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SARI 
 
Sartika Mia, 2011, “Analisis Faktor-faktor yang Menentukan Kepuasan Kerja 
Karyawan Puskesmas di Kecamatan Gunungpati Semarang”. Skripsi. Jurusan 
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Semarang. Pembimbing I. Prof. DR. H. Achmad Slamet, M.Si. Pembimbing II. 
Idie Widigdo, SE. MM. 

 
Kata kunci : Kepuasan Kerja. 
 

Permasalahan penelitian adalah bagaimana menciptakan kepuasan kerja 
karyawan Puskesmas di Kecamatan Gunungpati Semarang. Gejala menunjukkan 
adanya kinerja yang belum memuaskan. Faktor-faktor ketidakpuasan tersebut 
diindikasikan oleh teori Herzberg sebagai faktor gaji/kesejahteraan, hubungan 
antar pribadi, supervisi, karakteristik pekerjaan dan peluang untuk 
berkembang/promosi. Tujuan penelitian adalah menemukan, mengenali, dan 
menganalisis faktor-faktor yang menentukan tingkat ketidakpuasan dan kepuasan 
karyawan  Puskesmas di Kecamatan Gunungpati Semarang. 

Populasi adalah karyawan Puskesmas di Kecamatan Gunungpati 
Semarang, yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil. Ukuran populasi 55 yang 
digunakan juga sebagai sampel berasal dari 7 daerah populasi. Instrumen 
pengumpul data menggunakan angket, yang telah teruji validitas dan 
reliabilitasnya. Data dianalisis menggunakan uji statistik non parametrik, dengan 
metode persepsi Matrix Performance Importance dan metode deskriptif. Hasil uji 
statistik Wilcoxon menunjukkan arah perbedaan persepsi terhadap indikator setiap 
faktor penentu kepuasan kerja ditinjau dari aspek tingkat kepentingan dan kinerja. 
Tingkat signifikansi di bawah a = 0,05 terhadap Z hitung perbedaan dan tingkat 
probabilitas tertentu N = 55 menunjukkan adanya kebenaran atas perbedaan yang 
diduga ada. 

Uji statistik Wilcoxon, terhadap masing-masing indikator setiap faktor 
disimpulkan jika tingkat kepentingan>kinerja maka diindikasikan tidak puas dan 
jika kinerja>tingkat kepentingan maka diindikasikan puas. Hasil analisis terhadap 
faktor gaji menunjukkan lima indikator dinyatakan tidak puas, terhadap faktor 
hubungan antar pribadi/rekan kerja menunjukkan lima faktor dinyatakan tidak 
puas, terhadap faktor supervisi menunjukkan tiga indikator dinyatakan tidak 
memuaskan, terhadap faktor karakteristik pekerjaan menunjukkan lima indikator 
dinyatakan tidak memuaskan, terhadap faktor peluang untuk berkembang/promosi 
lima indikator dinyatakan tidak memuaskan. 

Kesimpulan yang diambil adalah kemungkinan tidak puas atas kerja yang 
mereka lakukan dapat mengakibatkan motivasi kerja rendah, motivasi kerja yang 
rendah akan mengakibatkan kinerja yang rendah. Berdasarkan pemaparan tersebut 
dapat dikemukakan bahwa gaji yang rendah, hubungan antar pribadi/rekan kerja 
yang tidak baik, pelaksanaan supervisi yang tidak tepat, ketidakmampuan 
melaksanakan tugas profesi, dan promosi yang tidak tepat berakibat pada  
motivasi yang rendah, dan motivasi yang rendah berakibat pada kinerja yang 
rendah.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Karyawan sebagai sumber daya manusia (SDM) organisasi tempat mereka 

bekerja merupakan asset yang harus diberdayakan oleh karyawan yang 

bersangkutan maupun pihak organisasi. Hal demikian dimaksudkan agar 

karyawan dapat betul-betul menjadi bagian dari organisasi, sehingga dengan 

dukungan karyawan organisasi diharapkan dapat menjadi kuat (Mas’ud, 2002:18). 

Namun demikian untuk pemberdayaan tersebut tidaklah mudah karena banyak 

faktor yang melingkupi. Seperti halnya faktor kepuasan kerja karyawan yang 

tentunya berdampak pada pencapaian hasil kerja yang optimal oleh seorang 

karyawan. Tugas manajemen sumber daya manusia berkisar pada upaya 

mengelola unsur manusia dengan segala potensi yang dimilikinya seefektif 

mungkin sehingga dapat diperoleh sumber daya manusia yang puas (satisfied) dan 

memuaskan (satisfactory) bagi organisasi. 

Pencapaian hasil kerja yang optimal oleh seorang karyawan dapat tercapai 

apabila karyawan terpenuhi salah satu faktor penting yaitu kepuasan kerja. 

Seseorang yang menginginkan kepuasan dalam bekerja, maka yang bersangkutan 

akan  berusaha dengan segenap kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan 

tugas-tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya, sehingga hasil kerja karyawan 

akan meningkat secara optimal. Kepuasan kerja perlu dipelihara dan 

1 



2 
 

 

dipertahankan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan karyawan dan 

kepentingan organisasi. 

Seorang individu melakukan suatu pekerjaan lazimnya bertujuan untuk 

mendapatkan kepuasan kerja. Banyak penelitian telah dilakukan untuk memahami 

aspek kepuasan kerja, terutama yang melibatkan faktor-faktor yang dapat 

menyebabkan perubahan kepuasan kerja pada seorang pekerja, yang antara lain 

dapat disebabkan oleh faktor gaji, tingkat (kedudukan), suasana kerja, supervisor 

(penyelia) ataupun rekan kerja. Hal inilah diantara beberapa persoalan yang sering 

dikemukakan oleh setiap individu yang sedang bekerja.2Prim@Com 

 Anoraga (1993:58) menyatakan bahwa kepuasan kerja pada dasarnya 

ditentukan oleh terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan psikologis pekerja. Jika 

kebutuhan-kebutuhan pekerja atau karyawan terpuaskan, maka rasa puas ini akan 

selalu menimbulkan kebahagiaan. Dengan demikian untuk kebutuhan fisiknya, 

bila kebutuhannya telah terpenuhi maka akan timbul pula suatu kepuasan. Tanpa 

kepuasan kerja karyawan akan bekerja tidak sebagaimana yang diharapkan, yang 

pada akhirnya membuat target tujuan organisasi tidak tercapai. 

 Kepuasan kerja (job satisfaction) menurut Robbins (2003:91) adalah sikap 

seseorang terhadap pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja tinggi 

menunjukkan sikap positif terhadap kerja itu. Seseorang yang tak puas dengan 

pekerjaannya menunjukkan sikap yang negatif terhadap pekerjaannya.  

Robbins (2003 : 102)  berpendapat  bahwa  fungsi  kepuasan  kerja  sangat 

 penting. Para manajer harus peduli akan tingkat kepuasan kerja karyawan dalam 

organisasi mereka, karena beberapa alasan, yaitu :3Prim@Com 
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a. karyawan yang tidak terpuaskan lebih sering melewatkan kerja dan lebih besar 

kemungkinan mengundurkan diri; 

b. karyawan yang terpuaskan mempunyai kesempatan yang lebih baik dan usia 

yang lebih panjang; 

c. kepuasan pada pekerjaan dibawa ke kehidupan karyawan diluar pekerjaan; 

d. karyawan bangga dan akan bercerita tentang citra baik organisasi; 

Berdasarkan beberapa definisi kepuasan kerja tersebut diatas, diperoleh 

petunjuk tentang bagaimana sebaiknya pimpinan organisasi bersikap terhadap 

kepuasan kerja karyawan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi 

kepuasan kerja adalah sebagai berikut : 

a. Alat motivasi 

Artinya, kepuasan kerja merupakan insentif bagi karyawan, sehingga mereka 

akan bekerja sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi. 

b. Alat preventif 

Artinya, kepuasan kerja yang tinggi dapat menjamin agar karyawan dapat 

bekerja dengan semangat, loyal dan berperilaku positif bagi perusahaan. 

c. Alat pengendalian pimpinan 

Pimpinan perusahaan dapat mengontrol kondisi perusahaan dan pekerjaan 

karyawannya. Karyawan yang merasakan kepuasan kerja cenderung bekerja 

dengan baik, komit terhadap perusahaan, tingkat absensi dan turn over 

rendah.4Prim@Com 

 Herzberg (1959) yang mengemukakan teori dua faktor (two factor theory) 

dimana membagi situasi yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap 
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pekerjaannya terbagi dalam dua kelompok yaitu kelompok satisfiers atau 

motivator factor dan kelompok dissatisfiers atau hygiene factor. Satisfiers factor 

atau faktor motivasi ialah faktor-faktor yang menjadi sumber kepuasan kerja yang 

terdiri dari karakteristik pekerjaan, prestasi kerja, peluang untuk berkembang, 

tanggung jawab, kemampuan dan pengakuan/penghargaan. Sedangkan 

dissatisfiers atau hygiene factor ialah faktor-faktor yang menjadi sumber 

ketidakpuasan kerja yang terdiri dari mutu hubungan antar pribadi, mutu 

supervisi, prosedur organisasi, pengawasan kerja, kondisi kerja, gaji / upah dan 

jaminan kerja (As’ad, 2000 : 108).5Prim@Com 

 Herzberg menyatakan bahwa untuk menciptakan kepuasan kerja 

karyawan tidak hanya sekedar dengan memberikan gaji yang baik dan kondisi 

kerja yang baik, tetapi diperlukan adanya suatu pekerjaan yang beragam, yang 

menawarkan kesempatan individu untuk berprestasi, adanya pengakuan, tanggung 

jawab, rangsangan dan kemajuan. Dimana seorang karyawan yang diawasi dengan 

baik, mendapat gaji yang baik dan adanya kondisi kerja yang baik tetapi jika tugas 

yang diberikan kepadanya cenderung membosankan tidak menantang, sedikit ada 

peluang untuk kemajuan, maka hal ini pada akhirnya lama kelamaan dapat 

menyebabkan timbulnya ketidakpuasan pada karyawan (Kreitner&Kinichi, 2003 : 

263). 

Pengelolaan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat oleh pemerintah 

melalui Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) selama ini sangat baik dan 

besar sekali manfaatnya bagi masyarakat. Pelayanan kesehatan di Puskesmas yang 

tersebar diseluruh wilayah kecamatan dan beberapa desa/kelurahan baik sebagai 
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Puskesmas Utama maupun sebagai Puskesmas Pembantu, bukan saja murah, 

tetapi juga bisa membantu masyarakat untuk segera mendapatkan pelayanan 

kesehatan saat merasa derajat kesehatannya menurun tanpa harus ke rumah 

sakit.6Prim@Com 

Mengingat pentingnya keberadaan Puskesmas-Puskesmas di Kecamatan 

Gunungpati Semarang, maka kinerja para karyawan Puskesmas tersebut haruslah 

baik. Kinerja dari karyawan tersebut akan baik bila faktor kepuasan kerjanya 

terpenuhi. 

Hasil pengamatan dalam realitas sehari-hari menunjukkan : 

1) masih adanya  beberapa  gejala,  yang  antara  lain terdapat beberapa karyawan 

non medis Puskesmas di Kecamatan Gunungpati Semarang berusaha mencari 

tambahan penghasilan baik di dalam maupun di luar pekerjaannya seperti 

praktek pribadi pada saat jam kerja maupun di luar jam kerja. Hal ini 

mengindikasikan bahwa gaji yang mereka terima belum mencukupi kebutuhan 

hidup sehari-hari; 

2) beberapa gejala menunjukkan bahwa karyawan merasa tidak nyaman ketika 

bekerja, hal ini disebabkan oleh situasi kerja yang tidak kondusif karena ada 

beberapa karyawan yang terlibat konflik dan berselisih paham dan sudah 

terjadi bertahun-tahun.   

3) adanya persepsi bahwa pelaksanaan supervisi terhadap karyawan hanya 

sekedar formalitas, terlihat atasan masih belum optimal dalam melakukan 

supervisi. Pengawasan atau supervisi masih dirasakan tidak obyektif bagi 

sebagian karyawan sehingga mengakibatkan adanya karyawan yang mangkir; 
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4) adanya  persepsi  beberapa  karyawan  non  medis yang  merasa  bahwa  tugas 

keperawatan   bukan   tugasnya,    sehingga  mereka    cenderung    melakukan  

tugasnya sendiri tanpa mempedulikan tugas-tugas yang lainnya; 

5) adanya persepsi dari beberapa karyawan Puskesmas di Kecamatan Gunungpati 

Semarang yang merasa bahwa peluang untuk berkembang melalui jenjang 

karier yang lebih tinggi terasa kurang karena minimnya program-program 

pelatihan, jikapun ada maka harus dengan biaya sendiri. 

Gejala-gejala tersebut di atas menunjukkan bahwa pada kenyataannya, 

kepuasan kerja yang seharusnya terciptakan oleh adanya beberapa faktor yang 

dimungkinkan oleh teori Herzberg tersebut ternyata belum terpenuhi. Beberapa 

kemungkinan belum terpenuhinya kepuasan kerja tersebut antara lain adalah 

faktor dissatisfiers berupa : 1. faktor gaji/kesejahteraan ; 2. hubungan antar 

pribadi/rekan kerja ; 3. mutu supervisi dan faktor satisfiers berupa : 4. 

karakteristik pekerjaan  dan  5. peluang untuk berkembang/promosi. 

Faktor-faktor yang lain yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja, belum 

terindikasi secara jelas, dan diasumsikan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh 

secara konstan terhadap kepuasan kerja. Terpenuhinya kepuasan kerja karyawan 

Puskesmas di Kecamatan Gunungpati Semarang diduga akan berdampak pada 

motivasi kerja yang tinggi dan tingkat produktivitas kerja yang optimal, serta 

dengan mewujudkan tingkat kepuasan kerja yang tinggi akan menjadi prasyarat 

bagi peningkatan kinerja karyawan Puskesmas di Kecamatan Gunungpati 

Semarang secara optimal.9Prim@Com 
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Berdasarkan kesenjangan antara teori dan kenyataan tersebut diatas 

memotivasi penulis untuk melakukan penelitian terhadap beberapa faktor yang 

mungkin menjadi penentu kepuasan kerja, sehingga dengan penelitian yang 

dilakukan disini diharapkan dapat menemukan, mengenali, dan menganalisis 

faktor-faktor yang menentukan kepuasan kerja, serta bermanfaat sebagai alat kaji 

ulang terhadap kebenaran teori Herzberg dan menemukan formulasi dan standar 

minimal faktor yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kepuasan kerja bila hal 

tersebut diberlakukan dalam bidang kesehatan, khususnya terhadap karyawan 

Puskesmas di Kecamatan Gunungpati Semarang. Sehingga dengan kepuasan kerja 

diharapkan dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik pada masa yang akan 

datang. 

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka sudah seharusnya bila tingkat 

kepuasan kerja karyawan harus lebih ditingkatkan. Hal tersebut sangat penting 

dalam rangka mendorong semangat kerja dan mengoptimalkan kinerja karyawan. 

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat menemukan, mengenali dan 

menganalisis faktor-faktor yang menentukan kepuasan kerja sebagai dasar 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 

 

1.2. Rumusan Masalah10Pri 

Kepuasan kerja karyawan secara teoritis dipengaruhi oleh (1) dissatisfiers 

factor/hygiene factor berupa status; hubungan antar pribadi; mutu supervisi; 

prosedur organisasi; kondisi kerja; upah/gaji/jaminan kerja; sedangkan dari hasil 

pengamatan terdapat faktor-faktor yang mendominasi seperti 1) gaji/kesejahteraan 
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yang dirasa karyawan  masih  belum  cukup;  2) rekan kerja yang tidak 

mendukung; 3) mutu  supervisi  yang  belum  optimal; (2) satisfiers factor atau 

faktor motivasi yang meliputi prestasi; pengakuan/penghargaan; tanggung jawab; 

kemampuan; karakteristik pekerjaan; peluang untuk berkembang/promosi. 

Sedangkan berdasarkan pengamatan terdapat  faktor-faktor yang mendominasi 

seperti 1) adanya kecenderungan karyawan yang hanya mampu melakukan 

tugasnya tanpa memperdulikan tugas-tugas yang lainnya; 2) kurangnya 

kesempatan untuk berkembang/promosi. 

Berdasarkan situasi dan kondisi tersebut di atas, maka masalah dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1.2.1. Sejauh mana faktor gaji/kesejahteraan menentukan tingkat ketidakpuasan 

kerja karyawan Puskesmas di Kecamatan Gunungpati Semarang. 

1.2.2. Sejauh mana faktor hubungan antar pribadi/rekan kerja menentukan 

tingkat ketidakpuasan kerja karyawan Puskesmas di Kecamatan 

Gunungpati Semarang. 

1.2.3. Sejauh mana faktor mutu supervisi menentukan tingkat ketidakpuasan 

kerja karyawan Puskesmas di Kecamatan Gunungpati Semarang. 

1.2.4. Sejauh mana faktor karakteristik pekerjaan  menentukan tingkat kepuasan 

kerja karyawan Puskesmas di Kecamatan Gunungpati Semarang. 

1.2.5. Sejauh mana faktor peluang untuk berkembang/promosi menentukan 

tingkat kepuasan kerja karyawan Puskesmas di Kecamatan Gunungpati 

Semarang. 

.1@Com 
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1.3. Tujuan Penelitian12Pm 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1.3.1. Menemukan, mengenali dan menganalisis faktor gaji/upah dalam 

menentukan    tingkat    ketidakpuasan    kerja    karyawan   Puskesmas   

di Kecamatan Gunungpati Semarang  

1.3.2. Menemukan,   mengenali   dan    menganalisis    faktor    hubungan    antar 

 pribadi/rekan kerjanya dalam menentukan tingkat ketidakpuasan kerja 

karyawan Puskesmas di Kecamatan Gunungpati Semarang. 

1.3.3. Menemukan, mengenali dan menganalisis faktor mutu supervisi dalam 

menentukan tingkat ketidakpuasan kerja karyawan Puskesmas di 

Kecamatan Gunungpati Semarang. 

1.3.4. Menemukan, mengenali dan menganalisis faktor karakteristik pekerjaan  

dalam menentukan tingkat kepuasan kerja karyawan Puskesmas di 

Kecamatan Gunungpati Semarang. 

1.3.5. Menemukan, mengenali dan menganalisis faktor peluang untuk 

berkembang/promosi dalam menentukan tingkat kepuasan kerja karyawan 

Puskesmas di Kecamatan Gunungpati Semarang 

. 

1.4. Manfaat Penelitian13Prim@Com 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Memberikan sumbangan konseptual bagi perkembangan kajian ilmu 

manajemen sumber daya manusia khususnya mengenai penerapan teori 
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Herzberg yang berkaitan dengan masalah kepuasan kerja karyawan 

Puskesmas di Kecamatan Gunungpati Semarang. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Bagi Puskesmas diharapkan dapat  memberikan  informasi dan masukan 

mengenai faktor-faktor yang dominan mempengaruhi kepuasan dan 

ketidakpuasan kerja yang mengarah pada kondisi yang lebih baik bagi 

organisasi maupun karyawan. 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

2.1 Kepuasan Kerja 

2.1.1 Pengertian Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja menurut Anoraga (1993:43) merupakan hal yang bersifat 

individu. Setiap individu  akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda 

sesuai dengan situasi, nilai-nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin banyak 

aspek-aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka 

semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakannya dan sebaliknya. Kepuasan 

kerja berhubungan erat dengan sikap dari karyawan terhadap pekerjaannya, situasi 

kerja/kerja sama antara pimpinan dan bawahan. 

Definisi kepuasan kerja menurut Handoko (1993:193) adalah keadaan 

emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana karyawan 

memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang 

terhadap pekerjaannya.  

Davis dan Newstrom (1996:105) menyatakan bahwa kepuasan kerja 

adalah seperangkat perasaan pegawai yang menyenangkan dan tidak 

menyenangkan terhadap pekerjaan mereka. Kepuasan kerja adalah persepsi 

seseorang terhadap pekerjaannya, perasaan seseorang yang menyukai 

pekerjaannya, yang mana hal ini dapat diketahui dari sikap dan perilakunya. 

Apabila seseorang merasa senang terhadap pekerjaannya, maka ia 

memiliki sikap positif dan bangga serta menilai tinggi pekerjaannya, seperti jenis 

11 
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pekerjaan yang menarik dan menantang, beban kerja yang memerlukan tanggung 

jawab berat, seseorang akan menilai tinggi pekerjaannya, meningkat semangat 

kerjanya dan dapat menimbulkan kepuasan kerja. Seseorang akan merasa puas 

apabila pekerjaan yang dilakukan tersebut sesuai dengan karakteristik pekerjaan 

yang diinginkan. 

 Mas’ud (2002:120) menyebutkan bila kepuasan kerja tidak lepas dari 

hakekat kerja. Kerja di artikan oleh Ma’ud sebagai usaha manusia untuk mencapai 

tujuan dan seringkali dengan mendapatkan penghasilan atau kompensasi (upah, 

gaji, dll) dalam kerja setiap orang bisa merasa puas dan tidak puas.  

Seseorang akan merasa puas apabila telah mendapatkan apa yang 

diinginkannya. Secara khusus, kepuasan kerja diartikan oleh Mas’ud (2002:120) 

sebagai penilaian, perasaan atau sikap umum karyawan terhadap pekerjaannya 

yang meliputi antara lain gaji, hubungan sosial di tempat kerja, lingkungan kerja 

dan pekerjaan itu sendiri. Dengan demikian kepuasan kerja merupakan hasil 

persepsi karyawan terhadap seberapa baik pekerjaannya dapat memuaskan 

kebutuhan-kebutuhan karyawan. Ada dua komponen kepuasan kerja yaitu           

(1) kepuasan instrinsik meliputi variasi tugas, kesempatan berkembang, 

kesempatan menggunakan kemampuan dan ketrampilan, otonomi, kepercayaan, 

pekerjaan yang menantang dan bermakna dan sebagainya. (2) Kepuasan 

ekstrinsik, meliputi gaji (upah) yang diperoleh, supervisi, jaminan kerja, status dan 

prestise (Mas’ud,2002:121). 

Robbins (1996:91) menyatakan “job satisfaction as an individual’s 

general attitude toward his or her job” (kepuasan kerja adalah sikap seseorang 



13 
 

 

terhadap pekerjaannya). Seseorang akan menunjukkan sikap yang positif dan 

menyenangkan terhadap pekerjaannya jika dirinya memiliki keyakinan bahwa 

dengan pekerjaannya itu ia akan mendapatkan imbalan yang sesuai dengan yang 

diharapkannya. Seseorang akan merasa tidak puas apabila pada kenyataannya 

imbalan yang diterima tidak sesuai dengan imbalan yang diharapkan. 

Kepuasan menurut Winardi (2004:137) merupakan sebuah kondisi akhir 

(an and state) yang timbul karena dicapainya tujuan tertentu. Kepuasan kerja 

merupakan perasaan seseorang pekerja tentang berbagai macam aspek kerangka 

kerja.. Menurut Locke yang dikutip oleh Harnanik (2005:153) kepuasan kerja 

merupakan suatu keadaan emosional yang menyenangkan atau positif yang 

dihasilkan dari penilaian kerja atau pengalaman kerja seseorang. 

Faktor penting bagi kepuasan kerja dapat dilihat dari tiga segi (1) 

kepuasan pekerjaan yang merupakan respon emosional terhadap situasi kerja; (2) 

kepuasan pekerjaan yang seringkali ditentukan oleh seberapa baik hasil yang 

diperoleh dan diharapkan; (3) kepuasan pekerjaan merupakan beberapa sikap yang 

berhubungan dengan pekerjaan. 

Menurut Gomes yang dikutip oleh Yuwono (2005:75), sering istilah 

kepuasan (satisfaction) dan motivasi (motivation) digunakan secara bergantian. 

Kepuasan dan ketidakpuasan seseorang dengan pekerjaan merupakan keadaan 

yang sifatnya subyektif yang merupakan hasil kesimpulan yang didasarkan pada 

suatu perbandingan mengenai apa yang secara nyata diterima oleh pegawai dan 

pekerjaannya sebagai hal yang diharapkan dan diinginkan 
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Dari beberapa difinisi yang dikemukakan para ahli tersebut di atas, 

umumnya dikatakan bahwa kepuasan kerja merupakan tingkat perasaan seseorang 

terhadap pekerjaannya dengan mempertimbangkan dan menilai segala aspek yang 

ada di dalam pekerjaannya, sehingga timbul dalam dirinya suatu perasaan senang 

atau tidak senang terhadap situasi kerja dan rekan kerjanya. Apa yang dirasakan 

oleh individu tersebut bisa positif atau negatif, tergantung dari persepsi terhadap 

pekerjaan yang digelutinya tersebut. 

Kepuasan kerja merupakan suatu keadaan yang penting yang harus 

dimiliki oleh setiap karyawan yang bekerja , di mana manusia tersebut mampu 

berinteraksi dengan lingkungan kerjanya, mereka akan bekerja dengan penuh 

gairah dan bersungguh-sungguh, sehingga tujuan organisasi akan tercapai. 

Mangkunegara (2006:120) 

 

2.1.2 Teori Kepuasan Kerja 

Mangkunegara (2006:120)Kepuasan kerja berpengaruh terhadap sikap dan 

perilaku seseorang dan meningkatkan produktivitas kerja. Kepuasan kerja 

seseorang akan timbul jika terpenuhi faktor-faktor yang berhubungan dengan 

pekerjaannya, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar pekerjaannya. 

Terpenuhinya faktor dari dalam pekerjaan akan menimbulkan kepuasan 

kerja yang berpengaruh terhadap motivasi kerja, sedangkan terpenuhinya faktor 

dari luar pekerjaan akan menghilangkan ketidakpuasan kerja yang berdampak 

pada meningkatnya semangat kerja dan produktivitas kerja. 
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Dalam penelitian ini akan dibahas faktor-faktor penyebab timbulnya 

kepuasan kerja berdasarkan analisis teori dan kajian terhadap gejala yang ada di 

lapangan, yang diduga berpengaruh terhadap kepuasan kerja seseorang. 

Menurut Wexley dan Yulk (1977) dalam bukunya yang berjudul 

Organizational Behavior And Personal Psychology dalam (As’ad,2000:105), teori 

kepuasan kerja terdiri dari tiga macam, sebagaimana tersebut di bawah ini   : 

 
2.1.2.1 Teori Ketidaksesuaian (Discrepancy Theory) 

Mangkunegara (2006:120) mengemukakan bahwa teori ketidaksesuaian 

atau teori kesenjangan mamandang kepuasan pegawai tergantung kepada 

perbedaan antara apa yang didapatkannya dengan apa yang diharapkannya. 

Apabila yang didapatkan ternyata lebih rendah dari pada apa yang diharapkan, 

maka menyebabkan pegawai tersebut menjadi tidak puas dan merasa kecewa. 

Teori ini pertama kali dipelopori oleh Porter (1961). Porter mengukur kepuasan 

kerja seseorang dengan menghitung selisih antara apa yang seharusnya dengan 

kenyataan yang dirasakan. 

 
2.1.2.2  Teori Keadilan (Equity Theory) 

Equity theory dikembangkan oleh Adam (1963). Adapun pendahulu teori 

ini adalah Zaeleznik (1956) dikutip dari Locke (1969) dalam As’ad (2000:105). 

Prinsip dari teori ini adalah bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas 

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

situasi. Perasaan equity dan inequity atas suatu situasi, diperoleh orang dengan 
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cara membandingkan dirinya dengan orang lain yang sekelas, sekantor maupun di 

tempat lain. 

 Menurut teori ini elemen-elemen dari equity ada tiga yaitu input, 

outcomes, dan comparison person. Input ialah segala sesuatu yang berharga yang 

dirasakan sebagai sumbangan terhadap pekerjaan misalnya pendidikan, keahlian, 

pengalaman dan sebagainya. Outcomes adalah segala sesuatu yang berharga yang 

dirasakan karyawan sebagai hasil dari pekerjaannya seperti gaji, bonus, status, 

pengakuan, penghargaan, sedangkan yang dimaksud dengan comparison person 

adalah dengan siapa karyawan membandingkan rasio input dan outcomes yang 

dimilikinya, dengan seseorang di tempat pekerjaan yang sama, atau tempat lain. 

  Jika setelah melakukan perbandingan tersebut dianggap cukup adil maka 

karyawan akan merasa puas, sedangkan jika perbandingan itu tidak seimbang dan 

merugikan maka karyawan akan merasa tidak puas. 

 
2.1.2.3 Teori Dua Faktor (Two Factors Theory) 

Herzberg (Mangkunegara, 2000:122) menyatakan bahwa dua faktor yang 

dapat menyebabkan timbulnya kepuasan atau ketidakpuasan seseorang terhadap 

pekerjaannya adalah faktor pemeliharaan (maintenance factor) dan faktor 

pemotivasian (motivational factors). Faktor pemeliharaan disebut pula 

dissatisfiers Hygiene factors, job contents, extrinsic factors, yang meliputi 

kebijakan administrasi, kualitas pengawasan, hubungan dengan pengawasan, 

hubungan antar pribadi dan dengan rekan sejawat, gaji, keamanan kerja, kondisi 

kerja, dan kedudukan. Faktor pemotivasian disebut pula satisfiers, motivators, job 
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content, intrinsic factors, yang meliputi dorongan berprestasi, pengakuan 

kemajuan, kesempatan, berkembang, dan tanggung jawab. 

Herzberg (Yasin,2002:476) menyatakan bahwa kepuasan kerja dan ketidak 

puasan kerja merupakan dua hal yang berbeda. Kepuasan dan ketidakpuasan 

terhadap pekerjaan itu bukan suatu variabel yang kontinyu. Teori ini merumuskan 

karakteristik pekerjaan menjadi dua kelompok, yaitu satisfiers atau motivator dan 

dissatisfiers. Satisfiers ialah faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai 

sumber kepuasan kerja, yang terdiri dari : pekerjaan yang menarik, penuh 

tantangan, ada kesempatan untuk berprestasi, kesempatan memperoleh 

penghargaan, dan promosi. Faktor-faktor tersebut jika terpenuhi akan 

menimbulkan kepuasan, namun tidak terpenuhinya faktor ini tidak selalu 

mengakibatkan ketidakpuasan. Dissatisfiers (hygiene factors) adalah faktor-faktor 

yang menjadi sumber ketidakpuasan, yang terdiri dari : gaji/kesejahteraan, 

supervisi tehnis, hubungan antar pribadi rekan kerja, kebijakan, peluang untuk 

tumbuh, keamanan kerja dan status. Faktor ini diperlukan untuk memenuhi 

dorongan biologis serta kebutuhan dasar karyawan. Faktor-faktor ini jika tidak 

terpenuhi, maka karyawan tidak akan puas dan kecewa. Jika faktor ini memadai 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka tidak muncul ketidakpuasan kerjanya 

karyawan tidak akan kecewa, meskipun  belum terpuaskan. 

Kepuasan kerja seseorang menurut teori tersebut di atas tergantung pada   

1) persepsi seseorang terhadap kondisi pekerjaan itu sendiri yang berpengaruh 

terhadap semangat kerja dan motivasi kerja seseorang, 2) persepsi seseorang 

terhadap situasi di luar pekerjaan yang berpengaruh terhadap kondisi kesehatan 
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mental seseorang. Persepsi seseorang tersebut dapat menimbulkan sikap terhadap 

pekerjaannya, yang akan tampak dalam perilakunya. Jika keyakinan seseorang 

terhadap pekerjaannya sudah jelek, maka ketidakpuasan kerja akan terjadi, 

sehingga kecenderungan perilaku yang tampak adalah seseorang akan 

meninggalkan pekerjaan atau mengurangi usahanya. Perilaku yang tampak adalah 

orang yang bersangkutan tidak hadir dalam tugasnya, berperilaku yang kurang 

menguntungkan organisasi. Jika keyakinan seseorang terhadap pekerjaannya itu 

baik, maka ia akan menjunjung tinggi pekerjaannya, kepuasan kerja dirasakan 

olehnya dan perilaku yang mendukung organisasinya. 

