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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH PROSES REKRUTMEN,  LINGKUNGAN KERJA, 

KEMAMPUAN DAN MOTIVASITERHADAP KEPUASAN KERJA 

PEGAWAI LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR GANESHA OPERATION 

CABANG BANDAR LAMPUNG  

TAHUN 2016 
 

 

Oleh 

Novi Kusnandang 

 

 

Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah rendahnya proses 

rekrutmen, lingkungan kerja, kemampuan, dan motivasi untuk mempengaruhi 

kepuasan kerja pegawai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) pengaruh 

proses rekrutmen terhadap kepuasan kerja pegawai di Lembaga Bimbingan 

Belajar Ganesha Operation Cabang Bandar Lampung tahun 2016, (2) pengaruh 

lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja pegawai di Lembaga Bimbingan Belajar 

Ganesha Operation Cabang Bandar Lampung tahun 2016, (3) pengaruh 

kemampuan terhadap kepuasan kerja pegawai di Lembaga Bimbingan Belajar 

Ganesha Operation Cabang Bandar Lampung tahun 2016, (4) pengaruh motivasi 

terhadap kepuasan kerja pegawai di Lembaga Bimbingan Belajar Ganesha 

Operation Cabang Bandar Lampung tahun 2016, dan (5) pengaruh proses 

rekrutmen, lingkungan kerja, kemampuan, dan motivasi terhadap kepuasan kerja 

pegawai di Lembaga Bimbingan Belajar Ganesha Operation Cabang Bandar 

Lampung tahun 2016. 

 

 

Pendekatan  penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Ex post facto 

dan survey. Berdasarkan    tingkat eksplanasinya, penelitian ini tergolong 

penelitian deskriptif verifikatif.. Pengumpulan data dilakukan, angket, dan 

dokumentasi. Data yang terkumpul melalui angket diolah dengan program SPSS. 

 

Berdasarkan analisis data diperoleh hasil bahwa (1) ada pengaruh proses 

rekrutmen terhadap kepuasan kerja pegawai di Lembaga Bimbingan Belajar 

Ganesha Operation Cabang Bandar Lampung tahun 2016, (2) adapengaruh 

lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja pegawai di Lembaga Bimbingan Belajar 

Ganesha Operation Cabang Bandar Lampung tahun 2016, (3) adapengaruh 

kemampuan terhadap kepuasan kerja pegawai di Lembaga Bimbingan Belajar 

Ganesha Operation Cabang Bandar Lampung tahun 2016, (4) adapengaruh 



motivasi terhadap kepuasan kerja pegawai di Lembaga Bimbingan Belajar 

Ganesha Operation Cabang Bandar Lampung tahun 2016, dan (5) adapengaruh 

proses rekrutmen, lingkungan kerja, kemampuan, dan motivasi terhadap kepuasan 

kerja pegawai di Lembaga Bimbingan Belajar Ganesha Operation Cabang Bandar 

Lampung tahun 2016. 

 

Kata kunci: proses rekrutmen, lingkungan kerja, kemampuan, motivasi, kepuasan 

kerja pegawai 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

 



 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berlebihnya Sumber Daya Manusia  (SDM) yang ada saat ini mengharuskan 

berpikir secara seksama yaitu bagaimana dapat memanfaatkan sumber daya 

manusia secara optimal. Sumber daya manusia yang ada saat sekarang ini tidak 

menjamin kemampuan sumber daya tersebut tinggi, sehingga mengharuskan 

perusahaan jeli untuk melihat sumber daya manusia yang mempunyai kinerja 

seperti yang mereka harapkan. 

Pengelolaan SDM merupakan hal yang penting dalam pencapaiaan tujuan. 

Umumnya pimpinan perusahaan mengharapkan kinerja yang baik dari masing-

masing karyawan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh 

perusahaan. Perusahaan menyadari bahwa SDM merupakan modal dasar dalam 

proses pembangunan perusahaan bahkan nasional, oleh karena itu kualitas 

SDM senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan agar tercapainya tujuan 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan.  

Tujuan utama bekerja adalah mencapai kepuasan kerja yang bersifat individual. 

Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya, 

yang nampak pada sikap positif karyawan dalam lingkungan kerjanya. 

Kepuasan kerja (job statisfaction) adalah keadaan emosional yang 

menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para karyawan 

memandang pekerjaan mereka (Handoko, 2007: 193). 
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Berdasarkan hasil observasi diperoleh data kepuasan kerja pegawai di 

bimbingan belajar Ganesha Operation Cabang Bandar Lampung sebagai 

berikut. 

Tabel 1. Kepuasan Kerja Pegawai Bimbingan Belajar Ganesha Operation 

Cabang Bandar Lampung 
 

No Kepuasan 

Kriteria 

Kurang 

Memuaskan 

Cukup 

Memuaskan 

Memuasakan 

1 Imbalan yang pantas 

dan kebijakan promosi 

 √  

2 Pekerjaan yang secara 

mental menantang 

√   

3 Kondisi dan 

lingkungan kerja yang 

mendukung 

 √  

4 Rekan kerja yang 

mendukung 

 √  

5 Gaya kepemimpinan 

dan perilaku atasan. 

√   

Sumber: TU Bimbingan Belajar Ganesha Operation 

Berdasarkan hasil observasi tersebut diperoleh data bahwa kepuasan kerja 

pegawai di lembaga bimbingan belajar Ganesha Operation masih kategori 

kurang baik dan cukup baik. Menurut Grifin dalam Sule dan Saefullah (2005: 

235) kepuasan kerja terbaik terbaik ditentukan oleh 3 faktor, yaitu: 

”(1) Motivasi, yaitu yang terkait dengan keinginan untuk melakukan pekerjaan, 

(2) Kemampuan, yaitu kapabilitas dari tenaga kerja atau SDM untuk 

melakukan pekerjaan, (3) Lingkungan pekerjaan, yaitu sumber daya dan situasi 

yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan tersebut”. 

Kemampuan reality (knowledge dan skill) merupakan kemampuan kerja 

individu dalam menyelesaikan tugas yang ditanggungnya. Jadi kepuasan kerja 

pegawai yang optimal selain didorong oleh kuatnya kemampuan dan motivasi 

seseorang yang memadai, juga didukung oleh lingkungan yang kondusif. 
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Kemampuan kerja diperlukan mutlak karena dengan kemampuan karyawan 

sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Motivasi merupakan hasrat di dalam 

diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan 

tindakan. Motivasi timbul diakibatkan oleh faktor dari dalam dirinya sendiri 

(faktor intrinsik) dan faktor yang dari luar diri (faktor ekstrinsik). Motivasi 

menggerakkan individu dalam mencapai tujuan organisasi. Pemberian motivasi 

pimpinan kepada pegawai maupun motivasi yang timbul dari diri pegawai itu 

sendiri untuk bekerja sambil berprestasi akan mampu mencapai kinerja yang 

maksimal, tercapainya kinerja organisasi yang maksimal dan tercapainya 

tujuan organisasi (Budi, 2011: 57). 

 

Harapan (expectancy) dan imbal jasa (compensation) merupakan dua hal 

penting dan dapat memberikan motivasi dalam diri seorang pegawai. 

Pemberian kompensasi dapat berdampak negatif apabila dalam pelaksanaannya 

tidak adil dan tidak layak yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan. 

Sehubungan dengan hal tersebut mengingat pemberian kompensasi harus adil 

tentunya harus ada ukuran yang jelas dan transparan misalnya outputnya 

(prestasi kerja yang dicapai). Biasanya kompensasi dirupakan dalam bentuk 

finansial dan non finansial yang mana kedua-duanya akan diberikan dalam 

berbagai kesempatan yang berbeda. Mengenai expectancy, setiap orang akan 

memiliki harapan-harapan yang akan diperoleh dalam melakukan kegiatannya, 

oleh karena itu tanpa adanya nilai harapan yang dimilikinya, seseorang tidak 

akan melakukan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhannya (Hasibuan, 2007: 

89). 

 

Teori Harapan Maslow mengemukakan apabila individu kebutuhannya tidak 

terpenuhi maka individu tersebut akan menunjukkan perilaku kecewa. 

Sebaliknya, jika kebutuhannya terpenuhi maka individu tersebut akan 

memperlihatkan perilaku yang gembira sebagai manifestasi dari rasa puasnya. 

Sehingga dengan adanya rasa puas individu bekerja dengan loyalitas yang 

tinggi, loyalitas yang tinggi menghasilkan kinerja yang maksimal. 

Adapun aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia ini terdiri dari: 

perencanaan sumber daya manusia, pengadaan, pengarahan, pengembangan, 

pemeliharaan, dan pemberhentian. Hal ini ditujukan agar perusahaan dapat 

mengelola sumber daya manusia yang baik secara efektif dan efisien. Salah 
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satu aktivitas dalam pengelolaan SDM adalah rekrutmen dan seleksi. 

Rekrutmen adalah suatu proses pengumpulan sejumlah pelamar yang memiliki 

kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan, untuk 

dipekerjakan di dalam perusahaan (Malthis dalam Mangkunegara, 2001: 31). 

Adapun manfaat dari rekrutmen adalah memiliki fungsi sebagai “the Right 

Man on The Right Place”, dimana hal ini menjadi pegangan bagi para manager 

dalam menempatkan tenaga kerja yang ada di perusahaannya. 

 

Proses Rekrutmen merupakan serangkaian aktivitas untuk mencari dan 

memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan 

pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi 

dalam perencanaan kepegawaian. Sedangkan seleksi merupakan proses 

pemilihan dari sekelompok pelamar atau orang-orang yang memenuhi kriteria 

untuk menempati posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada pada 

perusahaan (Mathis dan Jackson dalam Mangkunegara, 2001: 273). 

 

Berdasarkan hasil observasi diperoleh data proses rekrutmen di bimbingan 

belajar Ganesha Operation Cabang Bandar Lampung sebagai berikut. 

Tabel 2. Hasil Proses Rekrutmen Bimbingan Belajar Ganesha Operation 

Cabang Bandar Lampung 

No Kriteria Kategori Jumlah 

1 Kualifikasi Pendidikan 

SMA/sederajat 6 

Akademi/DIII 7 

Sarjana 48 

Pascasarjana 4 

2 Pengalaman Bekerja 

2 tahun 25 

3-5 tahun 26 

> 5 Tahun 14 

Sumber: HRD Bimbingan Belajar Ganesha Operation 

 

Berdasarkan hail proses rekrutmen dapat dianalisis bahwa berdasarkan 

kualifikasi pendidikan SMA/sederajat sebanyak 6 orang pegawai, yang 

kualifikasi pendidikan akademi/DIII berjumlah sebanyak 7 orang pegawai, 
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yang berkualifikasi pendidikan sarjana berjumlah sebanyak 48 orang pegawai, 

dan yang berkualifikasi pendidikan pascasarjana hanya berjumlah 4 orang 

pegawai. Jumlah pegawai tersebut tersebar berdasarkan tugas pokok dan 

fungsinya. Mulai dari administrasi, pemasaran, pengajar, sampai kepala 

cabang. Sedangkan untuk pengalaman bekerja <2 tahun sebanyak 25 orang 

pegawai, 3-5 tahun sebanyak 26 orang pegawai, dan >5 tahun sebanyak 14 

orang pegawai. 

 

Menurut Mardiana (2005: 15) “Lingkungan kerja adalah lingkungan dimana 

pegawai melakukan pekerjaannya sehari-hari”. Lingkungan kerja yang 

kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan para pegawai untuk dapat 

berkerja optimal. Lingkungan kerja dapat mempengaruhi emosi pegawai. Jika 

pegawai menyenangi lingkungan kerja dimana dia bekerja, maka pegawai 

tersebut akan betah di tempat kerjanya untuk melakukan aktivitas sehingga 

waktu kerja dipergunakan secara efektif dan optimis prestasi kerja pegawai 

juga tinggi. Lingkungan kerja tersebut mencakup hubungan kerja yang 

terbentuk antara sesama pegawai dan hubungan kerja antar bawahan dan atasan 

serta lingkungan fisik tempat pegawai bekerja. 
 

 

Berdasarkan hasil observasi diperoleh data lingkungan kerja di bimbingan 

belajar Ganesha Operation Cabang Bandar Lampung sebagai berikut. 

Tabel 3. Lingkungan Kerja Bimbingan Belajar Ganesha Operation Cabang 

Bandar Lampung 
 

No Lingkungan kerja 
Kriteria 

Kurang Baik Cukup Baik Baik 

1 Suhu Ruangan  √  

2 Kebisingan  √  

3 Penerangan  √  

4 Mutu Udara √   

5 Ukuran Ruang Kerja  √  

6 Pengaturan Ruang 

Kerja 

√   

7 Privasi √   

Sumber: TU Bimbingan Belajar Ganesha Operation 
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Berdasarkan hasil observasi tersebut diperoleh data bahwa lingkungan kerja di 

lembaga bimbingan belajar Ganesha Operation masih kategori kurang baik dan 

cukup baik. Hal tersebut mendukung pendapat Robbins dalam Simamora, 

(2003: 34) lingkungan kerja atau lokasi kerja adalah segala sesuatu yang ada di 

sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugas-

tugas yang dibebankan. 

 

Kemampuan berarti kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam 

tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan juga merupakan dimensi perilaku 

keahlian atau keunggulan seseorang yang mempunyai keterampilan dan 

pengetahuan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemampuan dalam 

organisasi sangat diperlukan terutama untuk menjawab tuntutan organisasi, 

dimana adanya perubahan yang sangat cepat, perkembangan masalah yang 

semakin kompleks dan dinamis, serta ketidakpastian masa depan dalam tatanan 

kehidupan masyarakat (Kreitner dan Kinicki dalam Hasibuan, 2003: 187). 

 

Berdasarkan hasil observasi diperoleh data kemampuan kerja pegawai di 

bimbingan belajar Ganesha Operation Cabang Bandar Lampung sebagai 

berikut. 

Tabel 4. Kemampuan Kerja Pegawai Bimbingan Belajar Ganesha Operation 

Cabang Bandar Lampung 
 

No Kemampuan 
Kriteria 

Kurang Baik Cukup Baik Baik 

1 Kecerdasan numeris  √  

2 Pemahaman Verbal  √  

3 Kecepatan perseptual  √  

4 Penalaran induktif √   

5 Penalaran deduktif √   

6 Visualisasi ruang √   

7 Ingatan  √  

Sumber: TU Bimbingan Belajar Ganesha Operation 

Berdasarkan hasil observasi tersebut diperoleh data bahwa kemampuan kerja 

pegawai di lembaga bimbingan belajar Ganesha Operation masih kategori 
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kurang baik dan cukup baik. Seperti yang diungkapkan oleh Robbins dalam 

Simamora (2003: 53) sebagai berikut: 

“Bila kesesuaian pekerjaan-kemampuan tidak sinkron karena karyawan itu 

mempunyai kemampuan yang jauh melampui persyaratan dari pekerjaan itu, 

ramalan kami akan sangat berlainan. Kemungkinan besar kinerja pekerjaan 

akan memadai, tetapi akan ada ketidakefisienan organisasional dan mungkin 

kemerosotan dalam kepuasan karyawan”. 

