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SARI 
 
Dimas Prasetyo. 2008. Pengaruh Karakteristik Individu, Karakteristik 
Organisasi Dan Karakteristik Pekerjaan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. 
Polysindo Eka Perkasa Di Kaliwungu. Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen 
Universitas Negeri Semarang. 93 hal. 
 
Kata Kunci : Karakteristik Individu, Karakteristik Organisasi, Karakteristik 

Pekerjaan  dan Kinerja Karyawan  
 
Penelitian ini mengambil obyek pada PT. Polysindo Eka Perkasa 

Kaliwungu. Permasalahan yang dihadapi PT. Polysindo Eka perkasa Kaliwungu 
yaitu adanya pergantian kepemimpinan berakibat pada pola penerapan manajemen 
dan pengawasan yang tidak konsisten, sehingga masing-masing karyawan 
mengalami kebingungan dengan pelaksanaan pekerjaannya.  

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : Adakah 
pengaruh karakteristik individu, karakteristik organisasi, dan karakteristik 
pekerjaan terhadap kinerja karyawan pada PT. Polysindo Eka Perkasa di 
Kaliwungu, baik secara parsial maupun simultan ? 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada PT. Polysindo 
Eka Perkasa di Kaliwungu bagian quality control dan process control yang 
berjumlah 296. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 75 sampel. Metode 
analisis datanya adalah analisis kuantitatif yang terdiri dari : uji asumsi klasik, 
analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis melalui uji – t dan uji – F.  

Hasil penelitian memperlihatkan, variabel karakteristik individu 
mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan, hal ini terbukti pada hasil t hitung 
= 3,216 dengan tingkat sig. 0,002 < α = 0,05. Variabel karakteristik organisasi 
mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan, hal ini terbukti pada hasil t hitung 
= 6,325 dengan tingkat sig. 0,000 < α = 0,05. Variabel karakteristik pekerjaan 
mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan,  hal ini terbukti pada hasil t hitung 
= 9,768 dengan tingkat sig. 0,000 < α = 0,05. Karakteristik individu, karakteristik 
organisasi dan karakteristik pekerjaan mempunyai pengaruh terhadap kinerja kerja 
karyawan secara bersama-sama. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pengujian 
menggunakan uji-F yang menunjukkan bahwa F hitung = 72,302 dengan tingkat sig. 
= 0,000 < α = 0,05,  

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah karakteristik individu, 
karakteristik organisasi, dan karakteristik pekerjaan mempunyai pengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan karakteristik pekerjaan sebagai 
variabel yang paling dominan. 

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah, saran dan 
pendapat dari para karyawan perlu dijadikan sebagai masukan agar nantinya 
kebijakan kenaikan gaji yang dibuat dapat diterima oleh semua karyawan dan 
perusahaan harus lebih konsisten dalam menjalankan pengangkatan karyawan 
baru agar bisa menciptakan rasa keadilan dalam perusahaan serta diperlukan 
sanksi yang tegas untuk lebih mendisiplinkan para karyawan. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Tujuan perusahaan didirikan adalah untuk mendapatkan laba yang 

optimal. Tujuan tersebut akan tercapai manakala perusahaan tersebut 

mampu memberikan pelayanan yang memuaskan pada pelanggannya. Untuk 

itu, setiap perusahaan harus berupaya optimal dan salah satunya dapat 

dilakukan dengan meningkatkan kinerja karyawan. 

Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja 

individu karyawannya. Setiap organisasi maupun perusahaan akan selalu 

berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan, dengan harapan apa yang 

menjadi tujuan perusahaan akan tercapai. Berbagai cara akan ditempuh oleh 

perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawannya, misalnya dengan 

melalui pendidikan, pelatihan, memberikan kompensasi yang layak, 

pemberian motivasi dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Di 

sisi lain, kepuasan seorang pemimpin dalam menggerakkan dan 

memberdayakan karyawannya juga akan mempengaruhi kinerja karyawan. 

Penggunaan tenaga kerja terarah dan efektif merupakan faktor 

penentu dalam upaya meningkatkan kinerja. Maka dari itu, dibutuhkan suatu 

kebijakan perusahaan yang mampu menggerakkan tenaga kerja agar mau 

bekerja lebih maksimal sesuai dengan saran-saran yang telah ditetapkan 

perusahaan.  
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Untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan, maka karakteristik 

individu harus dikembangkan, dimana dengan karakteristik individu, 

karyawan dapat menentukan karir individunya. Kegiatan paling penting 

untuk melihat pengembangan kinerja individu dapat dilihat dari baik 

buruknya kinerja yang dicapai (Werther, 1996). 

Karyawan yang mempunyai pengalaman cukup banyak yang di 

dapat oleh karyawan itu secara pribadi dan juga bekerja dengan sepenuh hati 

dapat dianggap sebagai cermin motivasi tinggi dalam melaksanakan tugas 

dan pekerjaannya. Adanya pengalaman kerja yang memadai, maka 

ketrampilan karyawan akan dapat meningkat yang kemudian dapat pula 

menyelesaikan pekerjaannya sesuai target yang ditetapkan. 

Menurut Siagian (2002:300), ketidakmampuan karyawan 

menyesuaikan diri terhadap pekerjaan dan organisasi dapat menimbulkan 

perilaku yang disfungsional, seperti sering melakukan kesalahan, moral yang 

rendah, bersikap masa bodoh, dan absen tanpa keterangan. Berbagai hal 

yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan bisa berasal dari dalam 

(individu) dan dari luar (pekerjaan dan organisasi). Pengaruh yang  berasal 

dari individu seperti masalah keluarga dan ambisi yang tidak terpenuhi. 

Sedangkan dari pekerjaan seperti beban tugas yang terlalu berat, desakan 

waktu, penyeliaan yang kurang baik, iklim kerja yang menimbulkan rasa 

tidak aman, kurangnya informasi dari umpan balik tentang kinerja 

seseorang, ketidakseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab, 

ketidakjelasan peranan karyawan dalam organisasi, frustasi yang 
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ditimbulkan oleh intervensi pihak lain yang terlalu sering sehingga 

seseorang merasa terganggu konsentrasinya, konflik antar karyawan dengan 

pihak lain di dalam dan diluar kelompok kerjanya, perbedaan sistem nilai 

yang dianut oleh karyawan, dan yang dianut oleh organisasi dan perubahan 

yang terjadi yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa ketidakpastian 

(Siagian,2002:300).   

Salah satu penyebab menurunnya kinerja adalah karakteristik 

organisasi. Karakteristik organisasi merupakan faktor-faktor lingkungan 

kerja individu yang mendorong prestasi kerja (Gibson,1996:8 dalam Sugito 

dan Nurjannah,2004:695). Dalam setiap organisasi, suatu pekerjaan harus 

ditentukan, tugas-tugas dikelompokkan dan dibagi-bagikan kepada setiap 

karyawan, adanya penetapan departemen serta penentuan hubungan-

hubungan (Hasibuan,2003:18).  

Beberapa karakteristik organisasi dapat tercermin dari standar 

perilaku, tekanan untuk menyesuaikan diri dan kepemimpinan informal. 

Perbedaan karakteristik organisasi ditunjukkan dengan kebijaksanaan dan 

kultur yang berbeda pada masing-masing organisasi, sehingga dalam rangka 

mendorong tercapainya kinerja optimal, pimpinan harus mempertimbangkan 

hubungan antara faktor tersebut dengan pengaruhnya terhadap perilaku 

individu karyawan. Oleh karena itu, memotivasi sumber daya manusia 

dalam sebuah organisasi lebih banyak berhubungan dengan pemeliharaan 

kultur organisasi untuk dapat mendorong prestasi kerja yang lebih baik. 
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Karakteristik pekerjaan merupakan besarnya tangggungjawab dan 

macam-macam tugas yang dibebankan kepada tenaga kerja. Karakteristik 

pekerjaan membuat seorang karyawan bisa menemukan kepuasan yang 

selanjutnya akan lebih memotivasi karyawan. Pekerjaan yang rutin dan 

monoton akan menimbulkan kebosanan. Oleh karena itu, pada setiap periode 

tertentu, harus dilakukan rotasi kepada masing-masing karyawan agar tidak 

bosan terhadap pekerjaannya. Karakteristik pekerjaan yang berbeda 

memerlukan kecakapan, identitas tugas dan derajat otonomi yang berbeda 

pula. Perbedaan karakteristik yang melekat pada pekerjaan memerlukan 

tipe-tipe pekerja yang tepat sesuai dengan spesifikasi kerja yang ada. 

Karakteristik ini akan berpengaruh pada karakteristik personal, sehingga 

dapat memperluas kebutuhan tenaga kerja. Bila masing-masing karyawan 

sudah mengetahui jenis pekerjaan apa yang dihadapi dan cara yang khusus 

untuk menanganinya, maka hal ini dapat mempengaruhi kinerjanya. 

Penelitian ini mengambil obyek pada PT. Polysindo Eka perkasa 

yaitu salah satu pabrik benang filament polyester terbesar kedua di Indonesia 

yang bersertifikat ISO 9000:2001.  Salah satu jenis produk andalan adalah 

POY (Partialy Oriented Yarn) dan  DTY (Draw Textured Yarn), sebagai 

salah satu bahan baku untuk pembuatan kain pada pabrik pertenunan dan 

perajutan. Tentunya dalam membuat produk POY dan DTY harus dengan 

jaminan mutu, sehingga diperlukan prosedur-prosedur pengecekan standar 

mutu internasional. Salah satu bagian yang menjalankan fungsi-fungsi 

tersebut adalah bagian Quality Control (QC) dan Process Control (PC). 
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Pada bagian quality control dan process control, sering terjadi 

estafet pergantian kepemimpinan, yang pada umumnya mempunyai gaya 

kepemimpinan yang heterogen. Kondisi tersebut mengakibatkan pola 

perilaku karyawan juga berbeda. Kemudian juga pada motivasi kerja 

karyawan bervariasi. Akhirnya kondisi tersebut mengakibatkan kinerja 

karyawan akan terganggu yang akan berdampak pada menurunnya daya 

saing produk, karena masalah mutu yang menurun. Jika dikaitkan dengan 

gaya kepemimpinan yang terjadi, maka hal ini termasuk bagian dari 

karakteristik organisasi, dimana pimpinan merupakan pengambil/penentu 

kebijakan dari suatu organisasi. Adanya gaya kepemimpinan yang berbeda-

beda berdampak pada pola perilaku karyawan yang berbeda-beda, karena 

karyawan harus mengikuti aturan yang berbeda. Karyawan yang siap dengan 

perbedaan tersebut, maka pergantian pimpinan tidak berpengaruh terhadap 

karakteristik individunya. Tetapi bila karyawan yang tidak siap, maka dapat 

mempengaruhi kondisi dirinya atau karakteristik individunya, sehingga 

dapat mempengaruhi kinerjanya. Jika karyawan yang bersangkutan selalu 

memperoleh perintah dari pimpinan yang berbeda dalam mengerjakan 

pekerjaannya, dimungkinkan hasil pekerjaannyapun dari setiap waktunya 

tidak bisa stabil. Apabila dievaluasi, karyawan yang bersangkutan mungkin 

bisa turun kinerjanya.  

Kinerja karyawan dapat diukur dari hasil pekerjaannya meningkat 

atau menurun. Dari observasi pra penelitian diperoleh data kerugian akibat 
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quality performance yang menurun untuk empat bulan terakhir (hasil pra 

survey). 

Berikut adalah data mengenai kerugian pada bulan Juni hingga 

September 2007. 

Tabel 1.1 
Kerugian Bulan Januari – Desember 2007 

( Dalam Satuan Ton )                             

BULAN QTY 
PROD 

EXPORT % DOMESTIK % REJECT % 

Januari 1.562 1.196 76,57 358 22,91 35 2,24
Februari 1.668 1.321 79,20 335 20,08 12 0,71
Maret  1.598 1.312 82,10 284 17,77 2 0,12
April  1.763 1.498 84,97 260 14,74 5 0,28
Mei 1.675 1.326 79,16 338 20,17 11 0,65
Juni  1.744 1.409 80,79 288 16,51 47 2,69
Juli  1.619 1.235 76,28 298 18,41 86 5,31

Agustus  1.552 1.181 76,10 301 19,39 70 4,51
September 1.663 1.210 72,76 326 19,60 127 7,64
Oktober  1.672 1.243 74,34 376 22,48 53 3,16

November 1.923 1.494 77,69 403 20,95 26 1,35
Desember 1.812 1.472 81,37 334 22,69 6 0,33
Sumber : PT. Polysindo Eka Perkasa Kaliwungu, 2007 

Dari tabel 1.1, dapat dilihat bahwa nilai kerugian (akibat barang 

yang reject) pada PT. Polysindo Eka Perkasa Kaliwungu pada setiap 

bulannya selalu meningkat. Bahkan pada bulan September 2007, kerugian 

produk yang dicapai 7,64% lebih besar dari pada kerugian bulan-bulan 

lainnya. Timbulnya kerugian tersebut diduga karena kinerja sebagian 

karyawannya tidak maksimal yang disebabakan oleh seringnya pergantian 

kepemimpinan. Adanya pergantian kepemimpinan berakibat pada pola 

penerapan manajemen dan pengawasan yang tidak konsisten, sehingga 

masing-masing karyawan mengalami kebingungan dengan pelaksanaan 
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pekerjaannya. Di samping itu, beberapa karyawan juga ada yang 

mengundurkan diri, dan belum ada penggantinya yang sesuai dengan 

kemampuan karyawan lama, kalaupun menerima karyawan baru, belum 

tentu bisa setrampil karyawan lama, dimana untuk bisa trampil harus 

menjalani waktu yang cukup untuk bekerja, sehingga pada bagian yang 

ditinggalkan karyawan tersebut hasil produksinya tidak maksimal. 

