresikan terhadap kinerja 

karyawan. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, diperoleh nilai-nilai seperti yang 

tampak pada Tabel 4.17 
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Tabel 4.17 

Hasil Uji Linier Berganda 

Koef.  

Variabel Regresi t hitung Sig Keteraangan 

 Faktor psikologis ( X1) 0,381 3,629 0,001 Signifikan 

 Faktor sosial (X2) 0,261 2,670 0,012 Signifikan 

 Faktor fisik (X3) 0,240 2,566 0,016 Signifikan 

 Faktor finansial (X4) 0,216 2,984 0,006 Signifikan 

Konstanta - 0,338       

F hitung 121,660     

Sig. F hitung 0.000     

R 0,971     

R square 0,944       

Sumber: lampiran 6 

Berdasarkan Tabel 4.17, maka persamaan regresi pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 

Dimana : 

Y   = Kinerja karyawan 

a   = Konstanta regresi berganda 

X1   = Faktor psikologis  

X2   = Faktor sosial 

X3   = Faktor fisik 

X4   = Faktor finansial 

b1,b2,b2,b4,b5  = Koefisien Regresi 

e   = Error (Variabel bebas lain diluar model regresi) 
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Dari hasil perhitungan regresi dengan mengganti nilai koefisien b dengan koefisien 

regresi maka persamaan hasil penelitian adalah : 

Y =  -0,338+ 0,381X1 + 0,261X2 + 0,240X3 + 0,216X4 + e 

Dari fungsi regresi tersebut diatas, maka diketahui bahwa : 

1. Nilai konstanta (a) adalah sebesar -0,338, mengandung arti bahwa tanpa adanya 

variabel bebas yang terdiri dari faktor psikologis ( X1), faktor sosial (X2), faktor 

fisik (X3), dan faktor finansial (X4), maka nilai variabel terikat yaitu kinerja (Y) 

sebesar -0,338 .Tanda negatif menunjukkan kalau tidak ada variabel kepuasan 

kerja atau jika nilai kelima variabel bebas tersebut adalah nol, maka kinerja 

turun sebesar 0,338 satuan.  

2. Koefisien regresi variabel X1 adalah bertanda positif. Hal ini berarti terdapat 

perubahan yang searah yaitu jika variabel faktor psikologis ditingkatkan maka 

kinerja akan meningkat, dan apabila faktor psikologis menurun maka kinerja 

juga akan menurun sebesar koefisien regresi sebesar 0,381 dengan asumsi 

variabel lain konstan.  

3. Koefisien regresi variabel X2 adalah bertanda positif. Hal ini berarti terdapat 

perubahan yang searah yaitu jika variabel faktor sosial ditingkatkan maka 

kinerja akan meningkat, dan apabila faktor sosial menurun maka kinerja juga 

akan menurun sebesar koefisien regrresi sebesar 0,261 dengan asumsi variabel 

lain konstan. 

4. Koefisien regresi variabel X3 adalah bertanda positif. Hal ini berarti terdapat 

perubahan yang searah yaitu jika variabel faktor fisik ditingkatkan maka kinerja 

akan meningkat, dan apabila faktor fisik menurun maka kinerja juga akan 
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menurun sebesar koefisien regresi sebesar 0,240 dengan asumsi variabel lain 

konstan. 

5. Koefisien regresi variabel X4 adalah bertanda positif. Hal ini berarti terdapat 

perubahan yang searah yaitu jika variabel faktor finansial ditingkatkan maka 

kinerja akan meningkat, dan apabila faktor finansial menurun maka kinerja juga 

akan menurun sebesar koefisien regresi sebesar 0,216 dengan asumsi variabel 

lain konstan. 

 

4.3.3.1. Koefisien Korelasi Berganda dan Koefisien Determinasi Berganda 

1. Koefisien Korelasi Berganda 

Koefisien korelasi berganda (R) = 0,971 menunjukkan adanya hubungan secara 

bersama-sama yang kuat antara variabel kepuasan kerja (X) yang terdiri dari 

faktor psikologis (X1), faktor sosial (X2), faktor fisik (X3), dan faktor finansial 

(X4) secara bersama-sama terhadap kinerja (Y) sebagai variabel tergantung. 

