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PENGUKURAN KEPUASAN DALAM KERJA 

PADA PERGURUAN TINGGI KESATUAN – BOGOR 

 

A.  Pendahuluan  

Menurut Handoko (2000:193), terdapat banyak faktor yang mempengaruhi 

prestasi kerja karyawan. Karyawan bekerja dengan produktif atau tidak, tergantung 

pada motivasi, kepuasan kerja, tingkat stress, kondisi fisik pekerjaan, sistem 

kompensasi, desain pekerjaan, dan aspek ekonomis, teknis, serta keperilakuan 

lainnya. 

KEPUASAN KERJA 

Kepuasan Kerja merupakan keadaan emosional seseorang dimana terjadi 

ataupun tidak terjadi titik temu antara nilai balas jasa kerja dari organisasi dengan 

tingkat balas jasa yang memang diinginkan oleh anggota organisasi yang 

bersangkutan. Karyawan memperoleh Kepuasan Kerja akibat tercapainya satu atau 

beberapa hal berikut ini : 

1. Adanya kesesuaian antara bakat dan keahliannya. 

2. Adanya Tantangan pengembangan diri. 

3. Penghasilan memadai. 

4. Adanya fasilitas yang memadai. 

5. Harapan masa depan dimiliki oleh setiap karyawan. 

6. Memiliki pemimpin yang mendorong pencapaian tujuan. 

7. Rasa aman dan tentram bukan suatu masalah lagi.  

8. Informasi lengkap diperoleh secara sempurna. 

 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA 

a. Faktor psikologis : berkaitan dengan kondisi kejiwaan: minat, bakat, dan motivasi 

b. Faktor fisik : berkaitan dengan lingkungan fisik organisasi dan kondisi fisik 

karyawan 

c. Faktor finansial : berkaitan dengan adanya jaminan kesejahteraan karyawan.  



B.  Alat Analisis Regresi Linear Berganda dan Korelasi 

Pengertian 

Analisis Regresi merupakan teknik statistika yang digunakan untuk 

mengidentifikasikan dan membuat model mengenai kaitan antar variabel. Kaitan 

tersebut adalah antara satu variabel tidak bebas dengan satu atau lebih variabel 

bebas. Analisis Regresi Linier Berganda adalah teknik statistika yang digunakan 

untuk mengidentifikasikan dan membuat model melibatkan lebih dari satu variabel 

bebas dengan kaitan bersifat linier. (Modul kursus Riset Bisnis,2001 : 89) 

Tujuan Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini, penghitungan Regresi Linier Berganda dimaksudkan 

untuk memprediksi besar variabel tergantung (dependent) dengan menggunakan 

data variabel bebas (independent) yang sudah diketahui besarnya. 

Model Regresi Linier Berganda 

Model umum matematis dari Analisis Regresi Berganda adalah sebagai berikut : 

y =   β0 + β1x1+ β2x2+… +  βkxk +  ε 

Dimana : 

y = variabel tak bebas (dependent) 

x = variabel bebas (independent) 

β = koefisien regresi 

ε = pengaruh variabel lain yang tidak diamati seperti pajak 

Hipotesis 

Dalam pengujian analisis Regresi Berganda maka digunakan hipotesis sebagai 

berikut: 

H0 =  Tidak terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y 

H1 = Adanya pengaruh X1 dan X2 terhadap Y 

Kemudian menentukan level of significant (α) sebesar 5% dengan kriteria penolakan 

sebagai berikut : 

Jika probabilitas > α 0,05 maka H0 diterima 

Jika probabilitas < α 0,05 maka H0  ditolak 

 

 



UJI KORELASI 

Uji korelasi bertujuan menganalisis apakah sebuah variabel memiliki 

hubungan yang signifikan dengan variabel lain. Apabila terdapat hubungan, dapat 

diperkirakan keeratan hubungan tersebut, serta seberapa jauh variabel tersebut 

mempengaruhi variabel lain. 