Dari uraian tersebut, ternyata persepsi karyawan yang dilihat dari 

karakteristik individu, karakteristik organisasi dan karakteristik pekerjaan 

dapat mempengaruhi kinerjanya. Hal ini karena karyawan hubungannya 

dengan pimpinan dirasa masih kurang harmonis, sehingga kinerjanya tidak 

maksimal. Sedangkan pimpinan tidak bisa mengarahkan karyawan kepada 

sasaran yang tepat, sehingga akan mempengaruhi kinerjanya. Di samping itu 

situasi kerja yang selalu berubah-ubah dapat mempengaruhi konsistensi 

karyawan dalam bekerja termasuk kinerjanya. 

Bertolak dari pernyataan tersebut peneliti ingin melakukan 

penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karywan pada 

PT. Polysindo Eka Perkasa di Kaliwungu. Berdasarkan hal-hal yang 

diuraikan tersebut, maka judul yang diambil dalam penelitian ini adalah 

“PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU, KARAKTERISTIK 

ORGANISASI DAN KARAKTERISTIK PEKERJAAN TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN PADA PT. POLYSINDO EKA PERKASA DI 

KALIWUNGU,  KENDAL” 
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1.2. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas maka, perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah :  

Adakah pengaruh karakteristik individu, karakteristik organisasi, 

dan karakteristik pekerjaan terhadap kinerja karyawan pada PT. Polysindo 

Eka Perkasa di Kaliwungu Kendal, baik secara parsial maupun simultan ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah :  

Untuk menganalisis pengaruh karakteristik individu, karakteristik organisasi 

dan karakteristik pekerjaan terhadap kinerja karyawan pada PT. Polysindo 

Eka Perkasa di Kaliwungu Kendal, baik secara parsial maupun simultan 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Praktis  

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan yang berguna 

terutama untuk meningkatkan kinerja karyawan terhadap 

organisasinya. 

b. Bagi Peneliti lain 
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Penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain 

yang akan melakukan penelitian sejenis 

c. Bagi Pembaca  

Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan bahan bacaan untuk 

menambah pengetahuan tentang pengaruh karakteristik individu, 

karakteristik organisasi dan karakteristik pekerjaan terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Polysindo Eka Perkasa di Kaliwungu Kendal 

2. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi 

bacaan, sehingga meningkatkan pengetahuan mengenai karakteristik 

individu, karakteristik organisasi dan karakteristik pekerjaan yang 

dapat mempengaruhi kinerja organisasi. 

b. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas 

pengetahuan dalam bidang penelitian serta membandingkan antara 

pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan 

kenyataan yang sebenarnya. 
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1.5. Sistematika Penelitian 

Untuk dapat mengetahui isi penelitian ini, maka secara singkat akan 

disusun dalam 5 bab, yang terdiri dari : 

Bab satu yaitu pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan.  

Bab dua yaitu landasan teori menjelaskan tentang pengertian 

manajemen sumber daya manusia, pengadaan manajemen sumber daya 

manusia, manfaat manajemen sumber daya manusia dan pengembangan 

sumber daya manusia, pengertian kinerja karyawan, tujuan penilaian kinerja 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, kerangka 

pemikiran dan hipotesis. 

Bab tiga yaitu metode penelitian menjelaskan mengenai populasi dan 

sampel yang diambil, variabel yang digunakan, jenis data, sumber data, 

metode pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, serta metode analisis 

data yang digunakan. 

Bab empat yaitu hasil penelitian dan pembahasan menguraikan 

tentang gambaran umum perusahaan serta pengaruh karakteristik individu, 

karakteristik organisasi dan karakteristik pekerjaan terhadap kinerja 

karyawan. 

Bab lima yaitu penutup menjelaskan tentang simpulan dan saran. 
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BAB  II 

LANDASAN  TEORI 

 

2.1. Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.1.1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang 

terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan 

pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis 

pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, 

kompensasi, promosi dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan (Panggabean, 2004:15). Menurut 

Siagian (2002:128), Manajemen sumber daya manusia adalah 

konsep-konsep yang digunakan sebagai titik tolak berpikir dan 

bertindak dalam merumuskan kebijaksanaan yang menyangkut 

manusia dalam organisasi, serta praktek-praktek yang seyogyanya 

diterapkan, yang menyangkut kehidupan berkarya dalam organisasi. 

Berdasarkan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses perencanaan, 

pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian kegiatan-

kegiatan dalam merumuskan kebijaksanaan yang menyangkut 

manusia dalam organisasi. 

Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua 

keputusan dan praktik manajemen yang mempengaruhi secara 
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langsung sumber daya manusianya (orang-orang) yang bekerja pada 

organisasi (Simamora,2004:5). Manajemen sumber daya manusa 

terdiri atas serangkaian keputusan yang terintegrasi tentang 

hubungan ketenagakerjaan yang mempengaruhi efektivitas karyawan 

dan organsisasi. 

Manajemen sumber daya manusia merupakan aktivitas-

aktivitas yang dilaksanakan agar sumber daya manusia di dalam 

organisasi dapat digunakan secara efektif guna mencapai berbagai 

tujuan. Konsekuensinya, manajer-manajer di semua lapisan harus 

menaruh perhatian pada pengelolaan sumber daya manusia. Ide 

pencapaian berbagai tujuan merupakan hal utama dari setiap bentuk 

manajemen. Jikalau tujuan tidak dicapai secara berkesinambungan, 

maka keberadaan organissasi akan berakhir. Nilai sumber daya 

manusia sebuah organisasi seringkali terbukti manakala organisasi 

dijual. Harga beli organisasi sering lebih tinggi daripada seluruh nilai 

aktiva fisik dan keuangan. Perbedaan ini sering disebut muhibah 

(goodwill), yaitu sebagian merefleksikan nilai sumber daya manusia 

sebuah organisasi. 

Pada hakekatnya, manajer melakukan segala sesuatunya 

melalui upaya orang lain, yang membutuhkan manajemen sumber 

daya manusia yang efektif. Manajemen sumber daya manusia yang 

efektif mengharuskan manajer menemukan cara terbaik dalam 

mengkaryakan orang-orang untuk mencapai tujuan perusahaan dan 
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meningkatkan kinerja organisasi, tetapi, manajemen sumber daya 

manusia yang efektif juga mengharuskan anggota-anggota organisasi 

meraih tujuan pribadi mereka. Manajer haruslah mencari berbagai 

kiat untuk meningkatkan kepuasan kerja, komitmen, keterlibatan 

dalam kehidupan organisasi, kualitas lingkungan kerja, dan efisiensi 

dan produktivitas karyawan (Simamora,2004:9). 

 

2.1.2. Pengadaan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Aktivitas utama dalam manajemen sumber daya manusia 

adalah pengadaan sumber daya manusia. Hal ini berupa aktivitas-

aktivitas untuk menyusun program penarikan, seleksi, dan 

penempatan tenaga kerja. Inti penyediaan sumber daya manusia 

adalah menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan suatu organisasi 

secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, ditentukan 

melalui analisis beban kerja  dan analisis angkatan kerja. Tenaga 

kerja secara kualitatif ditentukan melalui analisis jabatan  yang 

menghasilkan, baik deskripsi jabatan maupun spesifikasi jabatan 

(Manullang, 2005:201). 

Penarikan tenaga kerja, dimaksudkan memanggil pelamar 

untuk mengisi jabatan yang lowong dalam suatu organisasi melalui 

berbagai sumber tenaga kerja, seperti iklan, kantor penempatan 

tenaga kerja, lembaga pendidikan, serikat karyawan dan kenalan atau 

keluarga karyawan. 
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Seleksi tenaga kerja merupakan suatu proses untuk memberi 

jabatan kepada pelamar yang tepat. Dengan pelamar yang tepat, 

diartikan bahwa ada kesesuaian (best fit) antara kebutuhan jabatan 

(job requirements) di satu pihak dengan kualifikasi calon dipihak 

lain. Proses seleksi pada umumnya terdiri dari tahap-tahap 

wawancara pendahuluan, pengisian formulir lamaran, pemeriksaan 

referensi, tes psikologi, wawancara, pemeriksaan, dan persetujuan 

atasan langsung.    

Penempatam kerja berarti, pelamar diputuskan untuk 

memegang suatu jabatan dalam organisasi melaui proses orientasi 

(induksi) yakni mengenalkan karyawan kepada perusahaan tentang 

pekerjaannya, sejarah perusahaan, produksi yang dikeluarkan 

perusahaan, hak dan kewajiban karyawan, kondisi pekerjaan, serta 

upah dan gaji karyawan. Tujuan dari orientasi adalah untuk 

menumbuhkan perasaan bangga dan perasaan memiliki terhadap 

perusahaan pada karyawan yang bersangkutan. 

Seleksi dan penempatan tenaga kerja yang tepat akan 

membawa dampak positif bagi suatu organisasi. Seleksi dan 

penempatan kerja keliru akan membawa dampak negatif, antara lain 

timbulnya keresahan tenaga kerja, turunnya semangat dan kegairahan 

kerja, turunnya produktivitas, kekeliruan dalam pelaksanaan tugas, 

dan tanggung jawab yang kurang. 
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2.1.3. Manfaat Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia sebagai cabang dari 

manajemen merupakan satu jenis ilmu terapan yang dapat 

memberikan pedoman prinsip-prinsip atau kebenaran atau dasar yang 

dikemukakan dalam kehidupan nyata perusahaan untuk mencapai 

hasil tertentu (Manullang, 2005:198). 

Namun ternyata prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh 

manajemen sumber daya manusia banyak ditemukan melalui 

paraktik dan observasi umum tanpa penelitian dan eksperimen yang 

cukup diawasi sehingga disangsikan validitasnya, dan oleh 

karenanya hanya dapat diberi tabel generalisasi yang berguna untuk 

konsep toeritis saja. Tambahan pula karena objeknya adalah 

manusia, bukan benda mati, maka hubungan sebab akibat hanya 

sebagai estimasi saja. 

Pedoman-pedoman pokok yang terdapat dalam manajemen 

sumber daya manusia jelas dan pasti dapat menambah pengetahuan 

dan keterampilan untuk  bekerja melalui orang lain. Kehidupan 

organisasi untuk bagian yang lebih besar digerakkan oleh sumber 

daya manusia, bahkan sumber daya manusia perlu lebih ditangani 

dan dipahami secara serius. Sumber daya manusia harus ditarik, 

diseleksi dan ditempatkan secara tepat, kemudian dikembangkan 

untuk menambah pengetahuan dan keterampilannya serta dimotivasi 

sedemikian rupa agar ia memberi manfaat bagi kelangsungan hidup 
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organisasi. Sasaran dari manajemen sumber daya manusia adalah 

mewujudkan satuan kerja yang efektif dan efisien, dan itu hanya 

mungkin terwujud bila para manajer didalam suatu organisasi tidak 

mengabaikan fungsi-fungsi personalia. 

 

2.1.4. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Suatu organisasi hanya dapat berkembang dan terus hidup 

bilamana organisasi selalu tanggap terhadap perubahan lingkungan, 

teknoligi, dan ilmu pengetahuan (Manullang,2005:202). Tantangan 

dan kesempatan bagi suatu organisasi baik dari dalam maupun dari 

luar, begitu rumit. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat 

menyesuaikan tenaga kerjanya, khususnya dari segi kualitatifnya 

terhadap berbagai perubahan tersebut, dengan membekali tenaga 

kerjanya dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan melalui 

program pengembangan tenaga kerja. 

Pengembangan tenaga kerja adalah program yang khusus 

dirancang oleh suatu organisasi dengan tujuan membantu karyawan 

dalam meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan memperbaiki 

sikapnya. Berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh suatu 

organisasi untuk mengembangkan tenaga kerja, yaitu : 

1. Pelatihan/ Pendidikan 

Rahasia keberhasilan suatu organisasi yang paling efektif 

banyak tergantung kepada penerapan latihan bagi tenaga kerja 
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dalam organisasi tersebut. Pelatihan/ pendidikan dewasa ini 

dianggap bukan lagi merupakan investasi yang tidak produktif. 

Manajemen yang efektif melihat latihan/ pendidikan sebagai 

investasi jangka panjang pada sumber daya manusia. 

Dengan pelatihan/ pendidikan diartikan sebagai kegiatan 

perusahaan yang didesain untuk memperbaiki atau meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai sesuai dengan 

kebutuhan pegawai sehingga pegawai yang bersangkutan lebih 

maju dalam melaksanakan tugas tertentu. 

Pelatihan lebih bersifat praktis, sedang pendidikan lebih 

bersifat teoritis. Dasar pikiran mengenai latihan/ pendidikan 

seyogianya mencakup tujuh pokok hal sebagai berikut : 

a. Tujuan pelatihan/ pendidikan harus disesuaikan dengan 

kebutuhan perusahaan. 

b. Materi pelatihan/ pendidikan harus relevan dengan realisasi 

tujuan latihan. 

c. Jadwal disusun sehingga kondusif bagi pelatih maupun bagi 

pengikat pelatihan/ pendidikan 

d. Lokasi pelatihan/ pendidikan dipilih yang memberi 

kegairahan dalam proses pelatihan/ pendidikan 

e. Kuantitas dan kualitas para peserta harus tidak mengganggu 

kepada jalannya pelaksanaan pelatihan/ pendidikan 



 18

f. Pelatih harus dipilih yang memiliki kualifikasi yang 

diperlukan 

g. Metode pelatihan harus disesuaikam dengan pengikut 

pelatihan dan meteri pelatihan yang diberikan. 