Teori Herzberg dapat diterapkan dalam bidang kesehatan dengan sasaran 

karyawan Puskesmas dengan alasan pemahaman tentang konsep kepuasan kerja 

karyawan Puskesmas dapat dikaji melalui pemahaman tentang konsep kepuasan 

kerja secara umum. Kekhususan yang ada pada kemampuan kerja karyawan 

Puskesmas terletak pada macam pekerjaannya yaitu memberikan pelayanan 

kesehatan terhadap masyarakat. Jika ditinjau dari kedudukan karyawan 

Puskesmas sebagai anggota suatu organisasi, maka konsep kepuasan kerja 

karyawan Puskesmas akan sama dengan konsep kepuasan kerja secara umum. 

Dengan demikian rumusan konsep kepuasan kerja karyawan Puskesmas dapat 

menggunakan rumusan konsep kepuasan kerja secara umum dengan 

memperhatikan pekerjaan karyawan Puskesmas sebagai tenaga kesehatan. 

Berdasarkan beberapa teori tersebut di atas, teori dua faktor diduga lebih 

tepat bila diterapkan dalam penelitian ini. Teori dua faktor cenderung lebih 

spesifik dalam menentukan faktor-faktor pengaruh terhadap kepuasan kerja 
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dibandingkan teori-teori yang lain. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja berdasarkan teori tersebut tidak seluruhnya di analisis dalam 

penelitian ini, karena di lapangan menunjukkan hanya beberapa gejala tertentu 

saja yang memberi indikasi adanya ketidak sesuaiannya dengan faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja dalam teori tersebut. Faktor-faktor yang 

berpengaruh bahwa kepuasan kerja ditetapkan dan yang akan dianalisis dalam 

penelitian ini adalah faktor gaji/kesejahteraan, faktor hubungan antar 

pribadi/rekan kerja, faktor mutu supervisi, faktor karakteristik pekerjaan dan  

faktor peluang untuk  berkembang/ promosi.   

 

2.1.3 Sumber-sumber Kepuasan Kerja dan Ketidakpuasan Kerja 

Herzberg (1959) memisahkan secara tajam antara sumber kepuasan kerja 

dan sumber ketidakpuasan kerja. Sumber-sumber kepuasan kerja disebut satisfiers 

yang mengarahkan kepada semangat kerja dan motivasi kerja seseorang. Sumber-

sumber ketidakpuasan kerja disebut dissatisfiers yang mengarahkan kepada 

penegakan terhadap lingkungan kerja yang kurang menguntungkan pemenuhan 

kebutuhan dasar seseorang, mencegah munculnya ketidakpuasan kerja. 

Mangkunegara (2006:121) menyebut, sumber-sumber kepuasan kerja 

sebagai faktor pemotivasian (motivation factors) atau satisfiers, motivators, job 

content, intrinsic factors yang meliputi dorongan untuk berprestasi, kesempatan 

mendapat pekerjaan/ pengakuan , pekerjaan yang menarik, pekerjaan yang 

memerlukan tanggung jawab yang besar (penuh tantangan) kesempatan untuk 

dipromosikan dan kemajuan-kemajuan dalam kepangkatannya. Jika faktor-faktor 
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tersebut terpenuhi, maka seseorang akan mendapat kepuasan, namun jika faktor 

tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang tidak selalu merasakan adanya ketidak 

puasan. Sumber-sumber ketidakpuasan kerja disebut faktor pemeliharaan 

(maintenance factors) atau disebut pula dissatisfiers, hygiene factors, job contexts, 

extrinsic factors, yang meliputi kebijakan administrasi; kualitas supervisi teknis, 

hubungan dengan pengawas, hubungan antar pribadi dengan rekan sejawat, 

gaji/kesejahteraan, keamanan kerja, kondisi kerja dan kedudukan. Faktor ini 

diperlukan untuk memenuhi dorongan biologis serta kebutuhan dasar karyawan. 

Jika tidak terpenuhinya faktor ini, karyawan tidak akan puas. Jika besaran faktor 

ini memadai dalam memenuhi kebutuhan tersebut, maka karyawan tidak akan 

kecewa meskipun belum terpuaskan. 

Sumber-sumber kepuasan kerja (Yasin,2002:476) hakekatnya adalah 

faktor-faktor kondisi dan karakteristik pekerjaan itu sendiri yang berpengaruh 

terhadap sikap dan perilaku seseorang terhadap pekerjaannya, sedangkan sumber-

sumber ketidakpuasan kerja hakekatnya adalah faktor-faktor situasi di luar 

pekerjaannya yang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang terhadap 

pekerjaan itu. Faktor-faktor tersebut disebut dissatisfiers atau hygiene factors, 

yang terdiri dari gaji/kesejahteraan, supervisi teknis, hubungan antar pribadi, 

kondisi kerja, kebijakan administrasi, peluang untuk tumbuh, keamanan kerja, 

efek kerja terhadap kehidupan pribadi dan status. 

 Berdasarkan beberapa teori, konsep dan pendapat tersebut di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

seseorang adalah 1) faktor psikologis yaitu keyakinan bahwa pekerjaan yang 
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dilakukan tersebut adalah mulia/minat terhadap pekerjaan, ketentraman dalam 

bekerja, sikap senang terhadap pekerjaan, dan perilaku yang mendukung 

organisasi; 2) faktor sosial yaitu hubungan dengan sesama teman dan atasan, mutu 

pengawasan, keterlibatan dalam mengambil keputusan; 3) faktor fisik, yaitu jenis 

pekerjaan, pengaturan jam kerja, keadaan lingkungan kerja, kelengkapan peralatan 

kerja, kondisi kesehatan pegawai/struktur organisasi; 4) faktor finansial, yaitu 

gaji, tunjangan jabatan, insentif berkenaan tugas lain, kesempatan promosi, 

kenaikan pangkat, penghargaan dan pengakuan, peluang meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilan. 

Berdasarkan beberapa teori dan konsep tersebut di atas, maka dapat 

diasumsikan bahwa teori Herzberg paling tepat bila diterapkan sebagai acuan 

dalam penelitian pada tenaga kesehatan. Kepuasan kerja seseorang akan 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari sumber kepuasan kerja, yaitu 

faktor-faktor kondisi dalam pekerjaan (intrinsic job conditions) dan faktor-faktor 

yang berasal dari sumber ketidakpuasan kerja, yaitu faktor-faktor kondisi di luar 

pekerjaan (extrinsic job conditions). 

Kepuasan kerja dalam penelitian ini dipengaruhi faktor-faktor 

gaji/kesejahteraan, hubungan antar pribadi/rekan kerja, mutu supervisi, 

karakteristik pekerjaan, dan peluang untuk berkembang/promosi. Faktor-faktor 

lain selain faktor-faktor tersebut yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

dianggap konstan karena secara empiris menunjukkan gejala yang tidak begitu 

tampak dan kurang memberi perhatian. 
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2.1.4 Efek Kepuasan Kerja Pada Kinerja Karyawan. 

Robbin (2008:184), kepuasan kerja berpusat pada efeknya pada kinerja 

karyawan. Dampak kepuasan kerja tersebut dapat dilihat dari produktivitas, 

kemangkiran dan keluarnya karyawan. 

1. Kepuasan kerja dan Produktivitas 

Pandangan mengenai hubungan kepuasan dan kinerja pada hakekatnya dapat 

diringkas dalam pernyataan “seorang pekerja yang bahagia adalah seorang 

pekerja yang produktif”. Produktivitas membimbing ke kepuasan kerja. Oleh 

karena itu perusahaan-perusahaan dengan karyawan yang lebih terpuaskan 

cenderung lebih efektif dari pada perusahaan – perusahaan dengan karyawan 

yang kurang terpuaskan. 

2. Kepuasan kerja dan Kemangkiran 

Karyawan yang tidak terpuaskan lebih besar kemungkinannya tidak bekerja 

secara baik dan efektif. Jika perusahaan tidak memberikan aturan yang 

fleksibel maka hal ini akan menimbulkan kemangkiran dalam bekerja. 

Karyawan akan cenderung melakukan kewajiban-kewajibannya dengan baik 

dalam pekerjaan apabila perusahaan juga memberikan kontribusi-kontribusi 

yang memuaskan. 

3. Kepuasan kerja dan tingkat keluarnya karyawan  

Kepuasan kerja juga berhubungan secara negatif dengan turn over karyawan. 

Tingkat kepuasan kerja tidak dapat digunakan untuk memprediksi keluarnya 

karyawan untuk mereka yang berkinerja tinggi. Perusahaan akan melakukan 

upaya cukup besar untuk menahan karyawan yang berkualitas untuk tidak 
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keluar dari perusahaan. Usaha yang dilakukan oleh perusahaan antara lain para 

karyawan mendapat upah, pujian, pengakuan, kesempatan promosi yang 

meningkat dan seterusnya. Dan bagi karyawan yang memiliki kinerja buruk 

sedikit upaya perusahaan untuk menahan mereka. Bahkan mungkin ada 

tekanan halus untuk mendorong mereka agar keluar. 

2.1.5 Cara mengukur Kepuasan kerja  

Puas tidaknya seseorang dalam kerja sebenarnya dapat diukur. Namun 

semua itu sangat relatif dan variatif, serta tergantung dari cara pengumpulan data 

maupun analisanya. Untuk mengukur kepuasan kerja, dapat digunakan skala 

indeks deskripsi jabatan, kuisioner dan ekspresi wajah. Robbin (2008: 138) 

Penjelasan pengukuran kepuasan kerja tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Skala indeks deskripsi jabatan. Dalam pelaksanaannya, untuk mengukur 

kepuasan kerja dilakukan pertanyaan-pertanyaan kepada seluruh karyawan, 

dimana pertanyaannya meliputi pekerjaan maupun jabatan, yang dirasakan 

sangat baik dan sangat buruk. Skala pengukuran sikap meliputi lima area, 

antara lain : kerja itu sendiri, pengawasan, upah, promosi dan mitra kerja. 

Setiap pertanyaan yang diajukan, harus dijawab dengan cara menandai 

jawabannya, tidak tahu atau tidak ada jawaban. 

2. Kuisioner. Pengukuran kepuasan kerja ini lebih ditentukan oleh jenis 

pertanyaan yang menyangkut pekerjaan yang dirasakan: sangat tidak puas, 

tidak puas, memuaskan dan sangat memuaskan. Karyawan diminta memilih 

salah satu alternatif jawaban yang sesuai dengan kondisi pekerjaannya. 
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3. Ekspresi wajah. Pengukuran kepuasan kerja ini didasarkan atas gambar wajah-

wajah orang, mulai dan sangat gembira, gembira, netral, cemberut, dan sangat 

cemberut. Karyawan diminta untuk memilih ekspresi wajah yang sesuai 

dengan kondisi pekerjaan yang dirasakan pada saat itu. 

Dalam penelitian ini, pengukuran kepuasan kerja karyawan akan 

menggunakan metode Kuisioner, sehingga hasil pengukuran diharapkan dapat 

obyektif, terbuka dan memenuhi target. 

Pengukuran kinerja organisasi tidak dapat terlepaskan dari kondisi 

kepuasan kerja para karyawan, karena karyawan merupakan salah satu aset 

organisasi, merupakan bagian yang tak terpisahkan, dan bahkan menjadi yang 

utama dari stakeholders yang ada. Kepuasan kerja merupakan komponen yang 

integral dalam iklim organisasi dan merupakan elemen yang penting dalam 

manajemen sumber daya manusia. Robbin(2008:141) 

Dari penjelasan tentang kepuasan ini, terdapat dua hal penting yang 

berasal dari pemikiran tradisional tentang kepuasan sebagai berikut : 

1. Kepuasan hanya ditentukan oleh imbalan nyata yang diterima oleh seseorang, 

dan perasaan seseorang terhadap imbalan yang seharusnya diberikan oleh 

organisasi sehubungan dengan pelaksanaan kerja yang telah dia tunjukkan. 

2. Kepuasan lebih banyak tergantung pada pelaksanaan kerja dari pada 

sebaliknya, yaitu pelaksanaan kerja tergantung pada kepuasan. 
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2.2 Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepuasan Kerja 

2.2.1 Faktor-faktor Ekstrinsik 

Faktor-faktor ekstrinsik adalah faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja yang bersumber pada kondisi di luar pekerjaan. Faktor ekstrinsik atau 

extrinsic factors menurut Mangkunegara (2006:122) hakekatnya adalah faktor 

yang berpengaruh terhadap pekerjaan dan merupakan sumber ketidakpuasan kerja. 

Faktor tersebut disebut juga faktor pemeliharaan (maintenance factors) atau 

disebut pula dissatisfiers, hygiene factors, job contexts, yang meliputi kebijakan 

administrasi, kualitas pengawasan, hubungan dengan pengawasan, hubungan antar 

pribadi dengan rekan sejawat, gaji, keamanan kerja, kondisi kerja, dan kedudukan. 

Faktor ekstrinsik hakekatnya adalah sumber ketidakpuasan yang berasal 

dari luar pekerjaannya, yang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang 

terhadap pekerjaannya. Jika tidak terpenuhi faktor ini, karyawan tidak akan puas. 

Jika besaran faktor ini memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pekerja 

tidak akan kecewa, meskipun belum terpuaskan. Terpenuhinya faktor ini akan 

lebih berperan dalam mengeliminasi ketidak puasan kerja dan dapat mencegah 

lingkungan kerja yang kurang menguntungkan bagi suatu institusi. 

Implikasi sumber-sumber ketidakpuasan kerja adalah apabila persepsi 

seseorang tentang sumber-sumber ketidakpuasan kerja yang diharapkan sama 

dengan persepsinya tentang sumber-sumber kepuasan kerja yang aktual terjadi, 

maka orang yang bersangkutan memiliki ketidakpuasan kerja yang rendah. 

Apabila persepsi seseorang tentang sumber-sumber ketidakpuasan kerja yang 

diharapkan lebih besar dari pada persepsinya tentang sumber-sumber ketidak 
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puasan kerja yang aktual terjadi, maka orang yang bersangkutan akan memiliki 

kepuasan kerja yang tinggi. Apabila persepsi seseorang tentang sumber-sumber 

ketidakpuasan kerja yang diharapkan lebih besar dari pada persepsinya tentang 

sumber-sumber ketidakpuasan kerja yang aktual terjadi, maka ketidakadilan dan 

kegelisahan yang dirasakan orang yang bersangkutan.Anoraga ( 1993:45) 

Tujuh sumber ketidakpuasan kerja, yaitu tingkat kesejahteraan/gaji, 

tingkat supervisi teknis, tingkat kebijakan administrasi, tingkat hubungan antar 

pribadi/rekan kerja, tingkat kondisi kerja, tingkat keamanan kerja, dan tingkat 

status. Anoraga (1993:47) 

Kenyataan di lapangan menunjukkan indikasi bahwa faktor penting yang 

perlu diteliti adalah faktor gaji/kesejahteraan, faktor hubungan antar pribadi/rekan 

kerja dan tingkat mutu supervisi. Faktor-faktor lain kurang mendapat perhatian 

karena tidak memberikan indikasi pengaruh yang dominan, dan diduga 

berpengaruh kostan terhadap kepuasan kerja. Penelitian ini hanya akan 

manganalisis faktor-faktor gaji/kesejahteraan, faktor hubungan antar pribadi/rekan 

kerja, dan faktor mutu supervisi. 

 

2.2.1.1 Faktor Gaji/Kesejahteraan 

Mulyasa  (1994:133)  menyatakan bahwa gaji adalah pendapatan langsung  

dalam bentuk uang sebagai kompensasi atas jasa yang dibayarkan oleh institusi 

secara periodik kepada Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai jaminan yang pasti, 

kesejahteraan disebut juga kompensasi pelengkap atau gaji tersembunyi. 
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Gaji dan kesejahteraan adalah penghasilan seseorang sebagai sarana 

pemenuhan kebutuhan pokok hidup dalam bentuk uang, barang dan atau fasilitas 

lain yang diterimanya akibat suatu tugas pekerjaan yang akan dilakukan atau telah 

dilakukan sebagai prasyarat agar bekerja lebih bersemangat dan lebih produktif. 

Gaji adalah hak bagi pegawai dan kewajiban bagi institusi untuk membayarnya. 

Gaji merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap karyawan. Apabila kebutuhan 

ini terpenuhi maka kepuasan pribadi yang bersangkutan akan terpenuhi. Tidak 

terpenuhinya kebutuhan pokok tersebut akan menimbulkan ketidak puasan kerja 

dan menurunkan motivasi kerja dan semangat kerja. Mulyasa (1994:133) 

Kesejahteraan adalah balas jasa pelengkap baik material maupun non 

material yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan, bertujuan untuk 

mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental pekerja agar 

produktivitasnya meningkat. Kesejahteraan atau kompensasi pelengkap 

bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental pekerja agar termotivasi 

untuk tetap bekerja sampai pensiun, menciptakan ketenangan, semangat kerja, 

dedikasi, disiplin dan sikap loyal terhadap institusi. Mulyasa (1994:134) 

Di lingkungan Puskesmas yang bernaung di bawah Dinas Kesehatan 

Kecamatan Gunungpati Semarang terdapat berbagai macam bentuk kesejahteraan 

yang dapat diterima karyawannya yaitu gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan 

suami/istri/anak, layanan kesehatan, cuti dsb. Terpenuhinya kesejahteraan tersebut 

dapat menambah ketenangan rohaniah karyawan Puskesmas. 

Kepuasan gaji/kesejahteraan terdiri dari beberapa unsur, unsur yang paling 

jelas adalah jumlah gaji yang diterima oleh seseorang. Pada umumnya motivasi 
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orang bekerja adalah untuk bisa memperoleh kepuasan berupa uang, karena uang 

bisa digunakan untuk memuaskan semua tipe kebutuhan (Ranupandoyo & Husna 

1989 dalam Harnanik, 2004:157). 

Perbedaan besaran gaji antara seorang karyawan dengan karyawan lainnya 

sangat ditentukan oleh skala gaji berdasarkan masa kerja dan pangkat/golongan 

masing-masing. Kenaikan besaran gaji bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil akibat 

kenaikan pangkat menggunakan dasar dan aturan yang sama, sehingga tingkat 

kepuasan kerja karyawan dari berbagai tingkat golongan dan masa kerja yang 

diakibatkan oleh itu diduga mempunyai tingkat kepuasan kerja yang tidak 

berbeda.Yowono (2005:68) 

Tingkat kepuasan kerja karyawan Puskesmas akan ditentukan oleh gaji/ 

kesejahteraan ditinjau dari a) besaran gaji yang diterima setiap bulan, b) sistem 

penggajian yang layak, c) besaran kenaikan gaji berkala yang diterimakan setiap 

dua tahun sekali, d) besaran tunjangan fungsional, e) ketepatan waktu penerimaan 

gaji bulanan.  

 
2.2.1.2 Hubungan antar Pribadi/Rekan Kerja 

Hubungan antara karyawan dengan rekan sekerja sangatlah penting artinya 

dalam meningkatkan produktivitas kerja. Dukungan rekan sekerja atau kelompok 

kerja dapat menimbulkan kepuasan kerja bagi karyawan, karena merasa diterima 

dan dibantu dalam memperlancar penyelesaian tugasnya. Sifat kelompok kerja 

akan memiliki efek terhadap kepuasan kerja. Kepuasan kerja karyawan dapat 

ditingkatkan melalui adanya jalinan hubungan yang baik dari semua pihak yang 

ada dalam organisasi seperti adanya perhatian dari rekan kerja. Bersama dengan 
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rekan kerja yang ramah dan mendukung dapat merupakan sumber kepuasan bagi 

karyawan secara individu. Kelompok kerja yang bagus dapat membuat kerja lebih 

menyenangkan, sehingga kelompok kerja dapat menjadikan support, kesenangan, 

nasehat, dan bantuan bagi seorang karyawan. (Yasin, 2002:462) 

Tingkat kepuasan kerja karyawan Puskesmas akan ditentukan hubungan 

antar pribadi/rekan kerja akan ditinjau dari a) adanya kompetisi yang sehat di 

lingkungan organisasi karyawan Puskesmas; b) sejauh mana karyawan lain yang 

bekerja sama akan memberikan dukungan yang cukup; c) kondisi kerja yang baik 

membuat rasa nyaman dalam bekerja; d) semua saling bekerja sama dalam 

menyelesaikan pelayanan/pekerjaan ; e) karyawan dapat bekerja sama, dengan 

orang yang bertanggung jawab.  

 
2.2.1.3 Faktor Mutu Supervisi 

Situasi dalam suatu organisasi selalu berubah, tuntutan pelayanan 

kesehatan untuk menjadi lebih baik semakin meningkat. Untuk itu suatu 

organisasi akan selalu berupaya memiliki sumber daya manusia yang lebih 

berkualitas. 

Puskesmas sebagai tonggak pelayanan kesehatan masyarakat yang tersebar 

di kecamatan-kecamatan harus mempunyai tenaga pelayanan kesehatan yang 

berkualitas yang mampu menyesuaikan dirinya dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Kemampuan supervisor yang dalam hal ini kepala Puskesmas yang 

bertindak sebagai seorang pengawas dalam memberikan bantuan teknis dan 

dukungan perilaku, pada karyawan mereka, demikian pula iklim partisipatif yang 
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diciptakan oleh atasan dapat memberikan pengaruh yang substansial terhadap 

kepuasan kerja karyawan. Supervisor secara langsung mempengaruhi kepuasan 

kerja dan prestasi melalui kecermatan dalam mendisiplinkan dan menerapkan 

peraturan-peraturan. Supervisor yang efektif membantu produktivitas karyawan 

melalui penyelenggaraan kerja yang baik, pemberian petunjuk yang nyata sesuai 

standar kerja. Mangkunegara (2006:124) 

Tingkat kepuasan kerja karyawan Puskesmas dalam mutu supervisi akan 

ditentukan oleh a) sistem pengawasan yang sudah ada sudah obyektif; b) sistem 

pengawasan yang ada sudah tegas dalam menegakkan disiplin; c) pengawasan 

dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.  

2.2.1 Faktor-Faktor Intrinsik 

Faktor intrinsik adalah faktor kondisi dalam pekerjaan sebagai sumber 

kepuasan kerja yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Faktor intrinsik atau 

intrinsic factors, menurut Mangkunegara (2006:122), hakekatnya adalah faktor 

yang berpengaruh terhadap motivasi kerja seseorang, dan menjadi sumber 

kepuasan kerja. Faktor ini disebut pula satisfiers, motivators, job content, yang 

meliputi dorongan berprestasi, penghargaan/pengakuan, pekerjaan itu sendiri, 

kemajuan dan kesempatan berkembang, dan tanggung jawab. 

Bila faktor tersebut terpenuhi, maka dapat meningkatkan motivasi kerja 

seseorang, dan apabila faktor tersebut tidak terpenuhi maka hal tersebut akan 

menurunkan motivasi kerja seseorang, kepuasan keja yang rendah dan dapat 

menimbulkan rasa ketidakpuasan kerja yang tinggi. 



31 
 

 

Lima faktor kepuasan kerja yaitu prestasi kerja, pengakuan, tanggung 

jawab, kemampuan, karakteristik pekerjaan dan peluang untuk bekembang/ 

promosi. 

  Kenyataan di lapangan menunjukkan indikasi bahwa faktor penting yang 

perlu diteliti adalah faktor karakteristik pekerjaani dan faktor peluang untuk 

berkembang/ promosi. Faktor-faktor lain kurang mendapat perhatian karena tidak 

memberikan indikasi pengaruh yang dominan, dan diduga berpengaruh konstan 

terhadap kepuasan kerja. Penelitian ini hanya akan menganalisis faktor-faktor 

karakteristik pekerjaan  dan faktor peluang untuk berkembang/promosi. 

 
2.2.2.1 Faktor Karakteristik Pekerjaan 

Pekerjaan merupakan bagian hidup setiap orang. Secara definitip 

pekerjaan adalah rumpun tugas yang dilaksanakan oleh pekerja untuk mencapai 

beberapa tujuan organisasi. 

Karyawan Puskesmas sebagai tenaga kesehatan mempunyai tugas 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebaik-baiknya, ditengah 

adanya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan 

baik. Untuk itu kemampuan, pengetahuan, ketrampilan dan sikap harus sesuai 

dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Karakteristik pekerjaan berhubungan dengan rancangan yang akan 

diberikan kepada karyawan apakah pekerjaan tersebut banyak atau sedikit 

menyediakan kesempatan bagi tenaga kerja untuk memuaskan kebutuhan mereka 

yang berhubungan dengan pekerjaan. Karakteristik pekerjaan merupakan faktor 

yang akan menggerakkan tingkat motivasi yang kuat, yang dapat menghasilkan 
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prestasi yang baik. Faktor karakteristik pekerjaan sangat berperan dalam 

menentukan kepuasan kerja (Arnold dan Felman 1986 dalam Yuwono,2000:78). 

Pekerjaan yang sesuai dan menyediakan otonomi akan memberikan kepuasan, 

kontrol menajemen atas metode dan langkah-langkah kerja yang berlebihan. 

Karakteristik pekerjaan sebagai sumber kepuasan kerja akan ditentukan 

oleh :  1) Pekerjaan saat ini menarik; 2) Kemampuan dalam melakukan pekerjaan 

karyawan diberikan otonomi; 3) Tugas sesuai dengan bakat dan kecakapan ; 4) 

Pekerjaan sesuai dengan tingkat pendidikan; 5) Kreativitas dalam menyelesaikan 

pekerjaan. Yuwono (2000:79) 

2.2.2.2 Fakor Peluang untuk Berkembang/Promosi 

 Dalam melakukan pekerjaan karyawan mempunyai keinginan untuk 

berkarir dengan jalan mendapatkan promosi jabatan. Kesempatan promosi jabatan 

memiliki efek terhadap kepuasan kerja. Hal demikian dikarenakan promosi 

menggunakan beraneka cara dan memiliki penghargaan yang beragam, misalnya 

promosi berdasar tingkat senioritas, dedikasi, petimbangan kinerja, dan lain-lain. 

Kebijakan promosi yang adil dan transparan terhadap semua pegawai dapat 

memberi dampak pada mereka yang memperoleh kesempatan dipromosikan 

seperti perasaan senang, bahagia dan memperoleh kepuasan atas kerjanya. 

Mangkunegara (2006:124) 

Peluang untuk berkembang/promosi sebagai simbul kepuasan kerja, 

karyawan Puskesmas akan ditentukan  : 1) Kebijakan promosi yang ada;  2) 

Obyektivitas dalam sistem promosi; 3) Promosi bagi karyawan yang melakukan 

pekerja dengan baik; 4) Organisasi memberikan kesempatan untuk belajar serta 
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mengembangkan kompetensi dan keahlian; 5) Tingkat kemajuan yang dicapai saat 

ini.  

Uraian sumber-sumber kepuasan kerja dan sumber-sumber ketidakpuasan 

kerja tersebut memberi gambaran secara menyeluruh tentang faktor-faktor yang 

menentukan tingkat kepuasan kerja. Faktor-faktor tersebut tidak seluruhnya 

mendapat perhatian karena keterbatasan kemampuan dan waktu, sehingga hanya 

beberapa faktor saja yang perlu mendapat perhatian. Perhatian terhadap beberapa 

indikator faktor-faktor tersebut juga muncul karena memang di lapangan 

menunjukkan gejala yang lebih dominan dibanding dengan faktor-faktor yang 

lain. Beberapa faktor yang menentukan tingkat kepuasan tersebut adalah faktor   

1) gaji/kesejahteraan, 2) faktor hubungan antar pribadi/rekan kerja, 3) faktor mutu 

supervisi, 4) faktor karakteristik pekerjaan, 5) faktor kpeluang untuk 

berkembang/promosi. Yasin (2002:476) 

2.3 Penelitian Terdahulu 

1. Miftahul Huda (2000) meneliti tentang hubungan antara tindakan supervisi 

dengan kepuasan kerja, dengan variabel penugasan, kepemimpinan, dan 

kondisi kerja, serta menggunakan metode korelasi Spearmans menemukan 

antara lain bahwa semakin tinggi tindakan supervisi dilakukan, maka akan 

meningkat pula tingkat kepuasan kerja seseorang auditur. Dalam penelitian ini 

kepuasan kerja pada akuntan publik disebabkan adanya faktor-faktor yang 

mempengaruhi dimana salah satunya adalah tindakan supervisi yang 

dilakukan seperti kepemimpinan dan mentoring, kondisi kerja, dan penugasan, 
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faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja baik secara 

sendiri-sendiri maupun secara keseluruhan. 

2. Hanif Amali Rival (2001) meneliti tentang pengaruh kepuasan gaji, kepuasan 

kerja dan komitmen organisasi terhadap intensi keluar, dengan menggunakan 

variabel kepuasan gaji, kepuasan kerja dan kmitmen melalui metode SEM 

menyimpulkan :     a) Kepuasan gaji berpengaruh positif langsung terhadap 

kepuasan kerja, kepuasan gaji berpengaruh langsung negatif terhadap intensi 

keluar. b) Pengaruh kepuasan gaji terhadap komitmen organisasional 

merupakan pengaruh tidak langsung dan pengaruh tidak langsung tersebut 

dimediasi oleh kepuasan kerja. c) Pengaruh kepuasan gaji terhadap intensi 

keluar dapat berupa pengaruh langsung dan organisasional.  d) Kepuasan kerja 

secara langsung mempengaruhi intensi keluar, pengaruh tidak langsung ini 

dimediasi oleh komitmen organisasional. dengan demikian penelitian ini 

menunjukkan bahwa kepuasan kerja merupakan antecedent atau faktor yang 

mendahului komitmen organisasional dalam hubungannya terhadap intensi 

keluar pegawai dan komitmen organisasional berpengaruh positif langsung 

terhadap intensi keluar pegawai. 

3. MS. Panggabean (2002) meneliti perbedaan kepuasan kerja berdasarkan 

karakteristik individu dengan variabel gaji, promosi, rekan kerja, pengawasan 

dan pekerjaan, dengan pendekatan Anova Post-Hoc Pairwise Multiple 

Comparisons diketahui terdapat perbedaan rata-rata kepuasan kerja, kepuasan 

terhadap gaji, kepuasan terhadap promosi, berdasarkan kelompok umur. 

Kelompok umur yang mempunyai perbedaan rata-rata kepuasan kerja yaitu 



35 
 

 

kelompok responden yang berusia 25 tahun dan 31-35 tahun, sedang untuk 

pendidikan, masa kerja, dan jumlah tanggungan tidak menunjukkan perbedaan 

yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Kemudian dengan analisa 

Independent Samples T-test yang digunakan untuk membandingkan rata-rata 

dan dua kelompok data, dalam hal ini jenis kelamin dan status perkawinan 

diketahui ada perbedaan rata-rata kepuasan terhadap gaji berdasarkan status 

perkawinan, dimana responden bestatus kawin cenderung lebih puas dari pada 

yang belum menikah, sedangkan untuk jenis kelamin tidak menunjukkan 

perbedaan yang signifikan terhadap kepuasan kerja.  

4. Candra Setiawan (2002) meneliti pangaruh percaya diri terhadap kepuasan 

kerja manajer dengan variabel percaya diri dan kepuasan kerja, melalui 

pendekatan pada analisis diperoleh hasil bahwa apabila rasa percaya diri 

ditingkatkan maka kepuasan kerja akan meningkat pula. Dalam penelitian ini 

bahwa rasa percaya diri manajer merupakan variabel yang mempunyai 

pengaruh baik dan signifikan terhadap kepuasan kerja, maka hal ini berarti 

bahwa apabila percaya diri manajer meningkat akan berdampak positif 

terhadap kepuasan kerja, tentu banyak hal yang dapat dilaksanakan pimpinan 

atau para manajer untuk meningkatkan rasa percaya diri maupun kepuasan 

kerja para manajernya. Sebagai pimpinan seyogyanya lebih mengendalikan 

diri terutama dalam hal emosi baik menghadapi kolega kerja maupun terhadap 

bawahannya. 
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Secara ringkas hasil-hasil penelitian tedahulu digambarkan pada matriks seperti 

pada tabel berikut  

Tabel  2.1 
Matrik Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Hasil Metode 
Miftahulhu
da 
(2001) 

Hubungan antara 
tindakan supervisi 
dengan kepuasan 
kerja 

Semakin tinggi tindakan 
supervisi dilakukan, maka akan 
meningkat pula tingkat kepuasan 
kerja seorang auditur. 

Korelasi 
Spearman 

Hanif 
Amali 
Rifa’i 
(2001) 

Pengaruh 
kepuasan gaji, 
kepuasan kerja 
dan komitmen 
organisasi 
terhadap intensi 
keluar. 