Uji korelasi akan mencari besarnya hubungan dan arah hubungan. Nilai 

korelasi dalam rentang 0 sampai 1 atau 0 sampai –1. Tanda positif dan negatif 

menunjukkan arah hubungan. Tanda positif menunjukkan arah perubahan yang 

sama, yaitu jika satu variabel naik, maka variabel yang lain ikut naik, demikian pula 

sebaliknya. Sedangkan tanda negatif menunjukkan arah perubahan yang berlawanan, 

yaitu jika satu variabel naik, maka variabel yang lain akan turun. 

Jadi terdapat dua tahapan yang saling berhubungan, yaitu: 

 Apakah variabel tersebut memang mempunyai hubungan yang signifikan. 

 Jika terbukti hubungan dalah signifikan, bagaimana arah hubungan dan seberapa 

kuat hubungan tersebut. 

Tujuan Analisis Korelasi dan Regresi 

Analisis korelasi mempelajari  apakah ada hubungan antara dua variabel atau 

lebih sedangkan analisis regresi memprediksi seberapa jauh pengaruh tersebut. 

Sehingga jika dengan analisis korelasi menyatakan adanya hubungan yang positif dan 

kuat , maka analisis regresi akan memperkirakan seberapa besar pengaruhnya 

baik itu dalam Rupiah, persentase atau satuan lainnya. 

Ketentuan dalam merumuskan hubungan korelasi menurut Young adalah sebagai 

berikut : 

 0,7-1,00 baik positif maupun negatif, menunjukkan derajat hubungan yang tinggi 

 0,4-0,7 baik positif maupun negatif, menunjukkan derajat hubungan yang 

substansial 

 0,2-0,4 baik positif maupun negatif, menunjukkan derajat hubungan yang rendah 

 < 0,2 baik positif maupun negatif, hubungan dapat diabaikan. 

 

 



Model Korelasi Berganda 

      r212 + r213 – 2r12 r13 r23 

              1 – r223 

Keterangan : 

r1.23 :  Koefisien korelasi berganda 
r12  :  Korelasi antara variabel dependent (Y) dan variabel independent(X1) 
r13 :  Korelasi antara variabel dependent (Y) dan variabel independent(X2) 
r23 :  Korelasi antar variabel independent yaitu (X1) dan (X2) 

 
 

C. Studi Kasus  

Perguruan Tinggi Kesatuan yang berdiri sejak tahun 1960, saat ini sudah 

memiliki karyawan tetap sebanyak 40 orang. Mereka rata-rata sudah bekerja di atas 6 

tahun. Setiap bulannya, di samping gaji, mereka memperoleh tunjangan kesehatan 

dan tunjangan pensiun serta uang duka bagi karyawan atau keluarganya. Beberapa 

bulan yang lalu telah dilakukan sebuah penelitian sederhana terkait kepuasan dalam 

bekerja dari para karyawan Perguruan Tinggi Kesatuan. 

Penelitian yang dilakukan menggunakan analisis regresi. Dengan melihat hubungan 

antara variabel bebas dan variabel independentnya, yaitu : 

a. Perusahaan memberikan tunjangan kesehatan 

b. Memberikan bantuan uang duka kepada karyawan 

c. Perusahaan memberikan tunjangan pensiun  

 

  

r1.23 = 



D. Hasil Penelitian  

Berikut ini rekapitulasi hasil pengisian kuisioner tentang kepuasan dalam 

bekerja  pada Perguruan Tinggi Kesatuan: 
Tunjangan 
Kesehatan 

Uang Duka Tunjangan 
Pensiun 

Kepuasan 

sangat setuju setuju setuju sangat setuju 
Setuju setuju sangat setuju sangat setuju 
Setuju setuju setuju setuju 

sangat setuju sangat setuju setuju setuju 
Setuju setuju ragu-ragu ragu-ragu 

sangat setuju setuju setuju sangat setuju 
ragu-ragu ragu-ragu setuju setuju 

sangat setuju sangat setuju setuju setuju 
sangat setuju sangat setuju setuju setuju 