Berbagai jenis pelatihan/ pendidikan yang dapat 

dilakukan suatu organisasi, tergantung pada kebutuhannya, 

misalnya pelatihan tentang kebijakan/ prosedur perusahaan, 

pelatihan tentang keterampilan khusus, pelatihan human 

relations, pelatihan memecahkan masalah, pelatihan pengambilan 

keputusan, dan lain-lain. 

2. Rotasi Jabatan. 

Rotasi jabatan sesungguhnya tidak lain daripada salah 

satu cara latihan / pendidikan. Dengan rotasi jabatan seorang 

karyawan ditugaskan memegang jabatan yang berbeda dari satu 

waktu ke waktu yang lain, selain agar karyawan memahami 

pelaksanaan berbagai tugas, agar ia memperoleh pengetahuan 

yang lebih luas mengenai berbagai jabatan. Rotasi jabatan sering 

diterapkan kepada para manajer, sebagai usaha mengembangkan 

manajer. Dalam penerapan rotasi jabatan, perlu diperhatikan hal-

hal sebagai berikut; 

a. Jabatan karyawan yang dipindahkan harus bersamaan isinya 

dengan jabatan yang ditinggalkan. 
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b. Metode melakukan pekerjaan harus sama antara yang satu 

dengan yang lain. 

c. Pejabat yang dimutasikan harus mempunyai pengalaman 

yang memungkinkannya mengerti dasar-dasar pekerjaan 

baru. 

3. Delegasi 

Manajer yang tidak berani mendelegasi kepada bawahan, 

mengurangi efektivitas manajer itu sendiri. Manajemen adalah 

mencapai hasil melalui orang lain, karenanya untuk dapat 

merealisasi itu, delegasi oleh manajer mutlak perlu. Salah satu 

kualifikasi penting dari seorang manajer adalah kesanggupan 

mendelegaskan sebagian tugas dan wewenang kepada 

bawahannya. Tugas-tugas manajer baik ditinjau dari sudut 

proses, maupun dari sudut bidang, sebagian atau seluruhnya 

dapat didelegasi. Khususnya dalam pelaksanaan, agar delegasi itu 

dapat efektif, sebaiknya, diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Unsur-unsur delegasi harus lengkap dan jelas, yaitu tegas, 

wewenang, dan pertanggung jawaban, responsibility, dan 

accounttability. 

b. Delegasi diberikan kepada orang yang tepat, artinya 

diharapkan mampu melaksanakan tugas tersebut. 

c. Dilegasi harus dibarengi dengan peralatan, waktu, dan biaya 

yang diperlukan.  
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d. Kepada mereka yang meneima delegasi harus dimotivasi 

dengan sumber insentif yang diperlukan. 

Dengan prinsip-prinsip pokok tersebut di atas, diharapkan 

karyawan akan berkembang dalam pengalaman dan 

pengetahuannya. 

4. Promosi 

Promosi adalah kegiatan pemindahan karyawan dari satu 

jabatan ke jabatan yang lebih tinggi, di mana tugas, wewenang, 

dan tanggung jawab lebih tinggi dari sebelumnya. Ini dilakukan 

demi perkembangan karyawan selanjutnya karena pada jabatan 

sebelumnya ia telah menunjukkan prestasi yang optimal, dan 

kalau tetap berada pada jabatan lama akan menimbulkan 

kebosanan. 

Salah satu sasaran tindakan promosi adalah untuk 

menmgembangkan pegawai sebab pegawai yang cukup 

berprestasi pada jabatannya harus dikembangkan dengan 

menegaskan ia untuk menerima tugas, kekuasaan dan yanggung 

jawab yang lebih besar dari sebelumnya. Sebaiknya perusahaan 

mempunyai rencana resmi untuk promosi. 

5. Pemindahan  

Pemindahan atau transfer adalah kegiatan mengganti 

karyawan yang setingkat. Dalam hal ini, kelompok kerja, tempat 

kerja, atau kesatuan organisasi pegawai diubah dengan tujuan 
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perhatian, kemampuan, dan kerja sama dapat meningkat.bila 

pegawai dipindahkan ke jabatan yang sesuai dengan perhatian 

dan kemampuan pegawai yang bersangkutan. 

Alat ampuh untuk menditeksi siapa pegawai yang harus 

dipindahkan adalah hasil akhir dari penilaian kecakapan pegawai. 

Penilaian kecakapan adalah penilaian secara sistematis terhadap 

pegawai oleh pejabat yang berwenang untuk tujuan tertentu. 

6. Konseling 

Dalam setiap organisasi, karyawan dapat dibagi atas dua 

macam, yaitu penasehat dan yang dinasehati. Umumnya para 

manajer termasuk kepada kelompok penasihat, yaitu penasihat-

penasihat bagi bawahannya khususnya yang berhubungan dengan 

pelaksanaan pekerjaan bawahan tersebut demi semakin 

terampilnya para karyawan yang bersangkutan. Situasi yang 

berbeda-beda, meminta kesediaan para manajer untuk mengerti, 

empati dan mempertimbangkan karyawan demi perkembangan 

karyawan untuk masa yang akan datang. Setiap karyawan yang 

ingin meminta pertolongan dalam hubungannya dengan 

pekerjaannya, maka manajer harus dapat memberi saran dan 

nasihat-nasihat, bahkan persoalan pribadi yang dimintai nasihat 

oleh bawahan, manajer harus memberi penuh simpatinya. 
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7. Konferensi 

Ikut serta dalam suatu konferensi bagi seseorang akan 

banyak memberi pengalaman, pengtahuan, dalam berbagai 

bidang dan menambah keterampilan. Cara menyelenggarakan 

konferensi, proses cepat, cara diskusi, dan pengambilan berbagai 

keputusan akan membawa dampak pada setiap orang yang turut 

dalam suatu konferensi. Khusus kepada para manajer, konferensi 

membawa deampak positif dalam perkembangan para manajer 

tersebut. 

 

2.2. Kinerja Karyawan 

2.2.1. Pengertian Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan adalah perilaku nyata yang ditampilkan 

setiap karyawan sebagai prestasi kerja yang dihasilkan sesuai dengan 

perannya dalam perusahaan (Rivai,2004:309). Menurut Simamora 

(2004:338), kinerja adalah hasil kerja karyawan terhadap 

kontribusinya kepada organisasi selama periode waktu tertentu. 

Berdasarkan beberapa teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

kinerja adalah hasil kerja dan kontribusi karyawan pada perusahaan 

selama periode tertentu. 

Perusahaan dapat berkembang merupakan keinginan setiap 

individu yang berada di dalam perusahaan tersebut, sehingga 

diharapkan dengan perkembangan tersebut perusahaan mampu 
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bersaing dan mengikuti kemajuan zaman. Oleh karena itu, tujuan 

yang diharapkan oleh perusahaan dapat tercapai dengan baik. 

Kemajuan perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan 

yang bersifat internal dan eksternal. Sejauhmana tujuan perusahaan 

telah tercapai dapat dilihat dari seberapa besar perusahaan memenuhi 

tuntutan lingkungannya. Memenuhi tuntutan lingkungan berarti 

dapat memanfaatkan kesempatan dan mengatasi tantangan atau 

ancaman dari lingkungan perusahaan tersebut. Perusahaan harus 

mampu melakukan berbagai kegiatan dalam rangka menghadapi atau 

memenuhi tuntutan dan perubahan-perubahan di lingkungan 

perusahaan (Rivai,2004:307). 

Pembinaan dan pengembangan karyawan baru ataupun lama 

dalam perusahaan adalah salah satu kegiatan dalam rangka 

menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan karyawan. 

Oleh sebab itu, perlu dilakukan penilaian atas pekerjaan yang telah 

dilaksanakan oleh karyawan atau disebut dengan penilaian kinerja 

atau penilaian prestasi kerja. 

Kinerja karyawan dipengaruhi oleh bermacam-macam ciri 

pribadi dari masing-masing individu. Dalam perkembangan yang 

kompetitif dan mengglobal, perusahaan membutuhkan karyawan 

yang berprestasi tinggi. Pada saat yang sama karyawan memerlukan 

umpan balik atas kinerja mereka sebagai pedoman bagi tindakan-

tindakan mereka pada masa yang akan datang, sehingga penilaian 
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seharusnya menggambarkan kinerja karyawan. Hasil penilaian 

kinerja dapat menunjukkan apakah sumber daya manusia telah 

memenuhi tuntutan yang dikehendaki perusahaan, baik dilihat dari 

sisi kualitas maupun kuantitas. Informasi dalam penilaian kinerja 

karyawan merupakan refleksi dari berkembang atau tidaknya 

perusahaan. 

Menurut Rivai (2004:354-355), kinerja  diukur melalui : 

a. Semua tugas dapat diselesaikan dengan baik 

Kinerja mengacu kepada kadar pencapaian tugas-tugas yang 

membentuk sebuah pekerjaan karyawan (Simamora,2004: 339). 

Kinerja merefleksikan seberapa baik karyawan memenuhi 

persyaratan sebuah pekerjaan. Sering disalahtafsirkan sebagai 

upaya, yang mencerminkan energi yang dikeluarkan, kinerja 

diukur dari segi hasil. Supaya organisasi berfungsi secara efektif, 

orang-orangnya harus dipikat agar masuk dan bertahan di dalam 

organisasi, mereka harus melakukan tugas-tugas dan peran 

mereka dengan cara yang andal, dan mereka harus memberikan 

kontribusi spontan dan perilaku inovatif yang berada di luar tugas 

formal mereka. Supaya organisasi efektif, organisasi haruslah 

meraih penyelesaian tugas yang andal dari karyawannya. 
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b. Tanpa disuruh oleh atasan, selalu mengerjakan tugas yang 

menjadi tanggungjawab 

Di samping tugas formal dari pimpinan, perilaku lainnya juga 

mempengaruhi efektivitas sebuah organisasi. Aktivitas-aktivitas 

ini, disebut perilaku inovatif dan spontan (Simamora,2002:340). 

Organisasi tidak dapat mengawasi segala kemungkinan dalam 

aktivitas-aktivitasnya sehingga efektivitasnya dipengaruhi oleh 

kesediaan karyawan untuk berperilaku inovatif dan spontan. 

Beberapa perilaku tersebut seperti, kerja sama, tindakan protektif, 

gagasan konstruktif, pelatihan diri dan sikap yang 

menguntungkan. 

c. Bila pekerjaan belum selesai, tidak akan pulang kantor 

Banyak organisasi yang memperkenankan dan mendorong orang 

untuk lebih banyak berkreasi dalam organisasi, memberikan 

kebebasan untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya 

(Tampubolon,2004:25). Tetapi, setiap orang menyimpan atas 

kebutuhannya sebelum masuk dan bergabung dalam organisasi. 

Orang akan bekerja dalam batas yang telah ditetapkan organisasi 

dan dia mungkin akan masih tetap tinggal apabila organisasi 

memberikan kepuasan bagi dirinya. Agar organisasi dapat 

beroperasi dengan lebih baik, seharusnyalah memperhatikan 

tuntutan karyawannya. 
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d. Karyawan dapat menyelesaikan tugas sesuai permintaan 

pimpinan 

Pekerjaan umumnya melibatkan beberapa tugas dan 

tanggungjawab, jika penilaian kinerja melewatkan beberapa 

tanggungjawab yang penting, maka penilaian menjadi tidak 

efisien (Mathis dan Jackson,2002:79). Pengukuran kinerja juga 

dapat dianggap sebagai hal yang obyektif dan subyektif (Mathis 

dan Jackson,2002:80). Pengukuran obyektif dapat dihitung 

secara langsung, sedang pengukuran subyektif lebih bersifat 

pertimbangan dan lebih sulit untuk diukur secara langsung. Tidak 

seperti penilaian subyektif, pengukurang yang obyektif ini tidak 

kuat. Namun demikian pengukuran subyektif mungkin rentan 

terhadap kontaminasi atau kesalahan acak lainnya. 

e. Walaupun pimpinan tidak ada, tetap akan bekerja dengan baik 

Bekerja adalah kewajiban dan dambaan bagi setiap orang untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan sepanjang masa, 

selama ia mampu berbuat untuk membanting tulang, memeras 

keringat dan memuatar otak (Anoraga, 2001:26). Bekerja pada 

hakekatnya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga bagi 

kepentingan yang memberikan manfaat pihak lain, seperti 

pimpinan. Karyawan yang baik adalah berusaha semaksimal 

mungkin bekerja dengan baik, walaupun pimpinan tidak berada 

di tempat kerja. 
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f. Karyawan jarang menggunakan jam istirahat sepanjang untuk 

kepentingan perusahaan 

Bekerja merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. 

Kebutuhan itu bisa bermacam-macam, berkembang dan berubah, 

bahkan seringkali tidak didasari oleh pelakunya 

(Anoraga,2001:11). Seseorang bekerja karena ada sesuatu yang 

hendak dicapainya, dan orang berharap bahwa aktivitas kerja 

yang dilakukannya akan membawanya kepada suatu keadaan 

yang lebih memuaskan daripada keadaan sebelumnya. Karyawan 

yang merasa puas tidak akan melakukan sesuatu yang dapat 

merugikan perusahaan maupun dirinya, seperti menggunakan 

jam istirahat untuk kepentingan dirinya. 

 

2.2.2. Tujuan Penilaian Kinerja 

Meskipun manajer merupakan bagian yang paling integral 

dari proses penilaian kinerja, banyak manajer yang mengeluh bahwa 

penilaian perilaku karyawan mereka merupakan tugas yang paling 

sulit dan tidak menyenangkan yang harus mereka laksanakan 

(Simamora,2004:343). Manajer seringkali mencari cara-cara untuk 

menghindari penilaian kinerja. 