Kepuasan gaji berpengaruh 
positif langsung terhadap 
kepuasan kerja, kepuasan gaji 
berpengaruh langsung negatif 
terhadap intensi keluar. 
Pengaruh kepuasan gaji terhadap 
komitmen organisasional 
merupakan pengaruh tidak 
langsung. Kepuasan kerja tidak 
secara langsung mempengaruhi 
intensi keluar. 

SEM 

MS. 
Panggabea
n (2002) 

Perbedaan 
kepuasan kerja 
berdasarkan 
karakteristik 
individu dengan 
variable gaji, 
promosi, rekan 
kerja, 
pengawasan, dan 
pekerjaan 

Terdapat perbedaan rata-rata 
kepuasan kerja, kepuasan 
terhadap gaji, kepuasan terhadap 
promosi berdasarkan kelompok 
umur. Terdapat perbedaan rata-
rata kepuasan terhadap gaji 
berdasarkan status perkawinan 
dimana Responden berstatus 
kawin cenderung lebih puas dari 
pada yang belum 

Anova Post-
Hoc, 
Pairwise 
Multiple 
Comparison 
Independen
ce Sample t-
test 

Candra 
Setiawan 
(2002) 

Pengaruh percaya 
diri terhadap 
kepuasan kerja 
manajer 

Apabila rasa percaya diri 
ditingkatkan maka kepuasan 
kerja akan meningkat pula, rasa 
percaya diri manajer merupakan 
variabel yang mempunyai 
pengaruh baik dan signifikan 
terhadap kepuasan kerja, hal ini 
berarti apabila percaya diri 
manajer meningkat berdampak 
positif terhadap kepuasan kerja. 

Path 
Analysis 
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2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Teori Dua Faktor dari Herzberg menyatakan bahwa kepuasan kerja pada 

dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu (1) kondisi ekstinsik pekerjaan, dan 

(2) kondisi intrinsik pekerjaan.  

Faktor kondisi ekstrinsik pekerjaan adalah faktor-faktor yang berasal dari 

luar pekerjaan yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Faktor kondisi 

ekstrinsik tersebut meliputi faktor kebijakan organisasi, supervisi, 

gaji/kesejahteraan, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, jaminan kerja, dan 

status. Terpenuhinya faktor tersebut akan menghilangkan ketidakpuasan kerja, 

meningkatkan motivasi kerja dan semangat kerja. Tidak terpenuhinya faktor 

tersebut akan menimbulkan kepuasan kerja yang rendah, menurunnya kepuasan 

kerja, dan meningkatkan ketidakpuasan kerja. Herzberg dalam Mangkunegara 

(2006:122) 

Faktor kondisi intrinsik pekerjaan adalah faktor-faktor yang berasal dari 

dalam pekerjaan yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja. faktor kondisi 

intrinsik  tersebut meliputi faktor prestasi kerja, penghargaan/pengakuan, 

karakteristik pekerjaan, tanggung jawab, kemampuan, peluang untuk berkembang. 

Terpenuhinya faktor tersebut akan menimbulkan kepuasan kerja. Tidak 

terpenuhinya faktor tersebut akan menimbulkan ketidakpuasan kerja. Herzberg 

dalam Mangkunegara (2006:123) 

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja tersebut tidak 

seluruhnya mendapat perhatian karena : a)  keterbatasan kemampuan dan waktu ,            

b) pengamatan lebih banyak ditujukan kepada gejala yang sering muncul di 
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tempat kerja sebagai petunjuk arah yang harus diikuti dalam menetapkan faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja sesuai dengan teori yang telah 

menjadi acuannya. 

Faktor-faktor yang akan menentukan tingkat kepuasan kerja dititik 

beratkan pada faktor 1) gaji/kesejahteraan, 2) hubungan antar pribadi/rekan kerja, 

3) mutu supervisi, 4) karakteristik pekerjaan, 5) peluang untuk 

berkembang/promosi. Yasin (2002:478) 

Faktor-faktor lain dianggap konstan, karena berdasarkan pengamatan 

terhadap gejala yang muncul di tempat kerja tidak terlalu dominan. 

Tingkat kepuasan kerja akan ditentukan oleh kecenderungan masing-

masing  factor  berdasarkan  teknik  analisis  uji  tanda  Rank Wilcoxon dengan 

metode persepsi (Matrix Performance-Importance). (Ghozali dan 

Castelin,2002:70)Faktor-faktor yang ingin diukur adalah gaji/ kesejahteraan, 

hubungan antar pribadi/rekan kerja, mutu supervisi, karakteristik pekerjaan, 

peluang untuk berkembang/promosi.  

Hasil pengamatan sehari-hari di tempat kerja menunjukkan beberapa 

gejala yang mengindikasikan belum terpenuhinya kepuasan kerja yang ternyata 

dikenali bersumber pada faktor 1) gaji/kesejahteraan, 2) hubungan antar 

pribadi/rekan kerja, 3) mutu supervisi, 4) karakteristik pekerjaan, 5) peluang 

untuk berkembang/promosi. 

Penelitian ini akan mendeskripsikan sejauh mana faktor-faktor 

gaji/kesejahteraan, hubungan antar pribadi/rekan kerja, mutu supervisi,  
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karakteristik pekerjaan, peluang untuk berkembang/promosi.menentukan tingkat 

kepuasan kerja karyawan Puskesmas di Kecamatan Gunungpati Semarang. 

Berdasarkan teori yang dikonfrontasikan dengan situasi di tempat kerja, 

maka kerangka pemikiran teoritis dapat digambarkan sebagai berikut. Kepuasan 

kerja ditentukan oleh faktor gaji, hubungan antar pribadi, supervisi, karakteristik 

pekerjaan, peluang berkembang/promosi. 

Gambar   2.1  Kerangka Pemikiran Teoritis 

Kepuasan Kerja 

Gaji/Kesejahteraan 

Hubungan antar Pribadi 

Mutu Supervisi 

Karakteristik Pekerjaan 

Peluang Berkembang / Promosi 

 

Arti Pentingnya ? Realitas / Kinerja 
Gaji/kesejahteraan 

Hubungan antar pribadi 

Mutu supervisi 

Karakteristik pekerjaan 

Peluang berkembang/ 

Promosi 

Gaji/kesejahteraan 

Hubungan antar pribadi 

Mutu supervisi 

Karakteristik pekerjaan 

Peluang berkembang/ 

promosi 

 

 

 Kepentingan  < Kinerja     Kepentingan  = Kinerja      Kepentingan  > Kinerja  

 

 Sangat Memuaskan  Memuaskan Tidak Memuaskan 
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2.5 Hipotesis 

Berdasarkan kajian Pustaka dan kerangka teoretis tersebut di atas, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Faktor gaji/kesejahteraan menentukan tingkat ketidakpuasan kerja karyawan 

Puskesmas di Kecamatan Gunungpati Semarang. 

2. Faktor hubungan antar pribadi/rekan kerja menentukan tingkat  ketidakpuasan 

kerja karyawan Puskesmas di Kecamatan Gunungpati Semarang. 

3. Faktor mutu supervisi menentukan tingkat ketidakpuasan kerja karyawan 

Puskesmas di Kecamatan Gunungpati Semarang. 

4. Faktor karakteristik pekerjaan menentukan tingkat kepuasan kerja karyawan 

Puskesmas di Kecamatan Gunungpati Semarang. 

5. Faktor peluang untuk  berkembang/promosi menentukan tingkat kepuasan 

kerja karyawan Puskesmas di Kecamatan Gunungpati Semarang.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini jika ditinjau dari tujuannya adalah termasuk jenis terapan, 

yaitu menerapkan teori Dua Faktor dari Herzberg, sedangkan jika ditinjau dari 

sifatnya termasuk jenis deskriptif , yaitu memecahkan masalah berdasarkan data-

data (Narbuko,2001:41). Penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis dengan 

maksud membenarkan atau memperkuat hipotesis, mencari, menemukan dan 

menganalisis faktor-faktor yang menentukan kepuasan kerja, sehingga pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data akan dianalisis dengan 

menggunakan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) 16.0. 

  

3.1.2 Desain Penelitian 

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini adalah menetapkan 

judul penelitian, merumuskan masalah, menetapkan tujuan penelitian, menetapkan 

manfaat hasil penelitian, menampilkan landasan teori, mengadakan kajian 

pustaka, menetapkan populasi dan sampel, menyusun instrumen penelitian dalam 

bentuk angket, menguji validitas dan reliabilitas instrumen di luar sampel, 

mengumpulkan data metode angket dengan instrumen angket yang didistribusikan 

kepada seluruh sampel, melakukan analisis data dan pembahasan/membuat 

kesimpulan dan saran. 
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3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi penelitian adalah karyawan Puskesmas di Kecamatan Gunungpati 

Semarang, dengan status PNS, dengan ukuran 55 yang berasal dari daerah 

populasi yaitu 7 (tujuh) yang terdiri dari 2 induk puskesmas dan 5 puskesmas 

pembantu di Kecamatan Gunungpati Semarang, yang sekaligus digunakan sebagai 

sampel penelitian, hal ini dikarenakan jumlah karyawan yang kurang dari 100 

orang  ( Sumber : Profil Dinas Kesehatan  Kecamatan Gunungpati Semarang 

tahun 2010 ).  

Tabel  3.1.   Distribusi Sampel di 7 Puskesmas di Kecamatan Gunungpati 

Semarang. 

NO DAERAHPOPULASI UKURANPOPUASI 
1 Puskesmas Gunungpati 24 
2 Puskesmas Pongangan 2 
3 Puskesmas Sumur 4 
4 Puskesms Sadeng 2 
5 Puskesmas Sekaran 19 
6 Puskesmas Patemon 2 
7 Puskesmas Sukorejo 2 

 
Sumber  : Dinas Kesehatan  Kecamatan Gunungpati Semarang, tahun 2010 

 

3.3 Definisi Operasional 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara menguji data yang sudah 

diubah menjadi bentuk angka hasil skoring terhadap faktor-faktor yang 

menentukan kepuasan kerja berdasarkan tingkat kepentingan dan kinerjanya. 

Faktor-faktor harus didefinisikan secara operasional agar dapat diamati atau 

diobservasi (Narbuko,2000:129). Faktor-faktor yang akan diteliti adalah 1) 
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Kepuasan kerja, 2) gaji/kesejahteraan, 3) hubungan antar pribadi/rekan kerja,    4) 

Mutu supervisi, 5) karakteristik pekerjaan, 6) Peluang untuk 

berkembang/promosi. Secara operasional faktor-faktor tersebut didefinisikan 

sebagai berikut: 

 

3.3.1 Kepuasan kerja 

Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan pada diri karyawan, dengan mana para karyawan memandang 

pekerjaan mereka. Handoko (1993:193). Dengan kata lain kepuasan kerja 

berkaitan erat antara sikap karyawan terhadap berbagai faktor dalam pekerjaan. 

Kepuasan kerja yang tinggi akan memberi dampak positif bagi karyawan dalam 

pelaksanaan tugas, sebaliknya bila kepuasan kerjanya rendah, akan berdampak 

negatif bagi karyawan dalam pelaksanaan tugas.  

 

3.3.2 Gaji/Kesejahteraan 

Gaji adalah pendapatan langsung dalam bentuk uang sebagai kompensasi 

atas jasa yang dibayarkan oleh institusi secara periodik kepada karyawan dan 

mempunyai jaminan yang pasti. Kesejahteraan adalah balas jasa pelengkap baik 

material maupun non material yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan, 

bertujuan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental 

karyawan agar produktivitas kerja meningkat. Mulyasa (1994:133) 
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Tabel   3.2.    Indikator Faktor Gaji/Kesejahteraan 

No Indikator Pengukuran 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Besaran gaji yang diterima 
Sistem penggajian yang layak 
Besaran uang kenaikan gaji berkala 
Besaran tunjangan fungsional 
Ketepatan waktu penerimaan gaji 

Skala Ordinal 
 

  

3.3.3 Hubungan Antar Pribadi/Rekan Kerja 

Pengertian dari pekerjaan yang “baik” adalah kerja yang mengharuskan 

orang untuk berhubungan dengan orang lain di tempat kerja. Bersama dengan 

rekan kerja yang ramah dan mendukung dapat membuat kerja lebih 

menyenangkan .Yasin (2002:462)  

Tabel  3.3.    Indikator Faktor Hubungan Antar Pribadi/Rekan Kerja 

No Indikator Pengukuran 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

5. 

Kompetisi yang ada 
Dukungan dari rekan kerja 
Kondisi kerja di tempat kerja 
Saling bekerja sama dalam menyelesaikan 
pekerjaan 
Bekerja dengan orang yang bertanggung 
jawab 

Skala Ordinal 
 

 

3.3.4 Mutu Supervisi 

Mutu supervisi menunjuk pada ketepatan pelaksanaan supervisi yang 

dilakukan supervisor terhadap karyawan Puskesmas, seperti kecermatan dalam  

mendisiplinkan dan menerapkan peraturan-peraturan. Supervisi adalah kegiatan 

pemantauan, pengawasan, bimbingan dan penilaian terhadap kinerja karyawan. 
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Tabel  3.4.    Indikator Faktor Mutu Supervisi 

No Indikator Pengukuran 
1. 
2. 
 

3. 
 

Sistem pengawasan saat ini 
Sistem pengawasan tegas dalam menegakkan 
disiplin 
Pengawasan dilakukan secara terus-menerus 
dan berkesinambungan 

Skala Ordinal 
 

 

3.3.5 Karakteristik Pekerjaan  

Karakteristik pekerjaan merujuk terhadap kesesuaian atau penilaian 

seseorang terhadap bidang pekerjaan, kemampuan dan keahliannya.  

Table   3.5.    Indikator Faktor Karakteristik Pekerjaan 

No Indikator Pengukuran 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Pekerjaan saat ini 
Otonomi dalam melakukan pekerjaan 
Tugas sesuai dengan bakat dan kecakapan 
Pekerjaan sesuai dengan tingkat pendidikan 
Kreativitas dalam menyelesaikan pekerjaan 

Skala Ordinal 
 

 

3.3.6 Peluang Untuk Berkembang/Promosi 

Kesempatan untuk berkembang/promosi adalah kesempatan yang berunsur 

pada penghargaan pada diri karyawan untuk mendapatkan posisi jabatan yang 

lebih tinggi.(Mangkunegara,2006:124) 

Table   3.6.    Indikator Faktor Peluang Untuk Berkembang / Promosi 

No Indikator Pengukuran 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

5. 

Kebijakan promosi yang ada 
Obyektivitas dalam sistem promosi 
Promosi bagi yang bekerja dengan baik 
Kesempatan untuk mengembangkan 
kompetensi dan keahlian 
Tingkat kemajuan yang dicapai 

Skala Ordinal 
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Faktor-faktor tersebut diukur dengan menggunakan alat ukur yang dibuat 

dalam bentuk angket. Angket tersebut berisi pertanyaan dan pernyataan berkenaan 

dengan indikator setiap faktor, yang dikembangkan berdasarkan teori-teori atau 

konsep yang telah dibangun dalam rancangan penelitian dan situasi ideal di 

lapangan yang diharapkan. Angket terdiri dari dua aspek yang ingin 

dibandingkan, yaitu aspek kepentingan dan kinerjanya. Setiap pertanyaan / 

pernyataan dimintakan tanggapan kepada responden. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen   pengumpul   data   di lapangan   menggunakan  angket,  karena 

diduga mampu mengungkap fakta tentang pengalaman responden dan merupakan 

teknik pengumpul data melalui cara yang lebih bersifat kooperatif. Singarimbun 

(1995:116) 

Angket pengumpul data tersebut kemudian di distribusikan kepada 

responden untuk mendapatkan tanggapan, yang berisi pertanyaan dan pernyataan, 

setiap pertanyaan dan pernyataan terdiri dari lima alternatif tanggapan. Kriteria 

yang menunjukkan tingkatan tanggapan responden terhadap setiap pertanyaan dan 

pernyataan didasarkan pada pengembangan skala Likert (Singarimbun,1995:116) 

yang terdiri dari lima alternatif pilihan, berurut-turut 1) Aspek Tingkat 

Kepentingan, meliputi tingkatan Sangat Penting, Penting, Tidak Tahu, Kurang 

Penting, Tidak Penting; 2) Aspek Kinerja, meliputi tingkatan Sangat Setuju, 

Setuju, Tidak Tahu, Kurang Setuju, dan Tidak Setuju. 
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Setiap pilihan tanggapan diberi skor dengan kriteria : 

1) Pertanyaan dengan jawaban pilihan Sangat Penting diberikan skor 5, Penting 

diberikan skor 4, Tidak Tahu diberikan skor 3, Kurang Penting diberikan skor 

2, Tidak Penting diberikan skor 1. 

2) Pernyataan positif dengan respon pilihan Sangat Setuju diberikan skor 5, 

Setuju diberikan skor 4, Tidak Tahu diberikan skor 3, Kurang Setuju diberikan 

skor 2, Tidak Setuju diberikan skor 1. 

 

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.5.5 Uji Validitas Instrumen 

Data penelitian sangat penting karena merupakan gambaran variabel 

penelitian dan berfungsi sebagai alat analisis deskripsi dan pengujian hipotesis. 

Data yang tepat dan akurat akan memberikan gambaran keadaan variabel yang 

sebenarnya. Data yang benar dan akurat akan berdampak pada mutu hasil 

penelitian. Benar tidaknya data tergantung pada baik tidaknya instrumen 

pengumpul data. Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan, yaitu 

valid dan reliabel (Suharsimi,1998:159). 

Suatu instrumen dikatakan valid bila benar-benar mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Hasil penelitian akan bermakna apabila didukung oleh data 

yang valid. Suatu penelitian uji validitas merupakan suatu keharusan. Kuesioner 

sebagai alat pengumpul data penelitian sangat penting dalam analisis deskriptif 

dan analisis hipotesis penelitian. 
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Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam uji validitas instrumen :      

1) menetapkan sampel di luar  sampel penelitian sebanyak 30 unit,                       

  2) mengujicobakan instrumen bentuk angket tertutup kepada 30 sampel,               

 3) menghimpun data dalam bentuk tabulasi,  

 4) menguji validitas setiap butir dengan cara mengkorelasikan antara skor 

setiap item dengan skor total. Pengujian validitas instrumen menggunakan teknik 

korelasi product moment, yang akan dilakukan terhadap 30 orang karyawan 

Puskesmas di Kecamatan Gunungpati Semarang, dengan rumus sebagai berikut : 

Suharsimi (2006:170) 

rxy = 

 

 NSSSSXY – SSSSXSSSSY  
{N.SX2 – (SX)2} {N.SY2 – (SY)2} 

 
Keterangan : 

rxy  = korelasi antara X dan Y X  = skor butir pernyataan 

N   = jumlah responden Y = skor total  

Validitas setiap item instrumen dapat diketahui dengan membandingkan r-

hitung dengan r-tabel. Jika r-hitung > r-tabel, berarti item pernyataan tersebut 

valid, dan sebaliknya. Uji validitas dalam penelitian ini akan menggunakan 

program Statistical Product and Service Solution (SPSS) 16.0. Hasil uji 

menunjukkan masing-masing instrumen setiap faktor menunjukkan validitasnya, 

r-hitung masing-masing menunjukkan angka > r-tabel, 0.05 (0,361) 
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Tabel  3.7 : Hasil Uji Validitas Instrumen 
 Gaji/Kesejahteraan 

No Faktor Indikator r 
hitung 

r 
table Keterangan 

1 Gaji/Kesejahteraan HG 1 0,511 0,361 Valid 

  HG 2 0,568 0,361 Valid 

  HG 3 0,540 0,361 Valid 

  HG 4 0,408 0,361 Valid 

  HG 5 0,447 0,361 Valid 

      

  KG 6 0,575 0,361 Valid 

  KG 7 0,506 0,361 Valid 

  KG 8 0,428 0,361 Valid 

  KG 9 0,338 0,361 Tidak Valid 

  KG 10 0,567 0,361 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa >  

yaitu untuk N= 30 dengan taraf signifikan 5% adalah 0,361. Demikian dapat 

dikatakan bahwa faktor gaji/kesejahteraan pekerja yang digunakan dalam 

penelitian ini ada yang tidak valid yaitu pernyataan no.9, sehingga pernyataan 

tersebut diganti dengan pernyataan yang lain. Untuk mengetahui bahwa 10 

pernyataan pada faktor gaji/kesejahteraan dapat digunakan pada pengambilan data 

selanjutnya, maka dilakukan pengujian ulang.   
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Tabel  3.8 : Hasil Uji Ulang Validitas Instrumen 
 Gaji/Kesejahteraan 

No Faktor Indikator r 
hitung 

r 
table Keterangan 

1 Gaji/Kesejahteraan HG 1 0,511 0,361 Valid 

  HG 2 0,568 0,361 Valid 

  HG 3 0,540 0,361 Valid 

  HG 4 0,408 0,361 Valid 

  HG 5 0,447 0,361 Valid 

      

  KG 6 0,597 0,361 Valid 

  KG 7 0,572 0,361 Valid 

  KG 8 0,404 0,361 Valid 

  KG 9 0,526 0,361 Valid 

  KG 10 0,618 0,361 Valid 

Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Berdasarkan pengujian ulang di atas, 10 pernyataan pada faktor 

gaji/kesejahteraan dinyatakan valid sehingga dapat digunakan pada pengambilan 

data selanjutnya. 
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Tabel 3.9 :  Hasil Uji Validitas 
  Hubungan Antar Pribadi/Rekan Kerja 

No Faktor Indikator r 
hitung 

r 
table Keterangan 

2 Hubungan antar 

Pribadi/Rekan kerja 

H.HUB 1 0,356 0,361 Tidak Valid 

 H.HUB 2 0,593 0,361 Valid 

  H.HUB 3 0,516 0,361 Valid 

  H.HUB 4 0,288 0,361 Tidak Valid 

  H.HUB 5 0,680 0,361 Valid 

      

  K.HUB 6 0,593 0,361 Valid 

  K.HUB 7 0,480 0,361 Valid 

  K.HUB 8 0,477 0,361 Valid 

  K.HUB 9 0,157 0,361 Tidak Valid 

  K.HUB 10 0,431 0,361 Valid 

Sumber: Data primer yang sudah diolah 2011 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa >  

yaitu untuk N= 30 dengan taraf signifikan 5% adalah 0,361. Demikian dapat 

dikatakan bahwa faktor gaji/kesejahteraan pekerja yang digunakan dalam 

penelitian ini ada yang tidak valid yaitu pernyataan no.1, no.4, no.9, sehingga 

pernyataan tersebut diganti dengan pernyataan yang lain. Untuk mengetahui 

bahwa 10 pernyataan pada faktor hubungan antar rekan kerja dapat digunakan 

pada pengambilan data selanjutnya, maka dilakukan pengujian ulang.   
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Tabel 3.0 : Hasil Uji Ulang Validitas 
 Hubungan Antar Pribadi/Rekan Kerja 

No Faktor Indikator r 
hitung 

r 
table Keterangan 

2 Hubungan antar 

Pribadi/Rekan kerja 

H.HUB 1 0,549 0,361 Valid 

 H.HUB 2 0,610 0,361 Valid 

  H.HUB 3 0,607 0,361 Valid 

  H.HUB 4 0,589 0,361 Valid 

  H.HUB 5 0,691 0,361 Valid 

      

  K.HUB 1 0,572 0,361 Valid 

  K.HUB 2 0,576 0,361 Valid 

  K.HUB 3 0,489 0,361 Valid 

  K.HUB 4 0,441 0,361 Valid 

  K.HUB 5 0,452 0,361 Valid 

Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Berdasarkan pengujian ulang di atas, 10 pernyataan pada faktor Hubungan 

antar Pribadi/Rekan kerja dinyatakan valid sehingga dapat digunakan pada 

pengambilan data selanjutnya. 
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Tabel 3.11 : Hasil Uji Validitas 
 Mutu Supervisi 

No Faktor Indikator r 
hitung 

r 
table Keterangan 

3 Mutu Supervisi H.SUP 1 0,204 0,361 Tidak Valid 

 H. SUP 2 0,665 0,361 Valid 

  H. SUP 3 0,611 0,361 Valid 

      

  K. SUP 4 0,580 0,361 Valid 

  K. SUP 5 0,598 0,361 Valid 

  K. SUP 6 0,464 0,361 Valid 

Sumber: Data primer yang sudah diolah 2011 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa >  

yaitu untuk N= 30 dengan taraf signifikan 5% adalah 0,361. Demikian dapat 

dikatakan bahwa faktor gaji/kesejahteraan pekerja yang digunakan dalam 

penelitian ini ada yang tidak valid yaitu pernyataan no.1, sehingga pernyataan 

tersebut diganti dengan pernyataan yang lain. Untuk mengetahui bahwa 6 

pernyataan pada faktor mutu supervisi dapat digunakan pada pengambilan data 

selanjutnya, maka dilakukan pengujian ulang.   
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Tabel 3.12 : Hasil Uji Validitas 
 Mutu Supervisi 

No Faktor Indikator r 
hitung 

r 
table Keterangan 

3 Mutu Supervisi H.SUP 1 0,378 0,361 Valid 

 H. SUP 2 0,812 0,361 Valid 

  H. SUP 3 0,559 0,361 Valid 

      

  K. SUP 4 0,580 0,361 Valid 

  K. SUP 5 0,598 0,361 Valid 

  K. SUP 6 0,464 0,361 Valid 

Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Berdasarkan pengujian ulang di atas, 6 pernyataan pada faktor mutu 

supervisi dinyatakan valid sehingga dapat digunakan pada pengambilan data 

selanjutnya. 
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Tabel 3.13 : Hasil Uji Validitas 
 Karakteristik Pekerjaan 

No Faktor Indikator R 
hitung 

r 
table Keterangan 

4 Karakteristik 

Pekerjaan 

H.KP 1 0,379 0,361 Valid 

 H. KP 2 0,437 0,361 Valid 

  H. KP 3 0,470 0,361 Valid 

  H. KP 4 0,411 0,361 Valid 

  H. KP 5 0,397 0,361 Valid 

      

  K. KP 1 0,510 0,361 Valid 

  K. KP 2 0,591 0,361 Valid 

  K. KP 3 0,547 0,361 Valid 

  K. KP 4 0,479 0,361 Valid 

  K. KP 5 0,467 0,361 Valid 

Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Berdasarkan hasil uji validitas di atas, 10 pernyataan pada faktor 

karakteristik pekerjaan dinyatakan valid sehingga dapat digunakan pada 

pengambilan data selanjutnya, dan tidak perlu diuji ulang. 
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Tabel 3.14 : Hasil Uji Validitas 
  Peluang Berkembang/Promosi 

No Faktor Indikator R 
hitung 

r 
table Keterangan 

5 Peluang berkembang/ 

promosi 

H.PEL 1 0,654 0,361 Valid 

 H. PEL 2 0,820 0,361 Valid 

  H. PEL 3 0,875 0,361 Valid 

  H PEL 4 0,855 0,361 Valid 

  H. PEL 5 0,894 0,361 Valid 

      

  K. PEL 1 0,694 0,361 Valid 

  K. PEL 2 0,776 0,361 Valid 

  K. PEL 3 0,726 0,361 Valid 

  K. PEL 4 0,367 0,361 Valid 

  K. PEL 5 0,439 0,361 Valid 

Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Berdasarkan hasil uji validitas di atas, 10 pernyataan pada faktor peluang 

berkembang/promosi dinyatakan valid sehingga dapat digunakan pada 

pengambilan data selanjutnya, dan tidak perlu diuji ulang. 

 

3.5.6 Uji reliabilitas Instrumen 

Suatu instrumen dikatakan reliabel jika instrumen mampu memberikan 

hasil yang sama meskipun digunakan berulang kali. Sebagai instrumen 

pengumpul data utama dalam analisis kualitatif, kuesioner menjadi sangat 

penting. Oleh karena itu, kuesioner tersebut harus memenuhi syarat dan perlu 

diuji reliabilitasnya. 

Uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan teknik Alfa 

Cronbach, yaitu dengan mencari reliabilitas instrumen yang berbentuk angket 
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dengan skala 1 sampai dengan 5, sebagaimana rumus yang ditulis oleh : 

Suharsimi (1998:171) sebagai berikut. 

 
 

rii = 
 k           Sa2b 
------ l – ------  
k – l               a2t 

 

Keterangan : 

rii = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pernyataan / pertanyaan 

a2b =  jumlah varian item / butir 

a2t   = varian total 

Rumus untuk varian total dan varian item adalah : 

  ( SX )2 
SX2 = -------------- 
  N 

 
  N 
a2 = -------------- 
  N 

  

Keterangan : 

N  = jumlah responden 

X  = nilai skor yang dipilih (jumlah nilai dari semua nomor butir 

pertanyaan) 

Keputusan uji reliabilitas ditentukan dengan menggunakan ketentuan 

sebagai berikut. 

a. Jika koefisien reliabilitas instrumen (rii) ³ r-tabel dalam taraf signifikansi 5%, 

maka item instrumen dinyatakan reliabel. 
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b. Jika koefisien reliabilitas instrumen (rii) < r-tabel, maka item instrumen 

dinyatakan tidak realiabel. 

Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan bantuan komputer 

program SPSS 16.0 

Tabel  3.15 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

No. Faktor Alpha Keterangan 

1. Faktorgaji/kesejahteraan   
 Harapan 0,726 Reliabel 
 Kinerja 0,756 Reliabel 

2. Hubungan Antar Pribadi   
 Harapan 0,813 Reliabel 
 Kinerja 0,730 Reliabel 

3. Mutu Supervisi   
 Harapan 0,736 Reliabel 
 Kinerja 0,707 Reliabel 

4. KarakteristikPekerjaan   
 Harapan 0,655 Reliabel 
 Kinerja 0,751 Reliabel 

5. Peluang Berkembang/ 
Promosi 

  

 Harapan 0,902 Reliabel 
 Kinerja 0,797 Reliabel 
  

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode 

angket. Angket digunakan untuk memperoleh data tentang tanggapan responden 

berkenaan dengan faktor kepuasan kerja, kondisi ekstrinsik pekerjaan, dan kondisi 

intrinsik pekerjaan. Suharsimi (2006:129) 

Mengumpulkan data adalah kegiatan menerima data dengan cara merekam 

kejadian, menghitungnya, mengukurnya, dan mencatatnya. Kegiatan dilakukan 
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secara sadar dan sistematis, dengan prosedur yang terstandar, kegiatan 

pengumpulan data bertujuan memperoleh ukuran setiap indikator dari masing-

masing faktor dan melihat faktor-faktor yang menjadi prioritas. Suharsimi 

(2006:206) 

 

3.7 Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis uji statistik non 

parametrik, dengan metode persepsi (Matrix Performance-Importance), yang 

bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang menjadi prioritas, dan metode dekriptif  

yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik faktor-faktor yang tengah 

berlangsung ketika penelitian dilakukan. 

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan teknik Uji 

Tanda Rank dari Wilcoxon, dengan pertimbangan alat uji ini dapat memberikan 

bobot lebih untuk setiap pasangan yang menunjukkan perbedaan besar antara dua 

kondisi (Ghozali,2002:64), sehingga dengan teknik ini diharapkan dapat 

memperoleh informasi tentang arah perbedaan pasangan sampel. Arah perbedaan 

dapat diketahui dari data perilaku dalam bentuk persepsi karyawan terhadap 

kepuasan kerja ditinjau dari aspek kepentingan dan kinerja, sehingga diperoleh 

informasi tentang (1) aspek mana dari suatu pasangan “lebih besar” dan 

menjelaskan tanda perbedaan antar pasangan, (2) rangking urutan nilai absolut 

untuk melakukan judgement “lebih besar” antara dua nilai pasangan dan juga 

antara dua skor perbedaan yang timbul dari dua pasangan. 

Rumus yang digunakan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut. 
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Mean = mT+ = 
N (N + 1 ) 

4 

 

Variance = sT+ 
= 

N (N + 1)(2N + 1) 

24 

Z   = 
T+  - mT+ 

sT+ 

 

Keterangan : 

N  = jumlah sampel 

T+  = jumlah rangking positif 

Z  = nilai normalitas 

Jika jumlah rangking bertanda positip dan jumlah rangking bertanda 

negatip sama, berarti tidak terdapat perbedaan tingkat kepuasan kerja ditinjau dari 

aspek kepentingan dan aspek kinerja antar pasangan, dan dapat diartikan tingkat 

kepuasan kerja rendah jika aspek kepentingan memiliki skor lebih besar dibanding 

dengan skor dari aspek kinerja. 