 

Motivasi seseorang dipengaruhi oleh stimuli kekuatan intrinsik yang ada pada 

diri seseorang/individu yang bersangkutan, stimuli eksternal mungkin juga 

dapat mempengaruhi motivasi, tetapi motivasi itu sendiri mencerminkan reaksi 

individu terhadap stimuli tersebut. Individu termotivasi berdasarkan berbagai 

motif/keinginan untuk tujuan tertentu. Dengan adanya berbagai 

motif/keinginan seperti motif untuk kerja, prestasi, kekuasaan, keadilan, 

kebutuhan dan lain sebagainya sehingga membentuk sebuah motivasi atau 

disebut juga bentuk-bentuk motivasi (Robbins dalam Simamora, 2003: 208). 

 

Berdasarkan hasil observasi diperoleh data motivasi kerja pegawai di 

bimbingan belajar Ganesha Operation Cabang Bandar Lampung sebagai 

berikut. 

Tabel 5. Motivasi Kerja Pegawai Bimbingan Belajar Ganesha Operation 

Cabang Bandar Lampung 
 

No Motivasi 
Kriteria 

Kurang Baik Cukup Baik Baik 

1 Kebutuhan fisiologis  √  

2 Kebutuhan rasa aman  √  

3 Kebutuhan untuk 

merasa memiliki 

 √  

4 Kebutuhan akan harga 

diri 

 √  

5 Kebutuhan untuk 

mengaktualisasikan 

diri 

√   

Sumber: TU Bimbingan Belajar Ganesha Operation 
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Berdasarkan hasil observasi tersebut diperoleh data bahwa motivasi kerja 

pegawai di lembaga bimbingan belajar Ganesha Operation masih kategori 

kurang baik dan cukup baik. Hal tersebut sesuai dengan Arep dan Tanjung, 

(2004: 12) motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri 

karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi 

perusahaan. Hal lain yang dapat mempengaruhi kinerja selain motivasi adalah 

kemampuan. Karyawan dapat bekerja lebih baik dengan memiliki kemampuan 

yang sesuai di bidang pekerjaan yang digelutinya. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul ”Pengaruh proses rekrutmen,  

lingkungan kerja, kemampuan dan motivasi terhadap kepuasan kerja 

pegawai lembaga Bimbingan Belajar Ganesha Operation Cabang Bandar 

Lampung tahun 2016.” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 

1. Proses rekrutmen di lembaga Bimbingan Belajar Ganesha Operation belum 

menggunakan metode informasi yang baik. 

2. Lingkungan kerja pegawai di lembaga Bimbingan Belajar Ganesha 

Operation yang masih perlu diperhatikan. 

3. Kemampuan kerja pegawai di lembaga Bimbingan Belajar Ganesha 

Operation masih perlu banyak melakukan pelatihan secara baik. 
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4. Motivasi kerja pegawai di lembaga Bimbingan Belajar Ganesha Operation 

yang masih perlu ditingkatkan 

5. Kepuasan kerja pegawai di lembaga Bimbingan Belajar Ganesha Operation 

yang masih rendah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini permasalahanya dibatasi pada proses rekrutmen (X1), 

lingkungan kerja (X2), kemampuan (X3), dan  motivasi (X4) terhadap  

kepuasan kerja pegawai (Y) di Lembaga Bimbingan Belajar Ganesha 

Operation Tahun 2016. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Apakah ada pengaruh proses rekrutmen terhadap kepuasan kerja pegawai 

di Lembaga Bimbingan Belajar Ganesha Operation Cabang Bandar 

Lampung tahun 2016? 

2. Apakah ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja pegawai 

di Lembaga Bimbingan Belajar Ganesha Operation Cabang Bandar 

Lampung tahun 2016? 

3. Apakah ada pengaruh kemampuan terhadap kepuasan kerja pegawai di 

Lembaga Bimbingan Belajar Ganesha Operation Cabang Bandar Lampung 

tahun 2016? 

4. Apakah ada pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja pegawai di 

Lembaga Bimbingan Belajar Ganesha Operation Cabang Bandar Lampung 

tahun 2016? 
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5. Apakah ada pengaruh proses rekrutmen, lingkungan kerja, kemampuan, 

dan motivasi terhadap kepuasan kerja pegawai di Lembaga Bimbingan 

Belajar Ganesha Operation Cabang Bandar Lampung tahun 2016? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, sebagai berikut. 

1. Pengaruh proses rekrutmen terhadap kepuasan kerja pegawai di Lembaga 

Bimbingan Belajar Ganesha Operation Cabang Bandar Lampung tahun 

2016. 

2. Pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja pegawai di Lembaga 

Bimbingan Belajar Ganesha Operation Cabang Bandar Lampung tahun 

2016. 

3. Pengaruh kemampuan terhadap kepuasan kerja pegawai di Lembaga 

Bimbingan Belajar Ganesha Operation Cabang Bandar Lampung tahun 

2016. 

4. Pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja pegawai di Lembaga 

Bimbingan Belajar Ganesha Operation Cabang Bandar Lampung tahun 

2016. 

5. Pengaruh proses rekrutmen, lingkungan kerja, kemampuan, dan motivasi 

terhadap kepuasan kerja pegawai di Lembaga Bimbingan Belajar Ganesha 

Operation Cabang Bandar Lampung tahun 2016. 
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F. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ada dua hal yaitu: 

1. Kegunaan teoritis, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang 

proses rekrutmen, lingkungan kerja, kemampuan, dan motivasi terhadap 

kepuasan kerja pegawai, khususnya bagi peneliti dan masyarakat pada 

umumnya. 

2. Kegunaan Praktis, penelitian ini berguna untuk: 

a. Sumbangan pemikiran bagi pemilik usaha dan bisnis, dan memperoleh 

pengalaman langsung mengenai ilmu Sumber Daya Manusia dan bisnis 

yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. 

b. Sebagai informasi bagi semua pihak yang berkepentingan untuk 

memperoleh informasi secara teoritis serta bahan acuan dan 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut. 

1. Ruang Lingkup Objek 

Pada penelitian ini yang menjadi ruang lingkup objek penelitian adalah  

proses rekrutmen, lingkungan kerja, kemampuan, motivasi, dan kepuasan 

kerja pegawai. 

2. Ruang Lingkup Subjek 

Subjek penelitian ini adalah seluruh pegawai Lembaga Bimbingan Belajar 

Ganesha Operation. 
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3. Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Bimbingan Belajar Ganesha 

Operation Cabang Bandar Lampung. 

4. Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2016. 

5. Ruang lingkup Ilmu Penelitian 

Ruang Lingkup ilmu penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini 

adalah kepuasan kerja pegawai. 

 

 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS  

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Proses Rekrutmen 

a. Pengertian Rekrutmen 

Menurut Simamora (2004: 212) rekrutmen (recruitment) adalah 

serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja 

dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang 

diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi 

dalam perencanaan kepegawaian. Sedangkan menurut Schuller dan 

Jackson dalam Hasibuan (2007: 59) rekrutmen (Recruitment) 

adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang 

lowong. Perekrutan yang efektif akan membawa peluang pekerjaan 

kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan 

keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan. 

Menurut Mangkunegara (2001: 105) rekrutmen merupakan proses 

mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan 

dalam dan oleh suatu organisasi. Sedangkan menurut Handoko (2011: 78) 

rekrutmen merupakan proses komunikasi dua arah. Pelamar-pelamar 

menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apakah rasanya 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/teori-motivasi-kerja.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/manajemen-sumber-daya-manusia-fungsi.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2007/12/komunikasi-arti-fungsi-dan-bentuk.html
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bekerja di dalam organisasi bersangkutan. Organisasi-organisasi sangat 

menginginkan informasi yang akurat tentang seperti apakah pelamar-

pelamar tersebut jika kelak mereka diangkat sebagai pegawai. 

Tujuan Rekrutmen menurut Simamora (2004: 214) proses rekrutmen 

memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut. 

1. Untuk memikat sekumpulan besar pelamar kerja sehingga organisasi 

akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan 

pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi 

standar kualifikasi organisasi. 

2. Tujuan pasca pengangkatan (post-hiring goals) adalah penghasilan 

karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana-pelaksana yang baik 

dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang 

masuk akal. 

3. Upaya-upaya perekrutan hendaknya mempunyai efek luberan 

(spillover effects) yakni citra umum organisasi haruslah menanjak, 

dan bahkan pelamar-pelamar yang gagal haruslah mempunyai kesan-

kesan positif terhadap perusahaan. 

 

b. Sistem Rekrutmen 

Proses rekrutmen meliputi beberapa poin penting, menurut Simamora 

(2004: 221) sebagai berikut. 

1. Penyusunan strategi untuk merekrut. Di dalam penyusunan strategi ini, 

departemen sumber daya manusia bertanggung jawab didalam 

menentukan kualifikasi-kualifikasi pekerjaan, bagaimana karyawan 

akan direkrut, di mana, dan kapan. 

2. Pencarian pelamar-pelamar kerja. Setelah rencana dan strategi 

perekrutan disusun, aktivitas perekrutan sesungguhnya bisa 

berlangsung, melalui sumber-sumber perekrutan yang ada. Banyak 

atau sedikitnya pelamar dipengaruhi oleh usaha dari pihak perekrut di 

dalam menginformasikan lowongan, salah satunya adanya ikatan 

kerjasama yang baik antara perusahaan dengan sumber-sumber 

perekrutan external seperti sekolah, universitas. 

3. Penyisihan pelamar-pelamar yang tidak cocok / penyaringan. Setelah 

lamaran-lamaran diterima, haruslah disaring guna menyisihkan 
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individu yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kualifikasi-

kualifikasi pekerjaan. Di dalam proses ini memerlukan perhatian 

besar khususnya untuk membendung diskualifikasi karena alasan 

yang tidak tepat, sehingga di dalam proses ini dibutuhkan kecermatan 

dari pihak penyaring. 

4. Pembuatan kumpulan pelamar. Kelompok pelamar (applicant pool) 

terdiri atas individu-individu yang telah sesuai dengan kriteria yang 

telah ditetapkan oleh perekrut dan merupakan kandidat yang layak 

untuk posisi yang dibutuhkan. 

 

Menurut Simamora (2004: 246) untuk menciptakan suatu sistem 

rekrutmen yang efektif para manajer dan manajer sumber daya manusia, 

seyogyanya menerapkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut. 

a. Mendiagnosis seefektif mungkin (berdasarkan kendala waktu, sumber 

daya finansial, dan ketersediaan staff pelaksana yang ada) faktor-

faktor lingkungan dan organisasional yang mempengaruhi posisi yang 

perlu diisi dan aktivitas rekrutmen. 

b. Membuat deskripsi, spesifikasi, dan standart kinerja yang rinci. 

c. Menentukan tipe individu-individu yang sering dikaryakan oleh 

organisasi dalam posisi yang sama. 

d. Menentukan kriteria-kriteria rekrutmen. 

e. Mengevaluasi berbagai saluran dan sumber rekrutmen. 

f. Menyeleksi sumber rekrutmen yang kemungkinan menghasilkan 

kelompok kandidat yang paling besar dan paling sesuai pada biaya 

yang serendah mungkin. 

g. Mengidentifikasikan saluran-saluran rekrutmen untuk membuka 

sumber-sumber tersebut, termasuk penulisan iklan, menjadwalkan 

program rekrutmen. 

h. Menyeleksi saluran rekrutmen yang paling efektif biaya. 

i. Menyusun rencana rekrutmen yang mencakup daftar aktivitas dan 

daftar untuk menerapkannya. 

 

 

Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam 

pencapaian tujuan perusahaan. Kelangsungan hidup perusahaan 

tergantung pada sejauh mana perusahaan mampu memanfaatkan peluang 

dan mengatasi ancaman dari lingkungan eksternal dengan segala potensi 
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dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Sumber daya berkualitas 

yang tersedia merupakan kekayaan (asset) yang tidak ternilai bagi 

perusahaan. Perusahaan berusaha memperoleh dan menempatkan 

karyawan yang tepat sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing 

agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Sistem rekrutmen dan penempatan 

kerja karyawan lakukan sesuai dengan potensi sumber daya manusia. 

 

Rekrutmen merupakan suatu keputusan perencanaan manajemen sumber 

daya manusia mengenai jumlah karyawan yang dibutuhkan, kapan 

diperlukan, serta kriteria apa saja yang diperlukan dalam suatu 

organisasi.Rekrutmen pada dasarnya merupakan usaha untuk mengisi 

jabatan atau pekerjaan yang kosong di lingkungan suatu organisasi atau 

perusahaan, untuk itu terdapat dua sumber sumber tenaga kerja yakni 

sumber dari luar (eksternal) organisasi atau dari dalam (internal) 

organisasi. Penarikan (rekrutmen) pegawai merupakan suatu proses atau 

tindakan yang dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan tambahan 

pegawai melalui beberapa tahapan yang mencakup identifikasi dan 

evaluasi sumber-sumber penarikan tenaga kerja, menentukan kebutuhan 

tenaga kerja, proses seleksi, penempatan, dan orientasi tenaga kerja. 

Penarikan pegawai bertujuan menyediakan pegawai yang cukup agar 

manajer dapat memilih karyawan yang memenuhi kualifikasi yang 

mereka perlukan (Mathis dan Jackson dalam Mangkunegara, 2001: 273). 

 

 

Rekrutmen yang efektif memerlukan tersedianya informasi yang akurat 

dan berkesinambungan mengenai jumlah dan kualifikasi individu yang 

diperlukan untuk melaksanakan berbagai pekerjaan dalam 

organisasi. Aktivitas rekrutmen akan menyisihkan pelamar yang kurang 

tepat dan memfokuskan upayanya pada calon yang akan dipanggil 

kembali. Aktivitas rekrutmen dapat membangun opini publik yang 
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menguntungkan dengan cara mempengaruhi sikap para pelamar 

sedemikian rupa terlepas mereka diangkat atau tidak. 

 

Hasibuan (2008: 41) menyatakan bahwa rekrutmen merupakan usaha 

mencari dan mempengaruhi tenaga kerja, agar mau melamar lowongan 

pekerjaan yang ada dalam suatu organisasi. Sedangkan pengertian 

rekrutmen menurut Simamora (2004: 170) merupakan serangkaian 

aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, 

kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi 

kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. 

Aktivitas rekrutmen dimulai pada saat calon mulai dicari, dan berakhir 

pada saat lamaran mereka diserahkan. 

 

Handoko (2008: 69) menjelaskan bahwa rekrutmen merupakan proses 

pencarian dan “pemikatan” para calon karyawan (pelamar) yang mampu 

untuk melamar sebagai karyawan. Lebih jauh lagi, Rivai (2009: 1) 

menjelaskan rekrutmen sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dimulai 

ketika sebuah perusahaan memerlukan tenaga kerja dan membuka 

lowongan sampai mendapatkan calon yang diinginkan atau memenuhi 

kualifikasi sesuai dengan jabatan yang ada. 