Setuju sangat setuju setuju setuju 
Setuju Setuju setuju setuju 
Setuju setuju setuju ragu-ragu 
Setuju ragu-ragu setuju setuju 
Setuju ragu-ragu setuju setuju 
Setuju setuju ragu-ragu setuju 

ragu-ragu ragu-ragu ragu-ragu ragu-ragu 
Setuju ragu-ragu setuju setuju 
Setuju setuju setuju setuju 
Setuju setuju ragu-ragu ragu-ragu 

sangat setuju sangat setuju setuju setuju 
sangat setuju sangat setuju setuju setuju 

Setuju setuju setuju setuju 
Setuju setuju setuju sangat setuju 

sangat setuju sangat setuju setuju setuju 
Setuju setuju ragu-ragu ragu-ragu 

sangat setuju sangat setuju setuju setuju 
Setuju setuju setuju setuju 
Setuju setuju setuju setuju 
Setuju setuju setuju setuju 
Setuju ragu-ragu ragu-ragu setuju 

sangat setuju setuju sangat setuju sangat setuju 
Setuju setuju setuju setuju 
Setuju setuju sangat setuju setuju 
Setuju ragu-ragu ragu-ragu setuju 
Setuju setuju setuju setuju 
Setuju ragu-ragu setuju setuju 

sangat setuju setuju setuju sangat setuju 
Setuju ragu-ragu ragu-ragu setuju 
Setuju setuju setuju setuju 

ragu-ragu ragu-ragu ragu-ragu setuju 
  



E. Operasionalisasi Variabel  

Nama Variabel Values Keterangan  label 
Tunjangan Kesehatan 1 = sangat tidak setuju 

2 = tidak setuju 
3 = ragu-ragu 
4 = setuju 
5 = sangat setuju 

Tunjangan kesehatan yang 
diterima 

Uang Duka 1 = sangat tidak setuju 
2 = tidak setuju 
3 = ragu-ragu 
4 = setuju 
5 = sangat setuju 

Uang duka yang diterima 

Tunjangan Pensiun 1 = sangat tidak setuju 
2 = tidak setuju 
3 = ragu-ragu 
4 = setuju 
5 = sangat setuju 

Tunjangan Pensiun yang 
diterima 

 

Tabel tersebut merupakan acuan untuk mengkonversi data hasil penelitian sehingga 

dapat diolah menggunakan SPSS, R-Commander, Amos, Excel dan sebagainya. Pada 

kesempatan ini, data di atas akan diolah menggunakan Excel.  

 

F. Data Hasil Penelitian (dikonversi) 

Tunjangan 
Kesehatan 

( X 1) 

Uang Duka  
(X 2 ) 

Tunjangan 
Pensiun  

( X 3 ) 

Kepuasan  
( Y ) 

5 4 4 5 
4 4 5 5 
4 4 4 4 
5 5 4 4 
4 4 3 3 
5 4 4 5 
3 3 4 4 
5 5 4 4 
5 5 4 4 
4 5 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 3 
4 3 4 4 
4 3 4 4 
4 4 3 4 
3 3 3 3 
4 3 4 4 
4 4 4 4 
4 4 3 3 



Lanjutan….. 
Tunjangan 
Kesehatan 

( X 1) 

Uang Duka  
(X 2 ) 

Tunjangan 
Pensiun  

( X 3 ) 

Kepuasan  
( Y ) 

5 5 4 4 
5 5 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 5 
5 5 4 4 
4 4 3 3 
5 5 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 3 3 4 
5 4 5 5 
4 4 4 4 
4 4 5 4 
4 3 3 4 
4 4 4 4 
4 3 4 4 
5 4 4 5 
4 3 3 4 
4 4 4 4 
3 3 3 4 

 

  



G. Analisis Regresi: 

1. Model Summary 

Karena variable independen yang diuji lebih dari 2, maka nilai yang dipakai 

adalah nilai adjusted R square. Angka adjusted R square sebesar 0,4447 

menunjukan bahwa 44,5% ketiga variabel tersebut mempengaruhi kepuasan 

kerja karyawan Perguruan Tinggi Kesatuan  

2. Anova  

Dari uji Anova atau F test, didapat F hitung adalah 11,41 dengan tingkat 

signifikansi 0,00002089. Karena probabilitas (0,00002089) jauh lebih kecil dari 

0,05 maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi kepuasan kerja 

karyawan. Atau bisa dikatakan Tunjangan Kesehatan, Uang Duka, Tunjangan 

Pensiun secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 

Perguruan Tinggi Kesatuan. 