Uji statistik Wilcoxon dipilih karena studi ini menggunakan dua sampel 

yang berhubungan atau berpasangan dan menghasilkan selisih yang dapat di 

rangking dalam urutan absolut dan setiap subyek bertindak sebagai kontrol atas 

dirinya sendiri. 

 

Langkah analisis : 

1) Menguji hipotesis nol (H0) : tidak ada perbedaan antara persepsi kepuasan 

kerja ditinjau dari aspek kepentingan dan kinerja. Menguji hipotesis alternatif 
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(H1) : terdapat perbedaan antara persepsi kepuasan kerja ditinjau dari aspek 

kepentingan dan kinerja. Uji statistik menggunakan uji Wilcoxon sign rank 

oleh karena data melihat perbedaan skor antara dua sampel yang berhubungan, 

dimaka setiap subyek bertindak sebagai kontrol atas diri sendiri. 

2) Tingkat signifikansi di bawah a = 0,05 terhadap Z-hitung perbedaan dan 

tingkat probabilitas tertentu dan jumlah N tertentu menunjukkan adanya 

kebenaran dari H1. 

3) Daerah penolakan. Karena tidak ada arah perbedaan yang diprediksikan, maka 

daerah penolakan dengan uji dua sisi. 

4) Keputusan yang harus dideskripsikan : 

a. Indikator setiap aspek yang menentukan faktor yang berkontribusi 

terhadap kepuasan kerja karyawan Puskesmas. 

b. Indikator setiap faktor yang berkontribusi terhadap kepuasan kerja 

karyawan Puskesmas. 

c. Asumsi dasar untuk pengambilan kebijakan yang harus dilakukan oleh 

para unsur pimpinan. 

 Dalam analisis pengujian hipotesis statistik ini, akan dilakukan dengan 

bantuan komputer program SPSS 16.0.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Faktor Gaji/Kesejahteraan dalam Menentukan Tingkat Ketidakpuasan 

Kerja Karyawan Puskesmas di Kecamatan Gunungpati Semarang 

 
Kepuasan kerja seorang karyawan ditunjukkan oleh gaji, karena dengan gaji 

yang diterima dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Besaran gaji yang 

diterimakan pada seorang karyawan dapat mengetahui sejauh mana manajemen 

menghargai kontribusi pekerjaan seseorang dalam institusi tempat bekerjanya. 

Seseorang bekerja untuk mendapatkan kompensasi yang bersifat finansial, atau 

karena dengan adanya bekerja mereka mendapatkan sumber pendapatan yang 

menentukan status sosialnya atau standar kehidupannya. Karyawan banyak yang 

menginginkan sistem penggajian yang adil dan sesuai dengan harapannya. 

Apabila sistem penggajian diberlakukan secara adil yang didasarkan pada tuntutan 

pekerjaan, tingkat ketrampilan individu dan standar penggajian, maka 

kemungkinan besar akan berdampak pada kepuasan. 

 Ketidakpuasan kerja menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau 

ketidakcocokan antara satu harapan terhadap pekerjaan dengan imbalan yang 

diperoleh dari pekerjaan tersebut. Ketidakpuasan kerja tidak hanya berlaku pada 

individu, tetapi berlaku juga untuk kelompok. Tingkat ketidakpuasan kerja 

karyawan Puskesmas yang ditentukan oleh faktor gaji/kesejahteraan akan diukur 

melalui pengukuran terhadap beberapa indikator sebagai berikut : 
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4.1.1 Indikator Besaran Gaji 

Persepsi responden terhadap indikator besaran gaji yang diterimanya setiap 

bulan ditinjau dari tingkat kepentingan dan kinerjanya dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel : 4.1   Distribusi Frekuensi Besaran Gaji 

Harapan Kinerja 
Tingkat 

Kepentingan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak Besar 0 0,0 Tidak Besar 3 5,5 
Kurang  
Besar 5 9,1 Kurang  

Besar 23 41,8 

Tidak 
Berpendapat 11 20,0 Tidak 

Berpendapat 15 27,3 

Besar 36 65,5 Besar 14 25,5 
Sangat 
Besar 3 5,5 Sangat 

Besar 0 0,0 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Berdasarkan tabel 4.1  dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi skor 

tingkat kepentingan (importance) indikator besaran gaji cenderung besar (65,5%), 

karena menempati skor paling tinggi dibanding skor yang lain. Kecenderungan 

tersebut memberi indikasi bahwa responden memandang tingkat kepentingan 

tersebut hakekatnya adalah menunjukkan tingkat harapan. Tingkat kepentingan 

besaran gaji besar berarti tingkat harapan besaran gaji besar. 

Distribusi frekuensi skor yang berhubungan dengan kinerja dalam tabel  

tersebut menunjukkan tingkat kinerja (performance) atau realita sehubungan 

dengan adanya harapan. Tingkat kinerja didasarkan pada persepsi responden 

terhadap realisasi terhadap harapan atau keinginan yang telah ditetapkan 
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sebelumnya. Kecenderungan tinggi rendahnya skor kinerja menunjukkan tinggi 

rendahnya realisasi terhadap harapan. Frekuensi skor kinerja (25,5%) 

menunjukkan banyaknya responden yang memberi tanggapan bahwa besaran gaji 

yang diterimanya telah sesuai dengan yang diharapkan. 

Tebel 4.1  memberi informasi bahwa tingkat kepentingan besaran gaji yang 

diharapkan responden berbeda dengan kenyataan yang diterimanya. Perbedaan 

tersebut memiliki kecenderungan tingkat kepentingan besaran gaji yang 

diharapkan responden lebih besar dari pada kenyataan yang diterimanya, karena 

tingkat kepentingan besaran gaji yang diharapkan renponden (71%) lebih besar 

dari pada kenyataan  yang diterimanya (25,5%), maka diduga kenyataan tersebut 

membuat kecewa dan tidak memuaskan karyawan. 

Hasil analisis deskripsi tersebut di atas akan diuji kebenarannya melalui uji 

statistik sebagai berikut : 

Tabel 4.2  Hasil Uji Wilcoxon pada Indikator Besaran Gaji 

Wilcoxon Sign Rank Test Keterangan 

Z  =  -4.573 Based on positive ranks 

P  =  0,000 Kepentingan > Kinerja  è tidak 
memuaskan 

   
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

 
Tebel 4.2  memberi informasi hasil uji Wilcoxon pada indikator besaran 

gaji yang menunjukkan bahwa nilai Z hitung sebesar – 4,573 berdasarkan ranking 

positif dengan tingkat probabilitas dua sisi 0,000. Oleh karena itu nilai 

probabilitasnya jauh dibawah a = 0,05 , maka dapat diketahui terdapat perbedaan 
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yang positif antara kepentingan dan kinerja. Perbedaan tersebut menunjukkan 

bahwa kepentingan lebih besar dari pada kinerja, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa responden menganggap kondisi tersebut tidak memuaskan dan merasa 

kecewa. 

Hasil distribusi frekuensi dan uji statistik Wilcoxon terhadap indikator 

besaran gaji tersebut memberi indikasi bahwa besaran gaji yang selama ini 

diterimakan kepada para karyawan Puskesmas di Kecamatan Gunungpati 

Semarang dirasakan oleh mereka masih belum cukup. Hal tersebut telah disadari 

dan diantisipasi oleh pemerintah yang senantiasa berusaha meningkatkan besaran 

gaji karyawan. Faktor lain yang menimbulkan ketidakpuasan mereka adalah 

karena gaji merupakan salah satu faktor ekstrinsik yang berfungsi sebagai 

motivator bukan satisfier, sedangkan rasa kecewa yang timbul mungkin karena 

besaran gaji yang seharusnya diterima lebih rendah dibanding besaran gaji yang 

diterima oleh orang lain di lembaga lain yang berbeda pada tingkat pendidikan 

dan masa kerja yang tidak berbeda. 

  

4.1.2 Indikator Sistem Penggajian yang Layak 

Kompensasi yang diterima karyawan akan bisa memberikan kepuasan atau 

ketidakpuasan pada karyawan yang bersangkutan. Tiga faktor yang menjadi 

penentu dalam kepuasan kompensasi adalah keadilan bayaran, tingkat bayaran 

dan praktek administrasi. 

Persepsi responden terhadap indikator sistem penggajian yang layak ditinjau 

dari tingkat kepentingan dan kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.3    Distribusi Frekuensi Sistem Penggajian Yang Layak 

Harapan Kinerja 
Tingkat 

Kepentingan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Cukup 0 0,0 Tidak 

Cukup 5 9,1 

Kurang  
Cukup 3 5,5 Kurang  

Cukup 20 36,4 

Tidak 
Berpendapat 18 32,7 Tidak 

Berpendapat 16 29,1 

Cukup 27 49,1 Cukup 13 23,6 
Sangat 
Cukup 7 12,7 Sangat 

Cukup 1 1,8 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
 
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi skor 

tingkat kepentingan indikator sistem penggajian yang layak cenderung cukup 

(49,1%) karena menempati skor paling tinggi dibanding skor yang lain. 

Kecenderungan tersebut memberi indikasi bahwa responden memandang tingkat 

kepentingan sistem penggajian yang layak penting bagi mereka. Tingkat 

kepentingan sistem penggajian yang layak cukup berarti tingkat harapan sistem 

penggajian yang layak  cukup. 

Distribusi frekuensi skor yang berhubungan dengan kinerja dalam tabel 

tersebut menunjukkan tingkat kinerja atau realita sehubungan dengan adanya 

harapan. Tingkat kinerja didasarkan pada persepsi responden terhadap realisasi 

terhadap harapan atau keinginan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Kecenderungan tinggi rendahnya skor kinerja menunjukkan kecenderungan tinggi 

rendahnya skor kinerja realisasi terhadap harapan. Frekuensi skor kinerja (25,4%) 
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menunjukkan banyaknya responden yang memberi tanggapan bahwa sistem 

penggajian yang layak yang dirasakan telah sesuai dengan yang diharapkan. 

Tabel 4.3  memberi informasi bahwa tingkat kepentingan sistem penggajian 

yang layak yang diharapkan responden berbeda dengan kenyataan yang 

dirasakannya. Perbedaan tersebut memiliki kecenderungan tingkat kepentingan 

sistem penggajian yang layak yang diharapkan responden lebih besar dari pada 

kenyataan yang diterimanya, karena tingkat kepentingan sistem penggajian yang 

layak yang diharapkan responden (61,8%) lebih besar dari pada kenyataan yang 

diterimanya (25,4%), maka di duga kenyataan tersebut tidak memuaskan dan 

responden merasa kecewa.  

Hasil analisis deskripsi tersebut di atas akan diuji kebenarannya melalui uji 

statistik sebagai berikut. : 

Tabel 4.4  Hasil Uji Wilcoxon pada Indikator Sistem Penggajian yang Layak 

Wilcoxon Sign Rank Test Keterangan 

Z  =  -4.535 Based on positive rank 

P  =  0,000 Kepentingan > Kinerja  è tidak 
memuaskan 

  
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Tabel 4.4  memberi informasi hasil uji Wilcoxon pada indikator sistem 

penggajian yang layak yang menunjukkan bahwa nilai Z hitung sebesar  -4.535 

berdasarkan ranking positif dengan tingkat probabilitas dua sisi 0,000. Oleh 

karena nilai probabilitasnya jauh di bawah  a = 0,05 , maka dapat diketahui 

terdapat perbedaan yang positif antara kepentingan dan kinerja. Perbedaan 

tersebut menunjukkan bahwa kepentingan lebih besar dari pada kinerja, sehingga 
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dapat disimpulkan bahwa responden menganggap kondisi tersebut tidak 

memuaskan dan merasa kecewa. 

Hasil distribusi Frekuensi dan uji statistik Wilcoxon terhadap indikator 

system penggajian yang  layak tersebut memberi indikasi bahwa sistem 

penggajian yang layak yang selama ini dirasakan oleh responden masih belum 

sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini telah diantisipasi oleh pemerintah untuk 

membuat berbagai kebijakan untuk membuat sebuah keputusan kompensasi. 

Faktor lain yang menimbulkan ketidakpuasan mereka adalah karena gaji atau 

kompensasi tidak dikelola sesuai dengan harapan mereka. Gaji yang diterima 

berdasarkan sistem penggajian yang ada, oleh sebagian karyawan dianggap belum 

mampu memenuhi kebutuhan hidup. Sistem penggajian yang dilaksanakan 

dengan perwujudannya gaji yang diterima belum sebanding dengan apa yang 

diberikan (hasil kerja) karyawan kepada organisasi. 

 
4.1.3 Indikator Besaran Kenaikan Gaji Berkala 

Pemberian kenaikan gaji berkala kepada karyawan pada hakekatnya adalah 

upaya memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas, agar 

mereka mau tetap bekerja sampai pensiun. Besaran kenaikan gaji berkala 

ditetapkan berdasarkan prinsip adil dan wajar sehingga mewujudkan kepuasan 

kerja, mendorong seseorang termotivasi didalam bekerja dan meningkatkan 

kinerjanya. Besaran kenaikan gaji berkala juga ditetapkan berdasarkan pangkat / 

golongan, masa kerja, loyalitas, dan dedikasi terhadap tugas. 
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Persepsi responden terhadap besaran kenaikan gaji berkala yang ditetapkan 

setiap dua tahun ditinjau dari tingkat kepentingan dan kinerja dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 4.5   Distribusi Frekuensi Besaran Kenaikan Gaji Berkala 

Harapan Kinerja 
Tingkat 

Kepentingan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak Besar 0 0,0 Tidak Besar 6 10,9 
Kurang  Besar 3 5,5 Kurang  Besar 28 50,9 

Tidak 
Berpendapat 13 23,6 Tidak 

Berpendapat 8 14,5 

Besar 36 65,5 Besar 13 23,6 
Sangat Besar 3 5,5 Sangat Besar 0 0,0 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
 Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Berdasarkan tabel 4.5  dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi skor 

tingkat kepentingan (importance) indikator besaran kenaikan gaji berkala 

cenderung besar (65,5%), karena menempati skor paling tinggi dibanding skor 

yang lain. Kecenderungan tersebut memberi indikasi bahwa responden 

memandang tingkat kepentingan besaran kenaikan gaji berkala sangat penting 

bagi mereka. Tingkat kepentingan tersebut hakekatnya adalah menunjukkan 

tingkat harapan. Tingkat kepentingan besaran kenaikan gaji berkala besar berarti 

tingkat harapan besaran kenaikan gaji berkala besar. Frekuensi skor kinerja 

(23,6%) menunjukkan banyaknya responden yang memberi tanggapan bahwa 

besaran kenaikan gaji berkala yang mereka harapkan telah sesuai dengan yang 

kenyataan. 
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Table 4.5  memberikan informasi bahwa tingkat kepentingan besaran 

kenaikan gaji berkala yang diharapkan responden berbeda dengan kenyataan yang 

diterimanya. Perbedaan tersebut memiliki kecenderungan tingkat kepentingan 

besaran kenaikan gaji berkala yang diharapkan responden lebih besar dari pada 

kenyataan yang diterimanya. Karena tingkat kepentingan besaran kenaikan gaji 

berkala yang diharapkan responden (71%) lebih besar dari pada kenyataan yang 

diterimanya (23,6%), maka di duga kenyataan tersebut tidak memuaskan dan 

responden merasa kecewa. 

Hasil analisis deskripsi tersebut di atas akan diuji kebenarannya melalui uji 

statistik sebagai berikut : 

Tabel 4.6  Hasil Uji Wilcoxon pada Indikator Besaran Kenaikan Gaji Berkala  

Wilcoxon Sign Rank Test Keterangan 

Z  =  -5.292 Based on positive rank 

P  =  0,000 Kepentingan > Kinerja  è Tidak 
memuaskan 

  
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Tabel 4.6  memberi informasi hasil uji Wilcoxon pada indikator besaran 

kenaikan gaji berkala menunjukkan Z hitung sebesar  -5.292 berdasarkan ranking 

positif dengan tingkat probabilitas dua sisi 0,000. Oleh karena nilai 

probabilitasnya jauh di bawah  a = 0,05 , maka dapat diketahui bahwa terdapat 

perbedaan yang positif antara kepentingan dari kinerja. Perbedaan tersebut 

menunjukkan bahwa kepentingan lebih besar dari pada kinerja, sehingga dapat 

disimpulkan  besaran kenaikan gaji berkala dirasakan belum cukup, sehingga 

responden merasa tidak memuaskan. 
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Hasil distribusi frekuensi dan uji statistik Wilcoxon terhadap indikator 

besaran kenaikan gaji berkala tersebut memberikan indikasi bahwa besaran 

kenaikan gaji berkala yang selama ini diterimakan kepada para karyawan 

dirasakan oleh mereka masih belum memenuhi harapan. Hal tersebut telah 

disadari pemerintah yang senantiasa berusaha meningkatkan besaran kenaikan 

gaji berkala. Faktor lain yang menimbulkan ketidakpuasan mereka adalah karena 

besaran kenaikan gaji berkala yang mereka terima selama ini dirasakan oleh 

responden tidak lagi mampu menyesuaikan diri dengan perubahan global berbagai 

aspek kehidupan dan perkembangan budaya hidup yang menuntut biaya tinggi 

untuk menyesuaikannya. 

  
4.1.4 Indikator Besaran Tunjangan Fungsional 

Tunjangan fungsional merupakan salah satu bentuk kesejahteraan 

karyawan dalam bentuk material yang bertujuan untuk mempertahankan dan 

memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktivitas kerja 

meningkat, termotivasi untuk tetap bekerja sampai pensiun, menciptakan 

semangat kerja, dedikasi, disiplin, sikap loyal terhadap institusi. Tunjangan 

fungsional tersebut diberikan kepada karyawan yang sesuai dengan keahlian dan 

ketrampilan yang dimiliki masing-masing karyawan. 

Persepsi responden terhadap besaran tunjangan fungsional yang mereka 

terima setiap bulan ditinjau dari tingkat kepentingan dan kinerja dapat dilihat pada 

tabel berikut. 
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Tabel 4.7  Distribusi Frekuensi Besaran Tunjangan Fungsional 

Harapan Kinerja 
Tingkat 

Kepentingan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak Cukup 0 0,0 Tidak Cukup 4 7,3 
Kurang  Cukup 11 20 Kurang  Cukup 23 41,8 

Tidak 
Berpendapat 18 32,7 Tidak 

Berpendapat 7 12,7 

Cukup 25 45,5 Cukup 18 32,7 
Sangat Cukup 1 1,8 Sangat Cukup 3 5,5 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
 Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Tabel 4.7  memberi informasi bahwa besaran tunjangan fungsional yang 

diharapkan berbeda dengan kenyataan yang diterimanya. Perbedaan tersebut 

memiliki kecenderungan tingkat kepentingan besaran tunjangan fungsional yang 

diharapkan responden lebih besar dari pada kenyataan yang selama ini diterima 

oleh mereka. Karena tingkat kepentingan yang diharapkan responden (47,3%) 

lebih besar dari pada kenyataan (38,2%), maka dapat disimpulkan bahwa 

indikator tersebut tidak memuaskan atau responden merasa kecewa. 

Hasil analisis deskripsi tersebut di atas akan diuji kebenarannya melalui uji 

statistik sebagai berikut : 

Tabel 4.8  Hasil Uji Wilcoxon pada Indikator Besaran Tunjangan Fungsional  

Wilcoxon Sign Rank Test Keterangan 

Z  =  -2.038 Based on positive rank 

P  =  0,000 Kepentingan > Kinerja  è Tidak 
memuaskan 

 Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 
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Tabel 4.8  memberi informasi hasil uji Wilcoxon pada indikator besaran 

tunjangan fungsional menunjukkan nilai Z hitung sebesar -2.038 berdasarkan 

ranking positif dengan tingkat probabilitas 0,000. Oleh karena nilai 

probabilitasnya jauh di bawah  a = 0,05 , maka dapat dinyatakan bahwa terdapat 

perbedaan positif antara kepentingan dan kinerja. Perbedaan tersebut 

menunjukkan bahwa kepentingan lebih besar dari pada kinerja, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dalam kondisi tersebut responden merasa tidak memuaskan. 

Hasil distribusi frekuensi dan uji statistik Wilcoxon terhadap indikator 

besaran tunjangan fungsional tersebut memberi indikasi bahwa besaran tunjangan 

fungsional yang diterimakan selama ini dirasakan oleh mereka belum sesuai 

keinginan. Ketidaksesuaian tersebut mungkin disebabkan oleh besarnya resiko 

dan rasa tanggung jawab terhadap tugas tidak sebanding dengan besaran 

tunjangan yang diterima setiap bulannya sehingga mereka berasumsi bahwa 

besaran tersebut masih perlu ditingkatkan. 

 

4.1.5 Indikator Ketepatan Waktu Penerimaan Gaji 

Gaji yang dibayarkan secara tepat waktu dan tidak sampai terjadi 

penundaaan akan menimbulkan kepercayaan karyawan terhadap kesungguhan 

pemerintah semakin besar, ketenangan dan konsentrasi kerja akan lebih baik. 

Pembayaran gaji yang dilakukan secara tidak tepat waktu berakibat pada 

menurunnya disiplin, moral, gairah kerja dan kinerja. Hal tersebut cukup 

beralasan, karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan 

pokok, seperti makan dan pakaian. 
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Persepsi karyawan terhadap ketepatan waktu penerimaan gaji yang mereka 

terima tiap bulan ditinjau dari tingkat kepentingan dan kinerjanya dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 4.9  Distribusi Frekuensi Ketepatan Waktu Penerimaan Gaji 

Harapan Kinerja 
Tingkat 

Kepentingan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak tepat 0 0 Tidak tepat 3 5,5 
Kurang  

tepat 8 14,5 Kurang  
tepat 21 38,2 

Tidak 
Berpendapat 16 29,1 Tidak 

Berpendapat 15 27,3 

tepat 31 56,4 tepat 16 29,1 
Sangat tepat 0 0 Sangat tepat 0 0 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Berdasarkan tabel 4.9  dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi skor 

tingkat kepentingan (importance) indikator ketepatan waktu penerimaan gaji 

cenderung penting (56,4%), karena menempati skor paling tinggi dibandingkan 

skor yang lain. Kecenderungan tersebut memberi indikasi bahwa responden 

memandang tingkat kepentingan ketepatan waktu penerimaan gaji penting bagi 

mereka. Tingkat kepentingan tersebut hakekatnya adalah menunjukkan tingkat 

harapan. Tingkat kepentingan ketepatan waktu penerimaan gaji tepat berarti 

tingkat harapan ketepatan waktu penerimaan gaji tepat. Frekuensi skor kinerja 

(29,1%) menunjukkan banyaknya responden yang memberi tanggapan bahwa 

ketepatan waktu penerimaan gaji yang mereka harapkan telah sesuai dengan 

kenyataan. 
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Tabel 4.9  memberi informasi bahwa tingkat kepentingan ketepatan waktu 

penerimaan gaji yang diharapkan responden berbeda dengan kenyataan yang 

diterimanya. Perbedaan tersebut memiliki kecenderungan tingkat kepentingan 

ketepatan waktu penerimaan gaji yang diharapkan responden lebih besar dari pada 

kenyataan yang diterimanya. Karena tingkat kepentingan ketepatan waktu 

penerimaan gaji yang diharapkan responden (56,4%) lebih besar dari pada 

kenyataan yang diterimanya (29,1%), maka dapat disimpulkan bahwa mereka 

merasa tidak puas atau kecewa terhadap kenyataan tersebut. 

Hasil analisis deskripsi tersebut di atas akan diuji kebenarannya melalui uji 

statistik sebagai berikut :  

Tabel 4.10  Hasil Uji Wilcoxon pada Indikator Ketepatan Waktu Penerimaan Gaji  

Wilcoxon Sign Rank Test Keterangan 

Z  =  -3.117 Based on positive rank 

P  =  0,000 Kepentingan > Kinerja  è Tidak 
memuaskan 

  
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Tabel 4.10 memberi informasi hasil uji Wilcoxon pada indikator ketepatan waktu 

penerimaan gaji menunjukkan nilai Z hitung sebesar  -3.117 berdasarkan ranking 

positif dengan tingkat probabilitas dua sisi 0,000. Oleh karena nilai 

probabilitasnya jauh di bawah a = 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa terdapat 

perbedaan yang positif antara kepentingan dan kinerja. Perbedaan tersebut 

menunjukkan bahwa kepentingan lebih besar dari pada kinerja, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dalam kondisi tersebut tidak memuuaskan atau responden 

merasa kecewa. 
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Hasil distribusi frekuensi dan uji statistik Wilcoxon terhadap indicator 

ketepatan waktu penerimaan gaji tersebut memberi indikasi bahwa gaji yang 

diterimakan kepada karyawan selama ini dirasakan belum tepat waktu. 

Keterlambatan tersebut mungkin disebabkan oleh faktor teknis yang oleh karena 

faktor geografis fungsi pelayanan kurang dapat dioptimalkan. Antisipasi yang 

telah dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan 

menambah jumlah fasilitas dan karyawan, serta menyediakan alat transportasi dan 

komunikasi. 

4.1.6 Hasil Analisis Faktor Gaji dalam Menentukan Tingkat 

Ketidakpuasan Kerja Karyawan Puskesmas di Kecamatan 

Gunungpati Semarang. 

Hasil analisis terhadap faktor gaji yang terdiri dari indikator besaran gaji, sistem 

penggajian yang layak, besaran kenaikan gaji berkala, besaran tunjangan 

fungsional dan ketepatan waktu penerimaan gaji memberikan indikasi bahwa 

seluruh indikator tidak memuaskan karyawan. Hasil tersebut dapat diketahui 

dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 4.11   Hasil Analisis Faktor Gaji dalam Menentukan Tingkat Ketidakpuasan 

Kerja 

No Indikator Hasil Analisis Kesimpulan 

1 Besaran gaji yang diterima setiap 
bulan Kepentingan > Kinerja Tidak 

memuaskan 

2 Sistem penggajian yang layak Kepentingan > Kinerja Tidak 
memuaskan 

3 Besaran kenaikan gaji berkala Kepentingan > Kinerja Tidak 
memuaskan 

4 Besaran tunjangan fungsional Kepentingan > Kinerja Tidak 
memuaskan 

5 Katepatan waktu penerimaan gaji Kepentingan > Kinerja Tidak 
memuaskan 

Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Berdasarkan hasil analisis terhadap tingkat ketidakpuasan faktor gaji ditinjau dari 

tingkat kepentingan dan kinerja, bahwa tingkat kepentingan, lima indikator 

menunjukkan hasil yang lebih besar dari pada kinerjanya, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa lima indikator faktor gaji menunjukkan rasa tidak puas. Hal 

ini berarti bahwa hipotesis faktor gaji/kesejahteraan menentukan tingkat 

ketidakpuasan kerja karyawan Puskesmas diterima. 

 

4.2 Faktor Hubungan Antar Pribadi/Rekan Kerja dalam Menentukan 

Tingkat Ketidakpuasan Kerja Karyawan Puskesmas di Kecamatan 

Gunungpati Semarang. 

 
Hubungan antara karyawan dengan rekan kerja sangatlah penting artinya dalam 

meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Dukungan dari rekan sekerja atau 

kelompok kerja dapat menimbulkan kepuasan kerja bagi karyawan, karena 

karyawan merasa diterima dan dibantu dalam memperlancar penyelesaian 
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tugasnya. Sifat kelompok kerja akan memiliki efek terhadap kepuasan kerja 

karyawan dapat ditingkatkan melalui adanya jalinan hubungan yang baik dari 

semua pihak yang ada dalam organisasi seperti adanya perhatian dari rekan kerja. 

Kelompok kerja yang bagus dapat membuat kerja lebih menyenangkan , sehingga 

menjadikan support, kesenangan, nasehat dan bantuan bagi seorang karyawan. 

 

4.2.1 Indikator Kompetisi dalam Bekerja  

Peluang untuk berkompetisi dalam bekerja merupakan suatu harapan bagi 

karyawan. Karyawan akan mempersiapkan diri bila yang bersangkutan 

memperoleh peluang tersebut. Kompetisi merupakan bagian dari bekerja agar 

mereka merasa senang dan dihargai, memperoleh semangat kerja dan 

meningkatkan kinerja. Kompetisi yang tidak sehat akan menimbulkan perasaan 

kecewa, tidak puas, motivasi kerja menurun, dan menunjukkan tingkat kinerja 

yang rendah. 

Persepsi responden terhadap kompetisi dalam bekerja harus dengan cara 

sehat ditinjau dari tingkat kepentingan dan kinerjanya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 
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Tabel 4.12  Distribusi Frekuensi Indikator Kompetisi Dalam Bekerja 

Harapan Kinerja 
Tingkat 

Kepentingan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak Sehat 0 0 Tidak Sehat 1 1,8 
Kurang  
Sehat 8 14,5 Kurang 

Sehat 15 27,3 

Tidak 
Berpendapat 11 20,0 Tidak 

Berpendapat 19 34,5 

Sehat 32 58,2 Sehat 20 36,4 
Sangat 
Sehat 4 7,3 Sangat 

Sehat 0 0 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
 
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Tabel 4.12  memberi informasi bahwa kompetisi dalam bekerja harus dengan cara 

sehat yang diharapkan berbeda dengan kenyataan yang ada. Perbedaan tersebut 

memiliki kecenderungan harapan adanya kompetisi dalam bekerja haruslah secara 

sehat lebih besar dari pada kenyataan yang dirasakan. Karena harapan kompetisi 

dalam bekerja (65,5%) lebih besar dari pada kenyataan yang selama ini 

dirasakannya (36,4 %) maka diduga indikator tersebut tidak memuaskan atau 

kecewa. 

Hasil analisis deskripsi tersebut di atas akan diuji kebenarannya melalui uji 

statistik sebagai berikut : 

Tabel 4.13  Hasil Uji Wilcoxon pada Indikator Kompetisi dalam bekerja  

Wilcoxon Sign Rank Test Keterangan 

Z  =  -2.905 Based on positive rank 

P  =  0,000 Kepentingan > Kinerja  è Tidak 
memuaskan 

Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 
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Tabel 4.13  memberi informasi hasil uji Wilcoxon pada indikator kompetisi dalam 

bekerja menunjukkan nilai Z hitung sebesar  -2.905 berdasarkan ranking positif 

dengan tingkat probabilitas dua sisi 0,000. Oleh karena nilai probabilitasnya jauh 

di bawah a = 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang positif 

antara kepentingan dan kinerja. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa 

kepentingan lebih besar daripada kinerjanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

dalam kondisi tersebut tidak memuaskan responden. 

Hasil distribusi frekuensi dan uji statistik Wilcoxon terhadap indikator 

kompetensi dalam bekerja tersebut memberi indikasi bahwa kompetisi dalam 

bekerja yang seharusnya sehat yang dirasakan selama ini oleh mereka belum 

sesuai keinginan. Ketidaksesuaian tersebut mungkin disebabkan oleh adanya 

beberapa karyawan yang ingin mengejar suatu kedudukan atau jabatan tertentu 

dan ingin terlihat menonjol, terlihat berprestasi di depan pimpinan.  

 
 
4.2.2 Indikator Dukungan dari Rekan Kerja 

Hubungan antara karyawan dengan rekan kerja sangatlah penting artinya dalam 

meningkatkan produktivitas kerja. Dukungan dari rekan sekerja atau kelompok 

kerja dapat menimbulkan kepuasan kerja bagi karyawan, karena merasa diterima 

dan dibantu dalam memperlancar penyelesaian tugasnya. Kepuasan kerja 

karyawan dapat ditingkatkan melalui adanya jalinan hubungan yang baik dari 

semua pihak yang ada dalam organisasi. Bersama dengan rekan kerja yang ramah 

dan mendukung dapat merupakan sumber kepuasan bagi karyawan secara 

individu. Kelompok kerja yang bagus dapat membuat kerja lebih menyenangkan, 
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sehingga kelompok kerja dapat menjadikan support, kesenangan, nasehat dan 

bantuan bagi seorang karyawan. 