Walaupun semua organiasi sama-sama memiliki tujuan 

utama untuk sistem penilaian kinerja mereka, terdapat variasi yang 

sangat besar dalam penggunaan khusus yang dibuat  pengembangan. 
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Kedua tujuan tersebut tidaklah  saling terpisah, tetapi memang secara 

tidak langsung berbeda dari segi orientasi waktu, metode, dan peran 

atasan dan bawahan. Penilaian untuk kedua tujuan itu harus 

dilaksanakan dalam konteks program konseling, perencanaan karir, 

penentuan tujuan dan pemantauan kinerja yang berkelanjutan.    

Salah satu masalah utama yang ditemui oleh perusaahan 

dalam menilai kinerja karyawan adalah tujuan ganda dari penilaian 

kinerja. Di satu pihak, perusahaan memerlukan evaluasi yang 

obyektif dari kinerja masa lalu individu dalam mengambil keputusan 

personalia. Di lain pihak, perusahaan membutuhkan alat-alat untuk 

memberdayakan manajer dalam membantu para karyawan 

meningkatkan kinerja mereka, merencanakan pekerjaan mendatang, 

mengembangkan keahlian dan kemampuan bagi pertumbuhan karir, 

dan mempererat kualitas hubungan mereka sebagai manajer dan 

karyawan. 

Hasil penilaian kinerja sering berfungsi sebagai basis evaluasi 

reguler terhadap kinerja anggota organisasi (Simamora, 2004:344). 

Apakah seorang individu dinilai kompeten atau tidak kompeten, 

efektif atau tidak efektif, dapat dipromosikan atau tidak dapat 

dipromosikan, dan seterusnya berpijak pada informasi yang 

dihasilkan oleh sistem penilaian kinerja. Selain itu, organisasi sering 

mencoba mempengaruhi motivasi dan kinerja masa depan dari 

anggota-anggotanya dengan menghubungkan pemberian berbagai 
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imbalan, seperti gaji dan nilai yang dihasilkan oleh sistem penilaian 

kinerja. 

 

2.2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Menurut Panggabean (2004:19), kinerja karyawan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : karakteristik individu, 

karakteristik organisasi dan karakeristik pekerjaan. 

1. Karakteristik Individu 

Karakteristik individu merupakan karakter seorang 

invididu yang mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan 

tertentu (Panggabean,2004:18). Menurut Robbins (2006:171), 

karakteristik individu adalah cara memandang ke obyek tertentu 

dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka karakteristik individu adalah karakter 

seorang individu dan cara pandang dalam menafsirkan apa yang 

dilihatnya sesuai dengan perwatakannya. 

Karakteristik individu terdiri atas jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, umur, masa kerja, status perkawinan, jumlah 

tanggungan dan posisi (Panggabean, 2004:18). 

Salah satu pandangan yang sangat penting dipertahankan 

dalam manajemen sumber daya manusia adalah bahwa setiap 

pekerja dapat mencapai tingkat kedewasaan mental, intelektual 

dan psikologis. Apabila dikaitkan dengan pengembangan karir 
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pegawai hal itu antara lain berarti bahwa seorang mampu 

melakukan penilaian yang obyektif mengenai diri sendiri, 

termasuk mengenai potensinya yang masih dapat dikembangkan 

(Siagian,2002: 244).  

Individu dalam memasuki lingkungan barunya artinya 

organisasi akan membawa beberapa unsur yang telah membentuk 

karakteristiknya antara lain kemampuan, kebutuhan, 

kepercayaan, pengalaman, pengharapan (Handoko, 

dkk,2004:137). Namun demikian lingkungan barunya pun 

memiliki karakteristik sendiri yang berupa keteraturan yang 

diwujudkan dalam susunan hirarki, pekerjaan-pekerjaan, tugas-

tugas, wewenang dan tanggungjawab, sistem penggajian, sistem 

pengendalian dan sebagainya. Kemudian dalam proses 

pencapaian tujuan organisasi, kedua karakteristik ini melakukan 

interaksi dan akan membentuk suatu perilaku individu dalam 

organisasi.  

Oleh karena itu manajer yang efektif adalah manajer yang 

mampu memahami karakteristik individu-individu yang berada 

dalam organisasi tersebut, dan hal ini dapat dilakukan dengan 

memahami prinsip-prinsip dasar yang mempengaruhi perilaku 

individu. Beberapa pinsip dasar tersebut yakni : 1) manusia 

berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama, 2) 

manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, 3) orang berpikir 
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tentang masa depan, dan membuat pilihan tentang bagaimana 

bertindak, 4) seseorang memahami lingkungannya dalam 

hubungannya dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya, 

5) seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak 

senang, 6) banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku 

seseorang. Dengan demikian tantangan yang dihadapi 

manajemen adalah berkaitan dengan kemampuan untuk 

mengidentifikasikan setiap perilaku yang berada dalam 

organisasi dengan berbagai latar belakang sejarahnya, dan 

tentunya perlu suatu strategi dan teknik tertentu. 

Bila seseorang individu memandang pada suatu obyek 

dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, maka penafsiran 

sesorang tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik individu 

itu sendiri. Berbagai karakteristik individu yang mempengaruhi 

persepsi adalah sikap, motif, kepentingan, atau minat, 

pengalaman masa lalu dan pengharapan 

Menurut Robbins (2006:171), karakteristik individu 

diukur melalui : 

a. Sikap 

Sikap merupakan pernyataan-pernyataan evaluatif baik yang 

diinginkan atau tidak diinginkan mengenai obyek, orang atau 

peristiwa (Robbins,2006:93). Individu-individu di dalam 

organisasi menampakkan sikap menyangkut banyak hal 
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berbeda. Beberapa karyawan menangani masalah dengan 

harapan akan menemukan solusi dengan bekerja sama dengan 

rekan kerja mereka (Daft,2003:7). 

b. Kepribadian 

Kepribadian merupakan seperangkat karakter yang mendasari 

pola perilaku yang relatif stabil dalam merespon ide, obyek, 

atau seseorang dalam lingkungannya (Daft,2003:13). 

Karakteristik-karakteristik kepribadian mencerminkan 

beberapa kelompok perbedaan individual yang paling 

mendasar dalam organisasi (Griffin,2004:9). 

c. Motif 

Motif adalah perangsang atau keinginan yang mendorong 

seseorang berbuat (Manullang,2005:147). Motivasi, daya 

perangsang atau daya pendorong yang merangsang dan 

mendorong karyawan untuk mau bekerja dengan segiat-

giatnya berbeda antara karyawan satu dengan karyawan 

lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan motif, 

tujuan dan kebutuhan dari masing-masing karyawan untuk 

bekerja, juga oleh karena perbedaan waktu dan tempat.  

d. Kepentingan/minat 

Kepentingan adalah sesuatu yang diinginkan oleh anggota 

atau karyawan untuk meraih tujuan-tujuan dalam organisasi 

(Griffin,2004:132).  Organisasi menciptakan tim dalam 
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organisasi untuk berbagai alasan, memberikan 

tanggungjawab yang lebih besar dalam hal kinerja, 

memberikan wewenang yang lebih besar dan memungkinkan  

organisasi menaikkan fleksibilitas dan daya tanggap 

(Griffin,2004:134). 

e. Pengalaman masa lalu 

Pengalaman merupakan lamanya masa dinas seorang 

karyawan dengan perusahaan, divisi, departemen atau 

pekerjaan (Simamora,2004:498). Kinerja masa lalu seorang 

karyawan di pekerjaan serupa dapat menjadi indikator terbaik 

dari kinerja di masa yang akan datang (Simamora,2004: 206). 

Mengetahui pengalaman kerja seorang individu memerlukan 

pencarian informasi seputar keahlian, kemampuan, dan 

keinginannya untuk bekerja (Simamora,2004:238).  

f. Harapan  

Harapan merupakan sesuatu yang diinginkan bagi seseorang 

untuk memperolehnya (Robbins,2006:283). Banyak faktor 

yang diharapkan bagi seseorang untuk bekerja, seperti 

tunjangan. Memberi tunjangan yang sama kepada semua 

karyawan mengasumsikan bahwa semua karyawan 

mempunyai kebutuhan yang sama. 
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2. Karakteristik Organisasi 

Karakteristik organisasi merupakan skala usaha, 

kompleksitas, formalisasi, sentralisasi, jumlah anggota 

kelompok, anggaran anggota kelompok, lamanya beroperasi, usia 

kelompok kerja, dan kepemimpinan (Panggabean, 2004:129). 

Menurut Gibson dikutip Sugito dan Nurjannah (2004:695), 

karakteristik organisasi merupakan faktor-faktor lingkungan 

kerja individu yang mendorong prestasi kerja. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka karakteristik organisasi adalah faktor-

faktor lingkungan kerja individu yang mendorong prestasi kerja 

dalam organisasi secara komprehensif. 

Dalam rangka mendorong tercapainya kinerja optimal, 

manajer harus mempertimbangkan hubungan antara faktor 

tersebut dengan pengaruhnya terhadap perilaku individu para 

tenaga kerja. Oleh karena itu, memotivasi sumberdaya manusia 

yang terlingkup dalam sebuah organisasi lebih banyak 

berhubungan dengan pemeliharaan kultur organisasi untuk dapat 

mendorong kinerja karyawan yang lebih tinggi. Karakteristik 

organisasi dapat dilihat dari pembagian kerja, hirarki 

kewenangan, program rasional dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi, sistem dan prosedur pada penanganan situasi kerja, 

sistem aturan yang mencakup hak dan kewajiban dan hubungan 

antar pribadi yang bersifat interpersonal. 
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Organisasi berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, 

karena organisasi dan pengorganisasian harus direncanakan. 

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan 

dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap 

aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan 

wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap 

individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut 

(Hasibuan,2003:23). Pengorganisasian adalah fungsi manajemen 

dan merupakan suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi 

merupakan alat/wadah yang statis. Perubahan-perubahan besar 

yang baru-baru ini terjadi dalam dunia organisasi menjadi 

pertanyaan besar tentang cara pikir konvensional. Budaya 

organisasi merupakan salah satu dari beberapa usaha untuk 

mempertanyakan  mengenai organisasi. Ada banyak versi yang 

mencoba menerangkan munculnya budaya, yaitu resesi ekonomi, 

perubahan-perubahan dalam lingkungan politik, ideologi, dan 

teknologi merupakan sebagian alasan praktis yang sering kali 

disebutkan (Handoko,2004:88). 

Karakteristik organisasi diukur melalui (Sugito dan 

Nurjannah,2004:695) : 
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a. Kebijakan kultur atau aturan kebijakan organisasi 

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang 

diambil dengan sengaja oleh manajemen untuk 

mempengaruhi sikap atau perasaaan para tenaga kerja. 

Dengan kata lain kebijakan adalah usaha untuk membuat 

tenaga kerja bahagia (Siswanto,2002:273) 

Hasil berbagai usaha untuk menganalisis perhatian, 

menghibur, serta menyenangkan hati para tenaga kerja lebih 

baik dipadukan. Sering usaha tersebut dikembangkan selama 

masa depresi, di mana setiap sikap kebijakan sangat dihargai. 

Pada perusahaan-perusahaan besar kebijakan mengambil 

bentuk yang sesuai dengan kelayakan dan kesopanan yang 

menghubungkan manajemen tenega kerja dengan tenaga 

kerja, kegiatan-kegiatan yang lebih formal dan seremonial 

cenderung berkurang. 

Peraturan dan kebijakan yang kaku dapat saja berbentuk 

penerapan disiplin yang disertai ancaman, atau berupa setiap 

karyawan dilarang meninggalkan pekerjaan sebelum bel 

berbunyi tanpa alasan apapun. Semua ini dapat meniadakan 

semangat kerja yang nota bene adalah suatu demotivasi yang 

merusak suasana pekerjaan. 

Kebijakan yang kaku dapat pula berbentuk tidak pernah 

memberi kebebasan kepada karyawan untuk berkreasi dan 
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berinisiatif mengembangkan diri. Hal ini dapat menyebabkan 

turunnya kinerja karyawan. (Gouzali,1996:335)  

b. Lingkungan kerja yang harmonis 

Lingkungan kerja adalah keseluruhan sarana dan prasarana 

kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan 

pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan 

itu sendiri (Gouzali,1996:381) 

Lingkungan kerja yang diharapkan para karyawan adalah 

lingkungan kerja yang menyenangkan baik menyenangkan 

secara lahir maupun mental. Setiap karyawan adlah manuasia 

biasa dan manusia biasanya senang pada yang indah, bersih, 

tidak bising, aman, pencahayaan yang cukup, dan sebagainya. 

(Gouzali,1996:391) 

3. Karakteristik Pekerjaan 

Karakteristik pekerjaan adalah keanekaragaman tugas, 

identitas tugas, keberartian tugas, otonomi, dan umpan balik 

(Panggabean,2004:129). Sedangkan menurut Sugito dan 

Nurjannah (2004:692), karakteristik pekerjaan merupakan sifat 

tugas yang meliputi besarnya tanggung-jawab dan macam-

macam tugas yang diemban oleh tenaga kerja. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

pekerjaan adalah sifat tugas yang meliputi besarnya tanggung-
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jawab dan macam-macam tugas yang diemban oleh tenaga kerja 

beserta umpan baliknya. 

Secara umum karakteristik pekerjaan itu sendiri membuat 

seorang pekerja / karyawan menemukan kepuasan yang 

selanjutnya akan lebih memotivasi karyawan dari pada jika 

karakteristik tersebut tidak ada dalam sebuah pekerjaan. 

Kemudian, karakteristik pekerjaan yang berbeda memerlukan 

persyaratan kecakapan, identitas tugas, signifikansi tugas serta 

derajad otonomi yang berbeda pula. Perbedaan karakteristik yang 

melekat pada pekerjaan memerlukan tipe-tipe pekerja yang tepat 

sesuai dengan spesifikasi kerja yang ada. Karakteristik ini akan 

berpengaruh pada karakteristik personal, sehingga dapat 

memperluas kebutuhan tenaga kerja yang tumbuh terus untuk 

mempelajari pekerjaan baru, dan pada akhirnya dapat 

meningkatkan kinerja organisasi. 