3. Koefisien Regresi 

 Persamaan Regresi : 

Kepuasan  =  1,3159 + 0,5400 tunjangan kesehatan - 0,3903 uang duka 

+ 0,5149 tunjangan pensiun 

Y =  1,3159 + 0,5400 x - 0,3903 y + 0,5149 z 

 Koefisien regresi 0,5400 menyatakan bahwa setiap penambahan Rp1,- 

tunjangan kesehatan, maka akan menambah kepuasan kerja karyawan 

sebesar Rp. 0,5400 

 Koefisien regresi -0,3903 menyatakan bahwa setiap penambahan Rp.1  

pemberian uang duka, maka akan mengurangi kepuasan kerja karyawan 

sebesar Rp. 0,3903 

 Koefisien regresi 0,5149 menyatakan bahwa setiap penambahan Rp. 1,-  

tunjangan pensiun maka menambah kepuasan kerja karyawan sebesar 

0,5149 

 

 

 



 Uji t untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variable independen 

Hipotesis : 

H0 = Koefisien regresi tidak signifikan. 

H1 = Koefisien regresi signifikan. 

Pengambilan Keputusan (berdasarkan probabilitas); 

 Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima. 

 Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak. 

 

H.  Keputusan Uji Regresi : 

Terlihat bahwa pada kolom Sig/significance : 

 Variable tunjangan kesehatan, uang duka dan tunjangan pensiun mempunyai 

angka signifikan di bawah 0,05. karena itu, ketiga variabel independent tersebut 

memang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. 

 Persamaan regresinya yaitu :  

Kepuasan  =  1,3159 + 0,5400 tunjangan kesehatan - 0,3903 uang duka + 

0,5149 tunjangan pensiun 

Y =  1,3159 + 0,5400 x - 0,3903 y + 0,5149 z 

 

I.  Analisis Korelasi 

Pada analisis ini ingin mengukur keterkaitan antar variabel independen. Apakah 

masing-masing variabel tersebut memiliki pengaruh satu sama lain.  

Dalam analisis ini ada dua tahap interpretasi, yaitu: tahap menguji signifikansi dan 

tahap interpretasi angka korelasi.  

Jika korelasi sudah tidak signifikan, tidak akan dilakukan tahap yang kedua.  

Berikut ini adalah output dari proses analisis korelasi : 

  Tunjangan Kesehatan Uang Duka  Tunjangan Pensiun  
Tunjangan Kesehatan 1 
Uang Duka  0.698065189 1 
Tunjangan Pensiun  0.357994998 0.333433977 1 

 

 



Signifikansi hasil korelasi: 

o Korelasi antara tunjangan kesehatan dengan uang duka adalah tidak 

signifikan (angka p-value adalah 0,6981 yang jauh di atas 0,05), yang berarti tidak 

adanya hubungan yang benar-benar signifikan antara tunjangan kesehatan 

dengan uang duka. Dengan demikin hubungan ini tidak dapat dilanjutkan ke 

tahap interpretasi. 

o Korelasi antara tunjangan kesehatan dengan tunjangan pensiun adalah tidak 

signifikan (angka p-value adalah 0,3579 yang jauh di atas 0,05), yang berarti tidak 

adanya hubungan yang benar-benar signifikan antara tunjangan kesehatan 

dengan tunjangan pensiun. Dengan demikin hubungan ini tidak dapat dilanjutkan 

ke tahap interpretasi. 

o Korelasi antara tunjangan pensiun dengan uang duka adalah tidak signifikan 

(angka p-value adalah 0,3334 yang jauh di atas 0,05), yang berarti tidak adanya 

hubungan yang benar-benar signifikan antara tunjangan pensiun dengan uang 

duka. Dengan demikin hubungan ini tidak dapat dilanjutkan ke tahap 

interpretasi. 


