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RINGKASAN 

 

Virginia Ariestin. Skripsi dengan judul Pengaruh Rotasi Kerja dan Supervisi 
Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Borongan di PT. Starfood International di 
Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa 
Timur (di bawah bimbingan Dr. Ir. Harsuko Riniwati, MP dan Dr. Ir. Nuddin 
Harahab, MP) 

 
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang 

sangat luas. Hal ini merupakan sumber daya terpendam yang berpotensi untuk 
dikembangkan khususnya sektor perikanan. Negara yang sedang berkembang 
memerlukan industrialisasi agar negara tersebut bisa tumbuh dan berkembang 
secara cepat.Perusahaan adalah wujud kolektivitas dari modal kerja 
keterampilan, kewirausahaan, kemampuan managerial dan yang terutama 
adalah sumber daya manusia sebagai aspek penggerak utama. Semua 
perusahaan mulai yang terkecil sampai dengan yang paling besar bahwa 
aktivitas yang mendasar adalah sumberdaya pada organisasi tersebut harus 
dikelola secara efektif.  

PT. Starfood International merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
pengolahan hasil laut dan memiliki banyak karyawan. Ditinjau dari pentingnya 
manajemen sumber daya manusia yang baik pada suatu organisasi, hal ini tentu 
diharapkan dapat diterapkan, sehingga dapat menambah kepuasan kerja 
karyawan khususnya karyawan borongan sebagai faktor penting dalam kegiatan 
produksi yang mengerjakan berbagai macam pekerjaan dan dihadapkan dengan 
supervisi yang berbeda-beda pula. Oleh sebab itu peneliti ingin mengkaji secara 
empiris apakah rotasi dan supervisi berpengaruh terhadap kepuasan kerja yang 
dimiliki karyawan borongan PT. Starfood International. 

Penelitian ini dilakukan di PT. Starfood International di Desa Kandang 
Semangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Adapun 
waktu penelitian yaitu mulai 15 Desember 2016 hingga 17 Januari 2017. Adapun 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : (1) 
Deskripsi rotasi kerja, supervisi dan kepuasan kerja karyawan borongan di 
PT.Starfood International, (2) Pengaruh rotasi kerja dan supervisi secara 
simultan terhadap kepuasan kerja karyawan borongan di PT. Starfood 
International Lamongan, (3) Pengaruh rotasi kerja dan supervisi secara parsial 
terhadap kepuasan kerja karyawan borongan di PT. Starfood International 
Lamongan, (4) Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan 
kerja karyawan borongan di PT. Starfood International Lamongan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
penjelasan (explanantory research). Jenis data yang digunakan adalah kualitatif 
dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data 
sekunder. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian kali ini adalah 
probability sampling dengan menerapkan simple random sampling, dengan 
populasi 238 karyawan dan jumlah sampel 80 orang karyawan. 

Deskripsi rotasi kerja, supervisi dan kepuasan kerja karyawan borongan 
berdasarkan distribusi jawaban responden, PT. Starfood International memiliki 
manajemen yang cukup bagus. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak hanya 
menerapkan rotasi kerja untuk situasi tertentu, tetapi juga adanya kegiatan 
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supervisi yang baik sehingga karyawan tidak hanya dituntut untuk bekerja tetapi 
perusahaan juga memikirkan kepuasan kerja karyawan. 

Hasil uji validitas didapatkan variabel rotasi kerja (X1) dan supervisi (X2) 
menunjukkan korelasi (r) hitung > r tabel (0,2199) sehingga semua item indikator 
yang digunakan dalam penelitian ini valid. Hasil uji reliabilitas dari variabel rotasi 
kerja (X1), supervisi (X2) dan kepuasan kerja (Y) menunjukkan nilai Cronbach’s 
Alpha lebih besar dari 0,60 dapat disimpulkan bahwa variabel rotasi kerja, 
supervisi dan kepuasan kerja dikatakan reliabel. 

Hasil uji asumsi klasik diawali dengan uji normalitas, disimpulkan grafik 
normal P-P Plot menyebar disekitar garis diagonal, grafik histogram berbentuk 
lonceng dan nilai Asymp. Sig sebesar 0,61 > 0,05, maka model regresi tidak 
terjadi normalitas. Hasil uji multikolinearitas diperoleh VIF dari kedua model <10 
dan tolerance> 0,1, sehingga dapat dikatakan model regresi bebas dari 
multikolinearitas, hasil ujiheteroskedastisitas dapat dilihat dari scatterplot yang 
mana pada scatterplot terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak 
membentuk pola yang jelas baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. 
Uji autokorelasi didapatkan nilai Asymp.sig.(2-tailed) > 0,05 pada uji Runs Test 
dengan demikian model regresi tidak terjadi autokorelasi. Dapat disimpulkan 
model regresi bebas dari semua asumsi dan layak digunakan. 