Pekerjaan dapat dihubungkan dengan kesenangan atau 

kepentingan diri sendiri, dan dapat pula dianggap sebagai 

komoditas yang bisa digunakan oleh orang lain bahkan dijadikan 

komiditas pasar kerja (Ndraha,2002:42). Pekerjaan rutin dan 

monoton menimbulkan kebosanan, oleh karena itu, sekarang 

makin banyak pekerjaan diambil alih oleh mesin dan robot. Lagi 

pula tidak semua pekerjaan dapat disederhanakan, dirutinasikan 

atau diulang-ulang begitu saja, misalnya kegiatan pemeliharaan 
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atau pelayanan yang harus disesuaikan dengan kondisi obyek. 

Semakin suatu kerja bergantung pada proses mental dan 

konseptual yang sulit diamati dan diukur, semakin sukar 

menyederhanakan (Ndraha,2002:43). 

Karakteristik pekerjaan diukur melalui (Mathis dan 

Jackson,2001:95-96) : 

a. Identitas tugas 

Identitas tugas adalah pekerjaan dari seluruh unit kerja dan 

dikerjakan dari awal sampai selesai dan hasilnya dapat dilihat 

(Mathis dan Jackson,2001:95). Tugas identifikasi tersebut 

tentunya relatif mudah jika diterapkan dalam suatu organisasi 

yang kecil. Namun tidak selalu demikian halnya, jika yang 

hendak dianalisis adalah semua pekerjaan yang terdapat 

dalam organisasi berskala besar. Oleh karena itu, penting 

untuk mengetahui sumber informasi tentang berbagai 

pekerjaan itu, yang mungkin perlu dilengkapi dengan diskusi 

para pekerja dan para penyelia dalam organisasi yang 

bersangkutan. Jika dimasa lalu analisis pekerjaan telah pernah 

dilakukan, catatan tentang hal itupun dapat menjadi sumber 

informasi yang penting (Siagian,2002:83). 

b. Signifikansi tugas 

Besarnya pengaruh dari pekerjaan terhadap orang lain 

menandakan signifikansi tugasnya. Suatu pekerjaan lebih 
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berarti jika itu penting bagi orang lain untuk beberapa alasan 

(Mathis dan Jackson,2001:95).  

c. Derajat otonomi atau tanggungjawab yang dibebankan. 

Otonomi adalah pemupukan rasa tanggungjawab atas 

pekerjaan seseorang beserta hasilnya (Slamet,2007:54). Hal 

ini dimaksudkan bahwa para pekerja diberi kebebasan untuk 

mengendalikan sendiri pelaksanaan tugasnya berdasarkan 

uraian dan spesifikasi pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 

Tingkat kebebasan dan keleluasaan individu dalam pekerjaan 

dan jadwalnya disebut otonomi (Mathis dan 

Jackson,2001:95). Lebih banyak otonomi membuat rasa 

tanggungjawab pribadi terhadap pekerjaan lebih besar. 

Usaha-usaha untuk meningkatkan otonomi membawa kepada 

apa yang disebut dengan memperkaya pekerjaan. 

d. Umpan balik 

Umpan balik adalah informasi yang diterima tenaga kerja 

mengenai baik atau buruknya pekerjaan yang telah mereka 

lakukan. Keuntungannya adalah umpan balik dapat menolong 

tenaga kerja untuk mengetahui efektivitas kinerja dan 

sumbangannya terhadap tingkat pengetahuannya akan 

pekerjaan. Pada suatu perusahaan, laporan umpan balik dari 

pelanggan yang membuat masalah akan menghubungi 

perusahaan langsung pada tenaga kerja yang menangani 
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keluhan pelanggan, bukan kepada manajer departemen 

(Mathis dan Jackson,2001: 96). 

 

2.3. Kerangka Pikir 

Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja 

individu karyawannya. Setiap organisasi maupun perusahaan akan selalu 

berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan, dengan harapan apa yang 

menjadi tujuan perusahaan akan tercapai. Berbagai cara akan ditempuh oleh 

perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawannya, misalnya dengan 

melalui pendidikan, pelatihan, memberikan kompensasi yang layak, 

pemberian motivasi dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.  

Penggunaan tenaga kerja terarah dan efektif merupakan faktor 

penentu dalam upaya meningkatkan kinerja. Oleh karena itu, dibutuhkan 

suatu kebijakan perusahaan yang mampu menggerakkan tenaga kerja agar 

mau bekerja lebih produktif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

perusahaan. 

Pengembangan karir individu dimulai dari mengembangkan 

karakteristik individu, karakteristik pekerjaan dan karakteristik organisasi. 

Kegiatan paling penting untuk melihat pengembangan karir individu dapat 

dilihat dari baik buruknya kinerja yang dicapai. Individu dalam memasuki 

lingkungan baru akan membawa unsur yang telah membentuk 

karakteristiknya. Dalam mencapai tujuan organisasi, karakteristik individu 



 42

akan membentuk suatu perilaku individu dalam organisasi yang dapat 

mempengaruhi kinerjanya. 

Di samping itu, karakteristik organisasi sangat menentukan kinerja 

individu, seperti misalnya, gaya kepemimpinan, hubungan antar karyawan 

dan kondisi kerja akan sangat menentukan hasil kerja yang dicapai 

karyawan. Dalam rangka mendorong tercapainya kinerja yang optimal, 

pimpinan harus mempertimbangkan hubungan antara faktor lingkungan 

kerja dan individu tersebut dengan pengaruhnya terhadap perilaku individu 

para tenaga kerja. Oleh karena itu, memotivasi sumber daya manusia dalam 

sebuah organisasi lebih banyak berhubungan dengan pemeliharaan kultur 

organisasi untuk dapat mendorong kinerja karyawan yang lebih baik. 

Karakterisitk pekerjaan akan membuat seorang pekerja / karyawan 

menemukan kepuasan yang selanjutnya akan lebih memotivasi karyawan. 

Karakteristik pekerjaan yang berbeda memerlukan persyaratan kecakapan, 

identitas tugas, signifikansi tugas serta derajat otonomi yang berbeda pula. 

Perbedan karakteristik yang melekat pada pekerjaan memerlukan tipe-tipe 

pekerjaan yang tepat dan sesuai dengan spesifikasi kerja yang ada. 

Karakteristik ini akan berpengaruhi terhadap personal, sehinggga dapat 

memperluas kebutuhan tenaga kerja yang tumbuh terus untuk mempelajari 

pekerjaan baru, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi. 

Berdasarkan pemikiran di atas, maka dapat digambarkan sebuah 

kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 



 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

Karakteristik Individu 
 ( X1 ) 

 
a. Sikap  
b. Kepribadian 
c. Motif 
d. Minat 
e. Pengalaman masa lalu 
f. Harapan   

 
 

 
Kinerja 

( Y ) 
 

a. Semua tugas dapat 
diselesaikan dengan baik  

b. Tanpa disuruh oleh atasan, 
selalu mengerjakan tugas 
yang menjadi 
tanggungjawab  

c. Bila pekerjaan belum 
selesai, tidak akan pulang 
kantor 

d. Karyawan dapat 
menyelesaikan tugas sesuai 
permintaan pimpinan 

e. Walaupun pimpinan tidak 
ada, tetap akan bekerja 
dengan baik 

f. Karyawan jarang 
menggunakan jam istirahat 
sepanjang untuk 
kepentingan perusahaan 

 

Karakteristik Organisasi 
 ( X2 ) 

 
a. Kebijakan kultur atau aturan 

kebijakan organisasi 
b. Lingkungan kerja yang 

harmonis 
 

Karakteristik Pekerjaan 
 ( X3 ) 

 
a. Identitas atau jenis pekerjaan 

yang diberikan 
b. Signifikansi tugas 
c. Derajat otonomi atau 

tanggungjawab yang 
dibebankan 

d. Umpan balik 
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2.4. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun 

dalam bentuk pertanyaan (Sugiyono,2005:51). 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan karakteristik individu, karakteristik 

organisasi dan karakeristik pekerjaan terhadap kinerja karyawan 

secara parsial maupun simultan. 
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BAB  III 

METODE  PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono,2005:72). Dalam  penelitian ini populasinya 

adalah seluruh karyawan pada PT. Polysindo Eka Perkasa di Kaliwungu 

bagian quality control dan process control yang berjumlah 296. 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,2005:73). Sampel dalam 

penelitian ini adalah sebagian karyawan PT. Polysindo Eka Perkasa di 

Kaliwungu bagian quality control dan process control. 

Metode yang umum digunakan untuk pengambilan sampel adalah 

metode Slovin. Metode Slovin digunakan bila jumlah populasinya diketahui. 

Rumus  (Umar,2005:78) : 

2)(1 eN
Nn

+
=   

Keterangan : 

n    =    Jumlah Sampel  

N   =    Jumlah Populasi = 296 

e    =    Batas kesalahan maksimal yang ditolerir dalam sampel   (10 %) 

maka,  
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7,74
96,3

296
96,21

296
)01,0(2961

296
)1,0(2961

296
2

=

=

+
=

+
=

+
=n

   

Berdasarkan perhitungan di atas, maka sampel dalam penelitian ini 

adalah 74,7 dibulatkan 75 responden. 

 

3.2. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2005: 31). 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (X) dan variabel 

terikat (Y). 

I. Variabel Bebas (independent) adalah variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat 

(dependent) (Sugiyono,2005:33). 

Variabel Bebas dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Karakteristik Individu (X1) meliputi (Robbins,2006: 171) :  

a. Sikap karyawan terhadap pekerjaan 

b. Kepribadian  

c. Motif 

d. Minat karyawan terhadap pekerjaan 

e. Pengalaman masa lalu 

f. Harapan 
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2. Karakteristik Organisasi (X2), diukur dari (Sugito dan Nurjannah, 

2004:695) : 

a. Kebijakan kultur atau aturan kebijakan organisasi 

b. Lingkungan kerja yang harmonis 

3. Karakteristik Pekerjaan (X3), diukur dari (Mathis dan Jackson, 

2001:95-96) : 

a. Identitas atau jenis pekerjaan yang diberikan  

b. Signifikansi tugas 

c. Derajat otonomi atau tanggungjawab yang dibebankan 

d. Umpan balik 

II. Variabel Terikat (dependent) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (independent) (Sugiyono, 

2005: 33). 

Variabel Terikat dalam penelitian ini adalah : Kinerja Karyawan (Y), 

dengan indikatornya (Rivai,2004:354-355) : 

a. Semua tugas dapat diselesaikan dengan baik 

b. Tanpa disuruh oleh atasan, selalu mengerjakan tugas yang menjadi 

tanggungjawab 

c. Bila pekerjaan belum selesai, tidak akan pulang kantor 

d. Karyawan dapat menyelesaikan tugas sesuai permintaan pimpinan 

e. Walaupun pimpinan tidak ada, tetap akan bekerja dengan baik 

f. Karyawan jarang menggunakan jam istirahat sepanjang untuk 

kepentingan perusahaan 
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3.3. Jenis Data 

Jenis data dalam peneliitan ini adalah Data Kuantitatif. Analisis data 

kuantitatif adalah analisis data yang menggunakan data berbentuk angka-

angka yang diperoleh sebagai hasil pengukuran atau penjumlahan 

(Nurgiyantoro dkk, 2004:27). Dari hasil analisis data kuantitatif diperoleh 

hasil yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan data kualitatif. 

Dalam penelitian ini, data kuantitatif tersebut adalah hasil pengujian analisis 

terhadap variabel karakteristik individu, karakteristik organisasi, 

karakteristik pekerjaan dan kinerja karyawan. 

 

3.4. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti 

atau pihak pertama (Usman dan Akbar, 2006:20). Data primer yang 

dalam penelitian ini adalah tanggapan responden terhadap kuesioner 

variabel karakteristik individu, karakteristik organisasi, karakteristik 

pekerjaan dan kinerja karyawan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak 

kedua atau tangan kedua (Usman dan Akbar, 2006:20). Data sekunder 

dalam penelitian ini adalah sejarah berdirinya perusahaan, lokasi, visi 

dan misi serta struktur organisasi beserta tugas-tugas karyawan pada PT. 

Polysindo Eka Perkasa di Kaliwungu. 
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3.5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 

1. Kuesioner 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Sugiyono,2005:125). Dalam penelitian ini, 

kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yaitu model 

pertanyaan dimana pertanyaan tersebut telah disediakan jawabannya, 

sehingga responden hanya memilih dari alternatif jawaban yang sesuai 

dengan pendapat atau pilihannya. Sedangkan pertanyaan tertutup 

tersebut menerangkan tanggapan responden terhadap variabel 

karakteristik individu, karakteristik organisasi, karakteristik pekerjaan 

dan kinerja karyawan. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari dan mendapatkan data-data dengan melalui 

data-data dari prasasti, naskah-naskah kearsipan, gambar dan lain 

sebagainya (Supardi,2005: 138). Dalam penelitian ini dokunentasi 

tersebut adalah sejarah, struktur organisasi dan deskripsi jabatan pada 

PT. Polysindo Eka Perkasa di Kaliwungu. 
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3.6. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah tingkat dimana suatu alat pengukur mampu 

mengukur apa yang seharusnya diukur (Supardi,2005:155). Data 

penelitian tidak akan berguna bilamana instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian tersebut tidak memiliki validitas yang 

tinggi. 