2. Koefisien Determinasi Berganda 

Koefisien determinasi berganda (R2) atau R squared = 0,944. Berarti secara 

bersama-sama 94% perubahan variabel kinerja karyawan disebabkan oleh 

kepuasan kerja (X) yang terdiri dari faktor psikologis (X1), faktor sosial (X2), 

faktor fisik (X3), dan faktor finansial (X4). Sedangkan sisanya 6% disebabkan 

oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model. 
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4.3.4. Pembuktian Hipotesis 

4.3.4.1. Pengujian secara Simultan ( Uji F ) 

Formulasi hipotesis statistik pada penelitian ini adalah sebagai berikut 

Ho : b1 = b2 = b3 = b4 = b5 = 0, berarti variabel kepuasan kerja yang terdiri dari 

faktor psikologis (X1), faktor sosial (X2), faktor fisik (X3), dan faktor finansial (X4) 

secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

H1 : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ b5 ≠ 0, berarti variabel kepuasan kerja yang terdiri dari 

faktor psikologis (X1), faktor sosial (X2), faktor fisik (X3), dan faktor finansial (X4) 

secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis : 

1. Jika signifikansi F hitung > 0,05 maka tidak ada pengaruh variabel kepuasan 

kerja yang terdiri dari faktor psikologis (X1), faktor sosial (X2), faktor fisik (X3), 

dan faktor finansial (X4) secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan. Yang 

berarti Ho diterima kebenaranya dan H1 ditolak. 

2. Jika signifikansi F hitung < 0,05 maka ada pengaruh variabel kepuasan kerja 

yang terdiri dari faktor psikologis (X1), faktor sosial (X2), faktor fisik (X3), dan 

faktor finansial (X4) secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan. Yang 

berarti Ho ditolak dan H1 diterima kebenarannya. 
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Tabel 4.18 

Hasil Uji F 

 
Model  Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 9.077 4 2.269 121.660 .000 

 Residual .541 29 1.865E-02   
 Total 9.618 33    

Sumber lampiran 6 

Hasil pengujian menunjukkan nilai F hitung sebesar 121,660 dengan tingkat 

signifikansi uji F hitung sebesar 0,000 ( p < 0.05 ). Selain itu di dalam tabel di atas 

ditunjukkan bahwa nilai F hitung  sebesar 121,660 lebih besar dari F tabel sebesar 2,558 

(dengan derajad kebebasan n-1-k = 34-1-4 = 29, α = 5%) maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel bebas (X1,X2,X3,X4) secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat (Y). Berarti kepuasan kerja yang terdiri dari faktor psikologis 

(X1), faktor sosial (X2), faktor fisik (X3), dan faktor finansial (X4) secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan bagian kepegawaian 

PDAM Surabaya. Selain itu dari hasil tersebut maka dapat dikatakan hipotesis kedua 

diterima kebenaranya. 

 

4.3.4.2. Pengujian secara Parsial ( Uji t ) 

Setelah dipastikan dengan menggunakan uji F ada pengaruh secara bersama-

sama maka dilakukan pengujian secara parsial dengan uji t. karena dimungkinkan 

meskipun ada pengaruh secara bersama-sama, bisa jadi ada variabel yang tidak 
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berpengaruh secara parsial. Nilai t tabel dari penelitian ini adalah 2,048 (d.f = 34, α = 

0,05 : 2 = 0,025 karena twotail ) 

Tabel 4.19 

Hasil Uji t 

Variabel Nilai t 
hitung 

Nilai t 
tabel 

Sig. 

Faktor psikologis ( X1) 3,629 2,048 0,001 

Faktor sosial (X2) 2,670 2,048 0,012 

Faktor fisik (X3) 2,566 2,048 0,016 

Faktor finansial (X4) 2,984 2,048 0,006 

Sumber: lampiran 6 

Berdasarkan Tabel 4.19 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Nilai thitung variabel X1 sebesar 3,629 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 ( 

p < 0,05 ) oleh karena tingkat signifikansi ini kurang dari 0,05 dan thitung > ttabel  

maka ada pengaruh secara parsial yang signifikan variabel faktor psikologis 

terhadap kinerja karyawan. 