 

Rekrutmen merupakan masalah yang penting bagi perusahaan dalam hal 

pengadaan tenaga kerja. Jika suatu rekrutmen berhasil dengan kata lain 

banyak pelamar yang memasukkan lamarannya, maka peluang 
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perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang terbaik akan menjadi 

semakin terbuka lebar, karena perusahaan memiliki banyak pilihan yang 

terbaik dari para pelamar yang ada. 

 

Nawawi (2008: 167) mengemukakan terdapat 4 (empat) sikap yang 

berbeda dalam lingkungan organisasi/perusahaan dalam melakukan 

rekrutmen. Keempat sikap dalam rekrutmen tersebut dapat dijabarkan 

sebagai berikut. 

a. Sikap pasif tanpa diskriminasi, sikap ini merupakan sikap 

para eksekutif dilingkungan organisasi/perusahaan untuk meniadakan 

perbedaan dan memberlakukan secara sama dalam mengangkat, 

menggaji dan memberikan promosi bagi para calon dan para pekerja. 

b. Rekrutmen berdasarkan perbedaan, rekrutmen ini dilakukan secara 

aktif untuk mengelompokkan para pelamar, dengan hanya menerima 

kelompok tertentu. 

c. Rekrutmen berdasarkan prioritas, rekrutmen ini dilakukan dengan 

mendahulukan atau memprioritaskan kelompok tertentu. 

d. Rekrutmen dengan penjatahan, rekrutmen ini dilakukan dengan 

menetapkan jatah untuk kelompok tertentu. 

 

 

Berdasarkan keempat sikap tersebut, maka keputusan dalam rekrutmen 

dan pengaturan staff sebaiknya dilakukan berdasarkan kasus masing-

masing. Dengan demikian ras dan jenis kelamin yang seringkali menjadi 

masalah, dapat dijadikan salah satu faktor saja dalam pengambilan 

keputusan untuk menerima atau menolak calon pelamar. Keputusan harus 

berdasarkan pada kombinasi semua faktor yang ada, dengan harus 

mengutamakan hasil skor (nilai) tes sebagai usaha dalam memprediksi 

kemampuan calon sebelum diterima. 
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Menurut Handoko (2008: 70), proses rekrutmen (penarikan) memiliki 

beberapa istilah popular; Job Analysis, Job Description, Job 

Specification, Job Evaluation, dan Job Classification. Uraiannya adalah 

sebagai berikut.  

1) Job Analysis (Analisis Jabatan) 

Merupakan prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan 

persyaratan, ketrampilan dari sebuah pekerjaan dan jenis orang yang 

akan dipekerjakan. 

2) Job Description (Uraian Jabatan) 

Uraian jabatan adalah  mengihktisarkan  fakta-

fakta  yang  diberikan  olehanalisis jabatan dalam susunan yang 

sistematis. Uraian jabatan merupakan garis-garis besar yang ditulis dan 

dimaksudkan untuk memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang 

penting dari jabatan yang diperlukan. 

3) Job Specification (Persyaratan Jabatan) 

Persyaratan pekerjaan adalah  catatan  mengenai  syarat-

syarat  minimum yang harus dimiliki untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan dengan baik. 

4) Job Evaluation (Penilaian Jabatan) 

Penilaian jabatan adalah kegiatan yang dilakukan guna 

membandingkan nilai dari suatu jabatan dengan nilai dari jabatan 

dengan jabatan lainnya. 

5) Job Classification (Penggolongan jabatan) 

Penggolongan jabatan adalah pengelompokan jabatan-jabatan yang 

memiliki nilai yang sama. 

 

 

Berdasarkan kelima penjelasan mengenai mengenai proses rekrutmen 

tersebut. Setiap istilah mempunyai kualifikasi masing-masing sesuai 

dengan lowongan pekerjaan yang dibutuhkan. Menurut Hasibuan (2008: 

42), dasar penarikan calon karyawan harus ditetapkan lebih dahulu 

supaya para pelamar yang akan memasukkan lamarannya sesuai dengan 

pekerjaan atau jabatan yang diminatinya. Dasar penarikan harus 

berpedoman pada spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan untuk 
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menduduki jabatan tersebut. Job Specification harus diuraikan secara 

terperinci dan jelas agar para pelamar mengetahui kualifikasi yang 

dituntut oleh lowongan kerja tersebut. Jika spesifikasi pekerjaan dijadikan 

dasar dan pedoman penarikan, maka karyawan yang diterima akan sesuai 

dengan uraian pekerjaan dari jabatan yang diperlukan oleh perusahaan. 

 

Menurut Sastrohadiwiryo (2002: 162) rekrutmen merupakan masalah 

penting dalam pengadaan tenaga kerja. Oleh karena itu dalam 

melaksanakan rekrutmen perusahaan harus mempertimbangkan beberapa 

hal penting yang menjadi dasar perekrutan tenaga kerja, yaitu: 

a) Rekrutmen dilaksanakan sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah 

ditetapkan. 

b) Rekrutmen dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan 

perusahaan yang telah ditentukan. 

c) Rekrutmen dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai prosedur 

perekrutan perusahaan. 

 

 

Rekrutmen dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Setelah diketahui 

spesifikasi jabatan atau pekerjaan karyawan yang diperlukan, maka harus 

ditentukan sumber-sumber penarikan calon karyawan. Sumber penarikan 

calon karyawan bisa berasal dari internal dan eksternal perusahaan. 

a) Sumber Internal 

Sumber internal menurut Hasibuan (2008: 43) adalah karyawan yang 

akan mengisi lowongan kerja yang diambil dari dalam perusahaan 

tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan mutasi atau 

memindahkan karyawan yang memenuhi spesifikasi jabatan atau 

pekerjaan tersebut. Pemindahan karyawan bersifat vertikal (promosi 

atau demosi) maupun bersifat horizontal. Jika masih ada karyawan 

yang dapat memenuhi spesifikasi pekerjaan, sebaiknya perusahaan 

mengambil dari dalam perusahaan khususnya untuk jabatan 
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manajerial. Hal ini sangat penting untuk memberikan kesempatan 

promosi bagi karyawan yang ada. 

 

Adapun kebaikan dari sumber internal yaitu : 

1. Tidak terlalu mahal. 

2. Dapat memelihara loyalitas dan mendorong motivasi karyawan 

yang ada. 

3. Karyawan telah biasa dengan suasana dan budaya perusahaan 

Sedangkan kelemahan dari sumber internal yaitu : 

1.         Pembatasan terhadap bakat-bakat 

2.         Mengurangi peluang 

3.         Dapat meningkatkan perasaan puas diri 

 

Adapun sumber-sumber internal antara lain melalui : 

1. Penawaran terbuka untuk suatu jabatan (Job Posting Program). 

Merupakan sistem mencari pekerja yang memiliki kemampuan 

tinggi untuk mengisi jabatan yang kosong dengan memberikan 

kesempatan kepada semua karyawan yang berminat. 

2. Perbantuan pekerja (Departing Employees). 

Rekrutmen ini dapat dilakukan melalui perbantuan pekerja untuk 

suatu jabatan dari unit kerja lain. 

 

b)  Sumber Eksternal 

Menurut Hasibuan (2008: 34), sumber eksternal adalah karyawan yang 

akan mengisi jabatan yang lowong yang dilakukan perusahaan dari 

sumber-sumber yang berasal dari luar perusahaan. Sumber-sumber 

ekternal berasal dari : 

1. Kantor penempatan tenaga kerja 

2. Lembaga-lembaga pendidikan 
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3. Refrensi karyawan atau rekan 

4. Serikat-serikat buruh 

5. Pencangkokan dari perusahaan lain 

6. Nepotisme atau leasing 

7. Pasar tenaga kerja dengan memasang iklan pada media massa 

8. Sumber-sumber lainnya. 

 

 

2. Lingkungan Kerja 

Menurut Mardiana (2005: 15) “Lingkungan kerja adalah lingkungan dimana 

pegawai melakukan pekerjaannya sehari-hari”. Lingkungan kerja yang kondusif 

memberikan rasa aman dan memungkinkan para pegawai untuk dapat berkerja 

optimal. Lingkungan kerja dapat mempengaruhi emosi pegawai. Jika pegawai 

menyenangi lingkungan kerja dimana dia bekerja, maka pegawai tersebut akan 

betah di tempat kerjanya untuk melakukan aktivitas sehingga waktu kerja 

dipergunakan secara efektif dan optimis prestasi kerja pegawai juga tinggi. 

Lingkungan kerja tersebut mencakup hubungan kerja yang terbentuk antara 

sesama pegawai dan hubungan kerja antar bawahan dan atasan serta lingkungan 

fisik tempat pegawai bekerja. 

 

Selanjutnya menurut Sedarmayati (2009: 21) definisi lingkungan kerja adalah 

keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya di 

mana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik 

sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. 

 

Lingkungan kerja atau lokasi kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar 

para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugas-tugas 

yang dibebankan (Robbins dalam Simamora, 2003: 34). Lingkungan kerja 

menurut Rivai (2006: 165) adalah keseluruhan sarana dan prasarana yang ada di 

sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan itu sendiri. Lingkungan 

kerja ini akan meliputi tempat kerja, fasilitas dan alat bantu kerja, kebersihan, 

pencahayaan dan ketenangan. Menurut Nitisemito (2008: 183) lingkungan kerja 
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adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar para pekerja dan yang 

dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya, misalnya kebersihan, musik, dan lain-lain. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dianalisis bahwa lingkungan kerja 

adalah faktor-faktor fisik yang ada disekitar pekerjaan yang dapat 

mempengaruhi karyawan dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan 

padanya. Kemudian dapat dipahami bahwa lingkungan kerja sangat besar 

pengaruhnya terhadap kebiasaan-kebiasaan karyawan dalam melakukan 

pekerjaannya. Apabila lingkungan kerja yang ada di sekitar karyawan baik, 

maka karyawan akan mempunyai disiplin kerja yang tinggi dan otomatis akan 

terjalim kerja sama yang baik dalam perusahaan sehingga akan berpengaruh 

pada kepuasan kerja karyawan. Tetapi, apabila lingkungan kerja yang ada di 

sekeliling karyawan buruk maka akan menyebabkan rendahnya disiplin kerja 

sehingga kepuasan kerja akan menurun. 

 

Secara garis besar menurut Sedarmayanti, (2001 : 21), terdapat 2 jenis 

lingkungan kerja, yaitu:  

a. Lingkungan kerja fisik 

Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang dapat 

mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Menurut Sedarmayanti (2009: 22) “lingkungan kerja fisik adalah semua 

yang terdapat disekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai 
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baik secara langsung maupun tidak langsung”. Menurut Sarwono (2005: 86) 

“Lingkungan kerja fisik adalah tempat kerja pegawai melakukan 

aktivitasnya”. Lingkungan kerja fisik mempengaruhi semangat dan emosi 

kerja para karyawan. Faktor-faktor fisik ini mencakup suhu udara di tempat 

kerja, luas ruang kerja, kebisingan, kepadatan, dan kesesakan. Faktor-faktor 

fisik ini sangat mempengaruhi tingkah laku manusia. 

b. Lingkungan kerja non-fisik 

Lingkungan kerja non-fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang 

berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun 

sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan. Menurut 

Sedarmayanti (2009: 31) menyatakan bahwa lingkungan kerja non fisik 

adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, 

baik dengan atasan maupun dengan sesama rekan kerja ataupun hubungan 

dengan bawahan”.  

 

Menurut Sedarmayanti (2001: 146) adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja dikaitkan dengan kemampuan 

karyawan, diantaranya adalah : 

1) Penerangan/ cahaya di tempat kerja; 

2) Temperatur/suhu udara di tempat kerja; 

3) Kelembaban di tempat kerja; 

4) Sirkulasi udara di tempat kerja; 

5) Kebisingan di tempat kerja; 

6) Getaran mekanis di tempat kerja; 

7) Tata warna di tempat kerja; 

8) Dekorasi di tempat kerja (layout); 

9) Musik di tempat kerja; 
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10) Keamanan di tempat kerja 

 

 

Menurut Ishak dan Tanjung (2003: 26), manfaat lingkungan kerja adalah 

menciptakan gairah kerja, sehingga produktivitas dan prestasi kerja meningkat. 

Sementara itu, manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang 

termotivasi adalah pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat. Yang artinya 

pekerjaan diselesaikan sesuai standard yang benar dan dalam skala waktu yang 

ditentukan. Prestasi kerjanya akan dipantau oleh individu yang bersangkutan, 

dan tidak akan menimbulkan terlalu banyak pengawasan serta semangat 

juangnya akan tinggi. 

 

Selanjutnya menurut Sarwono (2005: 86) “Peningkatan suhu dapat 

menghasilkan kenaikan prestasi kerja tetapi dapat pula malah menurunkan 

prestasi kerja.” Kenaikan suhu pada batas tertentu menimbulkan semangat yang 

merangsang prestasi kerja tetapi setelah melewati ambang batas tertentu 

kenaikan suhu ini sudah mulai mengganggu suhu tubuh yang mengakibatkan 

terganggunya pula prestasi kerja (Sarwono,2005: 87).  

 

Menurut Robbins dalam Simamora (2002: 36) Lingkungan kerja fisik juga 

merupakan faktor penyebab strees kerja pegawai yang berpengaruh pada 

prestasi kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja fisik adalah: 

(a) suhu, (b) kebisingan, (c) penerangan, (d) mutu udara.” 

a) Suhu  

Suhu adalah suatu variabel dimana terdapat perbedaan individual yang 

besar. Dengan demikian untuk memaksimalkan produktivitas, adalah 

penting bahwa pegawai bekerja di suatu lingkungan dimana suhu diatur 

sedemikian rupa sehingga berada diantara rentang kerja yang dapat 

diterima setiap individu. 
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b) Kebisingan  

Bukti dari telaah-telaah tentang suara menunjukkan bahwa suara-suara 

yang konstan atau dapatdiramalkan pada umumnya tidak menyebabkan 

penurunan prestasi kerja sebaliknya efek dari suara-suara yang tidak dapat 

diramalkan memberikan pengaruh negatif dan mengganggu konsentrasi 

pegawai.  

c) Penerangan  

Bekerja pada ruangan yang gelap dan samar-samar akan menyebabkan 

ketegangan pada mata. Intensitas cahaya yang tepat dapat membantu 

pegawai dalam memperlancar aktivitas kerjanya. Tingkat yang tepat dari 

intensitas cahaya juga tergantung pada usia pegawai. Pencapaian prestasi 

kerja pada tingkat penerangan yang lebih tinggi adalah lebih besar 

untukpegawai yang lebih tua dibanding yang lebih muda.  

d) Mutu Udara  

Merupakan fakta yang tidak bisa diabaikan bahwa jika menghirup udara 

yang tercemar membawa efek yang merugikan pada kesehatan pribadi. 

Udara yang tercemar dapat mengganggu kesehatan pribadi pegawai. Udara 

yang tercemar di lingkungan kerja dapat menyebabkan sakit kepala, mata 

perih, kelelahan, lekas marah dan depresi. 