Secara statistik, angka korelasi yang diperoleh harus 

dibandingkan dengan angka kritik nilai r. Cara melihat angka kritik 

adalah dengan melihat tingkat kebebasan (df) = N – 3. Jadi tingkat 

kebebasan (df) = 75 – 3 = 72. Andaikan dalam perhitungan ditemukan 

pernyataan yang tidak valid (tidak signifikan pada tingkat 5%) 

kemungkinan pernyataan tersebut kurang baik susunan kata-kata 

kalimatnya (Supardi,2005:159).  

Alat untuk mengukur validitas adalah Korelasi Product Moment 

dari Pearson. 

Suatu indikator dikatakan valid, apabila n = 75 dan α = 0,05 , maka r 

tabel = 0,227 dengan ketentuan (Supardi,2005:159) : 

Hasil  r hitung  >  r tabel  (0,227) =  valid 

Hasil  r hitung  < r tabel  (0,227) =  tidak valid 
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Hasil uji validitas menunjukkan nilai R hitung dari indikator 

variabel karakteristik individu, karakteristik organisasi, karakteristik 

pekerjaan dan kinerja karyawan semuanya lebih besar daripada nilai R 

tabel, sehingga dapat disimpulkan jika semua indikator yang digunakan 

valid untuk mengukur variabel. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu 

hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali 

atau lebih (Supardi,2005:159). Suatu alat ukur disebut mempunyai 

reliabilitas tinggi atau dapat dipercaya, jika alat ukur itu mantap, dalam 

pengertian bahwa alat ukur tersebut stabil, dapat diandalkan dan dapat 

diramalkan.    

Suatu alat ukur yang mantap tidak berubah-ubah pengukurannya 

dapat diandalkan karena penggunaan alat ukur tersebut berkali-kali akan 

memberikan hasil yang serupa. Suatu pertanyaan atau ukuran yang 

akurat adalah ukuran yang cocok dengan yang diukur. Jika aspek 

stabilitas dan aspek akurasi digabungkan, maka dapat disimpulkan 

bahwa alat ukur tersebut mantap dan dapat mengukur secara cermat dan 

tepat (Supardi, 2005:97). 

Dalam setiap penelitian, adanya kesalahan pengukuran ini cukup 

besar. Oleh karena itu, untuk mengetahui hasil pengukuran yang 
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sebenarnya, kesalahan pengukuran itu sangat diperhitungkan (Supardi, 

2005:159). 

Makin kecil error (kesalahan) pengukuran makin reliable alat 

pengukur. Sebaliknya makin besar error, makin tidak reliable alat 

pengukur tersebut. Reliabilitas dinyatakan dengan angka-angka, 

biasanya sebagai suatu koefisien, koefisien yang tinggi menunjukkan 

reliabilitas yang tinggi dan makin rendah kesalahan pengukuran. 

Koefisien reliabilitas yang dapat diterima ditentukan oleh jenis tes 

(Supardi,2005:160). 

Alat untuk mengukur reliabilitas adalah Alpha Cronbach. 

Suatu variabel dikatakan reliabel, apabila (Nurgiyantoro,2004: 352) : 

Hasil  α   ≥  0,60  =  reliabel 

Hasil  α  <  0,60  =  tidak reliabel 

 

Hasil uji reliabilitas yang didapat adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2 
    Hasil Reliabilitas 

Variabel Hasil  ( α )  Keterangan  
Karakteristik Individu ( X1 ) 0,7970 0,60 Reliabel 
Karakteristik Organisasi ( X2 ) 0,7872 0,60 Reliabel 
Karakteristik Pekerjaan ( X3) 0,8055 0,60 Reliabel 
Kinerja Karyawan ( Y ) 0,7688 0,60 Reliabel 

Sumber : Data Primer yang Diolah 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas memperlihatkan nilai 

cronbach’s alpha semua variabel diatas 0,60, hal ini berarti indikator 

yang digunakan oleh setiap variabel dipercaya (reliabel) untuk 
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digunakan sebagai alat pengumpul data, dengan indikator yang reliabel 

maka data yang didapat layak untuk digunakan sebagai data penelitian. 

 

3.7. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang akan 

digunakan dalam model regresi berdistribusi normal (Ghozali, 2005:110). 

Untuk mengetahui data yang digunakan dalam model regresi berdistribusi 

normal atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan grafik. Jika data 

menyebar di sekitar garis diagonal (450), dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2005:112). 

 

3.8. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan  yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005: 

105).  
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Deteksi ada tidaknya problem heteroskedastisitas adalah dengan 

media grafik, apabila grafik membentuk pola khusus maka model 

terdapat heteroskedastisitas (Ghozali,2005:105). 

Dasar pengambilan keputusan : 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada 

membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi 

Heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan 

di bawah angka 0 pada sumbu Y,  maka tidak terjadi 

Heteroskedastisitas. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika 

variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak  

ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi 

antar sesama variabel bebas sama dengan nol (0). Untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai 

berikut (Ghozali,2005:92) : 

a. Mempunyai angka Tolerance diatas (>) 0,1 

b. Mempunyai nilai VIF di di bawah (<) 10 
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3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada problem autukorelasi. Autokorelasi 

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu (time series) 

berkaitan satu sama lainnya (Ghozali,2005:95). Pengujian dilakukan 

dengan membandingkan nilai Durbin-Watson (DW) dalam tabel Durbin-

Watson (d).   

Diagnosa tidak terjadi autokorelasi dapat dilakukan dengan 

gambar, yaitu : 

Jika menggunakan grafik, disebut tidak terjadi autokorelasi jika angka 

Durbin Watson (DW) berkisar antara dU – 4 – dU (Gujarati,1999:216 – 

217), signifikan 5%, K = 3 dan n = 75.  

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.1. 
Grafik Autokorelasi 

Pelaksanaaan pengujian yaitu, lihat kolom Durbin Watson (Gujarati, 

1999:401), cari signifikansi 5 %, K (variabel bebas) = 3,  n = 72, 

0 

Tolak Ho bukti 
autokorelasi 

positif 

Daerah 
Keragu-raguan 

Daerah 
Keragu-raguan 

Tolak Ho bukti 
autokorelasi  

negatif 

dL du 4-du 4-dL 4 2 

Menerima Ho 
(positif dan 
negative) 
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sehingga diperoleh dL = 1,54 dan dU = 1,71. Oleh karena itu, dU – 4 – dU 

adalah 1,71 sampai dengan 4 – 1,71 diperoleh angka 2,29 atau 1,71 – 

2,29 tidak terjadi autokorelasi. 

 

3.9. Metode Analisis Data 

1. Regresi Berganda 

Regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana 

keadaan (naik turunnya) variabel dependen (tidak bebas/terikat), bila dua 

atau lebih variabel independen (bebas) sebagai faktor prediktor 

dinaikkan/diturunkan nilainya (Sugiyono,2005:210). 

Rumus Sugiyono,2005:211) : 

Y  = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 

Dimana: 

a =  Konstanta 

b1, b2, dan b3 =  Koefisien regresi 

Y =  Kinerja Karyawan 

X1 =  Karakteristik Individu  

X2 =     Karakteristik Organisasi 

X2 =     Karakteristik Pekerjaan 

 

2. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model (Karakteristik Individu, Karakteristik Organisasi dan 
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Karakteristik Pekerjaan) dalam menerangkan variasi variabel 

dependen/tidak bebas (Kinerja Karyawan). Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen (bebas) dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang 

(crosssection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara 

masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time 

series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi 

(Ghozali,2005:83). 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah 

bias terhadap jumlah variabel independen yang dimaksudkan kedalam 

model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R2 pasti 

meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti 

menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R2  (Adjusted R 

Square) pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak 

seperti R2, nilai Adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel 

independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali,2005:83). 

 

 



58 

3. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis digunakan untuk membuktikan atau 

memperjelas dari tujuan semula yaitu apakah ada pengaruh antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan pengujian hipotesis 

terbagi menjadi 2, yaitu uji – t dan uji – F. 

a. Uji – t  

Uji – t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-

masing variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat 

(dependen) secara parsial.  

H1 :  diterima bila t hitung > t tabel atau nilai sig. ≤ Level signifikan 

(5%) artinya ada pengaruh yang signifikan karakteristik 

individu terhadap kinerja karyawan. 

H2 :  diterima bila t hitung > t tabel atau nilai sig. ≤ Level signifikan 

(5%) artinya ada pengaruh yang signifikan karakteristik 

organisasi terhadap kinerja karyawan. 

H3 :  diterima bila t hitung > t tabel atau nilai sig. ≤ Level signifikan 

(5%) artinya ada pengaruh yang signifikan karakteristik 

pekerjaan terhadap kinerja karyawan. 

b. Uji – F  

Uji – F digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-

masing variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat 

(dependen) secara simultan. 
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H4 :  diterima bila F hitung > F tabel atau nilai sig. ≤ Level signifikan 

(5%) artinya ada pengaruh yang signifikan karakteristik 

individu, karakteristik organisasi dan karakteristik pekerjaan 

terhadap kinerja karyawan. 

 



61 

BAB  IV 

HASIL  DAN  PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Sejarah PT. Polysindo Eka Perkasa Kaliwungu 

PT. Polysindo Eka Perkasa berdiri pada tahun 1984, dengan 

modal penanaman modal dalam negeri (PMDN). Sebagai pendiri 

adalah bapak Marimutu Sinivasan dengan Badan hukum No yang 

sudah go public pada tahun 1990. Perusahaan ini adalah salah satu 

anak perusahaan Texmaco yang berlokasi di Kaliwungu Kabuapten 

Kendal, Semarang Jawa Tengah. Perusahaan saat ini mempekerjakan 

tenaga kerja 2500 orang, dengan luas areal perusahaan 28 hektar. PT. 

Polysindo Eka Perkasa memproduksi polyester chips, benang 

filament dan staple fibre, yang merupakan bahan baku untuk industri 

tekstil pertenunan, perajutan dan Fancy, dengan kapasitas produk 

210.000 ton per tahun, dengan pertumbuhan 8-9 persen setiap 

tahunnya.  Produk-produknya 40 persen eksport ke Asia, Australia, 

Eropah, Timur tengah, Amerika Latin dan Amerika Serikat. PT. 

Polysindo Eka Perkasa dalam menjalankan proses produksinya 

dengen sistem ISO 9001 : 2000, yang selalu menjaga kualitas produk 

secara konsisten dan kontinyu untuk kepuasan customer (pelanggan). 

Kebijakan kualitas (quality policy) merupakan prinsip dasar 

bagi karyawan PT. Polysindo Eka Perkasa Kaliwungu dalam 
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mengoperasikan roda bisnis perusahaan untuk mewujudkan 

perusahaan kelas dunia (the world class company), sesuai dengan 

Visi dan Misi perusahaan. 

Adapun Visi Misi PT. Polysindo Eka Perkasa adalah 

berusaha menjadi perusahaan kelas dunia terbaik dengan senantiasa 

memuaskan pelanggan melalui : 

1. Penciptaan kualitas terbaik. 

2. Penyerahan tepat waktu. 

3. Biaya terendah. 

4. Inovasi tiada henti. 

 

4.1.2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi diperlukan pada PT. Polysindo Eka 

Perkasa Kaliwungu yang bertujuan untuk mempermudah dalam 

pelimpahan wewenang, tugas, dan tanggung jawab masing-masing 

bagian. Bentuk struktur organsasi PT. Polysindo Eka Perkasa 

Kaliwungu adalah bentuk garis, artinya garis kekuasaan berjalan 

lurus dari atas ke bawah dan sebaliknya tanggung jawab berjalan dari 

bawah ke atas. Struktur organisasi perusahaan PT. Polysindo Eka 

Perkasa Kaliwungu dapat dilihat pada lampiran 13.  

Berikut adalah job description masing-masing bagian yang 

terdapat pada struktur organisasi PT. Polysindo Eka Perkasa 

Kaliwungu : 
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A. Departmen Head 

Bertanggung jawab atas semua aktivitas yang ada di 

departemennya, bertanggung jawab atas quality benang yang 

dihasilkan, merencanakan, membuat, mengiplementasikan, serta 

melakukan evaluasi atas seluruh activity plan development, 

merencanakan budget tahunan, merencanakan pengembangan 

sumber daya manusia di didepartemen dan membuat keputusan 

untuk tindakan pencegahan dan perbaikan dalam meningkatkan 

qualitas produk. 

B. Section Head Laborat  

Mengendalikan pemakaian zat-zat kimia dan mengatur 

pemakaian peralatan M/C dyeing, knitting, TYT untuk mencapai 

efisiensi yang maksimal serta pengawasan quality. 

C. Section Head PC Tex1, Tex2,Tex3. 

Melakukan pengawasan dan pengendalian proses produksi 

texturing dan draw texturing serta menganalisa hasil prosesnya 

untuk mencapai target quality. 

D. Section Head Material Control dan Poly 

Melakukan analisa, control dan develope terhadap berbagai 

pengujian terhadap packing material, yang akan dipakai dalam 

proses produksi, meliputi pengujian sifat fisik, dimensi, trength 

yang dikirim oleh supplier, sesuai spesikfikasi yang ditentukan. 

Melakukan pengawasan dan pengendalian proses produksi 
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polymerisasi  serta menganalisa hasil prosesnya untuk mencapai 

target quality. 

E. Section Head PC Spin 

Melakukan pengawasan dan pengendalian proses produksi POY 

serta menganalisa hasil prosesnya untuk mencapai target quality. 

F. Sub Section Head PC Spin  

Melakukan pengawasan terhadap sistem kerja, pelaksanaan kerja, 

dan hasil kerja serta membantu mengendalikan proses produksi 

untuk mencapai target kualitas. 

G. Sub Section Head PC Text I,2 

Melakukan pengawasan terhadap sistem kerja, pelaksanaan kerja 

dan hasil kerja membantu mengendalikan proses produksi untuk 

mencapai target kualitas. 