2. Nilai thitung variabel X2 sebesar 2,670 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,012 ( 

p < 0,05 ) oleh karena tingkat signifikansi ini kurang dari 0,05 dan thitung > ttabel 

maka ada pengaruh secara parsial yang signifikan variabel  faktor sosial 

terhadap kinerja karyawan. 

3. Nilai thitung variabel X3 sebesar 2,566 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,016 ( 

p < 0,05 ) oleh karena tingkat signifikansi ini kurang dari 0,05 dan thitung > ttabel 

maka ada pengaruh secara parsial yang signifikan variabel faktor fisik terhadap 

kinerja karyawan. 
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4. Nilai thitung variabel X4 sebesar 2,984 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,006 ( 

p < 0,05 ) oleh karena tingkat signifikansi ini kurang dari 0,05 dan thitung > ttabel 

maka ada pengaruh secara parsial yang signifikan variabel faktor finansial 

terhadap kinerja karyawan. 

Sedangkan untuk mengetahui variabel bebas yang mempunyai pengaruh 

dominan terhadap kepuasan kerja karyawan bagian kepegawaian PDAM Surabaya 

dapat dilihat pada coefficient standardized beta. 

Tabel 4.20 

Hasil Coefficient Standardized Beta 

Variabel 
Coefficient Standardized Beta 

Faktor psikologis ( X1) 
0,365 

Faktor sosial (X2) 0,264 

Faktor fisik (X3) 0,222 

Faktor finansial (X4) 0,205 

Sumber: lampiran 6 

Berdasarkan Tabel 4.20 dapat dilihat bahwa faktor psikologis berpengaruh dominan 

terhadap kinerja karyawan bagian kepegawaian PDAM Surabaya dengan nilai 

coefficient standardized beta sebesar 0,365 

 

4.4. Pembahasan 

4.4.1. Pengaruh Secara Simultan 

Hasil pengujian menunjukkan nilai F hitung sebesar 121,660 dengan tingkat 

signifikansi uji F hitung sebesar 0,000 (p<0,05) berarti ada pengaruh secara bersama-

sama variabel kepuasan kerja yang terdiri dari faktor psikologis (X1), faktor sosial (X2), 
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faktor fisik (X3), dan faktor finansial (X4) terhadap kinerja (Y). Dengan kontribusi 

variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 94 % sedang sisanya 6% disebabkan 

variabel lain yang tidak masuk model 

Variabel kepuasan kerja yang terdiri dari faktor psikologis (X1), faktor sosial 

(X2), faktor fisik (X3), dan faktor finansial (X4) secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan bagian kepegawaian PDAM 

Surabaya. Selain itu dari hasil tersebut maka dapat dikatakan hipotesis pertama diterima 

kebenarannya. 

 

4.4.2. Pengaruh Secara Parsial 

4.4.2.1. Faktor psikologis (X1) 

 Berdasarkan uji regresi, faktor psikologis mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan karena nilai signifikan t sebesar 0.001 lebih kecil dari nilai 

taraf signifikan 0,05. Adanya pengaruh faktor psikologis ini karena karyawan 

mendapatkan pekerjaan sesuai dengan minat, kemudian pada indikator X1.3 sikap 

karyawan tehadap pekerjaan adalah baik, ini dapat dilihat pada nilai mean X1.3 yang 

tergolong sangat tinggi. Jika seorang karyawan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan 

keinginan maka karyawan akan merasa senang kemudian termotivasi untuk melakukan 

kinerja yang baik. 

4.4.2.2. Faktor Sosial (X2) 

 Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa faktor sosial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Pada Tabel 4.8 distribusi frekuensi mean 

total menunjukkan nilai yang tergolong tinggi dengan mean tertinggi pada indikator 
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X2.1, di mana karyawan merasa puas atas kerjasama antar karyawan dalam satu divisi 

yang sama. Selain itu karyawan juga merasa puas terhadap hubungan antar karyawan 

dengan atasan maupun dengan karyawan pada divisi lain. Dengan adanya kerjasama 

yang baik maka karyawan dapat bekerja dengan baik pula. 

4.4.2.3. Faktor Fisik (X3) 

 Hasil analisis regresi menunjukkan nilai signifikan t sebesar 0,016 lebih kecil 

dari taraf signifikan 0,05. Ini berarti ada pengaruh secara parsial dari faktor fisik 

terhadap kinerja. Faktor fisik yang menunjang akan memudahkan karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya, selain itu penerangan, sirkulasi dan temperatur yang baik 

akan membuat karyawan merasa nyaman dalam melaksanakan pekerjaannya. Pada 

bagian kepegawaian faktor fisik sudah cukup menunjang karyawan. 