Persepsi responden terhadap dukungan dari rekan kerja ditinjau dari tingkat 

kepentingan dan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.14  Distribusi Frekuensi Indikator Dukungan dari Rekan Kerja 

Harapan Kinerja 
Tingkat 

Kepentingan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Mendukung 1 1,8 Tidak 

Mendukung 3 5,5 

Kurang  
Mendukung 5 9,1 Kurang 

Mendukung 13 23,6 

Tidak 
Berpendapat 23 41,8 Tidak 

Berpendapat 23 41,8 

Mendukung 22 40 Mendukung 13 23,6 
Sangat 

Mendukung 4 7,3 Sangat 
Mendukung 3 5,5 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
 
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Tabel 4.14  memberi informasi bahwa dukungan dari rekan kerja yang 

diharapkan berbeda dengan kenyataan yang diterimanya. Perbedaan tersebut 

memiliki kecenderungan bahwa dukungan dari rekan kerja yang diharapkan 

responden lebih besar dari pada kenyataan yang selama ini diterimanya. Karena 

tingkat kepentingan yang diharapkan responden (47,3%) lebih besar dari pada 

kenyataan (29,1%) maka dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut tidak 

memuaskan atau mengecewakan responden. 

Hasil analisis deskripsi tersebut di atas akan diuji kebenarannya melalui uji 

statistik sebagai berikut :  
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Tabel 4.15  Hasil Uji Wilcoxon pada Indikator Dukungan dari Rekan Kerja  

Wilcoxon Sign Rank Test Keterangan 

Z  =  -2.265 Based on positive rank 

P  =  0,000 Kepentingan > Kinerja  è Tidak 
memuaskan 

  
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Tabel 4.15  memberi informasi hasil uji Wilcoxon pada indikator dukungan dari 

rekan kerja menunjukkan nilai Z hitung sebesar  -2.265 berdasarkan ranking 

positif dengan tingkat probabilitas dua sisi 0,000. Oleh karena nilai 

probabilitasnya jauh di bawah a = 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa terdapat 

perbedaan yang positif antara kepentingan dan kinerja. Perbedaan tersebut 

menunjukkan bahwa kepentingan lebih besar dari pada kinerja, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dalam kondisi tersebut tidak memuaskan responden. 

Hasil distribusi frekuensi dan uji statistik Wilcoxon tersebut memberi 

indikasi bahwa dukungan dari rekan kerja yang selama ini dirasakan oleh mereka 

belum sesuai dengan keinginan. Ketidak sesuaian tersebut mungkin disebabkan 

oleh adanya karyawan yang merasa mempertahankan pendapat yang dianggap 

benar, ingin merasa menonjol dari karyawan lain, bersikap egois dan tak mau 

membantu kesulitan temannya, sehingga kadang membuat karyawan lain 

mengeluh. 

 
4.2.3 Indikator Kondisi Kerja di Tempat Kerja 

Kondisi lingkungan kerja sangat penting bagi karyawan untuk 

kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan pengerjaan tugasnya. Kondisi 



83 
 

 

yang nyaman akan meningkatkan produktivitas kerja karyawan, sebab dengan 

kondisi kerja yang nyaman maka karyawan akan dapat bekerja dengan sebaik 

mungkin, tidak cepat bosan dan lelah sehingga tercipta kepuasan kerja. 

Persepsi responden terhadap kondisi kerja di tempat kerja ditinjau dari 

tingkat kepentingan dan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.16  Distribusi Frekuensi Kondisi kerja di Tempat Kerja 

Harapan Kinerja 
Tingkat 

Kepentingan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Nyaman 0 0 Tidak 

Nyaman 4 7,3 

Kurang  
Nyaman 7 12,7 Kurang 

Nyaman 16 29,1 

Tidak 
Berpendapat 19 34,5 Tidak 

Berpendapat 18 32,7 

Nyaman 28 50,9 Nyaman 16 29,1 
Sangat 

Nyaman 1 1,8 Sangat 
Nyaman 1 1,8 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
 
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Tabel 4.16 memberi informasi bahwa kondisi kerja yang nyaman di tempat kerja 

yang diharapkan berbeda dengan kenyataan yang dirasakannya. Perbedaan 

tersebut memiliki kecenderungan tingkat kepentingan kondisi kerja yang nyaman 

di tempat kerja yang diharapkan responden (52,7%) lebih besar dari pada 

kenyataan (30,9%), maka dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut tidak 

memuaskan responden. 

Hasil analisis deskripsi tersebut di atas akan diuji kebenarannya melalui uji 

stastitik sebagai berikut : 
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Tabel 4.17  Hasil Uji Wilcoxon pada Indikator Kondisi Kerja di Tempat Kerja  

Wilcoxon Sign Rank Test Keterangan 

Z  =  -2.734 Based on positive rank 

P  =  0,000 Kepentingan > Kinerja  è Tidak 
memuaskan 

  
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Tabel 4.17  memberi informasi hasil uji Wilcoxon pada indikator kondisi 

yang nyaman di tempat kerja menunjukkan nilai Z hitung sebesar  Z = -2.734 

berdasarkan ranking positif dengan tingkat probabilitas dua sisi 0,000. Oleh 

karena nilai probabilitasnya jauh di bawah a = 0,05, maka dapat dinyatakan 

bahwa terdapat perbedaan yang positif antara kepentingan dan kinerja. Perbedaan 

tersebut menunjukkan bahwa kepentingan lebih besar dari pada kinerja, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi tersebut tidak memuaskan responden. 

Hasil distribusi frekuensi dan uji statistik Wilcoxon tersebut memberi 

indikasi bahwa kondisi kerja yang nyaman di tempat kerja yang selama ini 

dirasakan oleh responden belum sesuai keinginan. Ketidak sesuaian tersebut 

mungkin disebabkan oleh adanya persaingan antara rekan kerja yang tidak sehat, 

yang dilatar belakangi oleh status sosial yang berbeda. 

  

4.2.4 Indikator Saling Bekerja Sama dalam Menyelesaikan Pekerjaan 

Bagi kebanyakan karyawan kerja juga mengisi kebutuhan akan interaksi 

sosial. Saling bekerja sama antar rekan sekerja untuk menyelesaikan pekerjaan 

dapat menghantarkan karyawan tersebut menuju kepuasan kerja yang meningkat. 
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Hubungan yang baik antara karyawan haruslah terpelihara dengan baik untuk 

menciptakan suasana yang harmonis dalam organisasi 

Persepsi responden dalam menyelesaikan pekerjaan semua karyawan harus 

saling bekerja sama ditinjau dari tingkat kepentingan dan kinerja dapat dilihat 

pada table berikut. 

Tabel 4.18  Distribusi Frekuensi Saling Bekerja Sama dalam Menyelesaikan 

Pekerjaan 

Harapan Kinerja 
Tingkat 

Kepentingan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak Baik 0 0 Tidak Baik 1 1,8 
Kurang  

Baik 2 3,6 Kurang 
Baik 28 50,9 

Tidak 
Berpendapat 14 25,5 Tidak 

Berpendapat 12 21,8 

Baik 35 63,6 Baik 13 23,6 
Sangat Baik 4 7,3 Sangat Baik 1 1,8 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
 
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Tabel 4.18  memberi informasi bahwa saling bekerja sama dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang diharapkan berbeda dengan kenyataan yang 

diterimanya. Perbedaan tersebut memiliki kecenderungan tingkat kepentingan 

saling bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan yang diharapkan responden.   

Karena tingkat kepentingan yang diharapkan responden ( 70,9 % ) lebih besar dari 

pada kenyataan yan lebih besar daripada kenyataan yang selama ini dirasakan oleh 

mereka kenyataan (25,4 %), maka dapat disimpulkan indikator tersebut tidak 

memuaskan responden. 
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Hasil analisis deskripsi tersebut di atas akan diuji kebenarannya melalui uji 

statistik sebagai berikut : 

Tabel 4.19  Hasil Uji Wilcoxon pada Indikator Saling Bekerja Sama Dalam 

Menyelesaikan Pekerjaan  

Wilcoxon Sign Rank Test Keterangan 

Z  =  -4.926 Based on positive rank 

P  =  0,000 Kepentingan > Kinerja  è Tidak 
memuaskan 

  
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Tabel 4.19  memberi informasi hasil uji Wilcoxon pada indikator saling 

bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan menunjukkan nilai Z hitung sebesar  

Z = -4.926 berdasarkan ranking positif dengan tingkat probabilitas dua sisi 0,000. 

Oleh karena nilai probabilitasnya jauh di bawah a = 0,05, maka dapat dinyatakan 

bahwa terdapat perbedaan yang positif antara kepentingan dan kinerja, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi tersebut tidak memuaskan responden. 

Hasil distribusi frekuensi dan uji statistik Wilcoxon tersebut memberi 

indikasi bahwa saling bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan yang selama 

ini dirasakan belum sesuai keinginan. Ketidak sesuaian tersebut mungkin 

disebabkan oleh adanya karyawan yang tidak ingin direpotkan dalam membantu 

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada rekan kerjanya. 

 
 
4.2.5 Indikator Bekerja Sama Dengan Orang yang Bertanggung jawab 

Dalam melakukan pekerjaannya, bekerja dengan orang yang bertanggung 

jawab sangatlah membantu dalam menyelesaikan semua pekerjaan, karena bekerja 
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dengan kelompok kerja yang baik dan bertanggung jawab merupakan salah satu 

sumber kepuasan bagi karyawan. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya 

peluang bagi karyawan untuk saling berinteraksi satu sama lain. 

Persepsi responden tentang bekerja sama dengan orang yang bertanggung jawab 

ditinjau dari tingkat kepentingan dan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.20  Distribusi Frekuensi Bekerja Sama Dengan Orang yang Bertanggung 

jawab 

Harapan Kinerja 
Tingkat 

Kepentingan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Dipercaya 0 0 Tidak 

Dipercaya 5 9,1 

Kurang  
Dipercaya 6 10,9 Kurang 

Dipercaya 19 34,5 

Tidak 
Berpendapat 22 40 Tidak 

Berpendapat 5 9,1 

Dipercaya 26 47,3 Dipercaya 24 43,6 
Sangat 

Dipercaya 1 1,8 Sangat 
Dipercaya 2 3,6 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
 
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Tabel 4.20  memberi informasi bahwa bekerja sama dengan orang yang 

bertanggung jawab yang diharapkan berbeda dengan kenyataan yang diterimanya. 

Perbedaan tersebut memiliki kecenderungan bekerja sama dengan orang yang 

bertanggung jawab yang diharapkan responden lebih besar dari pada kenyataan 

yang selama ini diterima oleh mereka. Karena tingkat kepentingan yang 

diharapkan responden (49,1%) lebih besar dari pada kenyataan yang selama ini 

dirasakan oleh mereka lebih besar dari pada kenyataan (47,2%), maka dapat 

disimpulkan bahwa indikator tersebut tidak memuaskan responden. 
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Hasil analisis deskripsi tersebut di atas akan diuji kebenarannya melalui uji 

statistik sebagai berikut : 

Tabel 4.21  Hasil Uji Wilcoxon pada Indikator Bekerja Sama Dengan Orang Yang 

Bertanggung jawab  

Wilcoxon Sign Rank Test Keterangan 

Z  =  -0,150 Based on positive rank 

P  =  0,000 Kepentingan > Kinerja  è Tidak 
memuaskan 

  
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Tabel 4.21  memberi informasi hasil uji Wilcoxon pada indikator bekerja 

sama dengan orang yang bertanggung jawab menunjukkan nilai Z hitung sebesar  

-0.150 berdasarkan ranking positif dengan tingkat probabilitas dua sisi 0,000. 

Oleh karena nilai probabilitasnya jauh di bawah a = 0,05, maka dapat dinyatakan 

bahwa terdapat perbedaan positif antara kepentingan dan kinerja. Perbedaan 

tersebut menunjukkan bahwa kepentingan lebih besar dari pada kinerja; sehingga 

dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi tersebut tidak memuaskan responden. 

Hasil distribusi frekuensi dan uji statistik Wilcoxon tersebut memberi 

indikasi bahwa bekerja sama dengan orang yang bertanggung jawab yang 

dirasakan selama ini oleh mereka belum sesuai dengan keinginan. Karena hasil ini 

menunjukkan harapan lebih besar dari pada kenyataan yang dirasakan. Hal ini 

mungkin disebabkan oleh adanya karyawan yang menganggap bahwa pekerjaan 

yang dilakukan tersebut merupakan suatu beban yang harus dilakukannya. 
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4.2.6 Hasil Analisis Faktor Hubungan Antar Pribadi/Rekan Kerja dalam 

Menentukan Tingkat Ketidakpuasan Kerja Karyawan Puskesmas di 

Kecamatan Gunungpati Semarang 

Hasil analisis terhadap faktor hubungan antar pribadi/rekan kerja yang 

terdiri dari indikator kompetisi dalam bekerja, dukungan dari rekan kerja, kondisi 

kerja di tempat kerja, saling bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan, 

bekerja sama dengan orang yang bertanggung jawab, memberi indikasi bahwa 

seluruh indikator tidak memuaskan responden. Hasil tersebut dapat diketahui 

dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.22   Hasil Analisis Faktor Hubungan Antar Pribadi/Rekan Kerja 

No Indikator Hasil Analisis Kesimpulan 

1 Kompetisi dalam bekerja Kepentingan > Kinerja Tidak 
Memuaskan 

2 Dukungan dari rekan kerja Kepentingan > Kinerja Tidak 
Memuaskan 

3 Kondisi kerja di tempat kerja Kepentingan > Kinerja Tidak 
Memuaskan 

4 Saling bekerja sama dalam 
menyelesaikan pekerjaan Kepentingan > Kinerja Tidak 

Memuaskan 

5 Bekerja sama dengan orang yang 
bertanggung jawab Kepentingan > Kinerja Tidak 

Memuaskan 
Sumber : Data pimer yang sudah diolah 2011 

Berdasarkan hasil analisis terhadap tingkat ketidakpuasan faktor hubungan 

antar Pribadi/Rekan kerja ditinjau dari tingkat kepentingan dan kinerja, bahwa 

tingkat kepentingan lima indikator menunjukkan hasil yang lebih besar dari pada 

kinerjanya. Hasil tersebut memberi indikasi bahwa lima indikator faktor hubungan 

antar Pribadi/Rekan kerja tidak memuaskan, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis faktor hubungan antar pribadi atau rekan kerja diterima. 
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4.3 Faktor Mutu Supervisi dalam Menentukan Tingkat Ketidakpuasan 

Kerja Karyawan Puskesmas di Kecamatan Gunungpati Semarang 

 
Kemampuan supervisor yang dalam hal ini adalah kepala Puskesmas yang 

bertindak sebagai seorang pengawas dalam memberikan bantuan teknis dan 

dukungan perilaku pada karyawan mereka, demikian pula iklim partisipatif yang 

diciptakan oleh atasan dapat memberikan pengaruh yang substansial terhadap 

kepuasan kerja karyawan. Supervisor secara langsung mempengaruhi kepuasan 

kerja dan prestasi melalui kecermatan dalam mendisiplinkan dan menerapkan 

peraturan-perraturan. Supervisor yang efektif membantu produktivitas karyawan 

melalui penyelenggaraan kerja yang baik, pemberian petunjuk yang nyata sesuai 

standar kerja.  

Tingkat ketidakpuasan kerja karyawan yang ditentukan oleh faktor mutu 

supervisi akan diukur melalui pengukuran terhadap beberapa indikator sebagai 

berikut : 

4.3.1. Indikator Sistem Pengawasan Saat Ini 

Suatu tindakan supervisi merujuk pada ketepatan pelaksanaan supervisi 

yang dilakukan supervisor terhadap kondisi kerja karyawan. Proses supervisi 

dapat membantu para karyawan agar berpenampilan dan melaksanakan pekerjaan 

secara baik dan benar sesuai dengan petunjuk kerjanya. 

Persepsi responden terhadap indikator sistem pengawasan saat ini ditinjau 

dari tingkat kepentingan dan kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :  
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Tabel 4.23  Distribusi Frekuensi Indikator Sistem Pengawasan Saat Ini 

Harapan Kinerja 
Tingkat 

Kepentingan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Efektif 0 0 Tidak 

Efektif 2 3,6 

Kurang  
Efektif 8 14,5 Kurang 

Efektif 20 36,4 

Tidak 
Berpendapat 10 18,2 Tidak 

Berpendapat 15 27,3 

Efektif 33 60 Efektif 15 27,3 
Sangat 
Efektif 4 7,3 Sangat 

Efektif 3 5,5 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
 
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Tabel 4.23  memberi informasi bahwa harapan sistem pengawasan saat ini yang 

seharusnya bersifat efektif berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Perbedaan 

tersebut memiliki kecenderungan bahwa harapan pada sistem pengawasan saat ini  

cenderung lebih besar dibanding dengan kenyataan yang terjadi. Karena 

harapannya (67,3%) lebih besar dibanding dengan kenyataan yang terjadi 

(32,8%), maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator tersebut tidak 

memuaskan responden terhadap tindakan supervisi yang telah dilakukan saat ini. 

Hasil analisis deskripsi terhadap indikator tersebut di atas akan diuji kebenarannya 

melalui uji statistik sebagai berikut: 

Tabel 4.24  Hasil Uji Wilcoxon pada Indikator Sistem Pengawasan Saat Ini 

Wilcoxon Sign Rank Test Keterangan 

Z  =  -3.261 Based on positive rank 

P  =  0,000 Kepentingan > Kinerja  è Tidak 
memuaskan 
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Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Table 4.24  memberi informasi hasil uji Wilcoxon pada indikator sistem 

pengawasan saat ini menunjukkan nilai Z hitung sebesar  -3.261 berdasarkan 

ranking positif dengan tingkat probabilitas dua sisi 0,000. Oleh karena nilai 

probabilitasnya jauh di bawah a = 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa terdapat 

perbedaan yang positif antara kepentingan dan kinerja. Perbedaan tersebut 

menunjukkan bahwa  perlakuan yang diharapkan terjadi cenderung lebih besar 

dari pada kenyataan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi tersebut 

tidak memuaskan responden. 

Hasil distribusi frekuensi dan uji statistik Wilcoxon terhadap indikator 

sistem pengawasan saat ini tersebut memberi indikasi bahwa dalam kenyataannya 

tindakan pengawasan yang dilakukan saat ini cenderung belum sesuai dengan 

harapan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kecenderungan harapan lebih besar 

dibanding dengan kenyataannya berdampak pada rasa tidak memuaskan atau 

kecewa, menurunnya motivasi kerja, dan rendahnya kinerja. Hal tersebut mungkin 

disebabkan karena supervisor yang dalam hal ini adalah kepala Puskesmas kurang 

efektif dalam menegakkan fungsi pengawasan pada karyawannya. Tindakan 

pengawasan yang tidak efektif dan obyektif ini membuat karyawan mempunyai 

kesimpulan bahwa Kepala Puskesmas hanya melakukan suatu tindakan rutinitas 

saja sehingga justru banyak karyawan yang menganggap remeh terhadap tindakan 

supervisi ini. 

 

 

 



93 
 

 

4.3.2. Indikator Sistem Pengawasan Tegas dalam Menegakkan Disiplin 

Supervisi yang efektif dan tegas yang dilakukan oleh seorang supervisor 

akan membuat karyawan untuk bertindak disiplin dan bekerja sesuai dengan 

peraturan yang ada. 

Persepsi responden terhadap indikator sistem pengawasan tegas dalam 

menegakkan disiplin ditinjau dari tingkat kepentingan dan kinerjanya dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 4.25  Distribusi Frekuensi Indikator Sistem Pengawasan Tegas dalam 

Menegakkan Disiplin 

Harapan Kinerja 
Tingkat 

Kepentingan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak Tegas 0 0 Tidak Tegas 4 7,3 
Kurang  
Tegas 9 16,4 Kurang 

Tegas 25 45,5 

Tidak 
Berpendapat 10 18,2 Tidak 

Berpendapat 16 29,1 

Tegas 28 50,9 Tegas 8 14,5 
Sangat 
Tegas 8 14,5 Sangat 

Tegas 2 3,6 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
 
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Tabel 4.25  memberi informasi bahwa harapan sistem pengawasan tegas dalam 

menegakkan disiplin berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Perbedaan tersebut 

memiliki kecenderungan bahwa harapan terhadap pelaksanaan tersebut cenderung 

lebih besar dibanding dengan kenyataan yang terjadi. Karena harapannya (65,4%) 

lebih besar dibanding dengan kenyataan yang terjadi (18,1%), maka dapat 
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disimpulkan bahwa indikator tersebut tidak memuaskan responden terhadap 

tindakan supervisi yang telah dilakukan. 

Hasil analisis deskripsi tersebut terhadap indikator sistem pengawasan tegas 

dalam menegakkan disiplin akan diuji kebenarannya melalui uji statistik sebagai 

berikut: 

Tabel 4.26  Hasil Uji Wilcoxon pada Indikator Sistem Pengawasan Tegas dalam 

Menegakkan Disiplin 

Wilcoxon Sign Rank Test Keterangan 

Z  =  -4.561 Based on positive rank 

P  =  0,000 Kepentingan > Kinerja  è Tidak 
Memuaskan 

  
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Tabel 4.26  memberi informasi hasil uji Wilcoxon pada indikator sistem 

pengawasan tegas dalam menegakkan disiplin menunjukkan nilai Z hitung sebesar  

-4.561 berdasarkan ranking positif dengan tingkat probabilitas dua sisi 0,000. 

Oleh karena nilai probabilitasnya jauh di bawah a = 0,05, maka dapat dinyatakan 

bahwa terdapat perbedaan yang positif antara kepentingan dan kinerja. Perbedaan 

tersebut menunjukkan bahwa perlakuan yang diharapkan terjadi cenderung lebih 

besar dari pada kenyataan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi 

tersebut tidak memuaskan responden atas tindakan supervisi yang telah dilakukan. 

Hasil distribusi frekuensi dan uji statistik Wilcoxon tersebut memberi 

indikasi bahwa dalam kenyataannya tindakan supervisi yang dilaksanakan harus 

secara tegas dalam menegakkan disiplin belum sesuai harapan, sehingga 

berdampak pada rasa tidak memuaskan atau kecewa, menurunnya motivasi kerja 
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dan rendahnya kinerja. Hal ini mungkin disebabkan karena supervisor yang belum 

tegas dalam menegakkan disiplin, sehingga ada beberapa karyawan yang sering 

meninggalkan tugasnya dengan santai karena merasa tidak ada yang mengamati 

dan tidak akan mendapat teguran dari atasan.   

 
4.3.3 Indikator Pengawasan Dilakukan Secara Terus Menerus dan 

Berkesinambungan 

Mutu supervisi menunjuk pada ketepatan pelaksanaan supervisi yang 

dilaksanakan supervisor terhadap karyawan Puskesmas, seperti kecermatan dalam 

mendisiplinkan dan menerapkan peraturan-peraturan. Supervisi yang efektif 

adalah supervisi yang dilaksanakan secara terus menerus, terencana dengan baik, 

dan terprogram. Tidak terpenuhinya kondisi tersebut kadang-kadang 

menimbulkan perasaan kurang puas, dan tidak mendapatkan hasil sebagaimana 

yang diharapkan. 

Persepsi responden terhadap indikator pengawasan dilakukan secara terus 

menerus dan berkesinambungan ditinjau dari tingkat kepentingan dan kinerjanya 

dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.27  Distribusi Frekuensi Indikator Pengawasan Dilakukan Secara Terus 

Menerus dan Berkesinambungan 

Harapan Kinerja 
Tingkat 

Kepentingan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Teratur 0 0 Tidak 

Teratur 2 3,6 

Kurang  
Teratur 15 27,3 Kurang 

Teratur 24 43,6 

Tidak 
Berpendapat 8 14,5 Tidak 

Berpendapat 13 23,6 

Teratur 26 47,3 Teratur 15 27,3 
Sangat 
Teratur 6 10,9 Sangat 

Teratur 1 1,8 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
 
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Tabel 4.27  memberi informasi bahwa harapan pengawasan yang 

seharusnya dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan berbeda 

dengan kenyataan yang terjadi. Perbedaan tersebut memiliki kecenderungan 

bahwa harapan terhadap pelaksanaan tersebut cenderung lebih besar dibanding 

dengan kenyataan yang terjadi. Karena harapannya (58,2%) lebih besar dibanding 

dengan kenyataan yang terjadi (29,1%), maka dapat disimpulkan bahwa pada 

indikator tersebut tidak memuaskan responden terhadap tindakan supervisi yang 

telah dilakukan. 

Hasil analisis deskripsi tersebut terhadap indikator tersebut di atas akan 

diuji kebenarannya melalui uji statistik sebagai berikut: 
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Tabel 4.28  Hasil Uji Wilcoxon pada Indikator Pengawasan Dilaksanakan Secara 

Terus Menerus dan Berkesinambungan 

Wilcoxon Sign Rank Test Keterangan 

Z  =  -3.670 Based on positive rank 

P  =  0,000 Kepentingan > Kinerja  è Tidak 
Memuaskan 

 Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 
 

Tabel 4.28 memberi informasi hasil uji Wilcoxon pada indikator 

pengawasan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan 

menunjukkan nilai Z hitung sebesar  -3.670 berdasarkan ranking positif dengan 

tingkat probabilitas dua sisi 0,000. Oleh karena nilai probabilitasnya jauh di 

bawah a = 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang positif 

antara kepentingan dan kinerja. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa  

perlakuan yang diharapkan terjadi cenderung lebih besar dari pada kenyataan, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi tersebut responden merasa tidak 

puas atau kecewa atas tindakan supervisi yang telah dilaksanakan. 

Hasil distribusi frekuensi dan uji statistik Wilcoxon terhadap indikator 

pengawasan dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan tersebut 

memberi indikasi bahwa dalam kenyataannya tindakan supervisi yang 

dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan cenderung belum 

sesuai harapan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kecenderungan harapan lebih 

besar dibanding dengan kenyataannya berdampak pada rasa tidak memuaskan 

responden, menurunkan motivasi kerja dan rendahnya kinerja. Hal ini mungkin 
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disebabkan oleh adanya persepsi karyawan bahwa tindakan supervisi yang 

dilakukan kepala Puskesmas hanyalah sekedar formalitas saja.  

4.3.4 Hasil Analisa Faktor Mutu Supervisi dalam Menentukan Tingkat 

Ketidakpuasan Kerja Karyawan Puskesmas di Kecamatan 

Gunungpati Semarang 

Berdasarkan hasil analisis terhadap semua indikator faktor mutu supervisi 

tersebut di atas menunjukkan hasil seperti dalam tabel berikut : 

Tabel 4.29   Hasil Analisis Faktor Mutu Supervisi dalam Menentukan Tingkat 

Ketidakpuasan Kerja 

No Indikator Hasil Analisis Kesimpulan 

1 Sistem pengawasan saat ini Kepentingan > Kinerja Tidak 
Memuaskan 

2 Sistem pengawasan tegas dalam 
menegakkan disiplin Kepentingan > Kinerja Tidak 

Memuaskan 

3 
Pengawasan dilakukan secara 
terus menerus dan berkesinam-
bungan 

Kepentingan > Kinerja Tidak 
Memuaskan 

Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Berdasarkan hasil analisis terhadap tingkat ketidakpuasan faktor mutu supervisi 

ditinjau dari tingkat kepentingan dan kinerja, bahwa tingkat kepentingan dan 

kinerja tiga indikator menunjukkan hasil yang lebih besar dari pada kinerjanya. 

Hasil tersebut memberi indikasi bahwa seluruh indikator faktor mutu supervisi 

menyatakan tidak memuaskan, motivasi kerja dan kinerja karyawan Puskesmas 

masih perlu ditingkatkan melalui tindakan supervisi yang baik, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis mutu supervisi menentukan tingkat ketidakpuasan 

kerja karyawan Puskesmas di Kecamatan Gunungpati Semarang diterima. 
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4.4 Faktor Karakteristik Pekerjaan dalam Menentukan Tingkat Kepuasan 

Kerja Karyawan Puskesmas di Kecamatan Gunungpati Semarang 

 
Jenis pekerjaan atau karakteristik pekerjaan merupakan sumber kepuasan 

kerja dan menjadi salah satu faktor penting yang mengakibatkan kepuasan kerja. 

Seseorang cenderung menyukai pekerjaannya karena dapat memberi mereka 

kesempatan untuk menggunakan kemampuan dan ketrampilannya. 

Kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang 

disyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Kecocokan yang tinggi antara 

kepribadian dan pekerja akan membuat seseorang individu lebih terpuaskan. 

Logikanya adalah orang-orang yang tipe kepribadiannya, kongruen (sama dan 

sebangun) dengan pekerjaan yang mereka pilih akan menemukan bahwa bakat 

dan kemampuan mereka adalah tepat untuk memenuhi tuntutan pekerjaan mereka 

sehingga besar kemungkinan untuk sukses dalam pekerjaan. 

4.4.1 Indikator Pekerjaan Saat ini 

Pekerjaan merupakan bagian hidup setiap orang. Karyawan Puskesmas 

sebagai tenaga kesehatan mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat sebaik-baiknya. Untuk itu kemampuan, pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap harus sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan 

teknologi saat ini. Untuk itu kesesuaian antara pribadi dan pekerjaan yang 

dilakukan dapat membantu mewujudkan kepuasan kerja bagi karyawan. 
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Persepsi responden terhadap indikator pekerjaan saat ini ditinjau dari tingkat 

kepentingan dan kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.30  Distribusi Frekuensi Indikator Pekerjaan Saat ini 

Harapan Kinerja 
Tingkat 

Kepentingan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Penting 0 0 Tidak 

Setuju 1 1,8 

Kurang  
Penting 14 25,5 Kurang 

Setuju 22 40,0 

Tidak Tahu 19 29,1 Tidak Tahu 23 41,8 
Penting 16 34,5 Setuju 9 16,4 
Sangat 
Penting 6 10,9 Sangat 

Setuju 0 0 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
 
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Tabel 4.30  memberi informasi bahwa harapan pekerjaan saat ini berbeda dengan 

kenyataan yang dirasakan. Perbedaan tersebut menunjukkan kecenderungan 

bahwa harapan lebih besar dibanding dengan kenyataan, karena harapan 

responden (45,4%) lebih besar dibanding dengan kenyataan (16,4%). Maka dapat 

disimpulkan indikator tersebut tidak memuaskan responden. 

Hasil analisis deskripsi terhadap indikator tersebut akan diuji kebenarannya 

melalui uji statistik sebagai berikut:  

Tabel 4.31  Hasil Uji Wilcoxon pada Indikator Pekerjaan Saat Ini. 

Wilcoxon Sign Rank Test Keterangan 

Z  =  -3.185 Based on positive rank 

P  =  0,000 Kepentingan > Kinerja  è Tidak 
Memuaskan 

 Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 
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Tabel 4.31 memberi informasi hasil uji Wilcoxon pada indikator pekerjaan 

saat ini menunjukkan nilai Z hitung sebesar  -3.185 berdasarkan ranking positif 

dengan tingkat probabilitas dua sisi 0,000. Oleh karena nilai probabilitasnya jauh 

di bawah a = 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang positif 

antara kepentingan dan kinerja. Perbedaan tersebut menunjukkan keadaan yang 

diharapkan terjadi cenderung lebih besar dari pada kenyataan, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dalam kondisi tersebut tidak memuaskan responden. 

Hasil distribusi frekuensi dan uji statistik Wilcoxon terhadap indikator 

pekerjaan saat ini tersebut memberi indikasi bahwa pada kenyataannya, pekerjaan 

saat ini belumlah sesuai dengan harapan, karena harapan lebih besar dibanding 

dengan kenyataan yang dirasakan.  

 
4.4.2 Indikator Otonomi dalam Melakukan Pekerjaan 

Tugas utama karyawan Puskesmas adalah memberikan pelayan kesehatan 

kepada masyarakat secara baik dan benar. Dalam melakukan pekerjaannya 

karyawan perlu diberi kebabasan atau otonomi agar bisa selalu menciptakan dan 

mengembangkan ide-ide kreatifnya, 

Persepsi responden terhadap indikator otonomi dalam melakukan pekerjaan 

ditinjau dari tingkat kepentingan dan kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.32  Distribusi Frekuensi Indikator Otonomi dalam Melakukan Pekerjaan 

Harapan Kinerja 
Tingkat 

Kepentingan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak Bebas 0 0 Tidak Bebas 4 7,3 
Kurang  
Bebas 8 14,5 Kurang 

Bebas 21 38,2 

Tidak 
Berpendapat 21 38,2 Tidak 

Berpendapat 24 43,6 

Bebas 21 38,2 Bebas 4 7,3 
Sangat 
Bebas 5 9,1 Sangat 

Bebas 2 3,6 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
 
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Tabel 4.32  memberi informasi bahwa harapan otonomi dalam melakukan 

pekerjaan berbeda dengan kenyataan yang dirasakan. Perbedaan tersebut 

menunjukkan kecenderungan bahwa harapan lebih besar dibanding dengan 

kenyataan, karena harapan responden (47,3%) lebih besar dibanding dengan 

kenyataan (10,9%). Maka dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut tidak 

memuaskan responden. 