Hasil analisis regresi linear berganda didapatlkan persamaan Y = 0,511 + 
0,469 X1 + 0,379 X2 + e. Uji koefisien determinasi didapatkan nilai adjusted R² 
sebesar 56%. Hasil uji F, diperoleh nilai F hitung (50,529) > F tabel (3,12) maka 
H0 ditolak, hal ini menunjukkan adanya pengaruh secara simultan variabel bebas 
(rotasi kerja dan supervisi) terhadap kepuasan kerja karyawan. Hasil uji t 
(parsial) diketahui bahwa faktor yang berpengaruh nyata dan signifikan terhadap 
kepuasan kerja karyawan borongan PT. Starfood International yaitu semua 
variabel bebas rotasi kerja dan supervisi. Variabel yang berpengaruh dominan 
terhadap kepuasan kerja karyawan yaitu rotasi kerja dilihat dari sumbangan 
efektif yang lebih besar dari pada supervisi. 

Saran yang dapat diberikan pada instansi adalah hasil menunjukkan 
variabel rotasi kerja dan supervisi merupakan variabel yang berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan borongan PT. Starfood 
International, sehingga perlu dipertahankannya supervisi yang baik dan 
perencanaan rotasi kerja yang lebih baik lagi agar berdampak positif terhadap 
kepuasan kerja karyawan. Bagi pemerintah diharapkan penelitian ini dapat 
dijadikan masukan dan pertimbangan dalam membuat kebijakan yang 
menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dalam 
bekerja seperti faktor rotasi kerja dan supervisi. Bagi peneliti diharapkan dapat 
meneliti variabel lain diluar rotasi kerja dan supervisi, meskipun rotasi kerja dan 
supervisi sudah mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap kepuasan kerja 
sebesar 50,5%. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1       Latar Belakang 

  Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang 

sangat luas. Hal ini merupakan potensi sumber daya terpendam yang berpotensi 

untuk dikembangkan. Dalam kegiatan usaha perikanan, terlibat tiga unsur utama 

yaitu komoditas perikanan, lingkungan, dan manusia sebagai pengelolanya. 

Usaha dibidang perikanan khususnya perusahaan besar menyumbangkan 

pendapatan masyarakat dalam jumlah besar karena dapat membuka lapangan 

pekerjaan dan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. 

Negara yang sedang berkembang memerlukan industrialisasi agar 

negara tersebut bisa tumbuh dan berkembang secara cepat. Peranan sektor 

perikanan dalam pembangunan nasional terutama bisa dilihat dari fungsinya 

yaitu sebagai penyedia ekspor hasil perikanan, penyedia kesempatan kerja, 

peningkatan pendapatan nelayan atau pembudidaya ikan dan dalam 

kesempatan pembangunan daerah. Serta sebagai peningkatan kelestarian 

sumberdaya perikanan (DKP, 2009). 

Perusahaan adalah wujud kolektivitas dari modal kerja, keterampilan, 

kewirausahaan, kemampuan managerial dan yang terutama adalah sumber daya 

manusia sebagai aspek penggerak utama. Semua perusahaan mulai yang 

terkecil sampai dengan yang paling besar bahwa aktivitas yang mendasar 

adalah sumberdaya pada organisasi tersebut harus dikelola secara efektif. Jika 

sumberdaya manusia tidak dikelola secara efektif dipastikan perusahaan banyak 

gagalnya. Manajemen sumberdaya manusia jika dikelola dengan baik akan 

membuat usaha survive dan prospeknya cerah. Manajemen SDM meliputi hasil 

etos kerja, bakat, ketrampilan, dan sumberdaya lainnyaseperti pengetahuan, 

materi, dan energi (Riniwati, 2016). 
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  Sumber daya manusia di dalam setiap perusahaan merupakan hal yang 

penting. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor 

penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan dan 

sasarannya melalui usaha kooperatif. Manajemen sumber daya manusia adalah 

ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan 

efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. 