4.4.2.4. Faktor Finansial (X4) 

 Hasil pengujian menunjukkan ada pengaruh secara parsial yang signifikan dari 

variabel faktor finansial terhadap kinerja. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan t 

sebesar 0,006 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Pada dasarnya manusia mempunyai 

kebutuhan dan berusaha untuk memenuhinya. Dalam hal ini gaji atau uang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan manusia. Karyawan akan merasa termotivasi jika imbalan 

yang diterima sesuai dengan apa yang dikerjakan. Karyawan bagian kepegawaian sudah 

merasa puas terhadap faktor finansial, ini ditunjukkan pada Tabel 4.10 deskripsi 

variabel, di mana mean total berada dalm kategori tinggi.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan hasil pengolahan data dalam penelitian ini, dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian menunjukkan nilai F hitung sebesar 121,660 dengan tingkat 

signifikansi uji F hitung sebesar 0,000 ( p < 0.05 ). Selain itu, nilai F hitung 

121,660 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,558 (dengan derajad kebebasan 

n-1-k = 34-1-4 = 29, α = 5%) maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas 

(X1,X2,X3,X4) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat (Y). Berarti kepuasan kerja yang terdiri dari faktor psikologis (X1), faktor 

sosial (X2), faktor fisik (X3), dan faktor finansial (X4) secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan bagian 

kepegawaian PDAM Surabaya.  

2. Hasil uji thitung variabel bebas seluruhnya mempunyai nilai signifikansi kurang 

dari 0,05. Ini menunjukkan faktor kepuasan kerja yang terdiri dari faktor 

psikologis, faktor sosial, faktor fisik, dan faktor finansial secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan bagian 

kepegawaian PDAM Surabaya. Sedangkan variabel yang mempunyai nilai 

coefficient standardized beta terbesar yakni 0,365 adalah faktor psikologis. 

Sehingga hipotesis kedua yang menyatakan faktor finansial merupakan variabel 

yang berpengaruh dominan ditolak kebenarannya. 
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5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Pihak manajemen perlu memperhatikan faktor finansial karena pada faktor ini 

nilainya yang paling rendah. Dengan adanya peningkatan pada tunjangan 

transportasi dan gaji agar sesuai dengan yang diharapkan karyawan,sehingga 

karyawan dapat lebih termotivasi meningkatkan kinerjanya. 
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Kepada Yth, 

Bapak/Ibu Responden 
Di tempat  
 
Dengan hormat, 
 Saya adalah mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 
Airlangga Surabaya yang akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Faktor-
Faktor Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Kepegawaian 
PDAM Surabaya”. Penelitian ini dilakukan sebagai syarat penyelesaian skripsi di 
jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unair.  

Bersama ini saya mengharapkan dengan hormat kesediaan dan kerja sama 
Bapak/Ibu untuk ikut berpartisipasi dalam pengisian kuisioner ini. Data maupun 
jawaban yang diberikan Bapak/Ibu akan saya jaga kerahasiaannya dan saya perlakukan 
dengan sebaik-baiknya. Sehingga sangat diharapkan Bapak/Ibu mengisi pernyataan-
pernyataan dalam kuesioner ini dengan sebenar-benarnya dan bersifat nyata.  

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja sama 
Bapak/Ibu responden. 

 

 Hormat saya, 

 

 

 Eko Purwanto Putro 

 

 

   

DATA RESPONDEN 

 

Nama   : .................................................. 
Usia    : …………. thn 

Jenis Kelamin   :  Pria      Wanita    
Status    :  Kawin    Tidak Kawin  
Pendidikan terakhir  :  SMA    S1 

Diploma   S2  
Masa Kerja  :  < 2 tahun   6-10 tahun 

2-5 tahun   > 10 tahun 
Bagian / Unit kerja :  ………………......................... 
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KUESIONER 

Petunjuk pengisian kuisioner: 

Berilah tanda ( Ö ) pada kolom yang tersedia yang Bapak/Ibu anggap benar untuk 

menggambarkan persepsi Bapak/Ibu tentang pernyataan-pernyataan berikut ini. 