Hasil analisis deskripsi terhadap indikator tersebut akan diuji 

kebenarannya melalui uji statistik sebagai berikut: 

Tabel 4.33  Hasil Uji Wilcoxon pada Indikator Otonomi dalam Melakukan 

Pekerjaan 

Wilcoxon Sign Rank Test Keterangan 

Z  =  -4.282 Based on positive rank 

P  =  0,000 Kepentingan > Kinerja  è Tidak 
Memuaskan 

Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 
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Tabel 4.33 memberi informasi hasil uji Wilcoxon pada indikator otonomi 

dalam melakukan pekerjaan menunjukkan nilai Z hitung sebesar -4.282 

berdasarkan ranking positif dengan tingkat probabilitas dua sisi 0,000. Oleh 

karena nilai probabilitasnya jauh di bawah a = 0,05, maka dapat dinyatakan 

bahwa terdapat perbedaan yang positif antara kepentingan dan kinerja. Perbedaan 

tersebut menunjukkan keadaan yang diharapkan terjadi cenderung lebih besar dari 

pada kenyataan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi tersebut tidak 

memuaskan responden. 

Hasil distribusi frekuensi dan uji statistik Wilcoxon terhadap indikator 

otonomi dalam melakukan pekerjaan tersebut memberi indikasi bahwa pada 

kenyataannya, otonomi dalam melakukan pekerjaan belumlah sesuai dengan 

harapan, karena harapan lebih besar dari  kenyataan yang dirasakan responden. 

Hal ini mungkin disebabkan karena segala keputusan harus ditetapkan oleh 

Kepala Puskesmas. Setiap karyawan yang mengetahui kesulitan, mereka harus 

segera melaporkannya kepada Kepala Puskesmas dan meminta saran untuk 

menyelesaikan masalah tersebut atau Kepala Puskesmas yang akan menangani 

masalah tersebut. Karyawan memang tidak boleh mengambil keputusan sendiri, 

harus dikonsultasikan dengan Kepala Puskesmas agar tidak terjadi kesalahan. 

 
4.4.3 Indikator Tugas Sesuai dengan Bakat dan Kecakapan 

Karyawan yang mempunyai tipe kepribadian sama dan sebangun dengan 

pekerjaan yang mereka pilih lebih besar kemungkinan untuk berhasil pada 

pekerjaan-pekerjaan mereka. Karyawan akan merasa bangga, mampu dan percaya 

diri terhadap pekerjaan yang disandangnya karena pekerjaan mereka memberikan 
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peluang untuk menggunakan keahlian dan kemampuan, menawarkan tugas yang 

bervariasi, serta memberikan kebebasan dan umpan balik tentang sebaik apa kerja 

mereka. 

Persepsi responden terhadap indikator tugas sesuai dengan bakat dan 

kecakapan ditinjau dari tingkat kepentingan dan kinerjanya dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.34  Distribusi Frekuensi Indikator Tugas Sesuai dengan Bakat dan 

Kecakapan  

Harapan Kinerja 
Tingkat 

Kepentingan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Sesuai 0 0 Tidak 

Sesuai 7 12,7 

Kurang  
Sesuai 13 23,6 Kurang 

Sesuai 27 49,1 

Tidak 
Berpendapat 13 23,6 Tidak 

Berpendapat 11 20 

Sesuai 27 49,1 Sesuai 9 16,4 
Sangat 
Sesuai 2 3,6 Sangat 

Sesuai 1 1,8 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Tabel 4.34  memberi informasi bahwa harapan tugas sesuai dengan bakat 

dan kecakapan berbeda dengan kenyataan yang dirasakan. Perbedaan tersebut 

menunjukkan kecenderungan bahwa harapan lebih besar dibanding dengan 

kenyataan, Karena harapan responden (52,7%) lebih besar dibanding dengan 

kenyataan (18,2%). Maka dapat disimpulkan bahwa responden merasa tidak puas. 

Hasil analisis deskripsi terhadap indikator tersebut akan diuji 

kebenarannya melalui uji statistik sebagai berikut: 
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Tabel 4.35   Hasil Uji Wilcoxon pada Indikator Tugas Sesuai dengan Bakat dan 

Kecakapan  

Wilcoxon Sign Rank Test Keterangan 

Z  = -4.489 Based on positive rank 

P  =  0,000 Kepentingan > Kinerja  è Tidak 
Memuaskan 

 
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Tabel 4.35 memberi informasi hasil uji Wilcoxon pada indikator tugas 

sesuai dengan bakat dan kecakapan menunjukkan nilai Z hitung sebesar  -4.489 

berdasarkan ranking positif dengan tingkat probabilitas dua sisi 0,000. Oleh 

karena nilai probabilitasnya jauh di bawah a = 0,05, maka dapat dinyatakan 

bahwa terdapat perbedaan yang positif antara kepentingan dan kinerja. Perbedaan 

tersebut menunjukkan keadaan yang diharapkan terjadi cenderung lebih besar dari 

pada kenyataan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi tersebut tidak 

memuaskan responden. 

Hasil distribusi frekuensi dan uji statistik Wilcoxon tersebut memberi 

indikasi bahwa pada kenyataannya, tugas sesuai dengan bakat dan kecakapan 

belumlah sesuai dengan harapan, karena harapan lebih besar dari  kenyataan yang 

dirasakan responden. Hal ini mungkin disebabkan karena ada beberapa karyawan 

yang merangkap beberapa tugas sekaligus dan belum ada karyawan lain yang mau 

menggantikannya. 
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4.4.4 Indikator Pekerjaan Sesuai dengan Tingkat Pendidikan 

Melakukan tugas pelayanan kesehatan kepada masyarakat haruslah 

mempunyai kemampuan yang baik. Hal tersebut harus ditunjang dengan 

kesesuaian antara tingkat pendidikan dengan pekerjaan yang ditekuni. Selain 

untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga diharapkan sikap professional 

dalam bekerja. Hasil pekerjaan bisa menunjukkan hasil yang diharapkan apabila 

pekerjaan sesuai dengan tingkat pendidikan dan kompetensi masing-masing 

petugas pelayanan kesehatan. 

Persepsi responden terhadap indikator pekerjaan sesuai dengan tingkat 

pendidikan ditinjau dari tingkat kepentingan dan kinerjanya dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.36  Distribusi Frekuensi Indikator Pekerjaan Sesuai dengan Tingkat 

Pendidikan   

Harapan Kinerja 
Tingkat 

Kepentingan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Sesuai 0 0 Tidak 

Sesuai 7 12,7 

Kurang 
Sesuai 8 14,5 Kurang 

Sesuai 16 29,1 

Tidak 
Berpendapat 16 29,1 Tidak 

Berpendapat 14 25,5 

Sesuai 29 52,7 Sesuai 16 29,1 
Sangat 
Sesuai 2 3,6 Sangat 

Sesuai 2 3,6 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Tabel 4.36  memberi informasi bahwa harapan pekerjaan sesuai dengan 

tingkat pendidikan berbeda dengan kenyataan yang dirasakan. Perbedaan tersebut 
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menunjukkan kecenderungan bahwa harapan lebih besar dibanding dengan 

kenyataan Karena harapan responden (56,3%) lebih besar dibanding dengan 

kenyataan (42,7%), maka dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut tidak 

memuaskan responden. 

Hasil analisis deskripsi terhadap indikator tersebut akan diuji 

kebenarannya melalui uji statistik sebagai berikut: 

Tabel 4.37   Hasil Uji Wilcoxon pada Indikator Pekerjaan Sesuai dengan Tingkat 

Pendidikan   

Wilcoxon Sign Rank Test Keterangan 

Z  =  -3.088 Based on positive rank 

P  =  0,000 Kepentingan > Kinerja  è Tidak 
Memuaskan 

  
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Tabel 4.37 memberi informasi hasil uji Wilcoxon pada indikator tugas 

sesuai dengan pekerjaan sesuai dengan tingkat pendidikan menunjukkan nilai      

Z hitung sebesar -3.088 berdasarkan ranking positif dengan tingkat probabilitas 

dua sisi 0,000. Oleh karena nilai probabilitasnya jauh di bawah a = 0,05, maka 

dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang positif antara kepentingan dan 

kinerja. Perbedaan tersebut menunjukkan keadaan yang diharapkan terjadi 

cenderung lebih besar dari pada kenyataan, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

dalam kondisi tersebut tidak memuaskan responden. 

Hasil distribusi frekuensi dan uji statistik Wilcoxon tersebut memberi 

indikasi bahwa pada kenyataannya, pekerjaan sesuai dengan tingkat pendidikan 
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belumlah sesuai dengan harapan, karena harapan lebih besar dibanding dengan 

kenyataan. 

4.4.5 Indikator Kreativitas dalam Menyelesaikan Pekerjaan 

Suatu kreativitas dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan sangatlah penting 

untuk mendapatkan hasil yang lebih baik juga untuk mendapatkan dan menambah 

percaya diri. Apabila kepercayaan diri sudah timbul dalam diri petugas pelayanan 

kesehatan akan keluar ide-ide baru sehingga memperlancar pekerjaan dan dapat 

membuat pasien lebih puas terhadap pelayanan kesehatan yang diharapkan. 

Persepsi responden terhadap indikator kreativitas dalam menyelesaikan 

pekerjaan ditinjau dari tingkat kepentingan dan kinerjanya dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 4.38  Distribusi Frekuensi Indikator Kreativitas dalam Menyelesaikan 

Pekerjaan    

Harapan Kinerja 
Tingkat 

Kepentingan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Kreatif 0 0 Tidak 

Kreatif 0 0 

Kurang  
Kreatif 4 7,3 Kurang 

Kreatif 8 14,5 

Tidak 
Berpendapat 7 12,7 Tidak 

Berpendapat 15 27,3 

Kreatif 37 67,3 Kreatif 30 54,5 
Sangat 
Kreatif 7 12,7 Sangat 

Kreatif 2 3,6 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Tabel 4.38  memberi informasi bahwa kreativitas dalam menyelesaikan 

pekerjaan berbeda dengan kenyataan yang dirasakan. Perbedaan tersebut 
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menunjukkan kecenderungan bahwa harapan lebih besar dibanding dengan 

kenyataan, karena harapan responden (80%) lebih besar dibanding dengan 

kenyataan (58,1%), maka dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut tidak 

memuaskan responden. 

Hasil analisis deskripsi terhadap indikator tersebut akan diuji 

kebenarannya melalui uji statistik sebagai berikut: 

Tabel 4.39   Hasil Uji Wilcoxon pada Indikator Kreativitas dalam Menyelesaikan 

Pekerjaan    

Wilcoxon Sign Rank Test Keterangan 

Z  =  -2.449 Based on positive rank 

P  =  0,000 Kepentingan > Kinerja  è Tidak 
Memuaskan 

Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Tabel 4.39 memberi informasi hasil uji Wilcoxon pada indikator kreativitas 

dalam menyelesaikan pekerjaan menunjukkan nilai Z hitung sebesar  -2.449 

berdasarkan ranking positif dengan tingkat probabilitas dua sisi 0,000. Oleh 

karena nilai probabilitasnya jauh di bawah a = 0,05, maka dapat dinyatakan 

bahwa terdapat perbedaan yang positif antara kepentingan dan kinerja. Perbedaan 

tersebut menunjukkan keadaan yang diharapkan terjadi cenderung lebih besar dari 

pada kenyataan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi tersebut tidak 

memuaskan responden. 

Hasil distribusi frekuensi dan uji statistik Wilcoxon terhadap indikator 

kreativitas dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut memberi indikasi bahwa pada 

kenyataannya, kreativitas dalam menyelesaikan pekerjaan belum sesuai harapan, 
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karena harapan lebih besar dibanding dengan kenyataan. Hal ini mungkin 

disebabkan karena setiap ada permasalahan, karyawan harus segera 

melaporkannya kepada Kepala Puskesmas dan meminta saran untuk 

menyelesaikan masalah tersebut, atau Kepala Puskesmas yang akan menangani 

kesulitan tersebut. Mereka justru mendapatkan teguran yang keras bila melakukan 

tindakan sendiri. Jadi segala sesuatu Kepala Puskesmas harus tahu dan segala 

tindakan yang diambil harus sesuai kebijaksanaannya. 

 

4.4.6 Hasil Analisis Faktor Karateristik Pekerjaan dalam Menentukan 

Tingkat Kepuasan Kerja Karyawan Puskesmas di Kecamatan 

Gunungpati Semarang 

Berdasarkan hasil analisa terhadap indikator faktor karakteristik pekerjaan 

dapat disimpulkan bahwa faktor karakteristik pekerjaan tersebut memberi indikasi 

bahwa kemampuan yang diharapkan dalam bidang tugas cenderung belum sesuai 

dengan kenyataan. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 4.40  Hasil Analisis Faktor Karateristik Pekerjaan dalam Menentukan 

Kepuasan Kerja Karyawan Puskesmas di Kecamatan Gunungpati 

Semarang 

No Indikator Hasil Analisis Kesimpulan 

1 Pekerjaan saat ini Kepentingan > Kinerja Tidak 
Memuaskan 

2 Otonomi dalam melakukan 
pekerjaan Kepentingan > Kinerja Tidak 

Memuaskan 

3 Tugas sesuai dengan bakat dan 
kecakapan Kepentingan > Kinerja Tidak 

Memuaskan 

4 Pekerjaan sesuai dengan tingkat 
pendidikan 

Kepentingan > Kinerja Tidak 
Memuaskan 

5 Kreativitas dalam menyelesaikan 
pekerjaan 

Kepentingan > Kinerja Tidak 
Memuaskan 
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Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Berdasarkan tabel 4.40 dapat diketahui bahwa tingkat kepentingan semua 

indikator faktor karakteristik pekerjaan lebih besar dari pada kinerjanya. Hasil 

tersebut memberi indikasi bahwa faktor karakteristik pekerjaan dinyatakan tidak 

puas, motivasi kerja dan kinerja perlu ditingkatkan, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis faktor karakteristik pekerjaan dalam menentukan tingkat 

kepuasan kerja karyawan Puskesmas di Kecamatan Gunungpati Semarang 

diterima.  

 

4.5 Faktor Peluang untuk Berkembang/Promosi dalam Menentukan 

Tingkat Kepuasan Kerja Karyawan Puskesmas di Kecamatan 

Gunungpati Semarang 

 
Dalam melakukan pekerjaan karyawan mempunyai keinginan untuk 

berkarier dengan jalan mendapatkan promosi jabatan sebagai suatu bentuk 

penghargaan. Penghargaan diberikan kepada seseorang agar lebih giat bekerja. 

Penghargaan diberikan atas dasar tingkat senioritas, loyalitas dedikasi dan 

pertimbangan kerja. Penghargaan ini dapat memberi dampak pada mereka yang 

memperoleh kesempatan penghargaan seperti perasaan senang, berbahagia dan 

memperoleh kepuasan atas kerjanya. 

4.5.1 Indikator Kebijakan Promosi yang Ada Saat Ini 

 Kesempatan untuk Berkembang/Promosi merupakan kesempatan yang 

berunsur pada penghargaan pada diri karyawan untuk mendapatkan promosi 

jabatan yang lebih tinggi. 
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 Persepsi responden terhadap indikator kebijakan promosi yang ada saat ini  

ditinjau dari tingkat kepentingan dan kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 4.41  Distribusi Frekuensi Indikator Kebijakan Promosi yang Ada Saat Ini     

Harapan Kinerja 
Tingkat 

Kepentingan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Sesuai 0 0 Tidak  

Sesuai 3 5,5 

Kurang  
Sesuai 11 20 Kurang 

Sesuai 21 38,2 

Tidak 
Berpendapat 9 16,4 Tidak 

Berpendapat 15 27,3 

Sesuai 25 45,5 Sesuai 7 12,7 
Sangat 
Sesuai 10 18,2 Sangat 

Sesuai 9 16,4 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Tabel 4.41  memberi informasi bahwa harapan kebijakan promosi yang 

ada saat ini berbeda dengan kenyataan yang dirasakan para karyawan. Perbedaan 

tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa harapan lebih besar dibanding 

dengan kenyataan, karena harapan responden (63,7%) lebih besar dibanding 

dengan kenyataan (29,1%), maka dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut 

tidak memuaskan responden 

Hasil analisis deskripsi terhadap indikator tersebut di atas akan diuji 

kebenarannya melalui uji statistik sebagai berikut: 
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Tabel 4.42   Hasil Uji Wilcoxon pada Indikator Kebijakan Promosi yang Ada Saat 

Ini     

Wilcoxon Sign Rank Test Keterangan 

Z  =  -2.335 Based on positive rank 

P  =  0,000 Kepentingan > Kinerja  è Tidak 
Memuaskan 

 

Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 
Tabel 4.42 memberi informasi hasil uji Wilcoxon pada indikator kebijakan 

promosi yang ada saat ini menunjukkan nilai Z hitung sebesar -2.335 berdasarkan 

ranking positif dengan tingkat probabilitas dua sisi 0,000. Oleh karena nilai 

probabilitasnya jauh di bawah a = 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa terdapat 

perbedaan yang positif antara kepentingan dan kinerja. Perbedaan tersebut 

menunjukkan bahwa keadaan yang diharapkan terjadi cenderung lebih besar dari 

pada kenyataan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi tersebut tidak 

memuaskan responden 

Hasil distribusi frekuensi dan uji statistik Wilcoxon tersebut memberi 

indikasi bahwa pada kenyataannya, kebijakan promosi yang ada saat ini dirasakan 

belum sesuai dengan harapan, karena harapan lebih besar dibandingkan dengan 

kenyataan. Hal ini mungkin disebabkan karena belum adanya kebijakan yang jelas 

mengenai promosi tersebut. 

 
4.5.2 Indikator Obyektifitas dalam Sistem Promosi 

Kebijakan promosi jabatan memiliki efek terhadap kepuasan kerja. Hal 

demikian dikarenakan promosi menggunakan beraneka cara dan memiliki 
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penghargaan yang beragam, misalnya promosi berdasarkan tingkat senioritas, 

dedikasi, pertimbangan kinerja, dan lain-lain. Kebijakan promosi yang adil dan 

transparan terhadap semua karyawan dapat memberi dampak pada mereka yang 

memperoleh kesempatan dipromosikan seperti perasaan senang, bahagia dan 

memperoleh kepuasan atas kerjanya. 

 Persepsi responden terhadap indikator obyektifitas dalam sistem promosi   

ditinjau dari tingkat kepentingan dan kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.43  Distribusi Frekuensi Indikator Obyektifitas dalam Sistem Promosi      

Harapan Kinerja 
Tingkat 

Kepentingan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak Tepat 1 1,8 Tidak Tepat 3 5,5 
Kurang  
Tepat 6 10,9 Kurang 

Tepat 17 30,9 

Tidak 
Berpendapat 15 27,3 Tidak 

Berpendapat 18 32,7 

Tepat 25 45,5 Tepat 13 23,6 
Sangat  
Tepat 8 14,5 Sangat 

Tepat 4 7,3 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
 
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Tabel 4.43  memberi informasi bahwa harapan obyektifitas dalam sistem 

promosi berbeda dengan kenyataan yang dirasakan para karyawan. Perbedaan 

tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa harapan lebih besar dibanding 

dengan kenyataan karena harapan responden (70%) lebih besar dibanding dengan 

kenyataan (30,9%), maka dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut tidak 

memuaskan responden. 
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Hasil analisis deskripsi terhadap indikator tersebut di atas akan diuji 

kebenarannya melalui uji statistik sebagai berikut: 

Tabel 4.44   Hasil Uji Wilcoxon pada Indikator Obyektifitas dalam Sistem 

Promosi      

Wilcoxon Sign Rank Test Keterangan 

Z  =  -3.408 Based on positive rank 

P  =  0,000 Kepentingan > Kinerja  è Tidak  
Memuaskan 

 
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Tabel 4.44 memberi informasi hasil uji Wilcoxon pada indikator obyektifitas 

dalam sistem promosi menunjukkan nilai Z hitung sebesar  -3.408 berdasarkan 

ranking positif dengan tingkat probabilitas dua sisi 0,000. Oleh karena nilai 

probabilitasnya jauh di bawah a = 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa terdapat 

perbedaan yang positif antara kepentingan dan kinerja. Perbedaan tersebut 

menunjukkan bahwa keadaan yang diharapkan terjadi cenderung lebih besar dari 

pada kenyataan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi tersebut tidak 

memuaskan responden. 

Hasil distribusi frekuensi dan uji statistik Wilcoxon tersebut memberi 

indikasi bahwa pada kenyataannya, obyektifitas dalam sistem promosi dirasakan 

belum sesuai dengan harapan, karena harapan lebih besar dibandingkan dengan 

kenyataan. Hal ini mungkin disebabkan karena saat ini promosi belumlah 

ditentukan oleh suatu kebijakan yang pasti. Mereka kadang sudah mendapat surat 

penunjukkan untuk menempati jabatan tertentu tanpa adanya konfirmasi terlebih 
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dahulu, dan pertimbangan yang matang siapa sebenarnya yang berhak 

mendapatkan peluang promosi tersebut.  

 
4.5.3 Indikator Promosi Bagi yang Bekerja dengan Baik 

Karier adalah semua pekerjaan atau jabatan yang dipunyai atau dipegang 

selama kehidupan kerja seseorang. Karier merupakan serangkaian pengalaman 

peran yang apabila diurut dengan tepat menuju ke tingkat tanggung jawab, status, 

kekuasaan, dan ganjaran. Seorang karyawan haruslah bekerja dengan baik untuk 

mendapatkan kesempatan untuk maju yaitu kesempatan seseorang untuk 

meningkatkan karier, mencapai jajaran kedudukan yang lebih tinggi serta 

kesempatan untuk memperbaiki tingkat hidup. Kebijakan promosi karyawan yang 

bekerja dengan baik dapat memberi dampak pada mereka yang mendapat 

kesempatan untuk maju, mempunyai perasaan senang, bahagia dan memperoleh 

kepuasan atas kerjanya. 

Persepsi responden terhadap indikator promosi bagi yang bekerja dengan 

baik ditinjau dari tingkat kepentingan dan kinerjanya dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.45  Distribusi Frekuensi Indikator Promosi Bagi yang Bekerja dengan 

Baik   

Harapan Kinerja 
Tingkat 

Kepentingan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Sesuai 0 0 Tidak 

Sesuai 3 5,5 

Kurang  
Sesuai 9 16,4 Kurang 

Sesuai 20 36,4 

Tidak 
Berpendapat 12 21,8 Tidak 

Berpendapat 18 32,7 

Sesuai 28 50,9 Sesuai 11 20,0 
Sangat 
Sesuai 6 10,9 Sangat 

Sesuai 3 5,5 

Jumlah 55 100,0 Jumlah 55 100 
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Tabel 4.45   memberi informasi bahwa harapan promosi bagi yang bekerja 

dengan baik berbeda dengan kenyataan yang dirasakan para karyawan. Perbedaan 

tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa harapan lebih besar dibanding 

dengan kenyataan. Karena harapan responden (61,8%) lebih besar dibanding 

dengan kenyataan (25,5%), maka dapat disimpulkan bahwa dari indikator tersebut 

tidak memuaskan responden. 

Hasil analisis deskripsi terhadap indikator tersebut di atas akan diuji 

kebenarannya melalui uji statistik sebagai berikut: 
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Tabel 4.46   Hasil Uji Wilcoxon pada Indikator Promosi Bagi yang Bekerja 

Dengan Baik 

Wilcoxon Sign Rank Test Keterangan 

Z  =  -3.825 Based on positive rank 

P  =  0,000 Kepentingan > Kinerja  è Tidak 
Memuaskan 

Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Tabel 4.46 memberi informasi hasil uji Wilcoxon pada indikator promosi 

bagi yang bekerja dengan baik menunjukkan nilai Z hitung sebesar -3.825 

berdasarkan ranking positif dengan tingkat probabilitas dua sisi 0,000. Oleh 

karena nilai probabilitasnya jauh di bawah a = 0,05, maka dapat dinyatakan 

bahwa terdapat perbedaan yang positif antara kepentingan dan kinerja. Perbedaan 

tersebut menunjukkan bahwa keadaan yang diharapkan terjadi cenderung lebih 

besar dari pada kenyataan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi 

tersebut tidak memuaskan responden. 

Hasil distribusi frekuensi dan uji statistik Wilcoxon tersebut memberi 

indikasi bahwa pada kenyataannya, promosi bagi yang bekerja dengan baik 

dirasakan belum sesuai dengan harapan, karena harapan lebih besar dibandingkan 

dengan kenyataan. Hal ini mungkin disebabkan karena memang belum ada yang 

merasa bila bekerja dengan baik maka akan mendapat suatu penghargaan dengan 

mendapatkan suatu promosi. 
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4.5.4 Indikator Kesempatan untuk Mengembangkan Kompetensi dan 

Keahlian 

Kemampuan melaksanakan tugas secara professional adalah tuntutan 

petugas kesehatan. Pendidikan dan latihan sangat diperlukan untuk meningkatkan 

profesionalisme. Kesempatan belajar untuk mengembangkan kompetensi dan 

keahlian diberikan dalam upaya menyesuaikan diri terhadap perubahan yang 

terjadi, sehingga menjadi suatu kebutuhan. Terpenuhinya harapan 

diikutsertakannya pada program belajar akan meningkatkan motivasi kerja dan 

kinerja. Tidak diikutsertakannya dalam program belajar akan menurunkan 

kepuasan kerja. 

Persepsi responden terhadap indikator kesempatan untuk mengembangkan 

kompetensi dan keahlian ditinjau dari tingkat kepentingan dan kinerjanya dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.47  Distribusi Frekuensi Indikator Kesempatan untuk Mengembangkan 

Kompetensi dan Keahlian   

Harapan Kinerja 
Tingkat 

Kepentingan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Terbuka 0 0 Tidak 

Terbuka 3 5,5 

Kurang  
Terbuka 9 16,4 Kurang 

Terbuka 25 45,5 

Tidak 
Berpendapat 8 14,5 Tidak 

Berpendapat 16 29,1 

Terbuka 27 49,1 Terbuka 11 20 
Sangat 

Terbuka 11 20 Sangat 
Terbuka 0 0 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100,0% 
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 



120 
 

 

Tabel 4.47  memberi informasi bahwa harapan kesempatan untuk 

mengembangkan kompetensi dan keahlian berbeda dengan kenyataan yang 

dirasakan para karyawan. Perbedaan tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa 

harapan lebih besar dibanding dengan kenyataan. Karena harapan responden           

(69,1%) lebih besar dibanding dengan kenyataan (20%), maka dapat disimpulkan 

bahwa dari indikator tersebut tidak memuaskan responden. 

Hasil analisis deskripsi terhadap indikator tersebut di atas akan diuji 

kebenarannya melalui uji statistik sebagai berikut: 

Tabel  4.48  Hasil Uji Wilcoxon pada Indikator Kesempatan untuk 

Mengembangkan Kompetensi dan Keahlian  

Wilcoxon Sign Rank Test Keterangan 

Z  =  -4.829 Based on positive rank 

P  =  0,000 Kepentingan > Kinerja  è Tidak 
Memuaskan 

  
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

 
Tabel 4.48 memberi informasi hasil uji Wilcoxon pada indikator kesempatan 

untuk mengembangkan kompetensi dan keahlian menunjukkan nilai Z hitung 

sebesar  -4.829 berdasarkan ranking positif dengan tingkat probabilitas dua sisi 

0,000. Oleh karena nilai probabilitasnya jauh di bawah a = 0,05, maka dapat 

dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang positif antara kepentingan dan kinerja. 

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keadaan yang diharapkan terjadi 

cenderung lebih besar dari pada kenyataan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

dalam kondisi tersebut tidak memuaskan responden. 
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Hasil distribusi frekuensi dan uji statistik Wilcoxon tersebut memberi 

indikasi bahwa pada kenyataannya, kesempatan untuk mengembangkan 

kompetensi dan keahlian dirasakan belum sesuai dengan harapan, karena harapan 

lebih besar dibandingkan dengan kenyataan. Hal ini mungkin disebabkan karena 

karyawan masih menemui kesulitan dalam mengajukan ijin belajar. Kalaupun 

diperbolehkan haruslah di luar jam kerja Puskesmas, dan dengan biaya sendiri. 

 
 

4.5.5  Indikator Tingkat Kemajuan yang Dicapai 

Pada dasarnya bekerja sesuai dengan tingkat kemampuan yang ada bagi 

karyawan selain untuk mendapatkan kompensasi juga sebagai sarana aktualisasi 

diri, sehingga akan timbul rasa percaya diri, bangga dan memiliki kepuasan dalam 

bekerja. Kemajuan menjadi sesuatu yang penting bagi karyawan, di mana 

karyawan akan merasa puas apabila apa yang dihasilkannya mendapatkan 

kemajuan, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk instansi. 

Persepsi responden terhadap indikator Tingkat Kemajuan yang dicapai 

ditinjau dari tingkat kepentingan dan kinerjanya dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut :  
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Tabel 4.49  Distribusi Frekuensi Indikator Tingkat Kemajuan yang Dicapai 

Harapan Kinerja 
Tingkat 

Kepentingan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak Pesat 0 0 Tidak Pesat 1 1,8 
Kurang  
Pesat 3 5,5 Kurang 

Pesat 16 29,1 

Tidak 
Berpendapat  17 30,9 Tidak 

Berpendapat 17 30,9 

Pesat 31 56,4 Pesat 18 32,7 

Sangat Pesat 4 7,3 Sangat 
Pesat 3 5,5 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 

Tabel 4.49 memberi informasi bahwa harapan tingkat kemajuan yang 

dicapai  berbeda dengan kenyataan yang dirasakan para karyawan. Perbedaan 

tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa harapan lebih besar dibanding 

dengan kenyataan karena harapan responden (63,7%) lebih besar dibanding 

dengan kenyataan (38,2%), maka dapat disimpulkan bahwa dari indikator tersebut  

tidak memuaskan responden. 

Hasil analisis deskripsi terhadap indikator tersebut di atas akan diuji 

kebenarannya melalui uji statistik sebagai berikut: 

Tabel 4.50   Hasil Uji Wilcoxon pada Indikator Tingkat Kemajuan yang Dicapai   

Wilcoxon Sign Rank Test Keterangan 

Z =  -3.196 Based on positive rank 

P  =  0,000 Kepentingan > Kinerja  è Tidak 
Memuaskan 

  
Sumber : Data primer yang sudah diolah 2011 
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Tabel 4.50 memberi informasi hasil uji Wilcoxon pada indikator tingkat 

kemajuan yang dicapai menunjukkan nilai Z hitung sebesar  -3.196 berdasarkan 

ranking positif dengan tingkat probabilitas dua sisi 0,000. Oleh karena nilai 

probabilitasnya jauh di bawah a = 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa terdapat 

perbedaan yang positif antara kepentingan dan kinerja. Perbedaan tersebut 

menunjukkan bahwa keadaan yang diharapkan terjadi cenderung lebih besar dari 

pada kenyataan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi tersebut tidak 

memuaskan responden 

Hasil distribusi frekuensi dan uji statistik Wilcoxon tersebut memberi 

indikasi bahwa kenyataannya, tingkat kemajuan yang dicapai dirasakan belum 

sesuai dengan harapan, karena harapan lebih besar dibandingkan dengan 

kenyataan. Hal ini mungkin disebabkan karena ada beberapa karyawan yang 

merasa telah bekerja mengabdi selama bertahun-tahun tanpa adanya peningkatan 

karier yang baik.   

 

4.5.6 Hasil Analisis Faktor Peluang untuk Berkembang/Promosi dalam 

Menentukan Tingkat Kepuasan Kerja Karyawan Puskesmas di 

Kecamatan Gunungpati Semarang 

Berdasarkan hasil analisis terhadap semua indikator faktor peluang untuk 

Berkembang/Promosi tersebut memberi indikasi bahwa promosi yang diharapkan 

selama ini cenderung belum sesuai dengan kenyataan. Hal tersebut dapat dilihat 

dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.51  Hasil Analisis Faktor Peluang untuk Berkembang/Promosi dalam 

Menentukan Tingkat Kepuasan Kerja Karyawan Puskesmas di 

Kecamatan Gunungpati Semarang 

No Indikator Hasil Analisis Kesimpulan 

1 Kebijakan promosi yang ada saat 
ini Kepentingan > Kinerja Tidak 

Memuaskan 

2 Obyektivitas dalam sistem 
promosi Kepentingan > Kinerja Tidak 

Memuaskan 

3 Promosi bagi yang bekerja dengan 
baik Kepentingan > Kinerja Tidak 

Memuaskan 

4 
Kesempatan untuk 
mengembangkan kompetensi dan 
keahlian 

Kepentingan > Kinerja Tidak 
Memuaskan 

5 Tingkat kemajuan yang ingin 
dicapai 

Kepentingan > Kinerja Tidak 
Memuaskan 

Sumber : Data pimer yang sudah diolah 2011 

Berdasarkan tabel 4.51 dapat diketahui bahwa tingkat kepentingan semua 

indikator faktor peluang untuk Berkembang/Promosi lebih besar dari kinerjanya. 