 

 

Faktor lain yang mempengaruhi lingkungan kerja fisik adalah rancangan ruang 

kerja. Rancangan ruang kerja yang baik dapat menimbulkan kenyamanan bagi 

pegawai di tempat kerjanya. Faktor-faktor dari rancangan ruang kerja tersebut 

menurut Robbins dalam Hasibuan (2002: 318) terdiri atas : “(a) Ukuran ruang 

kerja, (b) Pengaturan ruang kerja, (c) Privasi”. 

a) Ukuran ruang kerja  

Ruang kerja sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Ruang kerja yang 

sempit dan membuat pegawai sulit bergerak akan menghasilkan prestasi 

kerja yang lebih rendah jika dibandingkan dengan karyawan yang memiliki 

ruang kerja yang luas.  

b) Pengaturan ruang kerja  

Jika ruang kerja merujuk pada besarnya ruangan per pegawai, pengaturan 

merujuk pada jarak antara orang dan fasilitas. Pengaturan ruang kerja itu 

penting karena sangat dipengaruhi interaksi sosial. Orang lebih mungkin 

berinteraksi dengan individu-individu yang dekat secara fisik. Oleh karena 

itu lokasi kerja karyawan mempengaruhi informasi yang ingin diketahui.  
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c) Privasi  

Privasi dipengaruhi oleh dinding, partisi, dan sekatan-sekatan fisik lainnya. 

Kebanyakan pegawai menginginkan tingkat privasi yang besar dalam 

pekerjaan mereka (khususnya dalam posisi manajerial, dimana privasi 

diasosiasikan dalam status). Namun kebanyakan pegawai juga menginginkan 

peluang untuk berinteraksi dengan rekan kerja, yang dibatasi dengan 

meningkatnya privasi. Keinginan akan privasi itu kuat dipihak banyak orang. 

Privasi membatasi gangguan yang terutama sangat menyusahkan orang-

orang yang melakukan tugas-tugas rumit. 

 

 

Lingkungan kerja non fisik ini merupakan lingkungan kerja yang tidak bisa 

diabaikan. Menurut Nitisemito (2001: 171) perusahan hendaknya dapat 

mencerminkan kondisi yang mendukung kerja sama antara tingkat atasan, 

bawahan maupun yang memiliki status jabatan yang sama di perusahaan. 

Kondisi yang hendaknya diciptakan adalah suasana kekeluargaan, komunikasi 

yang baik dan pengendalian diri. Membina hubungan yang baik antara sesama 

rekan kerja, bawahan maupun atasan harus dilakukan karena kita saling 

membutuhkan. Hubungan kerja yang terbentuk sangat mempengaruhi 

psikologis karyawan.  

 

Menurut Mangkunegara (2000: 9), untuk menciptakan hubungan hubungan 

yang harmonis dan efektif, pimpinan perlu : (1) meluangkan waktu untuk 

mempelajari aspirasi-aspirasi emosi pegawai dan bagaimana mereka 

berhubungan dengan tim kerja dan (2) menciptakan suasana yang 

meningkatkatkan kreativitas. Pengelolaan hubungan kerja dan pengendalian 

hubungan kerja dan pengendalian emosional di tempat kerja itu sangat perlu 

untuk diperhatikan karena akan memberikan dampak terhadap prestasi kerja 

pegawai. Hal ini disebabkan karena manusia itu bekerja bukan sebagai mesin. 

Manusia mempunyai perasaan untuk dihargai dan bukan bekerja untuk uang 

saja. 

 

 

 

 



28 

 

3. Kemampuan 

Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan tinggi sangat menunjang 

tercapainya visi dan misi organisasi untuk segera maju dan berkembang pesat, 

guna mengantisipasi kompetisi global. Kemampuan yang dimiliki seseorang 

akan membuatnya berbeda dengan yang mempunyai kemampuan rata-rata atau 

biasa saja. Menurut Amini (2004: 48) mendefinisikan kemampuan adalah “satu 

keadaan di mana seseorang siap dalam menghadapi segala situasi dengan 

bekerja dan resiko yang harus diterima”. Robbins (2003: 50) mendefinisikan 

kemampuan (ability) adalah “suatu kapasitas seorang individu untuk 

mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan”.  Kreitner dan Kinicki 

(2003: 185) mendefinisikan kemampuan yaitu “Karakteristik stabil yang 

berkaitan dengan kemampuan maksimum fisik dan mental seseorang”. 

 

Ivancevich, Konopaske, Matteson dalam Mangkunegara (2006: 217) 

mendefenisikan ”Kemampuan adalah bakat seseorang untuk melakukan tugas 

fisik ataupun mental”. Sedangkan menurut Sule dan  Saefullah (2005: 235) 

menyebutkan ”Kemampuan, yaitu kapabilitas dari tenaga kerja atau SDM untuk 

melakukan pekerjaan”. 

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dianalisis bahwa kemampuan merupakan 

potensi yang dimiliki oleh seorang pegawai dalam menyelesaikan tugasnya 

secara cepat dan tepat sesuai dengan metode atau standar kerja yang 

diwujudkan dalam pelaksanaan tugasnya. 
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Menurut Robbins dalam Simamora (2003: 50) yang menyatakan bahwa 

“kemampuan-kemampuan keseluruhan dari seorang individu pada hakekatnya 

tersusun dari dua perangkat faktor: kemampuan intelektual dan kemampuan 

fisik”. Kemampuan intelektual merupakan kemampuan yang diperlukan untuk 

mengerjakan kegiatan mental. Kemampuan fisik merupakan kemampuan yang 

diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, 

kekuatan dan ketrampilan serupa. Uji Intellegience Quotient (IQ), misalnya 

dirancang untuk memastikan kemampuan-kemampuan intelektual umum 

seseorang. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Kreitner dan Kinicki dalam 

Mangkunegara (2003: 187) tentang kemampuan yang terdiri dari: “Pertama 

digolongkan sebagai suatu kemampuan mental yang dibutuhkan untuk semua 

tugas kognitif. Yang kedua tugas-tugas unik yang dilakukan”. 

 

Menurut Robbins dalam Simamora (2003: 70) menyebutkan “Kemampuan 

langsung mempengaruhi tingkat kinerja dan kepuasan karyawan melalui 

kecocokan antara jabatan-kemampuan”. Sementara Mathis dan Jackson dalam 

Hasibuan (2001: 83) menyatakan bahwa “kinerja seseorang tergantung pada 

tiga faktor: kemampuan untuk mengerjakan pekerjaannya, tingkat usaha, dan 

dukungan yang diberikan pada orang tersebut”. 

 

Kemampuan-kemampuan keseluruhan dari seorang individu pada hakekatnya 

tersusun dari dua perangkat faktor: kemampuan intelektual dan kemampuan 

fisik. Lebih lanjut menurut Robbin dalam Handoko (2003: 50) menyatakan 
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“kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk 

mengerjakan kegiatan mental”. Sedangkan kemampuan fisik adalah 

kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut 

stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan serupa. 

 

Ada tujuh dimensi yang paling digunakan untuk menyusun kemampuan 

intelektual yaitu kemahiran berhitung, pemahaman (comprehension) verbal, 

kecepatan perpeptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi ruang, 

dan ingatan (memori). Pekerjaan yang berbeda-beda dalam tuntutan yang 

diinginkan perusahaan itu menuntut karyawan mengeluarkan kemampuan 

intelektual mereka. Semakin banyak tuntutan yang ada dalam pekerjaan, 

semakin tinggi pula kecerdasan umum dan kemampuan verbal yang diperlukan 

untuk melakukan pekerjaan itu dengan sukses (Mathis dan Jackson dalam 

Mangkunegara, 2001: 83) 

 

Sementara kemampuan intelektual memainkan peran yang lebih besar dalam 

pekerjaan-pekerjaan rumit, kemampuan fisik yang khusus memiliki makna 

penting untuk melakukan dengan sukses pekerjaan-pekerjaan yang kurang 

menuntut yang kurang menuntut keterampilan. Misalnya pekerjaan yang 

menuntut stamina, kecekatan tangan, atau bakat-bakat serupa menuntut 

manajemen untuk mengenali kapabilitas fisik seorang karyawan. 

 

Kemampuan intelektual atau fisik yang khusus yang diperlukan untuk kinerja 

yang memadai pada suatu pekerjaan bergantung pada persyaratan kemampuan 

dari pekerjaan itu. Seperti pilot pesawat terbang memerlukan kemampuan-

kemampuan visualisasi yang kuat, eksekutif senior memerlukan kemampuan 

verbal, wartawan dengan kemampuan penalaran yang lemah kemungkinan 

besar akan mendapatkan kesulitasn dalam memenuhi standar kinerja pekerjaan 

yang minimum. Hal ini mengarah kepada interaksi antara keduanya. Interaksi 

sesuai antara kemampuan dengan tuntutan pekerjaan akan membuahkan hasil 

(Kreitner dan Kinicki dalam Hasibuan, 2003: 187). 
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Seperti yang diungkapkan oleh Robbins dalam Hasibuan (2003: 53) sebagai 

berikut: 

“Bila kesesuaian pekerjaan-kemampuan tidak sinkron karena karyawan itu 

mempunyai kemampuan yang jauh melampui persyaratan dari pekerjaan itu, 

ramalan kami akan sangat berlainan. Kemungkinan besar kinerja pekerjaan 

akan memadai, tetapi akan ada ketidakefisienan organisasional dan mungkin 

kemerosotan dalam kepuasan karyawan”. 

 

Kemampuan yang berada jauh di atas yang diisyaratkan dapat mengurangi 

kepuasan kerja karyawan itu bila karyawan itu sangat berhasrat menggunakan 

kemampuannya dan ia akan frustasi oleh keterbatasan pekerjaan itu. Selain itu 

kemampuan fisik juga mempunyai dimensi-dimensi, dalam hal ini menurut 

Robbins dalam Simamora (2003: 53) kemampuan fisik terdiri dari: 

a) Faktor-faktor kekuatan meliputi kekuatan dinamis, kekuatan tubuh, 

kekuatan statis dan kekuatan lainnya. 

b) Faktor-faktor keluwesan, meliputi keluwesan extent dan keluwesan 

dinamis. 

c) Faktor-faktor lain meliputi koordinasi tubuh, keseimbangan, dan stamina. 

 

Kemampuan intelektual dan fisik yang diperlukan untuk kinerja yang memadai 

pada suatu pekerjaan, bergantung pada persyaratan kemampuan yang diminta 

dari pekerjaan itu. Jadi misalnya, pilot pesawat terbang memerlukan baik 

visualisasi-ruang yang kuat maupun koordinasi tubuh. Eksekutif senior 
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memerlukan kemampuan verbal, pekerja konstruksi bangunan tinggi 

memelrukan keseimbangan, dan wartawan dengan kemampuan yang lemah 

kemungkinan besar akan mendapatkan kesulitan dalam memenuhi standar 

kinerja pekerjaan yang minimum. 

 

Dimensi kemampuan intelektual yang dikemukakan oleh Robbins dalam 

Simamora (2003: 51) yang dapat dijadikan indikator pengukuran kemampuan 

intelektual dalam pekerjaan, yaitu: 

1) Kecerdasan numeris: kemampuan untuk berhitung dengan cepat dan tepat. 

2) Pemahaman verbal: kemampuan memahami apa yang dibaca atau didengar 

serta berhubungan kata satu sama lain. 

3) Kecepatan perseptual: kemampuan mengenali kemiripan dan beda visual 

dengan cepat dan tepat. 

4) Penalaran induktif: kemampuan mengenai suatu urutan logis dalam suatu 

masalah dan kemudian memecahkan masalah itu. 

5) Penalaran deduktif: kemampuan menggunakan logika dan menilai implikasi 

dari suatu argumen. 

6) Visualisasi ruang: kemampuan membayangkan bagaimana suatu objek akan 

tampak seandainya posisinya dalam ruang dirubah. 

7) Ingatan: kemampuan menahan dan mengenang kembali pengalaman masa 

lalu. 

 

Sementara indikator pengukuran kemampuan fisik mengadaptasi dimensi 

kemamuan fisik yang dikemukakan oleh Robbins dalam Hasibuan (2003: 53), 

yaitu: 

1) Faktor-faktor kekuatan meliputi kekuatan dinamis, kekuatan tubuh, 

kekuatan statis dan kekuatan lainnya. 

2) Faktor-faktor keluwesan, meliputi keluwesan extent dan keluwesan 

dinamis. 
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3) Faktor-faktor lain meliputi koordinasi tubuh, keseimbangan, dan stamina. 

 

4. Motivasi 

Sumber daya manusia dapat digerakkan dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi, maka perlu dipahami motivasi mereka dalam bekerja terutama untuk 

para karyawan adalah penekanan pada motivasi kerja mereka. Pemberian 

motivasi pimpinan kepada karyawan maupun motivasi yang timbul dari diri 

karyawan itu sendiri untuk bekerja sambil berprestasi akan mampu mencapai 

kinerja yang maksimal, tercapainya kinerja organisasi yang maksimal dan 

tercapainya tujuan organisasi (Mathis dan Jackson dalam Mangkunegara, 2001: 

89). 

 

 

Menurut Arep dan Tanjung (2004: 12) menyatakan bahwa “motivasi ialah 

sesuatu yang pokok, yang menjadi dorongan seseorang untuk bekerja”. 

Sedangkan menurut Kreitner dan Kinicki (2003: 248) menyatakan pendapatnya 

tentang pengertian motivasi adalah “proses psikolofis yang meningkatkan dan 

mengarahkan perilaku untuk mencapai tujuan”. Mathis dan Jackson dalam 

Hasibuan (2001: 89), menyatakan “motivasi merupakan hasrat di dalam 

seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan”. Robbins 

dalam Simamora (2003: 208) memberkan definisi motivasi sebagai sebagai 

“kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan 

organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi 

beberapa kebutuhan individual” 

 

Motivasi seseorang dipengaruhi oleh stimuli kekuatan intrinsik yang ada pada 

diri seseorang/individu yang bersangkutan, stimuli eksternal mungkin juga 

dapat mempengaruhi motivasi, tetapi motivasi itu sendiri mencerminkan reaksi 

individu terhadap stimuli tersebut. Individu termotivasi berdasarkan berbagai 

motif/keinginan untuk tujuan tertentu. Dengan adanya berbagai motif/keinginan 

seperti motif untuk kerja, prestasi, kekuasaan, keadilan, kebutuhan dan lain 
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sebagainya sehingga membentuk sebuah motivasi atau disebut juga bentuk-

bentuk motivasi (Robbins dalam Hasibuan, 2003: 208). 

 

Berdasarkan pendapat tersebut ada berbagai motif seseorangkan termotivasi 

untuk melakukan hal yag terbaik atau tujuan tertentu. Motif seseorang tersebut 

antara lain motif untuk kerja, prestasi, kekuasaan, keadilan, kebutuhan dan lain 

sebagainya. Selain itu ada yang termotivasi untuk pemenuhan kebutuhan. 

Kebutuhan pada dasarnya meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, 

kebutuhan sosial, kebutuhan dihargai, dan kebutuhan aktualisasi diri. 

Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling dasar seperti rasa lapar, 

haus, perlindungan (pakaian dan perumahan), seks dan kebutuhan dasar 

lainnya. Kebutuhan keamanan seperti keselamatan dan perlindungan terhadap 

kerugian fisik. Kebutuhan sosial atau berafiliasi (bermasyarakat) mencakup 

kasih sayang, rasa dimiliki, dan diterima oleh lingkungan sekitarnya. 