SS : Sangat Setuju TS : Tidak Setuju CS : Cukup Setuju 

S : Setuju STS : Sangat Tidak Setuju 

1. FAKTOR PSIKOLOGIS 

No.  Pernyataan  STS TS CS S SS 

1 Saya mendapatkan pekerjaan di perusahaan ini sesuai 

dengan minat saya 

     

2 Saya mendapatkan ketentraman setelah saya 

menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas saya 

     

3 Saya selalu bersikap baik selama saya bekerja di 

perusahaan 

     

4 Saya dapat menerapkan bakat dan ketrampilan yang 

saya miliki sesuai dengan pekerjaan yang saya terima 

     

 
 
2. FAKTOR SOSIAL 

No.  Pernyataan  STS TS CS S SS 

1 Saya merasa puas dapat saling bekerjasama antar 

karyawan pada bagian kepegawaian selama ini 

     

2 Saya merasa puas atas hubungan antara karyawan 

dengan atasan selama ini 

     

3 Saya merasa puas atas hubungan kerjasama dengan 

karyawan pada bagian lain dalam satu perusahaan 

     

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga 

Skripsi PENGARUH FAKTOR.... Eko Purwanto Putro 



 

3. FAKTOR FISIK 

No.  Pernyataan  STS TS CS S SS 

1 Selama ini perusahaan telah memberikan saya 

fasilitas pendukung yang memudahkan karyawan 

dalam bekerja 

     

2 Penerangan yang ada di tempat kerja sesuai dengan 

standar penerangan dalam ruangan 

     

3 Sirkulasi udara dan temperatur di tempat kerja 

selama ini telah memenuhi standar lingkungan sehat 

     

 
 
4. FAKTOR FINANSIAL 

No.  Pernyataan  STS TS CS S SS 

1 Saya mendapatkan gaji sesuai dengan kebutuhan 

dan beban kerja yang diberikan perusahaan 

     

2 Saya mendapatkan jaminan sosial yang layak dari 

perusahaan 

     

3 Saya mendapatkan tunjangan transportasi yang 

sesuai dengan kebutuhan saya 

     

4 Saya mendapatkan kesempatan promosi jabatan 

yang lebih tinggi sesuai dengan prestasi kerja yang 

saya capai 
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KUESIONER 

 

Petunjuk pengisian kuisioner: 

Berilah tanda ( Ö ) pada kolom yang tersedia yang Bapak/Ibu anggap benar untuk 

menggambarkan persepsi Bapak/Ibu tentang kinerja karyawan berikut ini. 

Nama Karyawan  : ..................................... 

Bagian   : ..................................... 

SS : Sangat Setuju TS : Tidak Setuju CS : Cukup Setuju 

S : Setuju STS : Sangat Tidak Setuju 

 

KINERJA KARYAWAN 

No.  Pernyataan  STS TS CS S SS 

1 Karyawan ini mempunyai kualitas yang baik dalam 

menjalankan pekerjaannya 

     

2 Karyawan ini dapat menyelesaikan pekerjaannya 

sesuai dengan atau lebih cepat dari waktu yang 

ditetapkan sebelumnya. 

     

3 Karyawan ini mampu bekerja sama dengan 

karyawan lain. 

     

4 Karyawan ini mempunyai catatan kehadiran yang 

baik. 
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NO X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X2.1 X2.2 X2.3 X3.1 X3.2 X3.3 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 Y1 Y2 Y3 Y4 
1 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 5 5 4 5 
3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 
4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 
7 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 
8 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 5 
9 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 
10 4 4 5 4 3 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 
11 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 
12 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 
13 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
14 4 3 5 4 4 5 4 5 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 
15 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 
16 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 
17 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 
18 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 3 4 3 4 5 4 5 
19 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 5 
20 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 4 5 4 
21 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 
22 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 
23 2 4 5 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 
24 4 4 5 3 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 5 
25 3 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 
26 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 
27 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 
28 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 
29 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 
30 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 
31 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 5 
32 4 4 3 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
33 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 
34 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 
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Frequency Table 