H. Sub section Head PC TX 3 

Melakukan pengawasan terhadap sistem kerja, pelaksanan kerja 

dan hasil kerja serta membantu mengendalikan proses produksi 

untuk mencapai target kualitas. 

  

I. Sub. Section Head Laborat Dying 

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sistem kerja 

dan hasil kerja serta membantu mengendalikan zat-zat kimia dan 

mengatur man power dan kualitas dying.  
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J. Laborat Tex 

Melaksanakan berbagai pengujian terhadap benang hasil 

produksi yang meliputi pengujian sifat fisik, bentuk, package dan 

pengujian benang sampel market untuk memenuhi standar yang 

ditentukan. 

K. Subsection Head Lab Spin 

Mengendalikan semua aktivitas kerja kelompok/grup dan untuk 

mengatasi hubungan interaksi secara horizontal/vertikal di 

lingkungan laborat maupun departemen terkait. 

L. Insp. Spg Shift 

Melaksanakan Operasional pengecekan parameter, bahan baku, 

paper tube, sticker, jalur benang. 

M. Insp. TX Shift dan GS 

Melakukan pengontrolan terhadap online tension pada saat 

proses, memonitor B/C grade yang dapat diakibatkan oleh 

tension, serta hasil inspection dan hasil Dyieng. 

N. Adm. Process Control (Clerk)  

Menyediakan pendataan quality benang dari segi properties, 

inspection, dyeing dan diner wise, pendataan buku dan laporan 

daily, weekly dan monthly. 

O. Operator Tex Lab Shift dan GS  

Melaksanakan berbagai pengujian terhadap benang hasil 

produksi yang meliputi pengujian sifat fisik, gulungan, jumlah 
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knot, mengkeret benang & crimp serta pengujian torque & twist 

untuk menjamin bahwa benang tersebut sudah memenuhi 

standart yang ditentukan. 

P. Operator Lab Chemical / Dying 

Menjamin produk yang dihasilkan, berhasil/tidaknya proses 

produksi secara test chemical benang/chips. 

Q. Operator Lab Textile / SP 

Melaksanakan pengujian fisikal di lab textile dan Untuk 

menjamin produk yang dihasilkan, berhasil/ tidaknya proses 

produksi secara test fisik benang. 

R. Operator Matrial Control dan Poly 

Melaksanakan berbagai pengujian terhadap packing matrial yang 

akan dipakai dalam proses produksi yang meliputi pengujian sifat 

fisik, dimensi, kekuatan yang dikirim oleh supplier sesuai standar 

spesifikasi yang ditentukan. 

 

4.1.3. Deskripsi Responden  

Deskripsi responden digunakan untuk mengetahui 

karakteristik dari sebanyak 75 karyawan PT. Polysindo Eka Perkasa 

di Kaliwungu yang menjadi responden dalam penelitian ini. Hasil 

deskripsi responden tercantum pada lampiran 11, yang hasilnya 

dapat dijelaskan sebagai berikut :  
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1. Sebagian besar (85,3%) responden berjenis kelamin pria. Hasil 

ini menjadi gambaran jika karyawan PT. Polysindo Eka Perkasa 

di Kaliwungu didominasi oleh kaum pria. 

2. Mayoritas (54,7%) responden berumur antara 30 – 39 tahun. 

Dilihat dari segi umur maka para responden masih dalam usia 

yang produktif dalam bekerja. 

3. Mayoritas (92,0%) responden mempunyai pendidikan terakhir 

SLTA. Pendidikan yang dimiliki tersebut tentunya sudah cukup 

mendukung dalam menjalankan tugasnya sehari-hari di dalam 

perusahaan. 

4. Para responden dalam penelitian kebanyakan sudah bekerja 

antara 5 – <10 tahun (49,3%). Lama bekerja yang dimiliki 

responden menunjukkan tingkat pengalaman para responden 

dalam bekerja. 

5. Mayoritas (76,0%) responden sudah menikah. Para responden 

yang sudah menikah biasanya akan lebih giat dalam bekerja agar 

dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. 

6. Para responden dalam penelitian ini kebanyakan mempunyai gaji 

antara 1.000.000 – < 1.500.000 yaitu 46,7%. Dengan gaji yang 

diterimanya tersebut tentu sudah bisa mencukupi kebutuhan 

responden itu sendiri dan keluarganya. 

 

 



 68

4.1.4. Hasil Pengujian 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang 

akan digunakan dalam model regresi berdistribusi normal 

(Ghozali, 2005:110). Untuk mengetahui data yang digunakan 

dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak dapat 

dilakukan dengan menggunakan grafik. Jika data menyebar di 

sekitar garis diagonal (450), dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 

2005:112).  

Hasil grafik p-plots untuk uji normalitas adalah sebagai 

berikut (Lampiran 7, grafik p –plots ) : 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y)
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Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 
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Hasil grafik p–plots memperlihatkan semua titik –titik 

menyebar dan menempel pada garis diagonal 45o
, sehingga dapat 

disimpulkan data yang digunakan berdistribusi normal. 

 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan  yang lain. Jika variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak 

terjadi heteroskedastisitas (Ghozali,2005:105). Deteksi ada 

tidaknya problem heteroskedastisitas adalah dengan media grafik 

scatter plot, apabila grafik membentuk pola khusus maka model 

terdapat heteroskedastisitas (Ghozali,2005:105). 

Hasil grafik tersebut adalah sebagai berikut (Lampiran 8, 

grafik scatter plots): 

Scatterplot
Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y)
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Gambar 4.2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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Hasil grafik scatter plot memperlihatkan titik-titik pada 

grafik tidak bisa membentuk pola tertentu yang jelas, dimana 

titik-titik tersebut menyebar ke seluruh daerah sumbu X maupun 

sumbu Y, sehingga pada grafik scatter plot tersebut 

menunjukkan tidak terjadinya heteroskedastisitas. 

 

3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam 

model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance value berada di 

atas 0,1 dan variance inflation value atau nilai VIF masing-

masing variabel independen berada di bawah 10 (Ghozali,2005: 

92).  

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut 

ini (Lampiran 9, tabel Coefficients, kolom Colinearity Statistics, 

Tol dan VIF) : 

Tabel 4.1 
Hasil Uji Multikolineritas 

 
Variabel  Tolerance VIF Keterangan  

Karakteristik Individu 0,946 1,058 Tidak terjadi  
multikolinearitas 

Karakteristik Organisasi 0,878 1,139 Tidak terjadi  
multikolinearitas 

Karakteristik Pekerjaan 0,917 1,090 Tidak terjadi  
multikolinearitas 

Sumber : Data primer yang diolah, 2008 
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Hasil uji multikolinearitas memperlihatkan semua 

variabel independen yaitu karakteristik inidividu, karakteristik 

organisasi dan karakteristik pekerjaan terbebas dari terjadinya 

multikoliniearitas karena nilai Tolerance berada di atas 0,1 dan 

nilai VIF berada di bawah 10. 

 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk menguji apakah 

dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada problem autukorelasi.   

Pengujian pada penelitian ini menggunakan grafik, maka 

dapat dilihat pada tabel Durbin Watson (DW) dengan tingkat 

signifikansi 0,05 (Gujarati,1999: 401), kemudian cari K (variabel 

bebas) = 3 dan kolom n (sampel) pada angka 75, sehingga 

diperoleh dL = 1,54 dan dU = 1,71 (Lampiran 10). Suatu data 

tidak terjadi autokorelasi bila hasil Durbin Watson (DW) berkisar 

antara dU – 4 – dU atau 1,71 sampai dengan 4 – 1,71 (diperoleh 

angka 2,29), sehingga apabila hasil Durbin Watson (DW) antara 

1,71 – 2,29, maka tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji Durbin 

Watson pada penelitian ini adalah 1,855 (lampiran 9, durbin 

watson) karena 1,855 terletak di antara 1,71 – 2,29, maka pada 

uji ini tidak terjadi autokorelasi.  
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Gambaran mengenai hasil uji autokorelasi tersebut dapat 

dilihat pada gambar berikut ini :  

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 4.3 
Hasil Uji Autokorelasi 

 

5. Analisis Regresi 

Analisis regresi berganda digunakan untuk melihat 

pengaruh antara variabel karakteristik individu, karakteristik 

organisasi dan karakteristik pekerjaan terhadap kinerja karyawan.  

Hasil analisis regresi berganda yang didapat dengan 

menggunakan SPSS versi 13.0 adalah sebagai berikut (Lampiran 

9, tabel Coefficients, kolom Unstandarized Coefficients, B) : 

Tabel 4.2 
Hasil Regresi Berganda 

 
Keterangan  Koefisien  t hitung Sig. 

Constant 7,160 2,165 0,034 
Karakteristik Individu   ( X1 ) 0,167 3,216 0,002 
Karakteristik Organisasi   ( X2 ) 0,349 6,325 0,000 
Karakteristik Pekerjaan   ( X3 ) 0,616 9,768 0,000 
F test 72,302   
F Sig 0,000   
R 0,868   
Adjusted R square 0,743   
R parsial Karakteristik Individu 0,357   
R parsial Karakteristik Organisasi 0,600   
R parsial Karakteristik Pekerjaan 0,757   

Sumber : Data primer yang diolah, 2008 
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Dari hasil analisis regresi berganda dapat dibuat 

persamaan liniear sebagai berikut: 

Y = 0,7160 + 0,167 X1 + 0,349 X2 + 0,616 X3 : 

a. Constant (a) = 7,160, artinya apabila karakteristik 

individu, karakteristik organisasi dan karakteristik 

pekerjaan tetap, maka besarnya kinerja karyawan adalah 

0,7160. 

b. Koefisien regresi (b1) = 0,167, artinya apabila 

karakteristik individu meningkat, sedangkan karakteristik 

organisasi dan karakteristik pekerjaan tetap, maka kinerja 

karyawan akan ikut meningkat sebesar 0,167. 

c. Koefisien regresi (b2) = 0,349, artinya apabila 

karakteristik organisasi meningkat, sedangkan 

karakteristik individu dan karakteristik pekerjaan tetap, 

maka kinerja karyawan akan ikut meningkat sebesar 

0,349. 

d. Koefisien regresi (b3) = 0,616, artinya apabila 

karakteristik pekerjaan meningkat, sedangkan 

karakteristik individu dan karakteristik organisasi tetap, 

maka kinerja karyawan akan ikut meningkat sebesar 

0,616. 
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a. Uji Simultan 

Uji simultan digunakan untuk menguji hipotesis 

adanya pengaruh karakteristik individu, karakteristik 

organisasi dan karakteristik pekerjaan terhadap kinerja 

karyawan secara bersama-sama pada tingkat signifikansi α = 

0,05. Hasil uji simultan dapat dilihat pada F hitung sebesar 

72,302 dengan sig. 0,000, karena sig. yang didapat < α = 0,05 

maka Ha diterima dan Ho ditolak artinya ada pengaruh yang 

bermakna antara variabel karakteristik individu, karakteristik 

organisasi dan karakteristik pekerjaan terhadap kinerja 

karyawan secara bersama-sama. 

 

b. Uji Parsial 

Uji parsial digunakan untuk menguji hipotesis adanya 

pengaruh karakteristik individu, karakteristik organisasi dan 

karakteristik pekerjaan terhadap kinerja karyawan secara 

parsial pada tingkat signifikansi α = 0,05. 

Hasil uji secara parsial adalah sebagai berikut : 

1) Karakteristik individu (X1), didapat  t hitung = 3,216 

dengan sig. 0,002, karena sig. < α = 0,05, maka Ha 

diterima dan Ho ditolak artinya ada pengaruh yang 

bermakna antara variabel karakteristik individu terhadap 

kinerja karyawan secara parsial. 
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2) Karakteristik organisasi (X2), didapat t hitung = 6,325 

dengan sig. 0,000, karena sig. < α = 0,05, maka Ha 

diterima dan Ho ditolak artinya ada pengaruh yang 

bermakna antara karakteristik organisasi terhadap kinerja 

karyawan secara parsial. 

3) Karakteristik pekerjaan (X3), didapat t hitung = 9,768 

dengan sig. 0,000, karena sig. < α = 0,05, maka Ha 

diterima dan Ho ditolak artinya ada pengaruh yang 

bermakna antara karakteristik pekerjaan terhadap kinerja 

karyawan secara parsial. 

 

c. Koefesien determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui 

kemampuan karakteristik individu, karakteristik organisasi 

dan karakteristik pekerjaan dalam menerangkan kinerja 

karyawan. 

Hasil koefesien determinasi dapat dilihat pada 

Adjusted R Square = 0,743, yang artinya kemampuan 

karakteristik individu, karakteristik organisasi dan 

karakteristik pekerjaan dalam menerangkan kinerja karyawan 

adalah sebesar 74,3%. sementara sisanya sebesar 25,7% 

kinerja karyawan dipengaruhi oleh varibel-variabel lain yang 

tidak diteliti. Sementara dari hasil korelasi parsial 
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memperlihatkan kemampuan karakteristik individu dalam 

menerangkan kinerja karyawan sebesar 0,357, kemampuan 

karakteristik organisasi dalam menerangkan kinerja karyawan 

sebesar 0,600 dan kemampuan karakteristik pekerjaan dalam 

menerangkan kinerja karyawan sebesar 0,757. Dari hasil 

tersebut menunjukkan karakteristik pekerjaan mempunyai 

pengaruh terbesar terhadap kinerja karyawan PT. Polysindo 

Eka Perkasa di Kaliwungu. 