Kebutuhan akan dihargai seperti harga diri, prestasi, status, perhatian. 

Sedangkan kebutuhan aktualisasi diri dapat berupa keinginan mengembangkan 

diri, mencapai hasil yang potensial, dan pemenuhan diri (Mangkunegara, 2003: 

248). 

 

Berbagai motif seseorang akan termotivasi. Selain itu, menurut Arep dan 

Tanjung (2004: 12) ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk memotivasi 

seseorang, yaitu: peran, perlakuan dan penghargaan dan yang paling penting 

dalam memotivasi, sasaran yang paling tepat adalah memotivasi 

rohani/kalbunya. Motivasi juga dapat terbentuk dari harapan, yang mengaitkan 

motivasi dengan harapan yang diterima individu. Seorang individu dimotivasi 

untuk menjalankan tingkat upaya yang lebih tinggi bila menyakini upaya akan 

menghantar ke suatu penilaian kinerja yang baik; suatu penilaian yang baik 

akan mendorong ganjaran seperti bonus, kenaikan gaji, atau pun promosi, dan 
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ganjaran-ganjaran tersebut akan memuaskan tujuan-tujuan pribadi. Dengan 

demikian dalam teori harapan, motivasi dirumuskan dalam bentuk: (1) motivasi 

kinerja: yang dihubungkan dengan upaya dan hasil/kinerja yang diharapkan; (2) 

motivasi ganjaran: yang dihubungkan dengan kinerjayang baik akan 

memberikan ganjaran yang setimpal; (3) motivasi tujuan pribadi: merupakan 

ganjaran akan memenuhi tujuan pribadi yang akan memenuhi kebutuhan 

pribadi. 

 

 

Berdasarkan beberapa teori tentang motivasi yang dikemukakan para ahli di 

atas, maka dapat dianalisis bahwa bentuk-bentuk motivasi antara lain: motivasi 

berprestasi/kinerja, motivasi kekuasaan, motivasi berafiliasi/sosial, motivasi 

ganjaran/umpan balik, dan motivasi pribadi. 

 

Beberapa teori motivasi menurut Mathis dan Jackson dalam Simamora, (2003: 

248), adalah sebagai berikut. 

a. Teori Kebutuhan Maslow 

Kebutuhan seorang individu dimulai dari kebutuhan yang paling dasar, 

seperti rasa lapar, haus, perlindungan (pakaian dan perumahan), dan 

kebutuhan dasar lainnya. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi kemudian 

individu akan meningkatkan kebutuhannya, seperti berjenjang mulai dari 

yang terpenting sampai yang bersifat lux (mewah). Setelah kebutuhan dasar 

terpenuhi, individu akan memenuhi kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, 

kebutuhan dihargai, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan keamanan 

seperti keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik. Kebutuhan 

sosial atau berafiliasi (bermasyarakat) mencakup kasih sayang, rasa 

dimiliki, dan diterima oleh lingkungan sekitarnya. Kebutuhan akan dihargai 

seperti harga diri, prestasi, status, perhatian. Sedangkan kebutuhan 

aktualisasi diri dapat berupa keinginan mengembangkan diri, mencapai 

hasil yang potensial, dan pemenuhan diri. Teori kebutuhan Maslow ini 

dikenal dengan Hierarki Maslow yang terdiri atas  yaitu: (1) Kebutuhan 

fisiologis, (2) Kebutuhan rasa aman, (3) Kebutuhan untuk merasa memiliki, 

(4) Kebutuhan akan harga diri, dan (5) Kebutuhan untuk 

mengaktualisasikan diri. 

 

 

 



36 

 

b. Teori Kebutuhan McClelland 

Teori Motivasi McClelland dikembangkan oleh David McClelland, seorang 

psikolog yang terkenal, telah mempelajari hubungan antara kebutuhan 

dengan perilaku. Teori ini juga merupakan pengembangan dari Teori 

Kebutuhan Maslow. Teori Kebutuhan McClelland (Robbins dalam 

Hasibuan, 2003: 216), hal-hal yang memotivasi seseorang difokuskan pada 

tiga kebutuhan yaitu: 

1) Kebutuhan akan prestasi: Dorongan untuk mengungguli, berprestasi 

sehubungan dengan seperangkat standar, bergulat untuk sukses. 

2) Kebutuhan akan kekuasaan: Kebutuhan untuk membuat orang lain 

berperilaku dalam suatu cara yang orang-orang itu [tanpa dipaksa] tidak 

akan berperilaku demikian. 

3) Kebutuhan akan afiliasi: Hasrat untuk hubungan antarpribadi yang 

ramah dan karib. 

 

Kebutuhan akan prestasi (need for achievement = n Ach), merupakan daya 

penggerak yang memotivasi semangat bekerja seseorang. Karena itu, n 

Ach akan mendorong seseorang untuk mengembangkan kreatifitas dan 

mengarahkan semua kemampuan serta energi yang dimilikinya demi 

mencapai prestasi kerja yang maksimal. Karyawan akan antusias untuk 

berprestasi tinggi, asalkan kemungkinan untuk itu diberi kesempatan. 

Seseorang menyadari bahwa hanya dengan mencapai prestasi kerja yang 

tinggi akan dapat memperoleh pendapatan yang besar. Dengan pendapatan 

yang besar akhirnya memiliki serta memenuhi kebutuhan-kebutuhannya 

(Robbins dalam Simamora, 2003: 216). 

 

 

Salah satu hal yang mendorong seseorang orang untuk semangat bekerja 

antara lain adalah pengakuan akan prestasi kerja. Dengan adanya pengakuan 

prestasi kerja, maka kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih 

besar. Dampak yang nyata dengan pendapatan yang lebih besar maka 
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kebutuhan-kebutuhan seseorang tersebut akan terpenuhi. Sehingga 

pengakuan prestasi kerja akan menumbuhkan motivasi kerja karyawan. 

 

Selain itu kebutuhan akan kekuasaan (need for Power = n.Pow). 

Merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja 

karyawan. n.Pow akan merangsang dan memotivasi gairah kerja karyawan 

serta mengarahkan semua kemampuannya demi mencapai kekuasaan atau 

kedudukan yang terbaik. Ego manusia ingin lebih berkuasa dari manusia 

lainnya akan menimbulkan persaingan. Persaingan ditumbuhkan secara 

sehat oleh manajer dalam memotivasi bawahannya, supaya mereka 

termotivasi untuk bekerja giat (Handoko, 2003: 216). 

 

 

Sifat ego manusia yang ingin berkuasa akan menimbulkan persaingan kerja. 

Hal tersebut memotivasi karyawan untuk berusaha mengarahkan semua 

kemampuanya demi mencapai kekuasaan atau kedudukan yang terbaik. 

Harapanya persaingan ditumbuhkan secara sehat oleh manajer dalam 

memotivasi bawahannya, supaya mereka termotivasi untuk bekerja giat. 

 

Selanjutnya kebutuhan akan afiliasi (need for Affiliation = n.Af) menjadi 

daya penggerak yang akan memotivasi semangat bekerja seseorang. Oleh 

karena itu, n.Af ini merangsang gairah bekerja karyawan karena setiap orang 

menginginkan hal-hal : kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain 

dilingkungan ia tinggal dan bekerja(sense of belonging), kebutuhan akan 

perasaan dihormati, karena setiap manusia merasa dirinya penting (sense of 

importance), kebutuhan akan perasaan maju dan tidak gagal (sense of 

achievement), dan kebutuhan akan perasaan ikut serta (sense of 

participation). Seseorang karena kebutuhan n.Af akan memotivasi dan 

mengembangkan dirinya serta memanfaatkan semua energinya untuk 

menyelesaikan tugas-tugasnya (Robbins dalam Simamora, 2003: 216). 

 

c. Teori Harapan Vroom 

Teori Harapan yang dikemukakan oleh Victor Vroom mengembangkan 

sebuah teori motivasi berdasarkan jenis pilihan yang dibuat orang untuk 
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mencapai tujuan, alih-alih berdasarkan kebutuhan internal. Dalam Teori 

harapan (expectancy theory), memiliki tiga asumsi pokok (Handoko, 2003: 

230) yaitu: 

1) Hubungan upaya kinerja: Probabilitas yang dipersepsikan oleh individu 

yang mengeluarkan sejumlah upaya tertentu akan mendorong kinerja. 

2) Hubungan kinerja Ganjaran: Derajat sejauh mana individu itu 

menyakini bahwa berkinerja pada suatu tingkat tertentu akan 

mendorong tercapainya suatu keluaran yang diinginkan. 

3) Hubungan ganjaran tujuan-pribadi: Derajat sejauh mana ganjaran-

ganjaran organisasional memenuhi tujuan atau kebutuhan pribadi 

seseorang individu dan potensi daya tarik ganjaran tersebut untuk 

individu tersebut. 

 

 

Motivasi dalam teori harapan adalah keputusan untuk mencurahkan usaha. 

Tema umum dalam teori harapan mengenai motivasi adalah (1) keputusan sadar 

oleh individu (dalam situasi kerja atau dalam seluruh ruang kehidupan) untuk 

berperilaku dengan cara-cara tertentu, (2) nilai-nilai individual dalam memilih 

hasil yang diinginkan, (3) harapan individual mengenai jumlah usaha yang 

dibutuhkan untuk mencapai hasil tertentu, dan (4) harapan individual tentang 

probabilitas memperoleh imbalan atas tercapainya suatu hasil yang diinginkan 

(Arep dan Tanjung, 2004: 12). 

 

 

Victor Vroom dalam Teori harapan (expectancy theory), memiliki tiga asumsi 

pokok dalam motivasi (Simamora, 2003: 230) yaitu: 

a) Kerja keras 

b) Berorientasi masa depan. 

c) Tingkat cita-cita tinggi. 

d) Usaha untuk maju. 

e) Ketekunan 

f) Pemanfaatan waktu. 

 

 

5. Kepuasan Kerja 

Tujuan utama bekerja adalah mencapai kepuasan kerja yang bersifat individual. 

Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya, yang 
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nampak pada sikap positif karyawan dalam lingkungan kerjanya. Kepuasan 

kerja (job statisfaction) adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau 

tidak menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan 

mereka (Handoko, 1987:193). 

 

Menurut Luthans (2005:126) berpendapat bahwa ada tiga dimensi dalam 

definisi kepuasan kerja, yaitu : 

1. Kepuasan kerja adalah respon emosional seorang karyawan terhadap 

pekerjaannya 

2. Kepuasan kerja ditentukan oleh keselarasan antara kenyataan dan harapan 

keryawannya 

3. Kepuasan kerja mencerminkan sikap karyawan terhadap pekerjaannya 

 

 

Menurut Mangkunegara (2001:117) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai 

suatu perasaan yang menyokong atau tidak menyokong diri pegawai yang tidak 

berhubungan dengan pekerjaannya maupun kondisi dirinya. Pernyataan ini 

dikutip dari pendapat Keith Davis bahwa kepuasan kerja adalah perasaan 

menyokong yang dialami pegawai dalam bekerja.  

 

 

Variabel kepuasan kerja meliputi turnover, tingkat absensi, tingkat pekerjaan, 

umur, dan skala perusahaan. Hal ini sesuai pendapat Keith Davis yang dikutip 

oleh Mangkunegara (2001:117-119), sebagai berikut. 
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1. Turnover 

Turnover bias dilihat dari tingkat kepuasaan kerja karyawan. Pegawai yang 

kurang puas dalam bekerja biasanya turnover-nya lebih tinggi 

2. Tingkat absensi 

Pegawai yang kurang puas cenderung tingkat ketidakhadirannya tinggi. 

Mereka sering tidak hadir kerja dengan alas an yang kurang logis 

3. Tingkat pekerjaan 

Pegawai dengan tingkat pekerjaan lebih tinggi cenderung lebih puas 

daripada pegawai yang rendah pekerjaannya. Hal ini menunjukkan 

kemampuan kerja yang aktif dalam mengemukakan kreatifitas pekerja 

4. Umur 

Sering timbul senioritas dalam pekerjaan, pegawai yang sudah berumur 

lebih merasa puas daripada pegawai yang umurnya relatif muda. Hal ini 

karena pegawai yang tua lebih berpengalaman menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sekitar daripada pegawai muda 

5. Skala pekerjaan 

Besar kecilnya pekerjaan mempengaruhi tingkat kepuasan pegawai karena 

berhubungan dengan komunikasi, koordinasi, dan partisipasi pegawai. 

 

 

Menurut Mangkunegara (2001: 120) mengungkapkan dua faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja: 

1. Faktor pegawai, yaitu kecerdasan (IQ), kecakapan khusus, umur, jenis 

kelamin, kondisi fisik, pendidikan, pengalaman kerja, masa kerja, emosi, 

cara berfikir, persepsi dan sikap kerja 

2. Faktor pekerjaan, yaitu jenis pekerjaan, struktur organisasi, pangkat 

(jabatan), mutu pengawasan, jaminan finansial, kesempatan promosi 

jabatan, interaksi sosial dan hubungan kerja 

 

 

Faktor-faktor dalam kepuasan kerja menurut Robbins (2008: 181), yaitu:  

1. Imbalan yang pantas dan kebijakan promosi. 

2. Pekerjaan yang secara mental menantang. 

3. Kondisi dan lingkungan kerja yang mendukung. 

4. Rekan kerja yang mendukung. 

5. Gaya kepemimpinan dan perilaku atasan. 
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Terdapat Tiga macam Teori Kepuasan menurut Wesley & Yulk (1997: 186), sebagai 

berikut. 

1) Discrepancy Theory 

Teori ini dipelopori oleh Porter (1961: 117). Porter mengemukakan bahwa untuk 

mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara apa yang 

seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. 

2) Equity Theory 

Prinsip teori ini adalah bahwa seseorang akan merasa puas atau tidak puas 

tergantung apakah ia merasakan adanya keadilan (equity) atau tidak atas sesuatu 

atau faktor penentu. Perasaan equity dan inequity atas suatu situasi diperoleh 

dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain yang sekelas, sekantor, 

maupun ditempat lain (As’ad 1995: 125). Teori ini mengidentifikasikan elemen 

equity meliputi tiga hal, yaitu : 

a. Inputs : Segala sesuatu yang berharga dirasakan karyawan sebagai masukan 

terhadap pekerjaannya (misalnya ketrampilan dan pengalaman, dll). 

b. Outcomes : Segala sesuatu yang berharga yang dirasakan sebagai hasil dari 

pekerjaannya (misalnya gaji, insentif, dll). 

c. Comparisons Persona : Perbadingan antara input dan outcomes yang 

diperolehnya. 