X1.1

3 8.8 8.8 8.8

5 14.7 14.7 23.5

19 55.9 55.9 79.4

7 20.6 20.6 100.0

34 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.2

9 26.5 26.5 26.5

21 61.8 61.8 88.2

4 11.8 11.8 100.0

34 100.0 100.0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.3

9 26.5 26.5 26.5

9 26.5 26.5 52.9

16 47.1 47.1 100.0

34 100.0 100.0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.4

13 38.2 38.2 38.2

17 50.0 50.0 88.2

4 11.8 11.8 100.0

34 100.0 100.0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X2.1

7 20.6 20.6 20.6

18 52.9 52.9 73.5

9 26.5 26.5 100.0

34 100.0 100.0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X2.2

11 32.4 32.4 32.4

16 47.1 47.1 79.4

7 20.6 20.6 100.0

34 100.0 100.0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X2.3

1 2.9 2.9 2.9

8 23.5 23.5 26.5

19 55.9 55.9 82.4

6 17.6 17.6 100.0

34 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X3.1

4 11.8 11.8 11.8

16 47.1 47.1 58.8

14 41.2 41.2 100.0

34 100.0 100.0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X3.2

11 32.4 32.4 32.4

18 52.9 52.9 85.3

5 14.7 14.7 100.0

34 100.0 100.0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X3.3

9 26.5 26.5 26.5

20 58.8 58.8 85.3

5 14.7 14.7 100.0

34 100.0 100.0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X4.1

7 20.6 20.6 20.6

19 55.9 55.9 76.5

8 23.5 23.5 100.0

34 100.0 100.0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X4.2

7 20.6 20.6 20.6

17 50.0 50.0 70.6

10 29.4 29.4 100.0

34 100.0 100.0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X4.3

14 41.2 41.2 41.2

16 47.1 47.1 88.2

4 11.8 11.8 100.0

34 100.0 100.0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X4.4

14 41.2 41.2 41.2

13 38.2 38.2 79.4

7 20.6 20.6 100.0

34 100.0 100.0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Y1

11 32.4 32.4 32.4

18 52.9 52.9 85.3

5 14.7 14.7 100.0

34 100.0 100.0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y2

10 29.4 29.4 29.4

15 44.1 44.1 73.5

9 26.5 26.5 100.0

34 100.0 100.0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y3

9 26.5 26.5 26.5

17 50.0 50.0 76.5

8 23.5 23.5 100.0

34 100.0 100.0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y4

4 11.8 11.8 11.8

20 58.8 58.8 70.6

10 29.4 29.4 100.0

34 100.0 100.0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Frequencies 
 

Statistics

34 34 34 34 34

0 0 0 0 0

3.88 3.85 4.21 3.74 3.9191

132 131 143 127 133.25

Valid

Missing

N

Mean

Sum

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1

 

Statistics

34 34 34 34

0 0 0 0

4.06 3.88 3.88 3.9412

138 132 132 134.00

Valid

Missing

N

Mean

Sum

X2.1 X2.2 X2.3 X2

 

Statistics

34 34 34 34

0 0 0 0

4.29 3.82 3.88 4.0000

146 130 132 136.00

Valid

Missing

N

Mean

Sum

X3.1 X3.2 X3.3 X3

 

Statistics

34 34 34 34 34

0 0 0 0 0

4.03 4.09 3.71 3.79 3.9044

137 139 126 129 132.75

Valid

Missing

N

Mean

Sum

X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4

 

Statistics

34 34 34 34 34

0 0 0 0 0

3.82 3.97 3.97 4.18 3.9853

130 135 135 142 135.50

Valid

Missing

N

Mean

Sum

Y1 Y2 Y3 Y4 Y
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Reliability 
 
****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis 
****** 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
 
  1.     X1.1 
  2.     X1.2 
  3.     X1.3 
  4.     X1.4 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     X1.1              3.8824          .8444        34.0 
  2.     X1.2              3.8529          .6096        34.0 
  3.     X1.3              4.2059          .8449        34.0 
  4.     X1.4              3.7353          .6656        34.0 
 
 
                    Covariance Matrix 
 
                X1.1        X1.2        X1.3        X1.4 
 
X1.1             .7130 
X1.2             .1337       .3717 
X1.3             .1159       .1827       .7139 
X1.4             .2406       .0811       .2683       .4430 
 