Tingkat keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat dari bagaimana organisasi 

tersebut mengelola sumber daya yang dimiliki (Hasibuan, 2000). 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset organisasi/perusahaan 

yang tidak tergantikan. Kecanggihan dan kemajuan teknologi menjadi tidak 

berarti jika tidak ada unsur manusia di dalamnya sebagai pelaksana/pelaku 

dalam mengoperasikan teknologi tersebut. Perkembangan teknologi yang terjadi 

saat ini tetap membutuhkan SDM yang mampu mengaplikasikan teknologi 

tersebut kedalam praktek organisasi. Kualitas SDM yang seperti apa dan dalam 

jumlah (kuantitas) berapa suatu organisasi/perusahaan harus merekrut dan 

mempekerjakannya, perlu adanya sistem perencanaan SDM yang baik dan 

terpercaya. Untuk menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif, 

dinamis, dan cenderung sulit diprediksi pada era global saat ini membutuhkan 

ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap, terampil, berkeahlian, 

dan responsip terhadap perubahan (Sunarta, 2011). 

Setiap perusahaan selalu mengharapkan karyawannya mempunyai 

prestasi, karena dengan memiliki karyawan yang berprestasi akan 

memberikansumbangan yang optimal bagi perusahaan. Langkah yang 

digunakan untuk meningkatkan prestasi karyawan adalah dengan melakukan 

rotasi pekerjaan terhadap karyawan, perusahaan juga dapat menetapkan 

kegiatan dan mengkoordinasikan tugas pelaksanaan tugas melalui pengarahan 
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dan umpan balik atau biasa disebut dengan supervisi yang dapat meningkatkan 

kepuasan kerja karyawan. 

Rotasi kerja adalah hal yang biasa dilakukan oleh perusahaan atau 

instansi untuk karyawan yang sudah lama bekerja, rotasi ini berfungsi sebagai 

sarana pembelajaran, penyegaran, sekaligus dapat menghilangkan kebosanan 

dari pekerjaan yang selama ini mereka jalani. Dengan rotasi kerja, para 

karyawan dapat memulai dengan tugas, fungsi dan tempat pekerjaan yang baru. 

Disinilah para karyawan mulai belajar, baik dalam tugas dan fungsi yang baru di 

dalam pekerjaannnya, maupun siap dalam menghadapi berbagai persoalan dan 

kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pekerjaannya, yang berbeda dengan 

tugas sebelumnya  (Santoso et.al, 2012). 

Dalam sebuah organiasi adanya supervisi sangatlah penting, supervisi 

merupakaan kegiatan yang mengkoordinasikan tugas pelaksaaan tugas melalui 

pengarahan dan umpan balik yang efektif dan efisien. Berdasarkan konsep 

supervisi yang dimaksud supervisi adalah pengawasan dan pembinaan yang 

dilakukan oleh pemimpin terhadap seluruh komponen untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan dengan indikator : pelaksanakan kunjungan, pembahasan hasil 

kunjungan, pembimbingan pelaksanaan tugas, membantu memecahkan 

masalah, melakukan monitoring, memberikan motivasi dalam bekerja, 

membangun kerjasama, dan mengadakan evaluasi (Sarjana, 2012). 

Menurut Fathoni (2006), kepuasan kerja adalah sebuah sikap emosional 

yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh 

moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Kepuasan ini dinikmati dalam 

pekerjaan luar pekerjaan dan kombinasi dalam dari luar pekerjaan. Menurut 

Kuswadi (2004), tujuan pengukuran kepuasan kerja adalah mengidentifikasi 

kepuasan karyawan secara keseluruhan, termasuk kaitannya dengan tingkat 

urutan prioritasnya (urutan faktor atau atributtolok ukur kepuasan yang dianggap 
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penting bagi karyawan), mengetahui persepsi setiap karyawanterhadap 

orangatau perusahaan, mengetahui atribut-atribut mana yang termasuk dalam 

kategori kritis yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan karyawan. 

PT. Starfood International merupakan perusahaan yang baru beridir pada 

tahun 2009 dan bergerak dalam pengolahan hasil laut seperti frozen produk 

perikanan, surimi, dan tepung ikan yang terintegrasi dan sangat peduli pada 

kepuasan pelangganserta memiliki hubungan bisnis jangka panjang dan 

kerjasama dengan mitra profesional yang sebagian besar berasal dari luar 

negeri. PT. Starfood International merupakan perusahaan yang berada di Jl. 