3) Two Factor Theory 

Teori yang dikemukakan oleh Hezberg pada prinsipnya mengemukakan bahwa 

kepuasan kerja dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan itu tidak meruapakan variabel 

yang continue (As’ad, 2003: 108). Berdasarkan hasil penelitian Hezberg membagi 
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situasi yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap pekerjaannya menjadi dua 

kelompok yaitu: 

a) Kepuasan Intrinsik atau motivator, faktor-faktor atau situasi yang dibuktikannya 

sebagai sumber kepuasan yang terdiri dari : prestasi (achievement), pengakuan 

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

dan pengembangan potensi individu. 

b) Kepuasan Ekstrinsik atau hygiene factors, yaitu faktor-faktor yang terbukti 

menjadi sumber ketidakpuasan, seperti : Kebijaksanaan dan administrasi 

perusahaan (company policy and administration), supervision tehnical, upah 

(salary), hubungan antar pribadi (interpersonal relations), kondisi kerja (working 

condition) job security dan status. 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

 

Tabel  6. Penelitian Yang Relevan 

 

Tahun Nama Judul Hasil 

2010 Oldy 

Ardhana 

Analisis 

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan, 

Harga dan 

Lokasi terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan 

(Studi pada 

Bengkel Caesar 

Semarang) 

Dimana variabel Kepuasan 

Pelanggan (Y), variabel Kualitas 

Pelayanan (X1), 

variabel Harga (X2) dan 

variabel Lokasi (X3). Pengujian 

hipotesis menggunakan 

uji t menunjukkan bahwa ketiga 

variabel independen yang 

diteliti terbukti secara 

signifikan berpengaruh secara 

parsial terhadap variabel 

dependen Kepuasan 

Pelanggan. Kemudian melalui 

uji F dapat diketahui bahwa 

ketiga variabel 

independen yang diteliti secara 

simultan berpengaruh terhadap 
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Tahun Nama Judul Hasil 

variabel dependen 

Kepuasan Pelanggan. Angka 

Adjusted R Square sebesar 

0,584 menunjukkan 

bahwa 58,4 persen variabel 

Kepuasan Pelanggan dapat 

dijelaskan oleh ketiga 

variabel independen dalam 

persamaan regresi. Sedangkan 

sisanya sebesar 41,6 

persen dijelaskan oleh variabel 

lain diluar ketiga variabel yang 

digunakan dalam 

penelitian ini. 

2012 Bunga 

Caecaria 

Dwihapsari 

Analisis 

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan dan 

Persepsi Harga 

terhadap 

Kepuasan 

Konsumen 

dalam 

Menggunakan 

Jasa pada Oryza 

Tour 

Hasil analisis regresi berganda 

yaitu, Y = 0,310X1 + 0,221X2 + 

0,414X3. 

Variabel independen yang 

paling berpengaruh terhadap 

variable dependen adalah 

variable kemampuan 

berkomunikasi (0,414), diikuti 

oleh variable kualitas kualitas 

pelayanan (0,310) dan terakhir 

adalah variable persepsi harga 

(0,221). Hasil uji t 

membuktikan bahwa semua 

variable independen (kualitas 

pelayanan, persepsi 

harga dan kemampuan 

berkomunikasi) mempunyai 

pengaruh positif terhadap 

variable dependen yaitu 

kepuasan konsumen. Dan 

koefisien determinasi (adjusted 

R2) yang diperoleh sebesar 

0,752. Hal ini berarti 75,2% 

kepuasan konsumen 

dipengaruhi oleh variable 

kualitas pelayanan, persepsi 

harga, dan kemampuan 

berkomunikasi. Dan sisanya 

yaitu 24,8% dipengaruhi oleh 
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Tahun Nama Judul Hasil 

variabel lain. 

2011 Wahyu 

Kartika Aji 

Analisis 

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan, 

Harga dan 

Fasilitas 

terhadap 

Kepuasan 

Pasien (Studi 

pada Pasien 

Klinik As Syifa 

di Kabupaten 

Bekasi) 

Berdasarkan hasil analisis 

diperoleh bahwa variabel 

kualitas layanan, harga, dan 

fasilitas mempunyai pengaruh 

yang positif signifikan terhadap 

kepuasan pasien. Nilai Adjusted 

R square sebesar 0,508 yang 

menunjukkan bahwa 50,8 

persen variasi kepuasan pasien 

dapat dijelaskan oleh ketiga 

variabel independen dalam 

penelitian ini. Sedangkan 

sisanya sebesar 49,2 persen 

dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

 

 

C. Kerangka Pikir 

Kemampuan kerja menjadi mutlak bagi karyawan untuk melaksanakan tugas-

tugas yang dibebankan kepadanya tanpa adanya kemampuan kerja mustahil akan 

menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi perusahaan. Kemampuan kerja 

karyawan yang tergolong tinggi harus dipertahankan agar kinerjanya tetap 

terjaga. Kinerja karyawan yang tinggi tidak akan banyak berarti apabila tidak 

dibarengi dengan kemampuan melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu, perlu 

dicari kiat-kiat baru untuk menciptakan stimulan yang memacu kinerja 

karyawan. 

 

Menurut Mangkunegara (2001: 67) faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

kerja seseorang, yaitu: (1) rekrutmen tenaga kerja, (2) lingkungan kerja, (3) 
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Faktor kemampuan, secara umum kemampuan ini terbagi menjadi dua yaitu 

kemampuan potensi dan kemampuan reality (knowleg dan skill), dan (4) Faktor 

motivasi, motivasi terbentuk dari sikap karyawan dalam menghadapi situasi 

kerja. Mangkunegara menempatkan kemampuan sebagai faktor yang utama 

berada di atas motivasi dalam mempengaruhi kinerja. 

Selain itu masih banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dari individu 

tenaga kerja antara lain kemampuan untuk mengerjakan pekerjaannya, motivasi, 

dukungan yang diterima, keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan 

hubungan mereka dengan organisasi (Handoko, 2001: 56). 

 

Berdasarkan uraian hubungan antara variabel dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada paradigma berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1. Paradigma teoritis pengaruh variabel bebas X1, X2, X3 dan X4 

terhadap Y. 

Proses Rekrutmen 

(X1) 

Lingkungan Kerja 

(X2) 

Kemampuan (X3) 

Motivasi (X4) 

Kepuasan  Kerja 

Pegawai (Y) 
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D. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini, sebagai berikut. 

1. Ada pengaruh proses rekrutmen terhadap kepuasan kerja pegawai di Lembaga 

Bimbingan Belajar Ganesha Operation Cabang Bandar Lampung tahun 2016. 

2. Ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja pegawai di Lembaga 

Bimbingan Belajar Ganesha Operation Cabang Bandar Lampung tahun 2016. 

3. Ada pengaruh kemampuan terhadap kepuasan kerja pegawai di Lembaga 

Bimbingan Belajar Ganesha Operation Cabang Bandar Lampung tahun 2016. 

4. Ada pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja pegawai di Lembaga 

Bimbingan Belajar Ganesha Operation Cabang Bandar Lampung tahun 2016. 

5. Ada pengaruh proses rekrutmen, lingkungan kerja, kemampuan, dan motivasi 

terhadap kepuasan kerja pegawai di Lembaga Bimbingan Belajar Ganesha 

Operation Cabang Bandar Lampung tahun 2016. 



 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Ex post facto 

dan survey. Penelitian ex post facto adalah suatu penelitian yang dilakukan 

untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut kebelakang 

untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kegiatan tersebut 

(Sugiono, 2008: 7). 

 

Pendekatan survey adalah pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan data 

dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan 

perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, 

test, wawancara terstruktur dan sebagainya (Sugiono, 2009:12). 

 

Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini tergolong penelitian 

deskriptif verifikatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan 

untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian 

(seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain). Sedangkan tujuan verifikatif 

yaitu untuk menentukan tingkat pengaruh variabel-variabel dalam suatu 

populasi (Sukardi, 2008: 157). Teknik pengambilan sampel adalah probability 

sampling dengan menggunakan simple random sampling. Tipe penyelidikan 

menggunakan regresi linear sederhana untuk menguji hipotesis pertama, kedua 
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dan ketiga serta untuk memperoleh signifikansi digunakan uji t. Sedangkan 

hipotesis keempat digunakan regresi linear multiple dan untuk memperoleh 

signifikansi digunakan uji F. 

Berdasarkan jenis data yang dianalisis, penelitian ini tergolong dalam 

penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang datanya berbentuk angka atau data 

kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2009:13). 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas pelayanan dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

(Sugiyono,2010:117). 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Lembaga Bimbingan 

Belajar Ganesha Operation Cabang Bandar Lampung Tahun 2016 sebanyak 97 

orang pegawai. Berikut disajikan jumlah populasi pegawai di Lembaga 

Bimbingan Belajar Ganesha Operation Cabang Bandar Lampung Tahun 2016. 

 

Tabel  7.  Jumlah Seluruh pegawai di Lembaga Bimbingan Belajar Ganesha 

Operation Cabang Bandar Lampung Tahun 2016. 

No. Sub Cabang Jumlah 

1. Sub Cabang Way Halim 33 

2. Sub Cabang Kedaton 32 

3. Sub Cabang Tanjung Karang 32 

 Jumlah 97 

Sumber : Tata Usaha di Lembaga Bimbingan Belajar Ganesha Operation 

Cabang Bandar 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono,2010:118). Sedangkan menurut Kasinu (2007: 260) sampel 

adalah sebagian populasi yang dipilih dengan teknik tertentu untuk mewakili 

populasi. 

 

Penelitian ini menggunakan rumus Slovin untuk menghitung besarnya sampel 

dari populasi, yaitu: 

  n=
21 Ne

N


 

Keterangan: 

 

n   = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

e = Nilai Kritis (batas ketelitian) yang diinginkan dan persen 

kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sample 

yang masih bisa ditolirir. tingkat signifikansi (0,05) 

(Kasinu,2007: 274) 

 

Berdasarkan rumus di atas besarnya sampel dalam penelitian ini adalah: 

  n= 2)05,0(971

97


= 78,06 dibulatkan menjadi 78 

Jadi, besarnya sampel dalam penelitian ini adalah 78 orang pegawai. 

 

 

3. Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang menggunakan Simple Random Sampling 

dengan alokasi cabang lembaga bimbingan Ganesha Operation proporsional 

untuk tiap sub cabang lembaga bimbingan Ganesha Operation. Berikut adalah 

tabel yang menunjukkan hasil alokasi sekolah perhitungannya. 
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Tabel 8.  Perhitungan Jumlah Sampel Untuk Masing-Masing Sub Cabang. 

Sub 

cabang 

Perhitungan Pembulatan Persentase 

Sub 

Cabang 

Way 

Halim 

  

  
 x 33 = 26,53 26 33,34% 

Sub 

Cabang 

Kedaton 

  

  
 x 32 = 25, 73 26 33,33% 

Sub 

Cabang 

Tanjung 

Karang 

  

  
 x 32 = 25,73 26 33,33% 

Total  78 100% 

Sumber: Pengolahan Data 2016 

 

 

C. Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas (independen) dan 

variabel terikat (dependen). Variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi  atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel  dependen (terikat), sedangkan variabel terikat merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

(Sugiyono,2010:61). 

 

a. Variabel Bebas 

Variabel bebas yaitu variabel yang berdiri sendiri artinya variabel tersebut 

dapat mempengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel bebas adalah proses rekrutmen (X1), lingkungan kerja (X2), 

kemampuan (X3), dan motivasi (X4). 
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b. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain 

dalam hal ini variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

kepuasan kerja pegawai (Y). 

 

D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 

a. Definisi Konseptual Variabel 

1. Proses Rekrutmen  (X1) 

Proses Rekrutmen merupakan serangkaian aktivitas untuk mencari dan 

memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan 

pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang 

diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Sedangkan seleksi 

merupakan proses pemilihan dari sekelompok pelamar atau orang-orang 

yang memenuhi kriteria untuk menempati posisi yang tersedia 

berdasarkan kondisi yang ada pada perusahaan (Mathis dan Jackson 

dalam Mangkunegara, 2001: 273).. 

2. Lingkungan Kerja (X2) 

Menurut Mardiana (2005: 15) “Lingkungan kerja adalah lingkungan 

dimana pegawai melakukan pekerjaannya sehari-hari”. Lingkungan 

kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan para 

pegawai untuk dapat berkerja optimal. Lingkungan kerja dapat 

mempengaruhi emosi pegawai. Jika pegawai menyenangi lingkungan 

kerja dimana dia bekerja, maka pegawai tersebut akan betah di tempat 

kerjanya untuk melakukan aktivitas sehingga waktu kerja dipergunakan 
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secara efektif dan optimis prestasi kerja pegawai juga tinggi. 

Lingkungan kerja tersebut mencakup hubungan kerja yang terbentuk 

antara sesama pegawai dan hubungan kerja antar bawahan dan atasan 

serta lingkungan fisik tempat pegawai bekerja. 

3. Kemampuan (X3) 

Kemampuan berarti kapasitas seseorang individu untuk melakukan 

beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan juga merupakan 

dimensi perilaku keahlian atau keunggulan seseorang yang mempunyai 

keterampilan dan pengetahuan dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan. Kemampuan dalam organisasi sangat diperlukan 

terutama untuk menjawab tuntutan organisasi, dimana adanya 

perubahan yang sangat cepat, perkembangan masalah yang semakin 

kompleks dan dinamis, serta ketidakpastian masa depan dalam tatanan 

kehidupan masyarakat (Kreitner dan Kinicki dalam Hasibuan, 2003: 

187). 

4. Motivasi (X4) 

Motivasi seseorang dipengaruhi oleh stimuli kekuatan intrinsik yang 

ada pada diri seseorang/individu yang bersangkutan, stimuli eksternal 

mungkin juga dapat mempengaruhi motivasi, tetapi motivasi itu sendiri 

mencerminkan reaksi individu terhadap stimuli tersebut. Individu 

termotivasi berdasarkan berbagai motif/keinginan untuk tujuan tertentu. 

Dengan adanya berbagai motif/keinginan seperti motif untuk kerja, 

prestasi, kekuasaan, keadilan, kebutuhan dan lain sebagainya sehingga 
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membentuk sebuah motivasi atau disebut juga bentuk-bentuk motivasi 

(Robbins dalam Simamora, 2003: 208). 

5. Kepuasan Kerja Pegawai (Y) 

Menurut Mangkunegara (2001:117) mendefinisikan kepuasan kerja 

sebagai suatu perasaan yang menyokong atau tidak menyokong diri 

pegawai yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya maupun kondisi 

dirinya..  

 

b. Definisi Operasional Variabel  

1. Proses rekrutmen (X1) 

Proses rekrutmen meliputi sebagai berikut. 

1. Sumber internal 

a. Penawaran terbuka untuk suatu jabatan 

b. Perbantuan pekerja 

 

2. Sumber eksternal 

a. Kantor penempatan tenaga kerja 

b. Lembaga-lembaga pendidikan 

c. Refrensi karyawan atau rekan 

d. Serikat-serikat buruh 

e. Pencangkokan dari perusahaan lain 

f. Nepotisme atau leasing 

g. Pasar tenaga kerja dengan memasang iklan pada media massa 

h. Sumber-sumber lainnya 
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2. Lingkungan kerja (X2). 

Lingkungan kerja meliputi sebagai berikut. 

1 Lingkungan kerja fisik 

a. Suhu 

b. Kebisingan 

c. Penerangan 

d. Mutu udara 

 

2. Lingkungan non fisik 

a. Ukuran ruang kerja 

b. Pengaturan ruang kerja 

c. privasi. 