 
 
        N of Cases =        34.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      Scale       15.6765     4.2861     2.0703          4 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-         Squared          
Alpha 
              if Item        if Item       Total         Multiple        
if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       
Deleted 
 
X1.1          11.7941         2.5927        .3605         .2262           
.6157 
X1.2          11.8235         3.1194        .3692         .1705           
.6009 
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X1.3          11.4706         2.4385        .4296         .3077           
.5603 
X1.4          11.9412         2.6631        .5432         .3561           
.4869 
 
 
 
Reliability Coefficients     4 items 
 
Alpha =   .6360           Standardized item alpha =   .6464 
 
 
 

Reliability 
 
****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis 
****** 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
 
  1.     X2.1 
  2.     X2.2 
  3.     X2.3 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     X2.1              4.0588          .6937        34.0 
  2.     X2.2              3.8824          .7288        34.0 
  3.     X2.3              3.8824          .7288        34.0 
 
 
                    Covariance Matrix 
 
                X2.1        X2.2        X2.3 
 
X2.1             .4813 
X2.2             .2193       .5312 
X2.3             .1586       .1979       .5312 
 
 
 
        N of Cases =        34.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      Scale       11.8235     2.6952     1.6417          3 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-         Squared          
Alpha 
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              if Item        if Item       Total         Multiple        
if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       
Deleted 
 
X2.1           7.7647         1.4581        .4511         .2149           
.5428 
X2.2           7.9412         1.3298        .4963         .2500           
.4772 
X2.3           7.9412         1.4510        .4061         .1673           
.6044 
Reliability Coefficients     3 items 
 
Alpha =   .6409           Standardized item alpha =   .6412 
 
 
 
 

 
 
Reliability 
 
****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis 
****** 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
 
  1.     X3.1 
  2.     X3.2 
  3.     X3.3 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     X3.1              4.2941          .6755        34.0 
  2.     X3.2              3.8235          .6729        34.0 
  3.     X3.3              3.8824          .6403        34.0 
 
 
                    Covariance Matrix 
 
                X3.1        X3.2        X3.3 
 
X3.1             .4563 
X3.2             .1747       .4528 
X3.3             .1266       .1604       .4100 
 
 
 
        N of Cases =        34.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      Scale       12.0000     2.2424     1.4975          3 
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Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-         Squared          
Alpha 
              if Item        if Item       Total         Multiple        
if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       
Deleted 
 
X3.1           7.7059         1.1836        .4099         .1736           
.5422 
X3.2           8.1765         1.1194        .4707         .2216           
.4522 
X3.3           8.1176         1.2585        .3995         .1649           
.5552 
Reliability Coefficients     3 items 
 
Alpha =   .6176           Standardized item alpha =   .6174 
 
 
 
 
 

 
 
Reliability 
 
****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis 
****** 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
 
  1.     X4.1 
  2.     X4.2 
  3.     X4.3 
  4.     X4.4 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     X4.1              4.0294          .6735        34.0 
  2.     X4.2              4.0882          .7121        34.0 
  3.     X4.3              3.7059          .6755        34.0 
  4.     X4.4              3.7941          .7699        34.0 
 
 
                    Covariance Matrix 
 
                X4.1        X4.2        X4.3        X4.4 
 
X4.1             .4537 
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X4.2             .1185       .5071 
X4.3             .2210       .0873       .4563 
X4.4             .2487       .2308       .1800       .5927 
 
 
 
        N of Cases =        34.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      Scale       15.6176     4.1827     2.0452          4 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-         Squared          
Alpha 
              if Item        if Item       Total         Multiple        
if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       
Deleted 
 
X4.1          11.5882         2.5526        .5466         .3474           
.5855 
X4.2          11.5294         2.8021        .3664         .1803           
.6956 
X4.3          11.9118         2.7496        .4360         .2530           
.6525 
X4.4          11.8235         2.2709        .5685         .3389           
.5640 
 
 
Reliability Coefficients     4 items 
 
Alpha =   .6927           Standardized item alpha =   .6925 
 
 
 

Reliability 
 
****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis 
****** 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
 
  1.     Y1 
  2.     Y2 
  3.     Y3 
  4.     Y4 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
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  1.     Y1                3.8235          .6729        34.0 
  2.     Y2                3.9706          .7582        34.0 
  3.     Y3                3.9706          .7171        34.0 
  4.     Y4                4.1765          .6262        34.0 
 