Hasil tersebut memberi indikasi bahwa faktor peluang untuk berkembang 

dinyatakan tidak puas/motivasi kerja dan kinerja perlu ditingkatkan, sehingga 

dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis peluang untuk Berkembang/Promosi 

dalam menentukan tingkat kepuasan kerja karyawan Puskesmas di Kecamatan 

Gunungpati Semarang di terima. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

apabila hasil analisis tersebut dikaitkan dengan pendapat Herzberg (1966) dapat 

disimpulkan kemungkinan tidak puas atas kerja yang mereka lakukan dapat 

mengakibatkan motivasi kerja yang rendah. Selanjutnya Herzberg mengemukakan 

juga bahwa motivasi kerja yang rendah akan mengakibatkan kinerja yang rendah. 

Berdasarkan hasil analasis data maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Faktor Gaji/Kesejahteraan dalam menentukan tingkat ketidakpuasan kerja 

terkategori tidak memuaskan, sehingga dapat disimpulkan bahwa gaji yang 

rendah berakibat pada terciptanya motivasi kerja yang rendah; motivasi yang 

rendah berakibat pada kinerja yang rendah. 

2. Faktor Hubungan Antar Pribadi/Rekan Kerja dalam menentukan tingkat 

ketidakpuasan kerja terkategori tidak memuaskan, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hubungan diantara rekan kerja yang kurang harmonis akan berakibat 

pada terciptanya motivasi kerja yang rendah; motivasi kerja yang rendah 

berakibat pada kinerja yang rendah.  

3. Faktor Mutu supervisi dalam menentukan tingkat ketidakpuasan kerja 

terkategori tidak memuaskan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 
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supervisi yang tidak tepat berakibat pada terciptanya motivasi kerja yang 

rendah; motivasi kerja yang rendah berakibat pada kinerja yang rendah. 

4. Faktor Karakteristik Pekerjaan dalam menetukan tingkat kepuasan kerja 

terkategori tidak memuaskan, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

ketidakmampuan melaksanakan tugas secara profesional berakibat pada 

terciptanya motivasi kerja yang rendah; motivasi kerja yang rendah berakibat 

pada kinerja yang rendah. 

5. Faktor Peluang untuk Berkembang/Promosi dalam menentukan tingkat 

kepuasan kerja terkategori tidak memuaskan, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa promosi yang merupakan suatu penghargaan atas prestasi kerja 

karyawan yang kurang layak dan tidak adil berakibat pada terciptanya 

motivasi kerja yang rendah; motivasi kerja rendah berakibat pada kinerja yang 

rendah. 

 

5.2 Saran 

1. Faktor Gaji/Kesejahteraan 

Berdasarkan hasil temuan terhadap faktor gaji yang meliputi lima indikator 

berakibat pada motivasi kerja dan kinerja yang rendah. Untuk menciptakan 

kepuasan kerja yang baik, maka terhadap indikator faktor gaji tersebut perlu 

dilakukan langkah operasional dengan cara meningkatkan besaran gaji bulanan, 

berupa pemberian insentif, bonus atau jasa pelayanan untuk meningkatkan 

kesejahteraan para karyawan di mana insentif tersebut haruslah sesuai dengan 
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beban kerja yang dilakukan oleh karyawan. Selain itu perlu juga ditingkatkan 

pemberian gaji secara tepat waktu. 

  

2. Faktor Hubungan Antar Pribadi/Rekan Kerja 

Berdasarkan hasil temuan terhadap faktor hubungan antar Pribadi/Rekan 

kerja yang meliputi lima indikator berakibat pada motivasi kerja dan kinerja yang 

rendah. Untuk menciptakan kepuasan kerja yang baik, maka terhadap indikator 

faktor hubungan antar Pribadi/Rekan kerja tersebut, Kepala Puskesmas sebagai  

pihak manajemen harus berusaha memperbaiki suasana kerja yang ada dengan 

memberikan penanganan yang baik terhadap segala perselisihan antar karyawan, 

menciptakan suasana kerja yang kondusif, nyaman dengan menekankan pada 

hubungan antar pribadi yang baik di antara para karyawan yang akan menjurus 

pada kepuasan kerja yang tinggi serta sikap positif dalam kelompok kerja. 

 

3. Faktor Mutu Supervisi 

Berdasarkan hasil temuan terhadap faktor mutu supervisi yang meliputi tiga 

indikator berakibat pada motivasi kerja dan kinerja yang rendah. Untuk 

menciptakan kepuasan kerja yang baik maka terhadap indikator faktor mutu 

supervisi tersebut perlu dilakukan langkah operasional, yaitu dengan cara mencari 

dan menemukan langkah teknik pengawasan / supervisi yang bersifat obyektif, 

mencari dan menemukan teknik supervisi yang dapat secara tegas dalam 

menegakkan disiplin dan dapat dilakukan secara terus menerus dan 

berkesinambungan. 
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4. Faktor Karakteristik Pekerjaan 

Berdasarkan hasil temuan terhadap faktor karakteristik pekerjaan yang 

meliputi lima indikator berakibat pada motivasi kerja dan kinerja yang rendah. 

Untuk menciptakan kepuasan kerja yang baik maka terhadap indikator faktor 

karakteristik pekerjaan perlu dilakukan langkah operasional, yaitu dengan cara 

menganalisa apakah pekerjaan yang dilakukan saat ini sudah sesuai dengan 

keinginan karyawan, memberikan kebebasan pada karyawan dalam melakukan 

dan menyelesaikan pekerjaannya dan memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan 

bakat, kecakapan dan tingkat pendidikannya serta menciptakan rasa aman dan 

suasana yang dapat membuat karyawan dapat dengan bebas mengeluarkan ide-ide 

atau kreativitasnya. 

 

5. Faktor Peluang untuk Berkembang/Promosi 

Berdasarkan hasil temuan terhadap faktor peluang untuk 

Berkembang/Promosi meliputi lima indikator berakibat pada motivasi kerja dan 

kinerja yang rendah. Untuk menciptakan kepuasan kerja yang baik maka terhadap 

indikator faktor peluang untuk Berkembang/Promosi tersebut perlu dilakukan 

langkah operasional, yaitu dengan cara memberikan kebijakan promosi melalui 

jenjang kenaikan pangkat yang obyektif dan berjalan dengan baik, memberikan 

promosi bagi karyawan yang bekerja dengan baik sebagai suatu bentuk 

penghargaan dan memberikan kesempatan belajar bagi karyawan untuk 

mengembangkan kompetensi dan keahliannya. 
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Dalam rangka memenuhi tugas akhir perkuliahan yang berupa 
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Semarang“, maka saya mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi angket 
guna mencari data berkaitan dengan judul tersebut. 

Jawaban Bapak/Ibu/Saudara akan sangat membantu keberhasilan 
penelitian yang sedang dilaksanakan. Oleh karena itu, saya sangat mengaharpkan 
kesediaan, kesungguhan dan kejujuran Bapak/Ibu/saudara dalam menjawab setiap 
pertanyaan. Saya akan sangat menghargai setiap jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara 
berikan dan akan tetap dijaga kerahasiaannya, serta tidak akan berpengaruh 
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KUESIONER MENGENAI DATA PRIBADI 
 

 
Jenis kelamin :   a. Pria b. Wanita 

Usia :   ................................................................... 

Status :   a. Menikah 

  b. Belum Menikah 

Bagian/Unit kerja :   .................................................................. 

Masa Kerja :   .................................................................. 

Pendidikan terakhir : a. Perguruan Tinggi/Akademi 

  b. Sekolah Menengah Atas (SMA) 

  c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

  d. Sekolah Dasar (SD) 

A. Petunjuk Pengisian 

1. Jawablah masing-masing pertanyaan dibawah ini sesuai dengan penilaian 

anda mengenai harapan dan kinerja (kenyataan) pada masing-masing aspek 

kepuasan yang anda  harapkan sebagai karyawan Puskesmas di Kecamatan 

Gunungpati Semarang. 

2. Pilihlah salah satu jawaban dari kelima alternative jawaban yang sesuai 

dengan cara melingkari salah satu nomor pada jawaban yang tersedia. 

1. Faktor Gaji/Kesejahteraan dalam Menentukan Tingkat Ketidakpuasan 

Kerja Karyawan Puskesmas di Kecamatan Gunungpati Semarang  

Harapan 
 

 
HG1 

Jumlah besaran gaji saya terima sudah mencukupi kebutuhan hidup 
saya 

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju  

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

 
HG2 

Saya senang dengan sistem penggajian yang ada pada saat ini 
1 2 3 4 5 

Tidak Setuju  Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

 
HG3 

Saya selalu mendapat kenaikan gaji secara berkala setiap tahunnya 
1 2 3 4 5 

Tidak Setuju  Kurang Tidak Setuju Sangat 
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Setuju Berpendapat Setuju 

HG4 

Tunjangan fungsional yang saya terima sama besarnya dengan 
instansi lain yang sejenis 

1 2 3 4 5 
Tidak Setuju  Kurang 

Setuju 
Tidak 

Berpendapat 
Setuju Sangat 

Setuju 

HG5 

Saya menerima gaji setiap bulan sesuai dengan tanggal penerimaan 
gaji 

1 2 3 4 5 
Tidak Setuju  Kurang 

Setuju 
Tidak 

Berpendapat 
Setuju Sangat 

Setuju 
 
 

Kinerja 

 
KG6 

Besaran gaji yang saya terima sebanding dengan tingkat pekerjaan 
yang saya lakukan  

1 2 3 4 5 
Tidak 
setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
Berpendapat  

setuju Sangat setuju 

 
KG7 

Sistem penggajian saat ini layak untuk memenuhi kebutuhan hidup 
saya 

1 2 3 4 5 
Tidak 
setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
Berpendapat 

setuju Sangat setuju 

 
KG8 

Kenaikan gaji yang saya terima sesuai dengan tingkat pekerjaan yang 
saya lakukan 

1 2 3 4 5 
Tidak 
setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
Berpendapat 

setuju Sangat setuju 

KG9 

Instansi lain yang sejenis memberikan tunjangan fungsional lebih 
besar  

1 2 3 4 5 
Tidak 
setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
Berpendapat 

setuju Sangat setuju 

KG10 

Saya menerima gaji tepat sesuai dengan waktu penerimaan gaji 
1 2 3 4 5 

Tidak 
setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
Berpendapat 

setuju Sangat setuju 

 

2. Faktor Hubungan Antar Pribadi/Rekan Kerja dalam Menentukan 

Tingkat Ketidakpuasan Kerja Karyawan Puskesmas di Kecamatan 

Gunungpati Semarang 
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Harapan  

 

 

 
H.HUB
1 

Suasana kompetisi sangat terasa dilingkungan kerja saya 
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju  

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat Setuju 

 
H.HUB 
2 

Dukungan dari rekan kerja saya membuat saya nyaman dalam 
bekerja 

1 2 3 4 5 
Tidak 
setuju  

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat Setuju 

 
H.HUB 
3 

Kondisi kerja yang nyaman membuat saya senang melakukan 
pekerjaan saya 

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju  

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat Setuju 

H.HUB 
4 

Rekan kerja saya bersedia membantu menyelesaikan pekerjaan saya 
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju  

Tidak 
Setuju  

Tidak Setuju  Tidak 
Setuju  

Tidak Setuju  

H.HUB
5 

Saya bekerjasama dengan orang yang dapat dipercaya, melakukan 
seperti yang mereka katakan 

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju  

Tidak 
Setuju  

Tidak Setuju  Tidak 
Setuju  

Tidak Setuju  

 

 

Kinerja 

 
K.HUB
6 

Saya setuju dengan adanya kompetisi dalam bekerja  
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat setuju 

 
K.HUB
7 

Rekan kerja saya mendukung saya dalam menyelesaikan pekerjaan 
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat setuju 

 
K.HUB
8 

Saya merasa nyaman dengan kondisi kerja di tempat kerja saya pada 
saat ini 

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat setuju 
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K.HUB
9 

Saya bekerja dengan tim yang saling bekerjasama 
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat setuju 

K.HUB
10 

Saya bekerjasama dengan orang yang bertanggung jawab  
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat setuju 

 

 

 

3. Faktor Mutu Supervisi dalam Menentukan Tingkat Ketidakpuasan 

Kerja Karyawan Puskesmas di Kecamatan Gunungpati Semarang. 

Harapan 
 
H.SUP
1 

Supervisi saya melakukan pengawasan sesuai dengan sistem 
pengawasan yang telah ditetapkan.  

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju  

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

 
H.SUP
2 

Sistem pengawasan yang tegas penting untuk menegakkan disiplin 
karyawan 

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju  

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

 
H.SUP
3 

Pengawasan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan  
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju  

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

 
 

Kinerja 

 
K.SUP
4 

Saya setuju dengan sistem pengawasan yang diterapkan pada saat ini  
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

 
K.SUP
5 

Saya senang dengan sistem pengawasan yang tegas dalam 
menegakkan disiplin karyawan 

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

 Saya setuju jika pengawasan dilakukan secara terus menerus dan 
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K.SUP
6 

berkesinambungan 
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

 

4. Faktor Karakteristik Pekerjaan dalam Menentukan Tingkat Kepuasan 

Kerja Karyawan Puskesmas di Kecamatan Gunungpati Semarang 

Harapan 

 
H.KP1 

Pekerjaan yang saya lakukan sangat berarti bagi saya 
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju  

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

 
H.KP2 

Otonomi yang ada pada saat ini membantu saya dalam melakukan 
pekerjaan saya 

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju  

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

 
H.KP3 

Saya menguasai keahlian berkaitan dengan pekerjaan saya 
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju  

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

H.KP4 

Saya melakukan pekerjaan sesuai dengan tingkat pendidikan 
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju  

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

H.KP4 

Saya menyelesaikan pekerjaan saya dengan caara yang kreatif 
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju  

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

 

1. Kinerja 

 
K.KP6 

Saya merasa senang dengan pekerjaan saya saat ini 
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

 
K.KP7 

Saya senang dengan otonomi dalam melakukan pekerjaan saat ini  
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

 
K.KP8 

Saya yakin jika saya memiliki kemampuan dan keahlian dalam 
menjalankan pekerjaan saya 
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1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

K.KP9 Tingkat pendidikan saya sangat berpengaruh terhadap pekerjaan saya  
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

K.KP1
0 

Saya mengembangkan cara-cara untuk menyelesaikan pekerjaan saya 
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

 

5. Faktor Peluang untuk Berkembang / Promosi dalam Menentukan 

Tingkat Kepuasan Kerja Karyawan Puskesmas di Kecamatan 

Gunungpati Semarang 

Harapan  

 
H.PEL

1 

Kebijakan promosi pada saat ini membantu saya dalam 
mengembangkan karier saya  

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju  

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

 
H.PEL

2 

Sistem promosi karyawan saat ini dilakukan dengan obyektifitas 
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju  

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

 
H.PEL

3 

Promosi kenaikan gaji diberikan kepada karyawan yang bekerja keras 
dalam menyelesaikan pekerjaannya 

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju  

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

H.PEL
4 

Penggunaan kesempatan membantu saya dalam mengembangkan 
kompetensi dan keahlian saya 

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju  

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

H.PEL
5 

Promosi jabatan diberikan sesuai dengan tingkat kemajuan yang 
dicapai karyawan 

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju  

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 
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6. Kinerja 

 
K.PEL

6 

Saya setuju dengan kebijakan promosi yang ada pada saat ini 
1 2 3 4 5  

Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat  

Setuju Sangat Setuju 

 
K.PEL

7 

Apa yang saya kerjakan telah sesuai dengan obyektifitas dalam 
sistem promosi yang berlaku  

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat Setuju 

 
K.PEL

8 

Saya setuju dengan adanya promosi bagi karyawan yang bekerja 
dengan baik 

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat Setuju 

 
K.PEL

9 

Saya menggunakan kecakapan untuk mengembangkan kompetensi 
dan keahlian saya pada saat bekerja 

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat Setuju 

 
K.PEL

10 

Saya puas dengan tingkat kemajuan saya 
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat Setuju 

 
 

TERIMA KASIH 
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Hasil Uji Validitas 1 
Harapan  

Faktor Gaji/ Kesejahteraan 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 

Item Statistics 
 

Mean 
Std. 

Deviation N 

VAR00001 4.1000 .48066 30 
VAR00002 3.8667 .62881 30 
VAR00003 4.0333 .55605 30 
VAR00004 3.8333 .69893 30 
VAR00005 3.8667 .50742 30 
 

Item-Total Statistics 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 15.6000 2.938 .511 .675 
VAR00002 15.8333 2.489 .568 .644 
VAR00003 15.6667 2.713 .540 .659 
VAR00004 15.8667 2.602 .408 .722 
VAR00005 15.8333 2.971 .447 .694 
 

Scale Statistics 

Mean Variance 
Std. 

Deviation N of Items 

19.7000 4.010 2.00258 5 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.726 5 
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Hasil Uji Validitas 1 
Kinerja  

Faktor Gaji/ Kesejahteraan 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 

Item Statistics 
 

Mean 
Std. 

Deviation N 

VAR00001 3.5000 .62972 30 
VAR00002 3.3667 .61495 30 
VAR00003 3.0000 .83045 30 
VAR00004 3.5333 .68145 30 
VAR00005 3.9000 .48066 30 
 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 13.8000 3.269 .575 .614 
VAR00002 13.9333 3.444 .506 .644 
VAR00003 14.3000 3.045 .428 .690 
VAR00004 13.7667 3.633 .338 .711 
VAR00005 13.4000 3.697 .567 .638 
 

Scale Statistics 

Mean Variance 
Std. 

Deviation N of Items 

17.3000 4.976 2.23066 5 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.707 5 
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Hasil Uji Validitas 1 
Harapan   

Faktor Hubungan Antar Pribadi/Rekan 
 

Case Processing Summary 
  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 

Item Statistics 
 

Mean 
Std. 

Deviation N 
VAR00001 3.5333 .73030 30 
VAR00002 3.2667 .73968 30 
VAR00003 3.5000 .62972 30 
VAR00004 3.7667 .62606 30 
VAR00005 3.3667 .61495 30 
 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 13.9000 3.748 .356 .724 
VAR00002 14.1667 3.178 .593 .620 
VAR00003 13.9333 3.651 .516 .657 
VAR00004 13.6667 4.161 .288 .739 
VAR00005 14.0667 3.375 .680 .595 
 

Scale Statistics 

Mean Variance 
Std. 

Deviation N of Items 

17.4333 5.289 2.29968 5 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.719 5 
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Hasil Uji Validitas 1 
Kinerja    

Faktor Hubungan Antar Pribadi/Rekan 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 

Item Statistics 
 

Mean 
Std. 

Deviation N 

VAR00001 3.8333 .64772 30 
VAR00002 3.9000 .48066 30 
VAR00003 3.8000 .76112 30 
VAR00004 3.8000 .48423 30 
VAR00005 3.0333 .80872 30 
 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 14.5333 2.809 .593 .527 
VAR00002 14.4667 3.430 .480 .600 
VAR00003 14.5667 2.737 .477 .584 
VAR00004 14.5667 3.978 .157 .702 
VAR00005 15.3333 2.713 .431 .614 
 

Scale Statistics 

Mean Variance 
Std. 

Deviation N of Items 

18.3667 4.516 2.12511 5 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.664 5 
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Hasil Uji Validitas 1 
Harapan     

Faktor Mutu Supervisi 
 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 

Item Statistics 
 

Mean 
Std. 

Deviation N 

VAR00001 4.0667 .58329 30 
VAR00002 3.9000 .84486 30 
VAR00003 3.9000 .84486 30 
 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 7.8000 2.441 .204 .831 
VAR00002 7.9667 1.206 .665 .252 
VAR00003 7.9667 1.275 .611 .346 
 

Scale Statistics 

Mean Variance 
Std. 

Deviation N of Items 

11.8667 3.154 1.77596 3 
 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.659 3 
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Hasil Uji Validitas 1 
Kinerja     

Faktor Mutu Supervisi 
 

Case Processing Summary 
  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 
 

Item Statistics 
 

Mean 
Std. 

Deviation N 

VAR00001 3.8333 .64772 30 
VAR00002 3.9000 .48066 30 
VAR00003 3.8000 .76112 30 

 
 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 7.7000 1.114 .580 .545 
VAR00002 7.6333 1.413 .598 .586 
VAR00003 7.7333 1.030 .464 .737 
 

Scale Statistics 

Mean Variance 
Std. 

Deviation N of Items 

11.5333 2.326 1.52527 3 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.707 3 
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Hasil Uji Validitas 1 
Harapan      

Faktor Karakteristik Pekerjaan 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 

Item Statistics 
 

Mean 
Std. 

Deviation N 

VAR00001 2.8333 .83391 30 
VAR00002 3.2333 .93526 30 
VAR00003 3.3000 .91539 30 
VAR00004 3.4667 .86037 30 
VAR00005 4.1000 .48066 30 
 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 14.1000 4.990 .379 .616 
VAR00002 13.7000 4.493 .437 .590 
VAR00003 13.6333 4.447 .470 .571 
VAR00004 13.4667 4.809 .411 .602 
VAR00005 12.8333 5.937 .397 .626 
 

Scale Statistics 

Mean Variance 
Std. 

Deviation N of Items 

16.9333 7.099 2.66437 5 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.655 5 
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Hasil Uji Validitas 1 
Kinerja      

Faktor Karakteristik Pekerjaan 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 

Item Statistics 
 

Mean 
Std. 

Deviation N 

VAR00001 4.1000 .48066 30 
VAR00002 3.8667 .62881 30 
VAR00003 4.0333 .55605 30 
VAR00004 3.9000 .60743 30 
VAR00005 3.8667 .50742 30 
 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 15.6667 2.851 .510 .711 
VAR00002 15.9000 2.369 .591 .677 
VAR00003 15.7333 2.616 .547 .695 
VAR00004 15.8667 2.602 .479 .722 
VAR00005 15.9000 2.852 .467 .723 
 

Scale Statistics 

Mean Variance 
Std. 

Deviation N of Items 

19.7667 3.909 1.97717 5 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.751 5 
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Hasil Uji Validitas 1 
Harapan      

Faktor Peluang Berkembang/Promosi 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 

Item Statistics 
 

Mean 
Std. 

Deviation N 

VAR00001 3.4667 1.00801 30 
VAR00002 3.6667 .88409 30 
VAR00003 3.9000 .84486 30 
VAR00004 3.7000 1.14921 30 
VAR00005 3.6333 .80872 30 
 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 14.9000 9.679 .642 .855 
VAR00002 14.7000 10.148 .673 .847 
VAR00003 14.4667 9.913 .770 .826 
VAR00004 14.6667 7.816 .869 .793 
VAR00005 14.7333 11.099 .551 .873 
 

Scale Statistics 

Mean Variance 
Std. 

Deviation N of Items 

18.3667 14.723 3.83705 5 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.869 5 



148 
 

 

Hasil Uji Validitas 1 
Kinerja       

Faktor Peluang Berkembang/Promosi 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 

Item Statistics 
 

Mean 
Std. 

Deviation N 

VAR00001 3.9333 .98027 30 
VAR00002 3.9000 .75886 30 
VAR00003 3.7333 .78492 30 
VAR00004 3.3333 .88409 30 
VAR00005 3.2667 1.08066 30 
 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 14.2333 6.806 .694 .718 
VAR00002 14.2667 7.513 .776 .707 
VAR00003 14.4333 7.564 .726 .719 
VAR00004 14.8333 8.626 .367 .820 
VAR00005 14.9000 7.541 .439 .815 
 

Scale Statistics 

Mean Variance 
Std. 

Deviation N of Items 

18.1667 11.316 3.36394 5 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.797 5 
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 
FAKULTAS EKONOMI 
JURUSAN MANAJEMEN 
Gedung C6 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 
Telp.70778922, Fax. 8508015 

 
 

Kepada 
Yth. Bapak/Ibu/Saudara Karyawan 
Puskesmas  
Sekecamatan Gunungpati 
Di Gunungpati 
 
  
Dengan hormat, 

Dalam rangka memenuhi tugas akhir perkuliahan yang berupa 
penyusunan skripsi dengan judul “ Analisis Faktor-faktor yang Menentukan 
Kepuasan Kerja Karyawan Puskesmas di Kecamatan Gunungpati 
Semarang“, maka saya mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi angket 
guna mencari data berkaitan dengan judul tersebut. 

Jawaban Bapak/Ibu/Saudara akan sangat membantu keberhasilan 
penelitian yang sedang dilaksanakan. Oleh karena itu, saya sangat mengaharpkan 
kesediaan, kesungguhan dan kejujuran Bapak/Ibu/saudara dalam menjawab setiap 
pertanyaan. Saya akan sangat menghargai setiap jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara 
berikan dan akan tetap dijaga kerahasiaannya, serta tidak akan berpengaruh 
terhadap kedudukan dan status Bapak/Ibu/Saudara saat ini. Hasil dari angket ini 
semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian. 

Besar harapan saya, Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan jawaban 
yang sebenarnya, sehingga jawaban tersebut dapat saya gunakan untuk 
menganalisi data yang tetap dan objektif, atas kesedian dan partisipasinya saya 
ucapkan terima kasih. 

 
 

 
Semarang,  April 2011 

Peneliti 
 
 
 

 (Mia Sartika) 
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KUESIONER MENGENAI DATA PRIBADI 
 

 
Jenis kelamin :   a. Pria b. Wanita 

Usia :   ................................................................... 

Status :   a. Menikah 

  b. Belum Menikah 

Bagian/Unit kerja :   .................................................................. 

Masa Kerja :  .................................................................. 

Pendidikan terakhir : a. Perguruan Tinggi/Akademi 

  b. Sekolah Menengah Atas (SMA) 

  c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

  d. Sekolah Dasar (SD) 

B. Petunjuk Pengisian 

3. Jawablah masing-masing pertanyaan dibawah ini sesuai dengan penilaian 

anda mengenai harapan dan kinerja (kenyataan) pada masing-masing aspek 

kepuasan yang anda  harapkan sebagai karyawan Puskesmas di Kecamatan 

Gunungpati Semarang. 

4. Pilihlah salah satu jawaban dari kelima alternative jawaban yang sesuai 

dengan cara melingkari salah satu nomor pada jawaban yang tersedia. 

7. Faktor Gaji/Kesejahteraan dalam Menentukan Tingkat Ketidakpuasan 

Kerja Karyawan Puskesmas di Kecamatan Gunungpati Semarang  

Harapan 
 

 
HG1 

Jumlah besaran gaji saya terima sudah mencukupi kebutuhan hidup 
saya 

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju  

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

 
HG2 

Saya senang dengan sistem penggajian yang ada pada saat ini 
1 2 3 4 5 

Tidak Setuju  Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

 
HG3 

Saya selalu mendapat kenaikan gaji secara berkala 
1 2 3 4 5 

Tidak Setuju  Kurang Tidak Setuju Sangat 
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Setuju Berpendapat Setuju 

HG4 

Tunjangan fungsional yang saya terima sama besarnya dengan 
instansi lain yang sejenis 

1 2 3 4 5 
Tidak Setuju  Kurang 

Setuju 
Tidak 

Berpendapat 
Setuju Sangat 

Setuju 

HG5 

Saya menerima gaji setiap bulan sesuai dengan tanggal penerimaan 
gaji 

1 2 3 4 5 
Tidak Setuju Kurang 

Setuju 
Tidak 

Berpendapat 
Setuju Sangat 

Setuju 
 
 

Kinerja 

 
KG6 

Besaran gaji yang saya terima sebanding dengan tingkat pekerjaan 
yang saya lakukan  

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat  

Setuju Sangat 
Setuju 

 
KG7 

Sistem penggajian saat ini layak untuk memenuhi kebutuhan hidup 
saya 

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

 
KG8 

Kenaikan gaji yang saya terima sesuai dengan tingkat pekerjaan yang 
saya lakukan 

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat  
Setuju 

KG9 

Besaran tunjangan fungsional saya memenuhi kebutuhan hidup saya  
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju  

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

KG10 

Saya menerima gaji tepat sesuai dengan waktu penerimaan gaji 
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat s 
Setuju 

 

8. Faktor Hubungan Antar Pribadi/Rekan Kerja dalam Menentukan 

Tingkat Ketidakpuasan Kerja Karyawan Puskesmas di Kecamatan 

Gunungpati Semarang 
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Harapan  

 

 

 
H.HUB
1 

Kompetisi yang sehat mendorong saya dalam pencapaian kinerja 
yang diharapkan 

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat Setuju 

 
H.HUB 
2 

Dukungan dari rekan kerja saya membuat saya nyaman dalam 
bekerja 

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat Setuju 

 
H.HUB 
3 

Kondisi kerja yang nyaman membuat saya senang melakukan 
pekerjaan saya 

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju  

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat Setuju 

H.HUB 
4 

Jika saya mendapat masalah kerja, rekan kerja saya akan mencoba 
membantu saya mengatasinya 

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju 

Tidak 
Setuju  

Tidak Setuju  Tidak 
Setuju  

Tidak Setuju  

H.HUB
5 

Saya bekerjasama dengan orang yang dapat dipercaya, melakukan 
seperti yang mereka katakan 

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju  

Tidak 
Setuju  

Tidak Setuju  Tidak 
Setuju  

Tidak Setuju  

 

 

Kinerja 

 
K.HUB
6 

Saya setuju dengan adanya kompetisi dalam bekerja  
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat setuju 

 
K.HUB
7 

Rekan kerja saya mendukung saya dalam menyelesaikan pekerjaan 
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat setuju 

 
K.HUB
8 

Saya merasa nyaman dengan kondisi kerja di tempat kerja saya pada 
saat ini 

1 2 3 4 5 
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Tidak 
Setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat setuju 

K.HUB
9 

Jika saya mendapat masalah kerja, rekan kerja saya akan mencoba 
membantu saya mengatasinya 

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat setuju 

K.HUB
10 

Saya bekerjasama dengan orang yang bertanggung jawab  
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat setuju 

9. Faktor Mutu Supervisi dalam Menentukan Tingkat Ketidakpuasan 

Kerja Karyawan Puskesmas di Kecamatan Gunungpati Semarang. 