 

3.  Kemampuan  (X3) 

1. Kemampuan intelektual 

a. Kecerdasan numeris 

b. Pemahaman verbal 

c. Kecepatan perseptual 

d. Penalaran induktif 

e. Penalaran deduktif 

f. Visualisasi ruang 

g. Ingatan 

 

 

 



 

 

55 

2. Kemampuan fisik 

a. Kekuatan dinamis 

b. Kekuatan tubuh 

c. Kekuatan statis 

d. Keluwesan 

 

4. Motivasi (X4) 

1. Kebutuahan Maslow 

a. Kebutuhan fisiologis 

b. Kebutuhan rasa aman 

c. Kebutuhan untuk merasa memiliki 

d. Kebutuhan akan harga diri 

e. Kebutuhan untuk mengaktualisasi diri 

2. Kebutuhan McClelland 

a. Kebutuhan akan prestasi 

b. Kebutuhan akan kekuasaan 

c. Kebutuhan akan afiliasi 

3. Teori Harapan 

a. Hubungan upaya kinerja 

b. Hubungan kinerja ganjaran 

c. Hubungan ganjaran tujuan pribadi 

 

5. Kepuasan Kerja Pegawai (Y) 

1. Faktor Pegawai 

a. Kecerdasan 

b. Kecakapan khusus 
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c. Kondisi fisik 

d. Pendidikan 

e. Pengalaman kerja 

f. Cara berpikir 

g. Sikap kerja 

2. Faktor Pekerjaan  

a. Jenis pekerjaan 

b. Struktur organisasi 

c. Mutu pengawasan 

d. Jaminan finansial 

e. Kesempatan promosi jabatan 

f. Interaksi sosial 

g. Hubungan kerja  

 

Definisi-definisi yang dikemukan diatas maka untuk lebih jelasnya maka berikut 

ini disajikan tabel yang menggambarkan definisi operasianal variabel tentang 

variabel-variabel yang di gunakan dalam penelitian ini, indikator- indikator yang 

digunakan sebagai acuan dalam penelitian. 

 

Tabel  9. Definisi Operasional Variabel 

Variabel 

 

Indikator Sub Indikator Skala 

Proses 

Rekrutmen 

(X1). 

 Sumber Internal. 

 

 

 

 

 Sumber 

Eksternal  

 

a. Penawaran terbuka 

untuk suatu jabatan 

b. Perbantuan pekerja 

 

 

c. Kantor penempatan 

tenaga kerja 

d. Lembaga-lembaga 

Interval 

dengan 

pendekatan 

Rating Scale 
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Variabel 

 

Indikator Sub Indikator Skala 

 

 

pendidikan 

e. Refrensi karyawan 

atau rekan 

f. Serikat-serikat buruh 

g. Pencangkokan dari 

perusahaan lain 

h. Nepotisme 

atau leasing 

i. Pasar tenaga kerja 

dengan memasang 

iklan pada media 

massa 

j. Sumber-sumber 

lainnya 

 

Lingkungan 

kerja (X2) 
 Lingkungan 

Kerja Fisik 

 

 

 

 Lingkungan 

Non fisik 

 

 

 

6. Suhu 

7. Kebisingan 

8. Penerangan 

9. Mutu udara  

 

10. Ukuran ruang 

kerja 

11. Pengaturan 

ruang kerja 

12. privasi  

Interval 

dengan 

pendekatan 

Rating Scale 

 

Kemampuan  

(X3) 
 kemampuan 

intelektual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kemampuan 

fisik 

 

 

 

e. Kecerdasan 

numeris 

f. Pemahaman verbal 

g. Kecepatan 

perseptual 

h. Penalaran induktif 

i. Penalaran deduktif 

j. Visualisasi ruang 

k. Ingatan 

 

 

l. Kekuatan dinamis 

m. Kekuatan tubuh 

n. Kekuatan statis 

o. Keluwesan 

 

Interval 

dengan 

pendekatan 

Rating Scale 

 

Motivasi 

(X4) 
 Kebutuhan 

Maslow 

 

 

f. Kebutuhan 

fisiologis 

g. Kebutuhan rasa 

aman 

Interval 

dengan 

pendekatan 

Rating Scale 
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Variabel 

 

Indikator Sub Indikator Skala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kebutuhan 

McClelland 

 

 

 

 

 

 Teori harapan 

 

h. Kebutuhan untuk 

merasa memiliki 

i. Kebutuhan akan 

harga diri 

j. Kebutuhan untuk 

mengaktualisasi 

diri 

 

 

k. Kebutuhan akan 

prestasi 

l. Kebutuhan akan 

kekuasaan 

m. Kebutuhan akan 

afiliasi 

 

n. Hubungan upaya 

kinerja 

o. Hubungan kinerja 

ganjaran 

p. Hubungan ganjaran 

tujuan pribadi 

Kepuasan 

kerja 

Pegawai 

(Y) 

 Faktor 

pegawai 

 

 

 

 

 

 

 Faktor 

pekerjaan 

h. Kecerdasan 

i. Kecakapan khusus 

j. Kondisi fisik 

k. Pendidikan 

l. Pengalaman kerja 

m. Cara berpikir 

n. Sikap kerja 

 

o. Jenis pekerjaan 

p. Struktur organisasi 

q. Mutu pengawasan 

r. Jaminan finansial 

s. Kesempatan 

promosi jabatan 

t. Interaksi sosial 

u. Hubungan kerja 

Interval 

dengan 

pendekatan 

Rating Scale 

 

E. Pengukuran Variabel Penelitian 

Dalam Variabel Penelitian diperlukan kesesuaian antara alat ukur dengan apa 

yang diukur serta diperlukan kecermatan dan kestabilan alat ukur sehingga 
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benar-benar realibel dan valid. Untuk mengukur variabel, peneliti 

menggunakan instrumen kuesioner untuk memperoleh data proses rekrutmen, 

lingkungan kerja, kemampuan, dan motivasi terhadap kepuasan kerja pegawai. 

Satisfaction = Performance – Expaction. Perbedaan pada Discovery Theory 

dari Porter dimana setiap pertanyaan ada 2 pertanyaan untuk sample (harapan/ 

saat ini yang diaharapkan). 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, 

sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan 

perkiraan (Sugiyono, 2006:142).  

 

2. Kuesioner (Angket) 

 „‟Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal- hal yang ia  ketahui” (Arikonto, 2006: 151). 

Kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan 

mengenai suatu hal atau suatu bidang yang ditunjukkan untuk memperoleh 

data berupa jawaban-jawaban dari responden. Dalam penelitian ini 

kuesioner digunakan untuk mendapatkan informasi tentang proses 

rekrutmen, lingkungan kerja, kemampuan, dan motivasi terhadap kepuasan 

kerja pegawai. 
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Skala yang digunakan dalam pengukuran angket adalpenelitian ini adalah 

menggunakan data yang berskala interval maka menggunakanah Rating 

Scale yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

sesorang atau kelompok orang tentang fenonema sosial. Dalam penelitian, 

fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang 

selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian (Sugiyono,2009: 134).  

 

G. Uji Persyaratan Instrumen  

 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu 

instrumen. Untuk menguji tingkat validitas digunakan rumus korelasi product 

moment yaitu: 

rxy = 
 ∑   (∑ )(∑ )

√{ ∑    (∑ ) }{ ∑    (∑ ) }
 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi antara variabel x dan y 

N  = jumlah responden/sampel 

∑   = Skor rata-rata dari X dan Y 

∑  = jumlah skor item X 

∑  = jumlah skor total (item) Y 

 

 

Kriteria pengujian jika biaya pendidikan rhitung > rtabel dengan taraf signifikansi 

0,05 maka alat tersebut valid, begitu pula sebaliknya jika biaya pendidikan rhitung < 

rtabel maka alat ukur tersebut tidak valid.(Suharsimi Arikunto, 2006 : 170). 
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Berdasarkan hasil uji coba instrumen diperoleh hasil validitas angket adalah hasil 

analisis uji validitas instrumen varibel proses rekrutmen (X1) berjumlah 16 item 

instrumen, secara kesluruhan item intrumen terdapat 2 item yang tidak valid. Hal 

tersebut disebabkan karena rhitung < r tabel. Sehingga instrumen dapat digunakan 

untuk mengambil data sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditentukan untuk 

instrumen yang tidak valid di drop. 

Berdasarkan hasil uji coba instrumen diperoleh hasil validitas angket adalah hasil 

analisis uji validitas instrumen varibel lingkungan kerja (X2) berjumlah 23 item 

instrumen, secara kesluruhan item intrumen terdapat 1 item yang tidak valid. Hal 

tersebut disebabkan karena rhitung < r tabel. Sehingga instrumen dapat digunakan 

untuk mengambil data sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditentukan untuk 

instrumen yang tidak valid di drop. 

Berdasarkan hasil uji coba instrumen diperoleh hasil validitas angket adalah hasil 

analisis uji validitas instrumen varibel kemampuan (X3) berjumlah 9 item 

instrumen, secara kesluruhan item intrumen terdapat 1 item yang tidak valid. Hal 

tersebut disebabkan karena rhitung < r tabel. Sehingga instrumen dapat digunakan 

untuk mengambil data sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditentukan untuk 

instrumen yang tidak valid di drop. 

Berdasarkan hasil uji coba instrumen diperoleh hasil validitas angket adalah hasil 

analisis uji validitas instrumen varibel motivasi kerja (X4) berjumlah 26 item 

instrumen, secara kesluruhan item intrumen terdapat 2 item yang tidak valid. Hal 

tersebut disebabkan karena rhitung < r tabel. Sehingga instrumen dapat digunakan 
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untuk mengambil data sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditentukan untuk 

instrumen yang tidak valid di drop. 

Berdasarkan hasil uji coba instrumen diperoleh hasil validitas angket adalah hasil 

analisis uji validitas instrumen varibel kepuasan kerja (Y) berjumlah 9 item 

instrumen, secara kesluruhan item intrumen terdapat 1 item yang tidak valid. Hal 

tersebut disebabkan karena rhitung < r tabel. Sehingga instrumen dapat digunakan 

untuk mengambil data sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditentukan untuk 

instrumen yang tidak valid di drop. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya 

atau diandalkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini uji reliabilitas 

menggunakan rumus Alpha, yaitu: 

 
   [

 
   

][
  ∑   
  

]
 

Keterangan: 

r11 = Nilai Reliabilitas 

∑   = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

   = varians total 

   = jumlah item 

(Ridwan, 2006 : 125) 
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Kemudian untuk menginterprestasikan besarnya nilai korelasi adalah: 

a. Antara 0,800 – 1,000        : Sangat tinggi 

b. Antara 0,600 – 0,800        : Tinggi 

c. Antara 0,400 – 0,600        : Sedang 

d. Antara 0,200 – 0,400        : Rendah 

e. Antara 0,000 – 0,200        : Sangat rendah 

(Suharsimi Arikuto, 2008; 75) 

 

Dengan kriteria pengujian rhitung > rtabel, dengan taraf signifikansi 0,05 maka alat 

ukur tersebut valid. Begitu pula sebaliknya, jika rhitung < rtabel  maka alat ukur 

tersebut tidak reliabel. 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas intrumen diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Variabel Proses Rekrutmen (X1) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.976 16 

 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas variabel Proses Rekrutmen (X1) sebesar 0,976 

dalam kategori sangat kuat. 

Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Variabel Lingkungan Kerja (X2) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.987 23 

 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas variabel Lingkungan Kerja (X2) sebesar 0,987 

dalam kategori sangat kuat. 
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Tabel 12. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Variabel Kemampuan (X3) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.954 9 

 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas variabel Kemampuan (X3) sebesar 0,954 dalam 

kategori sangat kuat. 

Tabel 13. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Variabel Motivasi Kerja (X4) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.917 26 

 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas variabel Motivasi Kerja (X4) sebesar 0,917 dalam 

kategori sangat kuat. 

Tabel 14. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Variabel Kepuasan Kerja (Y) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.958 9 

 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas variabel Kepuasan Kerja (Y) sebesar 0,958 dalam 

kategori sangat kuat. 
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H. Teknik Analisis Data 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui sebaran data penelitian yang telah 

dilakukan. Untuk mengetahui apakah datanya normal, mendekati normal atau 

tidak normal. Data yang normal atau mendekati normal menandakan data dapat 

digunakan dalam penelitian. Untuk mengetahui apakah datanya normal, 

mendekati normal atau tidak normal dapat dilihat dengan beberapa cara: 

a. Pada analisis grafik normal plot, bila grafik normal plot menunjukan data 

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka 

dapat disimpulkan bahwa data model regresi linier berganda memenuhi 

asumsi normalitas. 

b. Pada uji statistik skewness dan kurtosis. Apabila Zskewness dan Zkurtosis 

berada diantara -2 sampai +2, maka data dapat dikatakan berdistribusi 

normal . 

c. Pada uji Kolmogorof-Smirnov, apabila nilai signifant 2 tailed >0,05 maka 

data dikatakan berdistribusi normal, apabila nilai signifant 2 tailed<0,05 

maka data tidak berdistribusi normal. 

 

Untuk menguji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov. Alasannya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, karena datanya 

berbentuk interval yang disusun berdasarkan distribusi frekuensi komulatif 

dengan menggunakan kelas-kelas interval. Dalam uji Kolmogorof-Smirnov 

diasumsikan bahwa distribusi variabel yang sedang diuji mempunyai sebaran 

kontinue. Kelebihan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dibandingkan 

dengan uji normalitas yang lain adalah sederhana dan tidak menimbulkan 
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perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain. Jadi 

uji Kolmogorov-Smirnov, sangat tepat digunakan untuk uji normalitas pada 

penelitian ini. Rumus uji Kolmogorov-Smirnov, adalah sebagai berikut. 

 

Syarat Hipotesis yang digunakan :  

H0 : Distribusi variabel mengikuti distribusi normal 

H1 : Distribusi variabel tidak mengikuti distribusi normal 

 

Statistik Uji yang digunakan : 

     |  (  )   (  )|           

Dimana : 

Fo(Xi) = fungsi distribusi frekuensi kumulatif relatif dari distribusi teoritis 

dalam kondisi H0 

Sn(Xi) = Distribusi frekuensi kumulatif dari pengamatan sebanyak n 

Dengan cara membandingkan nilai D terhadap nilai D pada tabel Kolmogorof 

Smirnov dengan taraf nyata α maka aturan pengambilan keputusan dalam uji 

ini adalah:  

Jika D ≤ D tabel maka Terima H0 

Jika D > D tabel maka Tolak H0 

Keputusan juga dapat diambil dengan berdasarkan nilai Kolmogorof Smirnov 

Z, jika KSZ ≤ Zα maka Terima H0, demikian juga sebaliknya. Dalam 

perhitungan menggunakan software komputer keputusan atas hipotesis yang 
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diajukan dapat menggunakan nilai signifikansi (Asymp.significance). Jika nilai 

signifikansinya lebih kecil dari α maka Tolak H0 demikian juga sebaliknya. 

(Sugiyono, 2011:156-159). 