 

4.2. Pembahasan 

Setelah melakukan analisis dan pengujian hipotesis, maka 

pembahasan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 

Hasil penelitian memperlihatkan karakteristik individu mempunyai 

pengaruh yang bermakna terhadap kinerja karyawan PT Polysindo Eka 

Perkasa Kaliwungu, karena didapat hasil uji parsial sebesar 3,216 dengan 

sign. 0,002 < tingkat sign. α = 0,05. Karakter setiap orang atau individu akan 

berbeda satu dengan lainnya. Karakter yang dimiliki seseorang tercermin 

melalui sikap dan tingkah lakunya. Pada perusahaan yang mempunyai 

banyak karyawan seperti PT Polysindo Eka Perkasa Kaliwungu, maka akan 

banyak karakter individu yang akan saling berinteraksi setiap harinya. Para 

karyawan yang mempunyai karakter berbeda tersebut akan bersatu untuk 

bekerja demi kepentingan perusahaan. Karakter individu yang dimiliki 

setiap karyawan memang sulit akan diubah dan akan terbawa pada 
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kehidupan sehari-harinya termasuk dalam bekerja. Menurut Handoko dkk 

(2004:137) Individu dalam memasuki lingkungan barunya artinya organisasi 

akan membawa beberapa unsur yang telah membentuk karakteristiknya 

antara lain kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, pengharapan. 

Namun demikian lingkungan barunya pun memiliki karakteristik sendiri 

yang berupa keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hirarki, pekerjaan-

pekerjaan, tugas-tugas, wewenang dan tanggungjawab, sistem penggajian, 

sistem pengendalian dan sebagainya. Kemudian dalam proses pencapaian 

tujuan organisasi, kedua karakteristik ini melakukan interaksi dan akan 

membentuk suatu perilaku individu dalam organisasi. Karakter individu para 

karyawan pada saat bekerja dapat terlihat pada sikap, kepribadian, motif, 

minat dan harapan mereka pada saat menjalankan tugas dari perusahaan, 

selain itu pengalaman masa lalu juga dapat membentuk karakter individu 

setiap karyawan. Sikap yang ditunjukkan oleh karyawan pada pekerjaan 

yang diberikan memperlihatkan tingkat ketertarikan mereka terhadap 

pekerjaan yang diberikan tersebut. Sementara kepribadian yang ditunjukkan 

karyawan selama bekerja memperlihatkan sifat karyawan tersebut di dalam 

bergaul dengan orang lain. Sedangkan motif menunjukkan faktor yang 

melatar belakangi karyawan mempunyai keinginan untuk bekerja di dalam 

perusahaan. Minat karyawan terhadap pekerjaan yang diberikan 

memperlihatkan tingkat kesukaan karyawan terhadap pekerjaan yang 

diberikan. Faktor pengalaman juga bisa menjadi cerminan karakter individu 

karyawan karena faktor pengalaman bisa menjadi gambaran tingkat 
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kematangan karyawan dalam bekerja di perusahaan dan harapan merupakan 

sesuatu yang ingin didapatkan para karyawan selama bekerja di perusahaan. 

Hasil penelitian pada PT Polysindo Eka perkasa Kaliwungu memperlihatkan 

para karyawan mempunyai sikap dan kepribadian yang baik di dalam 

memandang pekerjaan yang diberikan dan dalam pergaulan di dalam 

perusahaan. Para karyawan juga mempunyai motif dan harapan yang tinggi 

terhadap pekerjaan yang dihadapi, sehingga mereka mempunyai minat yang 

tinggi untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan tersebut, apalagi 

ditambah adanya pengalaman yang dimiliki dalam mengerjakan tugas maka 

akan menambah motivasi mereka untuk menjalankannya. Apa yang 

ditunjukkan oleh para karyawan tersebut menunjukkan adanya keinginan 

untuk bekerja secara baik di dalam perusahaan sehingga kinerja mereka akan 

lebih meningkat. Karakteristik individu yang mampu meningkatkan kinerja 

karyawan sesuai teori dari Panggabean (2004:19) yang menyatakan kinerja 

karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu karakteristik 

individu. 

Hasil penelitian juga memperlihatkan karakteristik organisasi 

mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap kinerja karyawan PT 

Polysindo Eka Perkasa Kaliwungu, karena didapat hasil uji parsial sebesar 

6,325 dengan sign. 0,000 < tingkat sign. α = 0,05. Para karyawan yang 

bekerja di dalam perusahaan seperti PT Polysindo Eka Perkasa Kaliwungu 

secara otomatis mereka akan menjadi bagian atau anggota dari perusahaan 

tersebut. Perusahaan memang memang tak ubahnya seperti organisasi, 
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dimana untuk menciptakan organisasi yang kuat diperlukan anggota 

organisasi yang mempunyai komitmen untuk memajukan organisasi dan 

selalu menjalankan kebijakan atau peraturan yang ditetapkan dalam 

organisasi. Karakteristik organisasi dapat dilihat melalui kebijakan kultur 

atau kebijakan organisasi dan lingkungan kerja yang harmonis. Pada 

umumnya suatu organisasi memang diperlukan adanya suatu kebijakan atau 

peraturan sebagai landasan untuk mengatur para anggota dalam bertingkah 

laku di dalam organisasi. Komitmen para anggota organisasi untuk 

melaksanakan kebijakan atau peraturan memang dapat menciptakan suatu 

situasi yang aman dan nyaman di dalam organisasi. Akan tetapi yang 

menjadi permasalahan adalah sejauhmana kebijakan yang dibuat tersebut 

mengikat atau mengatur karyawan. Peraturan organisasi yang terlalu 

mengikat dan mengatur anggotanya akan memberatkan anggota tersebut 

untuk menjalankannya sehingga dapat menurunkan komitmen para anggota 

organisasi terhadap organisasi. Hubungan yang harmonis antara anggota 

organisasi di dalamnya juga menjadi cerminan kondisi di dalam organisasi. 

Adanya hubungan yang harmonis antar anggota organisasi akan 

menciptakan suasana yang penuh keakraban dan kekeluargaan di dalam 

organisasi. Karakteristik organisasi yang mampu meningkatkan kinerja para 

karyawan PT Polysindo Eka Perkasa Kaliwungu menunjukkan jika 

kebijakan yang dibuat perusahaan mengikat tetapi tidak kaku atau fleksibel 

sehingga tidak memberatkan para karyawan dalam menjalankannya bahkan 

dapat menumbuhkan komitmen karyawan untuk tetap menjalankannya. Di 
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dalam perusahaan juga menunjukkan adanya hubungan yang terjalin 

harmonis antar karyawan dan karyawan dengan pimpinan. Kondisi yang 

tercipta ini akan membuat kerjasama antar karyawan dan karyawan dengan 

pimpinan dapat berjalan baik sehingga dapat membantu para karyawan 

untuk meningkatkan kinerjanya. Karakteristik organisasi yang mampu 

meningkatkan kinerja karyawan sesuai teori dari Panggabean (2004:19) 

yang menyatakan kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah 

satunya yaitu karakteristik organisasi. Menurut Gibson (1996:8) dikutip 

Sugito dan Nurjannah (2004:695), karakteristik organisasi merupakan 

faktor-faktor lingkungan kerja individu yang mendorong prestasi kerja. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka karakteristik organisasi adalah faktor-

faktor lingkungan kerja individu yang mendorong prestasi kerja dalam 

organisasi secara komprehensif. 

Karakteristik pekerjaan juga berpengaruh secara bermakna terhadap 

kinerja karyawan PT Polysindo Eka Perkasa Kaliwungu, karena didapat 

hasil uji parsial sebesar 9,768 dengan sign. 0,000 < tingkat sign. α = 0,05. 

Setiap karyawan yang bekerja di dalam suatu perusahaan tentu akan 

menghadapi atau menjalankan pekerjaan yang bisa saja sama atau berbeda 

antara satu dengan lainnya tergantung dari bagian atau departemen masing-

masing. Para karyawan seringkali mempunyai perbedaan dalam memandang 

karakter pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. Perbedaan ini didasari 

oleh beberapa faktor seperti tingkat pengalaman karyawan dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan. Para karyawan yang lebih 
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berpengalaman tentu akan lebih mudah untuk mengerjakannya, sedangkan 

para karyawan yang belum berpengalaman akan menemui banyak kesulitan 

dalam mengerjakannya. Jadi disini faktor lama bekerja bisa mempengaruhi 

karyawan dalam memahami suatu karakteristik pekerjaan. Dalam 

memahami karakteristik suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan berbagai 

langkah seperti perlu mengidentifikasi pekerjaan yang diberikan, dimana 

untuk dapat mengidentifikasinya diperlukan informasi mengenai pekerjaan 

yang diberikan tersebut, semakin banyak informasi yang didapat maka 

pekerjaan yang diberikan akan semakin teridentifikasi, selain itu juga perlu 

mengetahui signifikansi tugas yaitu melihat sejauh mana diri sendiri 

memandang arti pentingnya pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. 

Besarnya derajat otonomi atau tanggung jawab yang terkandung di dalam 

pekerjaan yang diberikan juga perlu untuk diketahui. Umpan balik yaitu 

informasi mengenai baik buruknya hasil pekerjaan yang dilakukan juga 

layak untuk diketahui. Hasil penelitian yang dilakukan pada PT Polysindo 

Eka Perkasa Kaliwungu memperlihatkan para karyawan memahami dengan 

pekerjaan yang diberikan karena mereka mendapatkan informasi yang cukup 

terhadap pekerjaan yang diberikan. Para karyawan juga siap menerima 

otonomi dan tanggung jawab yang dibebankan karena mereka mempunyai 

kemampuan untuk melaksanakannya. Para karyawan juga mempunyai 

keyakinan pekerjaan yang dihadapi akan memberikan hasil yang lebih baik 

di masa mendatang, selain itu para karyawan juga mendapatkan informasi 

mengenai hasil evaluasi pekerjaan mereka, sehingga hasil evaluasi tersebut 
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bisa digunakan untuk lebih meningkatkan kualitas kerjanya. Dari hasil yang 

didapat ini memperlihatkan para karyawan siap menjalankan pekerjaan yang 

diberikan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya di dalam 

perusahaan. Karakteristik pekerjaan yang mampu meningkatkan kinerja 

karyawan sesuai teori dari Panggabean (2004:19) yang menyatakan kinerja 

karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu karakteristik 

pekerjaan. Menurut Sugito dan Nurjannah (2004:692), karakteristik 

pekerjaan merupakan sifat tugas yang meliputi besarnya tanggung-jawab 

dan macam-macam tugas yang diemban oleh tenaga kerja. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik pekerjaan 

adalah sifat tugas yang meliputi besarnya tanggung-jawab dan macam-

macam tugas yang diemban oleh tenaga kerja beserta umpan baliknya. 

Secara umum karakteristik pekerjaan itu sendiri membuat seorang pekerja / 

karyawan menemukan kepuasan yang selanjutnya akan lebih memotivasi 

karyawan dari pada jika karakteristik tersebut tidak ada dalam sebuah 

pekerjaan. Kemudian, karakteristik pekerjaan yang berbeda memerlukan 

persyaratan kecakapan, identitas tugas, signifikansi tugas serta derajad 

otonomi yang berbeda pula. Perbedaan karakteristik yang melekat pada 

pekerjaan memerlukan tipe-tipe pekerja yang tepat sesuai dengan spesifikasi 

kerja yang ada. Karakteristik ini akan berpengaruh pada karakteristik 

personal, sehingga dapat memperluas kebutuhan tenaga kerja yang tumbuh 

terus untuk mempelajari pekerjaan baru, dan pada akhirnya dapat 

meningkatkan kinerja organisasi. 
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BAB  V 

 PENUTUP  

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh 

karakteristik individu, karakteristik organisasi dan karakteristik pekerjaan 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Polysindo Eka Perkasa di Kaliwungu, 

maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh antara karakteristik individu terhadap kinerja karyawan 

karena didapat hasil uji parsial sebesar 3,216 dengan tingkat signifikansi 

0,002. 

2. Ada pengaruh antara karakteristik organisasi terhadap kinerja karyawan 

karena didapat hasil uji parsial sebesar 6,325 dengan tingkat signifikansi 

0,000. 

3. Ada pengaruh antara karakteristik pekerjaan terhadap kinerja karyawan 

karena didapat hasil uji parsial sebesar 9,768 dengan tingkat signifikansi 

0,000. 

4. Secara bersama–sama karakteristik individu, karakteristik organisasi dan 

karakteristik pekerjaan mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan 

karena didapat hasil uji simultan sebesar 72,302 dengan tingkat 

signifikansi 0,000. Besarnya pengaruh antara karakteristik individu, 

karakteristik organisasi dan karakteristik pekerjaan terhadap kinerja 

karyawan adalah sebesar 74,3% (adjusted r square = 0,743), dengan 
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karakteristik pekerjaan sebagai variabel yang mempunyai pengaruh 

terbesar (korelasi parsial = 0,757). 

 

5.2 Saran 

Saran bisa disampaikan pada penelitian ini  adalah : 

1. Pihak manajemen perusahaan dalam mengeluarkan keputusan kenaikan 

gaji diharapkan lebih bijaksana agar bisa lebih diterima oleh semua 

karyawan. Dalam hal ini saran dan pendapat dari para karyawan perlu 

dijadikan sebagai masukan agar nantinya kebijakan kenaikan gaji yang 

dibuat dapat diterima oleh semua karyawan. 

2. Perusahaan dalam menerapkan peraturan pengangkatan karyawan baru 

masih belum konsisten. Hal semacam ini tentu harus dihilangkan demi 

menjaga rasa keadilan di dalam perusahaan. 

3. Ada beberapa karyawan yang belum menjalankan kebiasaan atau aturan 

seperti datang dan kembali kerja tepat waktu. Dalam hal ini diperlukan 

sanksi yang tegas untuk lebih mendisiplinkan para karyawan. 
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