Harapan 

 
H.SUP
1 

Mutu supervisi saya melakukan pengawasan kerja setiap hari 
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju  

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

 
H.SUP
2 

Sistem pengawasan yang tegas penting untuk menegakkan disiplin 
karyawan 

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju  

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

 
H.SUP
3 

Pengawasan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan  
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju  

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

 
Kinerja 

 
K.SUP
4 

Saya setuju dengan sistem pengawasan yang diterapkan pada saat ini  
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

 
K.SUP
5 

Saya senang dengan sistem pengawasan yang tegas dalam 
menegakkan disiplin karyawan 

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

 
K.SUP
6 

Saya setuju jika pengawasan dilakukan secara terus menerus dan 
berkesinambungan 

1 2 3 4 5 
Tidak Kurang Tidak Setuju Sangat 
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Setuju Setuju Berpendapat Setuju 
 

10. Faktor Karakteristik Pekerjaan dalam Menentukan Tingkat Kepuasan 

Kerja Karyawan Puskesmas di Kecamatan Gunungpati Semarang 

Harapan 

 
H.KP1 

Pekerjaan yang saya lakukan sangat berarti bagi saya 
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju  

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

 
H.KP2 

Otonomi yang ada pada saat ini membantu saya dalam melakukan 
pekerjaan saya 

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju  

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

 
H.KP3 

Saya menguasai keahlian berkaitan dengan pekerjaan saya 
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju  

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

H.KP4 

Saya melakukan pekerjaan sesuai dengan tingkat pendidikan 
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju  

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

H.KP4 

Saya menyelesaikan pekerjaan saya dengan caara yang kreatif 
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju  

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

2. Kinerja 

 
K.KP6 

Saya merasa senang dengan pekerjaan saya saat ini 
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

 
K.KP7 

Saya senang dengan otonomi dalam melakukan pekerjaan saat ini  
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

 
K.KP8 

Saya yakin jika saya memiliki kemampuan dan keahlian dalam 
menjalankan pekerjaan saya 

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

K.KP9 Tingkat pendidikan saya sangat berpengaruh terhadap pekerjaan saya  
1 2 3 4 5 
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Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

K.KP1
0 

Saya mengembangkan cara-cara untuk menyelesaikan pekerjaan saya 
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

 

11. Faktor Peluang untuk Berkembang / Promosi dalam Menentukan 

Tingkat Kepuasan Kerja Karyawan Puskesmas di Kecamatan 

Gunungpati Semarang 

Harapan  

 
H.PEL

1 

Kebijakan promosi pada saat ini membantu saya dalam 
mengembangkan karier saya  

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju  

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

 
H.PEL

2 

Sistem promosi karyawan saat ini dilakukan dengan obyektifitas 
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju  

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

 
H.PEL

3 

Promosi kenaikan gaji diberikan kepada karyawan yang bekerja keras 
dalam menyelesaikan pekerjaannya 

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju  

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

H.PEL
4 

Penggunaan kesempatan membantu saya dalam mengembangkan 
kompetensi dan keahlian saya 

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju  

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

H.PEL
5 

Promosi jabatan diberikan sesuai dengan tingkat kemajuan yang 
dicapai karyawan 

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju  

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat 
Setuju 

 

12. Kinerja 

 
K.PEL

6 

Saya setuju dengan kebijakan promosi yang ada pada saat ini 
1 2 3 4 5  

Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat  

Setuju Sangat Setuju 

 Apa yang saya kerjakan telah sesuai dengan obyektifitas dalam 
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K.PEL
7 

sistem promosi yang berlaku  
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat Setuju 

 
K.PEL

8 

Saya setuju dengan adanya promosi bagi karyawan yang bekerja 
dengan baik 

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat Setuju 

 
K.PEL

9 

Saya menggunakan kecakapan untuk mengembangkan kompetensi 
dan keahlian saya pada saat bekerja 

1 2 3 4 5 
Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat Setuju 

 
K.PEL

10 

Saya puas dengan tingkat kemajuan saya 
1 2 3 4 5 

Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju 

Tidak 
Berpendapat 

Setuju Sangat Setuju 

 
 

TERIMA KASIH 
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HARAPAN GAJI/KESENJANGAN 
 

Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 

Item Statistics 
 

Mean 
Std. 

Deviation N 
VAR00001 4.1000 .48066 30 
VAR00002 3.8667 .62881 30 
VAR00003 4.0333 .55605 30 
VAR00004 3.8333 .69893 30 
VAR00005 3.8667 .50742 30 
 

Item-Total Statistics 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
VAR00001 15.6000 2.938 .511 .675 
VAR00002 15.8333 2.489 .568 .644 
VAR00003 15.6667 2.713 .540 .659 
VAR00004 15.8667 2.602 .408 .722 
VAR00005 15.8333 2.971 .447 .694 
 

Scale Statistics 

Mean Variance 
Std. 

Deviation N of Items 
19.7000 4.010 2.00258 5 

 
 
 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 
.726 5 



158 
 

 

 
 

KINERJA GAJI /KESEJAHTERAAN 
 

Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 

Item Statistics 
 

Mean 
Std. 

Deviation N 
VAR00001 3.5000 .62972 30 
VAR00002 3.3667 .61495 30 
VAR00003 3.0000 .83045 30 
VAR00004 3.8333 .64772 30 
VAR00005 3.9000 .48066 30 
 

Item-Total Statistics 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
VAR00001 14.1000 3.541 .597 .686 
VAR00002 14.2333 3.633 .572 .696 
VAR00003 14.6000 3.421 .404 .778 
VAR00004 13.7667 3.633 .526 .711 
VAR00005 13.7000 3.941 .618 .696 
 

Scale Statistics 

Mean Variance 
Std. 

Deviation N of Items 
17.6000 5.352 2.31338 5 

 
 
 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 
.756 5 
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HARAPAN HUBUNGAN ANTAR REKAN KERJA 
 

Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 

Item Statistics 
 

Mean 
Std. 

Deviation N 
VAR00001 3.8333 .64772 30 
VAR00002 3.2667 .73968 30 
VAR00003 3.5000 .62972 30 
VAR00004 3.9000 .48066 30 
VAR00005 3.3667 .61495 30 
 

Item-Total Statistics 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
VAR00001 14.0333 3.826 .549 .792 
VAR00002 14.6000 3.421 .610 .778 
VAR00003 14.3667 3.757 .607 .774 
VAR00004 13.9667 4.240 .589 .786 
VAR00005 14.5000 3.638 .691 .749 
 

Scale Statistics 

Mean Variance 
Std. 

Deviation N of Items 
17.8667 5.637 2.37419 5 

 
 
 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 
.813 5 
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KINERJA HUBUNGAN ANTAR REKAN KERJA 
 

Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 

Item Statistics 
 

Mean 
Std. 

Deviation N 
VAR00001 3.8333 .64772 30 
VAR00002 3.9000 .48066 30 
VAR00003 3.8000 .76112 30 
VAR00004 3.7667 .62606 30 
VAR00005 3.0333 .80872 30 
 

Item-Total Statistics 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
VAR00001 14.5000 3.638 .572 .653 
VAR00002 14.4333 4.116 .576 .671 
VAR00003 14.5333 3.499 .489 .687 
VAR00004 14.5667 3.978 .441 .702 
VAR00005 15.3000 3.459 .452 .708 
 

Scale Statistics 

Mean Variance 
Std. 

Deviation N of Items 
18.3333 5.471 2.33907 5 

 
 
 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 
.730 5 
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HARAPAN MUTU SUPERVISI 
 

Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
 
 
 

Item Statistics 
 

Mean 
Std. 

Deviation N 
VAR00001 3.9000 .60743 30 
VAR00002 3.9000 .84486 30 
VAR00003 3.9000 .84486 30 
 
 

Item-Total Statistics 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
VAR00001 7.8000 2.441 .378 .831 
VAR00002 7.8000 1.269 .812 .293 
VAR00003 7.8000 1.614 .559 .658 
 
 

Scale Statistics 

Mean Variance 
Std. 

Deviation N of Items 
11.7000 3.528 1.87819 3 

 

 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 
.736 3 
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KINERJA MUTU SUPERVISI 
 

Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
 
 
 

Item Statistics 
 

Mean 
Std. 

Deviation N 
VAR00001 3.8333 .64772 30 
VAR00002 3.9000 .48066 30 
VAR00003 3.8000 .76112 30 
 

Item-Total Statistics 
 Scale 

Mean if 
Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
VAR00001 7.7000 1.114 .580 .545 
VAR00002 7.6333 1.413 .598 .586 
VAR00003 7.7333 1.030 .464 .737 
 
 

Scale Statistics 

Mean Variance 
Std. 

Deviation N of Items 
11.5333 2.326 1.52527 3 

 

 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 
.707 3 
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HARAPAN KARAKTERISTIK PEKERJAAN 
 

Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 

Item Statistics 
 

Mean 
Std. 

Deviation N 
VAR00001 2.8333 .83391 30 
VAR00002 3.2333 .93526 30 
VAR00003 3.3000 .91539 30 
VAR00004 3.4667 .86037 30 
VAR00005 4.1000 .48066 30 
 

Item-Total Statistics 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
VAR00001 14.1000 4.990 .379 .616 
VAR00002 13.7000 4.493 .437 .590 
VAR00003 13.6333 4.447 .470 .571 
VAR00004 13.4667 4.809 .411 .602 
VAR00005 12.8333 5.937 .397 .626 
 
 

Scale Statistics 

Mean Variance 
Std. 

Deviation N of Items 
16.9333 7.099 2.66437 5 

 
 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 
.655 5 
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KINERJA KARAKTERISTIK PEKERJAAN 
 

Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
VAR00001 4.1000 .48066 30 
VAR00002 3.8667 .62881 30 
VAR00003 4.0333 .55605 30 
VAR00004 3.9000 .60743 30 
VAR00005 3.8667 .50742 30 
 

Item-Total Statistics 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
VAR00001 15.6667 2.851 .510 .711 
VAR00002 15.9000 2.369 .591 .677 
VAR00003 15.7333 2.616 .547 .695 
VAR00004 15.8667 2.602 .479 .722 
VAR00005 15.9000 2.852 .467 .723 
 
 

Scale Statistics 

Mean Variance 
Std. 

Deviation N of Items 
19.7667 3.909 1.97717 5 

 
 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 
.751 5 
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HARAPAN PROMOSI 
 

Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
 

Item Statistics 
 

Mean 
Std. 

Deviation N 
VAR00001 3.4667 1.00801 30 
VAR00002 3.9000 .84486 30 
VAR00003 3.9000 .84486 30 
VAR00004 3.7000 1.14921 30 
VAR00005 3.8333 .74664 30 
 
 

Item-Total Statistics 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
VAR00001 15.3333 10.299 .654 .905 
VAR00002 14.9000 10.369 .820 .869 
VAR00003 14.9000 10.507 .789 .875 
VAR00004 15.1000 8.369 .881 .855 
VAR00005 14.9667 11.413 .709 .894 
 

Scale Statistics 

Mean Variance 
Std. 

Deviation N of Items 
18.8000 15.545 3.94269 5 

 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 
.902 5 
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KINERJA PROMOSI 
 

Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
 

Item Statistics 
 

Mean 
Std. 

Deviation N 
VAR00001 3.9333 .98027 30 
VAR00002 3.9000 .75886 30 
VAR00003 3.7333 .78492 30 
VAR00004 3.3333 .88409 30 
VAR00005 3.2667 1.08066 30 
 
 

Item-Total Statistics 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
VAR00001 14.2333 6.806 .694 .718 
VAR00002 14.2667 7.513 .776 .707 
VAR00003 14.4333 7.564 .726 .719 
VAR00004 14.8333 8.626 .367 .820 
VAR00005 14.9000 7.541 .439 .815 
 

Scale Statistics 

Mean Variance 
Std. 

Deviation N of Items 
18.1667 11.316 3.36394 5 

 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 
.797 5 
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DATA DISTRIBUSI FREKUENSI 
 

Indikator besaran gaji 
Harapan Kinerja 

Tingkat 
Harapan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Setuju 0 0 Tidak 

Setuju 3 5,5 

Kurang  
Setuju 5 9,1 Kurang 

Setuju 23 41,8 

Tidak 
Berpendapat 11 20 Tidak 

Berpendapat 15 27,3 

Setuju 36 65,5 Setuju 14 25,5 
Sangat 
Setuju 3 5,5 Sangat 

Setuju 0 0 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
 

Indikator sistem penggajian yang layak 
Harapan Kinerja 

Tingkat 
Harapan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Setuju 0 0 Tidak 

Setuju 5 9,1 

Kurang  
Setuju 3 5,5 Kurang 

Setuju 20 36,4 

Tidak 
Berpendapat 18 32,7 Tidak 

Berpendapat 16 29,1 

Setuju 27 49,1 Setuju 13 23,6 
Sangat 
Setuju 7 12,7 Sangat 

Setuju 1 1,8 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
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Indikator besaran kenaikan gaji berkala 
Harapan Kinerja 

Tingkat 
Harapan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Setuju 0 0 Tidak 

Setuju 6 10,9 

Kurang  
Setuju 3 5,5 Kurang 

Setuju 28 50,9 

Tidak 
Berpendapat 13 23,6 Tidak 

Berpendapat 8 14,5 

Setuju 36 65,5 Setuju 13 23,6 
Sangat 
Setuju 3 5,5 Sangat 

Setuju 0 0 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
 

Indikator besaran tunjangan fungsional 
Harapan Kinerja 

Tingkat 
Harapan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Setuju 0 0 Tidak 

Setuju 4 7,3 

Kurang  
Setuju 11 20 Kurang 

Setuju 23 41,8 

Tidak 
Berpendapat 18 32,7 Tidak 

Berpendapat 7 12,7 

Setuju 25 45,5 Setuju 18 32,7 
Sangat 
Setuju 1 1,8 Sangat 

Setuju 3 5,5 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
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Indikator ketepatan waktu penerimaan gaji 
Harapan Kinerja 

Tingkat 
Harapan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Setuju 0 0 Tidak 

Setuju 3 5,5 

Kurang  
Setuju 8 14,5 Kurang 

Setuju 21 38,2 

Tidak 
Berpendapat 16 29,1 Tidak 

Berpendapat 15 27,3 

Setuju 31 56,4 Setuju 16 29,1 
Sangat 
Setuju 0 0 Sangat 

Setuju 0 0 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 

 
Indikator kompetisi dalam bekerja 

Harapan Kinerja 
Tingkat 
Harapan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Setuju 0 0 Tidak 

Setuju 1 1,8 

Kurang  
Setuju 8 14,5 Kurang 

Setuju 15 27,3 

Tidak 
Berpendapat 11 20 Tidak 

Berpendapat 19 34,5 

Setuju 32 58,2 Setuju 20 36,4 
Sangat 
Setuju 4 7,3 Sangat 

Setuju 0 0 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
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Indikator dukungan dari rekan kerja 
Harapan Kinerja 

Tingkat 
Harapan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Setuju 1 1,8 Tidak 

Setuju 3 5,5 

Kurang  
Setuju 5 9,1 Kurang 

Setuju 13 23,6 

Tidak 
Berpendapat 23 41,8 Tidak 

Berpendapat 23 41,8 

Setuju 22 40 Setuju 13 23,6 
Sangat 
Setuju 4 7,3 Sangat 

Setuju 3 5,5 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
 

Indikator kompetisi kerja ditempat kerja 
Harapan Kinerja 

Tingkat 
Harapan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Setuju 0 0 Tidak 

Setuju 4 7,3 

Kurang  
Setuju 7 12,7 Kurang 

Setuju 16 29,1 

Tidak 
Berpendapat 19 34,5 Tidak 

Berpendapat 18 32,7 

Setuju 28 50,9 Setuju 16 29,1 
Sangat 
Setuju 1 1,8 Sangat 

Setuju 1 1,8 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
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Indikator saling kerjasama dalam menyelesaikan 
pekerjaan 

Harapan Kinerja 
Tingkat 
Harapan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Setuju 0 0 Tidak 

Setuju 1 1,8 

Kurang  
Setuju 2 3,6 Kurang 

Setuju 28 50,9 

Tidak 
Berpendapat 14 25,5 Tidak 

Berpendapat 12 21,8 

Setuju 35 63,6 Setuju 13 23,6 
Sangat 
Setuju 4 7,3 Sangat 

Setuju 1 1,8 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
 

Indikator bekerjasama dengan orang yang 
bertanggungjawab 

Harapan Kinerja 
Tingkat 
Harapan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Setuju 0 0 Tidak 

Setuju 5 9,1 

Kurang  
Setuju 6 10,9 Kurang 

Setuju 19 34,5 

Tidak 
Berpendapat 22 40 Tidak 

Berpendapat 5 9,1 

Setuju 26 47,3 Setuju 24 43,6 
Sangat 
Setuju 1 1,8 Sangat 

Setuju 2 3,6 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
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Indikator sistem pengawasan saat ini 
Harapan Kinerja 

Tingkat 
Harapan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Setuju 0 0 Tidak 

Setuju 2 3,6 

Kurang  
Setuju 8 14,5 Kurang 

Setuju 20 36,4 

Tidak 
Berpendapat 10 18,2 Tidak 

Berpendapat 15 27,3 

Setuju 33 60 Setuju 15 27,3 
Sangat 
Setuju 4 7,3 Sangat 

Setuju 3 5,5 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 

 
Indikator pengawasan yang tegas 

Harapan Kinerja 
Tingkat 
Harapan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Setuju 0 0 Tidak 

Setuju 4 7,3 

Kurang  
Setuju 9 16,4 Kurang 

Setuju 25 45,5 

Tidak 
Berpendapat 10 18,2 Tidak 

Berpendapat 16 29,1 

Setuju 28 50,9 Setuju 8 14,5 
Sangat 
Setuju 8 14,5 Sangat 

Setuju 2 3,6 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
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Indikator pengawasan dilakukan secara terus-menerus 
dan berkesinambungan 

Harapan Kinerja 
Tingkat 
Harapan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Setuju 0 0 Tidak 

Setuju 2 3,6 

Kurang  
Setuju 15 27,3 Kurang 

Setuju 24 43,6 

Tidak 
Berpendapat 8 14,5 Tidak 

Berpendapat 13 23,6 

Setuju 26 47,3 Setuju 15 27,3 
Sangat 
Setuju 6 10,9 Sangat 

Setuju 1 1,8 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
 

Indikator pekerjaan saat ini 
Harapan Kinerja 

Tingkat 
Harapan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Setuju 0 0 Tidak 

Setuju 1 1,8 

Kurang  
Setuju 14 25,5 Kurang 

Setuju 22 40 

Tidak 
Berpendapat 19 34,5 Tidak 

Berpendapat 23 41,8 

Setuju 16 29,1 Setuju 9 16,4 
Sangat 
Setuju 6 10,9 Sangat 

Setuju 0 0 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
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Indikator otonomi dalam melakukan pekerjaan 
Harapan Kinerja 

Tingkat 
Harapan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Setuju 0 0,0 Tidak 

Setuju 4 7,3 

Kurang  
Setuju 8 14,5 Kurang 

Setuju 21 38,2 

Tidak 
Berpendapat 21 38,2 Tidak 

Berpendapat 24 43,6 

Setuju 21 38,2 Setuju 4 7,3 
Sangat 
Setuju 5 9,1 Sangat 

Setuju 2 3,6 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
 

Indikator tugas sesuai dengan bakat dan kecakapan 
Harapan Kinerja 

Tingkat 
Harapan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Setuju 0 0 Tidak 

Setuju 7 12,7 

Kurang  
Setuju 13 23,6 Kurang 

Setuju 27 49,1 

Tidak 
Berpendapat 13 23,6 Tidak 

Berpendapat 11 20 

Setuju 27 49,1 Setuju 9 16,4 
Sangat 
Setuju 2 3,6 Sangat 

Setuju 1 1,8 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
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Indikator pekerjaan sesuai dengan tingkat pendidikan 
Harapan Kinerja 

Tingkat 
Harapan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Setuju 0 0 Tidak 

Setuju 7 12,7 

Kurang  
Setuju 8 14,5 Kurang 

Setuju 16 29,1 

Tidak 
Berpendapat 16 29,1 Tidak 

Berpendapat 14 25,5 

Setuju 29 52,7 Setuju 16 29,1 
Sangat 
Setuju 2 3,6 Sangat 

Setuju 2 3,6 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
 

Indikator kreativitas dalam melakukan pekerjaan 
Harapan Kinerja 

Tingkat 
Harapan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Setuju 0 0 Tidak 

Setuju 0 0 

Kurang  
Setuju 4 7,3 Kurang 

Setuju 8 14,5 

Tidak 
Berpendapat 7 12,7 Tidak 

Berpendapat 15 27,3 

Setuju 37 67,3 Setuju 30 54,5 
Sangat 
Setuju 7 12,7 Sangat 

Setuju 2 3,6 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
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Indikaor kebijakan promosi yang ada pada saat ini 
Harapan Kinerja 

Tingkat 
Harapan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Setuju 0 0 Tidak 

Setuju 3 5,5 

Kurang  
Setuju 11 20 Kurang 

Setuju 21 38,2 

Tidak 
Berpendapat 9 16,4 Tidak 

Berpendapat 15 27,3 

Setuju 25 45,5 Setuju 7 12,7 
Sangat 
Setuju 10 18,2 Sangat 

Setuju 9 16,4 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 

 
Indikator obyektivitas dalam promosi 

Harapan Kinerja 
Tingkat 
Harapan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Setuju 1 1,8 Tidak 

Setuju 3 5,5 

Kurang  
Setuju 6 10,9 Kurang 

Setuju 17 30,9 

Tidak 
Berpendapat 15 27,3 Tidak 

Berpendapat 18 32,7 

Setuju 25 45,5 Setuju 13 23,6 
Sangat 
Setuju 8 14,5 Sangat 

Setuju 4 7,3 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
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Indikator promosi bagi yang bekerja dengan baik 
Harapan Kinerja 

Tingkat 
Harapan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Setuju 0 0 Tidak 

Setuju 3 5,5 

Kurang  
Setuju 9 16,4 Kurang 

Setuju 20 36,4 

Tidak 
Berpendapat 12 21,8 Tidak 

Berpendapat 18 32,7 

Setuju 28 50,9 Setuju 11 20 
Sangat 
Setuju 6 10,9 Sangat 

Setuju 3 5,5 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 

 
Indikator kesempatan untuk mengembangkan kompetisi 

dan keahlian 
Harapan Kinerja 

Tingkat 
Harapan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Setuju 0 0 Tidak 

Setuju 3 5,5 

Kurang  
Setuju 9 16,4 Kurang 

Setuju 25 45,5 

Tidak 
Berpendapat 8 14,5 Tidak 

Berpendapat 16 29,1 

Setuju 27 49,1 Setuju 11 20 
Sangat 
Setuju 11 20 Sangat 

Setuju 0 0 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
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Indikator tingkat kemajuan yang dicapai 
Harapan Kinerja 

Tingkat 
Harapan Frekuensi Persentase Kinerja Frekuensi Persentase 

Tidak 
Setuju 0 0 Tidak 

Setuju 1 1,8 

Kurang  
Setuju 3 5,5 Kurang 

Setuju 16 29,1 

Tidak 
Berpendapat 17 30,9 Tidak 

Berpendapat 17 30,9 

Setuju 31 56,4 Setuju 18 32,7 
Sangat 
Setuju 4 7,3 Sangat 

Setuju 3 5,5 

Jumlah 55 100 Jumlah 55 100 
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Besaran gaji yang diterima setiap bulan 
Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 
KG1 - 
HG1 

Negative Ranks 33a 20.59 679.50 
Positive Ranks 5b 12.30 61.50 
Ties 17c   
Total 55   

a. KG1 < HG1    
b. KG1 > HG1    
c. KG1 = HG1    
 

Test Statisticsb 
 KG1 - 

HG1 
Z -4.573a 
Asymp. Sig. (2-
tailed) .000 

a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

Sistem penggajian yang layak 
Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 
KG2 - 
HG2 

Negative Ranks 35a 22.06 772.00 
Positive Ranks 6b 14.83 89.00 
Ties 14c   
Total 55   

a. KG2 < HG2    
b. KG2 > HG2    
c. KG2 = HG2    
 

Test Statisticsb 
 KG2 - HG2 
Z -4.535a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Besaran gaji berkala 

Ranks 
  

N Mean Rank 
Sum of 
Ranks 

KG3 - 
HG3 

Negative Ranks 39a 24.10 940.00 
Positive Ranks 5b 10.00 50.00 
Ties 11c   
Total 55   

a. KG3 < HG3    
b. KG3 > HG3 
c. KG3 = HG3 
 

Test Statisticsb 
 KG3 - HG3 
Z -5.292a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

Besaran tunjangan funfsional 
Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 
KG4 - 
HG4 

Negative Ranks 26a 21.46 558.00 
Positive Ranks 14b 18.71 262.00 
Ties 15c   
Total 55   

a. KG4 < HG4    
b. KG4 > HG4    
c. KG4 = HG4    
 
Test Statistics 
 KG4 - HG4 
Z -2.038a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .042 
a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Ketepatan waktu penerimaan gaji 
Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 
KG5 - 
HG5 

Negative Ranks 26a 21.25 552.50 
Positive Ranks 11b 13.68 150.50 
Ties 18c   
Total 55   

a. KG5 < HG5    
b. KG5 > HG5    
c. KG5 = HG5    
 

Test Statisticsb 
 KG5 - 

HG5 
Z -3.117a 
Asymp. Sig. (2-
tailed) .002 

a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

Kompetisi dalam bekerja 
Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 
KHUB1 - 
HHUB1 

Negative Ranks 26a 18.75 487.50 
Positive Ranks 9b 15.83 142.50 
Ties 20c   
Total 55   

a. KHUB1 < HHUB1    
b. KHUB1 > HHUB1    
c. KHUB1 = HHUB1    
 

Test Statisticsb 
 KHUB1 - HHUB1 
Z -2.905a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .004 
a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Dukungan dari rekan kerja 
 

Ranks 
  N Mean Rank Sum of Ranks 
KHUB2 - 
HHUB2 

Negative Ranks 29a 20.66 599.00 
Positive Ranks 12b 21.83 262.00 
Ties 14c   
Total 55   

a. KHUB2 < HHUB2    
b. KHUB2 > HHUB2    
c. KHUB2 = HHUB2    
 

Test Statisticsb 
 KHUB2 - 

HHUB2 
Z -2.265a 
Asymp. Sig. (2-
tailed) .023 

a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

Kondisi kerja ditempat kerja 
Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 
KHUB3 - 
HHUB3 

Negative Ranks 28a 21.71 608.00 
Positive Ranks 12b 17.67 212.00 
Ties 15c   
Total 55   

a. KHUB3 < HHUB3    
b. KHUB3 > HHUB3    
c. KHUB3 = HHUB3    
 

Test Statisticsb 
 KHUB3 - HHUB3 
Z -2.734a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .006 
a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Saling kerjasama dalam pekerjaan 
Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 
KHUB4 - 
HHUB4 

Negative Ranks 35a 19.14 670.00 
Positive Ranks 2b 16.50 33.00 
Ties 18c   
Total 55   

a. KHUB4 < HHUB4    
b. KHUB4 > HHUB4    
c. KHUB4 = HHUB4    
 

Test Statisticsb 
 KHUB4 - 

HHUB4 
Z -4.926a 
Asymp. Sig. (2-
tailed) .000 

a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

Bekerjasama dengan orang yang bertanggungjawab 
Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 
KHUB5 - 
HHUB5 

Negative Ranks 15a 20.40 306.00 
Positive Ranks 19b 15.21 289.00 
Ties 21c   
Total 55   

a. KHUB5 < HHUB5    
b. KHUB5 > HHUB5    
c. KHUB5 = HHUB5    
 

Test Statisticsb 
 KHUB5 - HHUB5 
Z -.150a 
Asymp. Sig. (2-
tailed) .881 

a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Sistem pengawasan saat ini 
Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 
KSUP1 - 
HSUP1 

Negative Ranks 33a 22.30 736.00 
Positive Ranks 10b 21.00 210.00 
Ties 12c   
Total 55   

a. KSUP1 < HSUP1    
b. KSUP1 > HSUP1    
c. KSUP1 = HSUP1    
 

Test Statisticsb 
 KSUP1 - 

HSUP1 
Z -3.261a 
Asymp. Sig. (2-
tailed) .001 

a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
Sistem pengawasan tegas dalam kedisiplinan 

Ranks 
  N Mean Rank Sum of Ranks 
KSUP2 - 
HSUP2 

Negative Ranks 38a 24.03 913.00 
Positive Ranks 7b 17.43 122.00 
Ties 10c   
Total 55   

a. KSUP2 < HSUP2    
b. KSUP2 > HSUP2    
c. KSUP2 = HSUP2    
 

Test Statisticsb 
 KSUP2 - HSUP2 
Z -4.561a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Pengawasan dilakukan secara terus menerus 
Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 
KSUP3 - 
HSUP3 

Negative Ranks 25a 17.22 430.50 
Positive Ranks 6b 10.92 65.50 
Ties 24c   
Total 55   

a. KSUP3 < HSUP3    
b. KSUP3 > HSUP3    
c. KSUP3 = HSUP3    
 

Test Statisticsb 
 KSUP3 - HSUP3 
Z -3.670a 
Asymp. Sig. (2-
tailed) .000 

a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

Pekerjaan saat ini 
 

Ranks 
  N Mean Rank Sum of Ranks 
KKP1 - 
HKP1 

Negative Ranks 26a 19.29 501.50 
Positive Ranks 9b 14.28 128.50 
Ties 20c   
Total 55   

a. KKP1 < HKP1    
b. KKP1 > HKP1    
c. KKP1 = HKP1    
 

Test Statisticsb 
 KKP1 - HKP1 
Z -3.185a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .001 
a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Otonomi dalam melakukan pekerjaan 
Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 
KKP2 - 
HKP2 

Negative Ranks 35a 20.51 718.00 
Positive Ranks 5b 20.40 102.00 
Ties 15c   
Total 55   

a. KKP2 < HKP2    
b. KKP2 > HKP2    
c. KKP2 = HKP2    
 

Test Statisticsb 
 KKP2 - 

HKP2 
Z -4.282a 
Asymp. Sig. (2-
tailed) .000 

a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

Tugas sesuai dengan bakat dan kecakapan 
Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 
KKP3 - 
HKP3 

Negative Ranks 34a 21.63 735.50 
Positive Ranks 6b 14.08 84.50 
Ties 15c   
Total 55   

a. KKP3 < HKP3    
b. KKP3 > HKP3    
c. KKP3 = HKP3    
 

Test Statisticsb 
 KKP3 - HKP3 
Z -4.489a 
Asymp. Sig. (2-
tailed) .000 

a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Pekerjaan sesuai dengan tingkat pendidikan 
Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 
KKP4 - 
HKP4 

Negative Ranks 31a 21.35 662.00 
Positive Ranks 10b 19.90 199.00 
Ties 14c   
Total 55   

a. KKP4 < HKP4    
b. KKP4 > HKP4    
c. KKP4 = HKP4    
 

Test Statisticsb 
 KKP4 - 

HKP4 
Z -3.088a 
Asymp. Sig. (2-
tailed) .002 

a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

Kreativitas dalam melakukan pekerjaan 
Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 
KKP5 - 
HKP5 

Negative Ranks 24a 17.19 412.50 
Positive Ranks 9b 16.50 148.50 
Ties 22c   
Total 55   

a. KKP5 < HKP5    
b. KKP5 > HKP5    
c. KKP5 = HKP5    
 

Test Statisticsb 
 KKP5 - HKP5 
Z -2.449a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .014 
a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Kebijakan promosi yang ada pada saat ini 
Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 
KPEL1 - 
HPEL1 

Negative Ranks 35a 24.11 844.00 
Positive Ranks 14b 27.21 381.00 
Ties 9c   
Total 58   

a. KPEL1 < HPEL1    
b. KPEL1 > HPEL1    
c. KPEL1 = HPEL1    
 

Test Statisticsb 
 KPEL1 - 

HPEL1 
Z -2.335a 
Asymp. Sig. (2-
tailed) .020 

a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

Objektivitas dalam sistem promosi 
Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 
KPEL2 - 
HPEL2 

Negative Ranks 32a 22.38 716.00 
Positive Ranks 10b 18.70 187.00 
Ties 16c   
Total 58   

a. KPEL2 < HPEL2    
b. KPEL2 > HPEL2    
c. KPEL2 = HPEL2    
 

Test Statisticsb 
 KPEL2 - HPEL2 
Z -3.408a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .001 
a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Promosi bagi yang bekerja dengan baik 
Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 
KPEL3 - 
HPEL3 

Negative Ranks 33a 23.67 781.00 
Positive Ranks 10b 16.50 165.00 
Ties 15c   
Total 58   

a. KPEL3 < HPEL3    
b. KPEL3 > HPEL3    
c. KPEL3 = HPEL3    
 

Test Statisticsb 
 KPEL3 - 

HPEL3 
Z -3.825a 
Asymp. Sig. (2-
tailed) .000 

a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

Kesempatan untuk mengembangkan kompetensi 
Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 
KPEL4 - 
HPEL4 

Negative Ranks 39a 26.88 1048.50 
Positive Ranks 9b 14.17 127.50 
Ties 10c   
Total 58   

a. KPEL4 < HPEL4    
b. KPEL4 > HPEL4    
c. KPEL4 = HPEL4    
 

Test Statisticsb 
 KPEL4 - HPEL4 
Z -4.829a 
Asymp. Sig. (2-
tailed) .000 

a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Tingkat kemajuan yang ingin dicapai 
Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 
KPEL5 - 
HPEL5 

Negative Ranks 31a 20.60 638.50 
Positive Ranks 9b 20.17 181.50 
Ties 18c   
Total 58   

a. KPEL5 < HPEL5    
b. KPEL5 > HPEL5    
c. KPEL5 = HPEL5    
 

Test Statisticsb 
 KPEL5 - 

HPEL5 
Z -3.196a 
Asymp. Sig. (2-
tailed) .001 

a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 
 
 
 
 

 