 

b. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari 

populasi yang homogen atau tidak. Untuk menguji homogenitas data 

digunakan Uji Levene Statistic. 

Rumusan Hipotesis: 

Ho : Varians populasi adalah homogen 

Ha : Varians populasi adalah tidak homogen 

Langkah 1 : Memasukkan angka-angka statistic untuk pengujian 

homogenitas pada tabel penolong : 

Sampel 

 

Dk = n 

– l  

 

S1
2
 

 

s   Log S1
2
 

 

(dk) Log 

S1
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 2 : Menghitung varians gabungan dari semua sampel dengan 

rumus: 

 )1(/)1( 22  ii nSnS  

Langkah 3 : Menghitung Log S1
2
 

Langkah 4 : Menghitung harga satuan B dengan rumus : 

)1()(log 2  inSB  

Kriteria pengujian: 

1. Jika probabilitas (Sig.) > 0.05 maka Ho diterima 
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2. Jika probabilitas (Sig.) < 0.05 maka Ho ditolak  (Sudarmanto, 2005 : 

123). 

 

I. Uji Asumsi Klasik 

1. Keliniearan Regresi 

Uji keberartian dan kelinieran dilakukan untuk mengetahui apakah pola regresi 

bentuknya linear atau tidak serta koefisien arahnya berarti atau tidak. Uji 

keberartian regresi linear multiple menggunakan statistik F dengan rumus: 

F = 
     

     
 

Keterangan: 

S
2

reg = varians regresi 

S
2

sis = varians sisa 

Dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut n-2, α = 0,5. Kriteria uji apabila Fh> Ft 

maka Ho ditolak, hal ini berarti arah regresi berarti. Uji kelinieran regresi liniear 

multiple menggunakan statistik F dengan rumus :  

F = 
    

   
 

Keterangan: 

S
2
TC = varians tuna cocok 

S
2
G   = varians galat 

Dengan kriteria uji apabila Fh< Ft maka Ho ditolak, hal ini berarti regresi linier. 

Untuk mencari Fhitung digunakan tabel ANAVA sebagai berikut : 
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Tabel 15. Analisis Varians Untuk Uji Regresi Linier 

Sumber  

Varians  

Dk  Jk  KT Fhitung 

Total  N ∑   ∑    

Koefisien (a) 1 JK (a) JK (a)  

Regresi (b/a) Sisa 1 n-

2 

JK 

(b/a) 

JK (s) 

S
2

reg = JK (b/a) 

S
2

sis = 
   ( )

   
 

     

     
 

Tuna cocok Galat k-2 

n-k 

JK 

(TC) 

JK (G) 

S
2
TC = 

   (  )

   
 

S
2
G = 

   ( )

   
 

     

   
 

 

Keterangan: 

JK = jumlah kuadrat 

KT = kuadrat tengah 

N = banyaknya responden 

Ni = banyaknya anggota 

JK (T) = ∑   

JK (a)   = 
(∑ ) 

 
 

JK (b/a) = b {∑   
(∑ ) (∑ )

 
} 

JK (S)    = JK (T)  JK (a)  JK (b/a) 

JK (G)    = ∑{∑   
(∑ ) 

  
} 

JK (TC)   = JK (S)  JK (G) 

(Sudjana, 2002 : 330-332) 

 

2. Uji Multikolinieritas 

Menurut Sudarmanto (2005: 136-138), uji asumsi tentang multikolinieritas 

dimaksudkan untuk membuktikan atau menguji ada tidaknya hubungan yang 

linier antara variabel bebas (independen) yang satu dengan variabel bebas 

(independen) lainnya. Ada atau tidaknya korelasi antarvariabel independen dapat 

diketahui dengan memanfaatkan statistik korelasi product moment dari Pearson. 

rxy = 
 ∑   (∑ )(∑ )

√{ ∑    (∑ ) }{ ∑    (∑ ) }
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rumusan hipotesis yaitu: 

H0 : tidak terdapat hubungan antar variabel independen. 

H1 : terdapat hubungan antar variabel independen. 

Kriteria hipotesis yaitu: 

Apabila rhitung < rtabel dengan dk = n dan alpha 0,05 = maka H0 ditolak sebaliknya 

jika rhitung > rtabel maka H0 diterima. 

 

3. Uji Autokorelasi  

Menurut Sudarmanto (2005: 142-143), pengujian autokorelasi dimaksudkan 

untuk mengetahui apakah terjadi korelasi di antara data pengamatan atau tidak. 

Adanya Autokorelasi dapat mengakibatkan penaksir mempunyai varians tidak 

minimum dan uji t tidak dapat digunakan, karena akan memberikan kesimpulan 

yang salah. Ada atau tidaknya autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan 

uji Durbin-Watson. Ukuran yang digunakan untuk menyatakan ada atau 

tidaknya autokorelasi, yaitu apabila nilai statistik Durbin-Watson mendekati 

angka 2, maka dapat dinyatakan bahwa data pengamatan tidak memiliki 

autokorelasi. 

 

Tahap-tahap pengujian dengan uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut: 

1. Carilah nilai-nilai residu dengan OLS dari persamaan yang akan diuji dan 

hitung statistik d dengan menggunakan persamaan: 

d =∑ (       )
  

   ∑   
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2. Menentukan ukuran sampel dan jumlah variabel independen kemudian lihat 

tabel statistik Durbin-Watson untuk mendapatkan nilai-nilai kritis d yaitu 

nilai Durbin-Watson Upper, du dan nilai Durbin-Watson, d1 

3. Dengan menggunakan terlebih dahulu Hipotesis Nol bahwa tidak ada 

autokorelasi positif dan Hipotesis Alternatif: 

H0 :  ≤ 0 (tidak ada otokorelasi positif) 

Ha : < 0 (ada otokorelasi positif) 

Mengambil keputusan yang tepat : 

Jika d<dL, tolak H0 

Jika d > dU, tidak menolak H0 

Jika dL ≤ d ≤ dU, tidak tersimpulkan 

 

Dalam keadaan tertentu, terutama untuk menguji persamaan beda pertama, uji d 

dua sisi akan lebih tepat. Langkah-langkah 1 dan 2 persis sama diatas sedangkan 

langkah 3 adalah menyusun hipotesis nol bahwa tidak ada autokorelasi. 

H0 :  = 0 

H0 :  = 0 

Aturan keputusan yang tepat adalah: 

Apabila d<dL menolak H0 

Apabila d > 4  dL menolak H0 

Apabila 4  d>d tidak menolak H0 

Apabila yang lainnya tidak tersimpulkan  
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Rumus hipotesis yaitu: 

H0 : tidak terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan. 

H1 : terjadinya adanya autokorelasi diantara data pengamatan. 

 

Kriteria:  

Apabila nilai statistik Durbin-Watson berada diantara angka 2 atau mendekati 

angka 2 dapat dinyatakan data pengamatan tersebut tidak memiliki otokorelasi. 

(Rietveld dan Sunarianto dalam Sudarmanto 143). 

 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Sudarmanto (2005: 147-148), uji heteroskedastisitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah varian residual absolut sama atau tidak sama untuk semua 

pengamatan. Pengamatan yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas yaitu rank korelasi dari Spearman.  

Koefisien korelasi rank dari Spearman didefinisikan sebagai berikut: 

rs = 1  6[
∑  

 

 (     )
] 

dimana d1 = perbedaan dalam rank yang diberikan kepada dua karakteristik 

yang berbeda dari individu atau fenomena ke i.n = banyaknya individu atau 

fenomena yang diberikan rank. 

 

Koefisien korelasi rank tersebut dapat dipergunakan untuk mendeteksi 

heteroskedastisitas sebagai berikut: asumsikan  

Yi = o + 1Xi+ ui 
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Langkah I. Cocokan regresi terhadap data mengenai Y dan X atau dapatkan 

residual ei. 

Langkah II. Dengan mengabaikan tanda ei, yaitu dengan mengambil nilai 

mutlaknya ei, meranking baik biaya pendidikan mutlak ei dan Xi sesuai dengan 

urutan yang meningkat atau menurun dan menghitung koefisien rank korelasi 

Spearman  

rs = 1  6[
∑  

 

 (     )
] 

Langkah III. Dengan mengasumsikan bahwa koefisien rank korelasi populasi Ps 

adalah 0 dan N>8 tingkat penting (signifikan) dari rs yang disemepel depan diuji 

dengan pengujian t sebagai berikut: 

 t =  
  √   

√    
 
 dengan derajat kebebasan = N-2 

Hipotesis:  

H0: Tidak ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan dan 

nilai mutlak dari residualnya 

H1: Ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan dan nilai 

mutlak dari residualnya. 

 

Jika nilai t yang dihitung melebihi nilai tkritis, kita bisa menerima hipotesis 

adanya heteroskedastisitas, kalau tidak kita bisa menolaknya. Jika model regresi 

meliputi lebih dari satu variabel X, rs dapat dihitung antara ei dan tiap variabel X 

secara terpisahdan dapat diuji untuk tingkat penting secara statistik dengan 

pengujian t. (Gujarati dalam Sudarmanto, 2005 : 143). 
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J. Teknik Pengujian Hipotesis 

Untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan 

juga mengukur hubungan antara X dan Y digunakan analisis regresi. 

a. Regresi Linier Sederhana 

Untuk menguji hipotesis pertama, kedua, ketiga dan keempat dalam penelitian 

ini digunakan statistik dengan model regresi liner sederhana, yaitu : 

 ̂ = a + bX 

Keterangan : 

α = 
(∑ )(∑  ) (∑ )(∑  )

 ∑   (∑ ) 
 

b = 
 ∑   (∑ )(∑ )

 ∑   (∑ ) 
 

 ̂ = Subyek dalam variabel yang diprediksikan 

a = Nilai intercept (konstanta) biaya pendidikan Y jika X = 0 

b = Koefisien arah regresi penentu ramalan (prediksi) yang menunjukan nilai 

peningkatan atau penurunan variabel Y 

X = Subyek pada variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu  

(Sugiono, 2007:204-207) 

 

Setelah menguji hipotesis regresi linier sederhana dilanjutkan dengan uji  

signifikan dengan rumus uji t sebagai berikut :  

 
    

      
  

 

Keterangan : 

                              

B = Koefisien arah regresi linier 

Sb = Standar Deviasi 
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Dengan kriteria uji adalah “Tolak    dengan alternatif Ha diterima jika 

       >      dengan taraf signifikan 0,05 dan dk n-2. 

 

b. Regresi Linier Multipel 

Untuk pengujian hipotesis kelima menggunakan regresi linier multipel, yaitu : 

 ̂ = a +                        

Keterangan : 

 ̂ = Nilai ramalan untuk variabel Y 

a = Nilai intercept (konstanta) Y bila X = 0 

b = Koefisien arah atau koefisien regresi, yang menunjukan angka peningkatan 

atau penurunan variabel independen yang didasarkan pada variabel. Bila b (+) 

maka naik dan bila (-) maka terjadi penurunan. 

X = Variabel bebas 

 

Kemudian untuk menguji signifikan simultan dilakukan uji F dengan rumus : 

 
        

       

      (     )

 

 Keterangan :  

 JK (reg)  =   ∑       ∑       ∑       ∑    

 JK (sis)  = ∑      (   ) 

 n   = banyaknya responden 

 k  = banyaknya kelompok 

 dengan Ft  = Fα (k : n – k – 1) 
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 Keterangan =  

 α = Tingkat signifikansi 

 k = Banyaknya kelompok 

 n = Banyaknya responden 

 

Dengan kriteria uji adalah “Tolak    jika        >       dan Ha diterima, 

demikian pula sebaliknya,        untuk dk pembilang = k dan dk penyebut = (n-

k-1) dengan taraf signifikan 0,05. 

 



 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Ada pengaruh proses rekrutmen terhadap kepuasan kerja pegawai di 

Lembaga Bimbingan Belajar Ganesha Operation Cabang Bandar 

Lampung tahun 2016. Jika proses rekrutmen baik maka kepuasan kerja 

akan meningkat. Sebaliknya, jika proses rekrutmen tidak baik maka 

kepuasan kerja akan rendah. 

2. Ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja pegawai di 

Lembaga Bimbingan Belajar Ganesha Operation Cabang Bandar 

Lampung tahun 2016. Jika lingkungan kerja baik maka kepuasan kerja 

akan meningkat. Sebaliknya, jika lingkungan kerja tidak baik maka 

kepuasan kerja akan rendah. 

3. Ada pengaruh kemampuan terhadap kepuasan kerja pegawai di Lembaga 

Bimbingan Belajar Ganesha Operation Cabang Bandar Lampung tahun 

2016. Jika kemampuan baik maka kepuasan kerja akan meningkat. 

Sebaliknya, jika kemampuan tidak baik maka kepuasan kerja akan rendah. 

4. Ada pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja pegawai di Lembaga 

Bimbingan Belajar Ganesha Operation Cabang Bandar Lampung tahun 
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2016. Jika motivasi baik maka kepuasan kerja akan meningkat. 

Sebaliknya, jika motivasi tidak baik maka kepuasan kerja akan rendah. 

5. Ada pengaruh proses rekrutmen, lingkungan kerja, kemampuan, dan 

motivasi terhadap kepuasan kerja pegawai di Lembaga Bimbingan Belajar 

Ganesha Operation Cabang Bandar Lampung tahun 2016. Jika proses 

rekrutmen, lingkungan kerja, kemampuan, dan motivasi baik maka 

kepuasan kerja akan meningkat. Sebaliknya, jika proses rekrutmen, 

lingkungan kerja, kemampuan, dan motivasi tidak baik maka kepuasan 

kerja akan rendah. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tentang proses rekrutmen, lingkungan kerja, 

kemampuan, dan motivasi terhadap kepuasan kerja pegawai di Lembaga 

Bimbingan Belajar Ganesha Operation Cabang Bandar Lampung tahun 

2016, maka peneliti menyarankan sebagai berikut. 

1. Perusahan hendaknya melakukan proses rekrutmen secara baik. Proses 

rekrutmen yang baik akan menghasilkan pegawai yang sesuai dengan 

job description. Sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerja 

pegawai. 

2. Perusahaan hendaknya menciptakan lingkungan kerja yang baik, 

bersih, aman dan nyaman. Lingkungan kerja yang baik, bersih, aman 

dan nayaman akan mendukung para pegawai dalam bekerja. Sehingga 

dapat meningkatkan kepuasan kerja pegawai.. 
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3. Perusahaan hendaknya meningkatkan kemampuan pegawai menjadi 

lebih baik lagi. Kemampuan pegawai akan menunjang tercapainya 

target kerja dari perusahaan. Sehingga dapat meningkatkan kepuasan 

kerja pegawai. 

4. Perusahaan hendaknya meningkatkan motivasi kerja pegawai lebih 

baik lagi. Motivasi akan mendorong pegawai lebih besemangat dalam 

bekerja. Sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerja pegawai. 

5. Peneliti menyadari masih ada kekurangan dan ketidaksempurnaan 

dalam penelitian ini baik secara redaksional, metode penelitian 

ataupun substansial. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran 

dari pembaca sebagai langkah perbaikan untuk penulis dalam 

menyusun karya ilmiah atau laporan lain dimasa-masa mendatang. 
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