 
                    Covariance Matrix 
 
                Y1          Y2          Y3          Y4 
 
Y1               .4528 
Y2               .2068       .5749 
Y3               .2674       .3021       .5143 
Y4               .1836       .2478       .1569       .3922 
 
 
        N of Cases =        34.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      Scale       15.9412     4.6631     2.1594          4 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-         Squared          
Alpha 
              if Item        if Item       Total         Multiple        
if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       
Deleted 
 
Y1            12.1176         2.8948        .5745         .3739           
.7325 
Y2            11.9706         2.5749        .6219         .4312           
.7082 
Y3            11.9706         2.6961        .6169         .4395           
.7101 
Y4            11.7647         3.0945        .5340         .3340           
.7526 
 
 
Reliability Coefficients     4 items 
 
Alpha =   .7803           Standardized item alpha =   .7803 
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Regression 
 

Variables Entered/Removedb

X4, X3, X2,
X1

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Unstandardized Residualb. 
 

 

Model Summary

.353a .125 .004 8.0291E-02
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1a. 
 

 

ANOVAb

2.663E-02 4 6.656E-03 1.033 .407a

.187 29 6.447E-03

.214 33

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1a. 

Dependent Variable: Unstandardized Residualb. 
 

 

Coefficientsa

8.749E-02 .121 .724 .475

5.835E-02 .062 .375 .945 .352 .191 5.228

1.115E-02 .057 .076 .194 .847 .198 5.046

1.372E-02 .055 .085 .250 .805 .260 3.851

-8.12E-02 .043 -.516 -1.907 .066 .413 2.424

(Constant)

X1

X2

X3

X4

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Unstandardized Residuala. 
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Regression 
 

Variables Entered/Removedb

X4, X3, X2,
X1

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 

Model Summary

.971a .944 .936 .1366
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1a. 
 

 

ANOVAb

9.077 4 2.269 121.660 .000a

.541 29 1.865E-02

9.618 33

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
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Coefficientsa

-.338 .205 -1.647 .110

.381 .105 .365 3.629 .001 .191 5.228

.261 .098 .264 2.670 .012 .198 5.046

.240 .093 .222 2.566 .016 .260 3.851

.216 .072 .205 2.984 .006 .413 2.424

(Constant)

X1

X2

X3

X4

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 
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Walikota Surabaya 

Badan pengawas 

Direktur utama 

Direktur keuangan Direktur distribusi Direktur Produksi 

Sekretaris perusahaan Kepala SPI Kepala litbang 

Kabag. IPAM 
Ngagel I 

Kabag. IPAM 
Ngagel II 

Kabag. IPAM 
Ngagel III 

Kabag. IPAM 
Karangpilang I 

Kabag. IPAM 
Karangpilang II 

Kabag. Instalasi 
Sumber Air 

Kabag. Pembangkit 
Listrik & 
Pengendalian 
Lingkungan 

Kabag. Distribusi timur 

Kabag. Distribusi barat 

Kabag. Perencanaan 
& gambar 

Kabag. Langganan 
timur 

Kabag. Langganan 
barat 

Kabag. Bingkil meter 

Kabag. penerbitan 

Kabag. akuntansi 

Kabag. rekening 

Kabag. 
pergudangan 

Kabag. Penaguhan 
rekening air swasta 

Kabag. Penagihan 
rekening air 
pemerintah 

Kabag. kas 

Kaur. Tata 
usaha 

Ka. Unit humas 

Ka. Unit hukum 

Ka. Unit quality 
assurance 

Ka. Unit 
network sistem 

Ka. Unit teknologi 
system informasi 

Kaur. 
pengembangan 

Kaur. 
Pengawas 
keuangan & 
material Kaur. Data & 

lap perusahaan 
Kaur. pegawai 

Kaur. Pengawas 
umum 

Kaur. 
kepegawaian 

Kaur. Rumah 
tangga 

Kaur. 
pengadaan 

Kaur. 
pengamanan 

Kaur. Kendaraan 
dinas 

LAMPIRAN 7 

Sumber: PDAM Kota Surabaya 
 

 
STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURABAYA 
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