Deandles KM 76, Desa Kandang Semangkon, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. 

Ditinjau dari pentingnya manajemen sumber daya manusia yang baik 

pada suatu organisasi, hal ini tentu diharapkan dapat diterapkan pada masing-

masing organisasi, sehingga dapat menambah kepuasan kerja karyawan yang 

nantinya akan meningkatkan produktifiitas dari karyawan. Jika dalam 

pelaksanaan manajemen sumber daya manusia dapat berlangsung sesuai 

dengan prosedur, hal ini akan memudahkan perusahaan mencapai tujuan 

organisasinya. Pengelolaan atau memanajemen sumber daya manusia 

dibutuhkan oleh semua organisasi,baik berskala besar, menengah maupun kecil 

dan dilakukan secara professional agar dapat diwujudkan pemberdayaan 

(empowerment) manusia secara maksimal. 

Namun demikian, dalam menciptakan kepuasan kerja pada karyawan  

PT. Starfood International masih memiliki beberapa kendala yang dihadapi. Dari 

pra survei yang telah peneliti lakukan, kendala yang terdapat di perusahaan yaitu 

terdapat beberapa karyawan yang mengundurkan diri di tengah-tengah proses 

produksi sehingga menyulitkan perusahaan.Jadi peneliti melihat bahwa 

kepuasan kerja pada PT. Starfood International masih harus ditingkatkan 

kembali. 
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 Menurut data tenaga kerja produksi PT. Starfood International pada tahun 

2015 lalu, perusahaan memiliki total karyawan sebesar 408 orang yang dapat 

dilihat pada Tabel 1 berikut ini : 

Tabel 1.Tenaga kerja 
PT. Starfood International 

 

No Rincian 2016 

 Keterangan Jumlah 

L P 

1 Karyawan bulanan tetap 10 6 16 

 2 Karyawan harian tetap 26 3 29 

3 Karyawan kontrak 129 13 125 

4 Karyawan borongan - 238 238 

 Total  408 

 Sember : PT. Starfood Internasional, 2016 

 
  Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa jumlah tenaga kerja pada PT. 

Starfood International berjumlah 408 orang yang di dominasi oleh karyawan 

borongan dengan jumlah 238 orang. Karyawan borongan tersebut terdiri dari 

karyawan perempuan yang berasal dari masyarakat sekitar perusahaan dan 

memiliki peran penting dalam proses produksi di perusahaan ini, karyawan 

borongan dapat mengerjakan berbagai jenis pekerjaan yang berbeda tergantung 

produksi yang dilaksanakan oleh perusahaan, selain itu mereka juga dihadapkan 

kepada supervisi yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu kepuasan kerja 

karyawan terutama karyawan borongan harus dijaga agar proses produksi dapat 

berjalan dengan semestinya. 

  Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kepuasan kerja karyawan sangatlah penting, jika kepuasan kerja 

karyawan baik maka akan tercermin dari moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi 

kerja yang dimilki karyawan juga akan baik. Oleh sebab itu peneliti ingin 

mengkaji secara empiris apakah rotasi dan supervisi berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja yang dimiliki karyawan borongan PT. Starfood International. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagi berikut : 

1. Bagaimana deskripsi rotasi kerja, supervisi, dan kepuasan kerja dari 

karyawan borongan PT. Starfood International Lamongan? 

2. Bagaimana pengaruh rotasi kerja dan supervisi secara simultan terhadap 

kepuasan kerja karyawan borongan di PT. Starfood International Lamongan? 

3. Bagaimana pengaruh rotasi kerja dan supervisi secara parsial terhadap 

kepuasan kerja karyawan borongan di PT. Starfood International Lamongan? 

4. Variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja karyawan borongan di PT. Starfood International Lamongan? 

 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Atas dasar rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan menganalisis : 

1. Menjelaskan deskripsi rotasi kerja, supervisi, dan kepuasan kerja dari 

karyawan borongan PT. Starfood International Lamongan 

2. Pengaruh rotasi kerja dan supervisi secara simultan terhadap kepuasan 

kerja karyawan borongan di PT. Starfood International Lamongan. 

3. Pengaruh rotasi kerja dan supervisi secara parsial terhadap kepuasan kerja 

karyawan borongan di PT. Starfood International Lamongan. 

4. Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan borongan di  PT. Starfood International Lamongan. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai manfaat bagi : 

1. Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi 

perusahaaan dalam strategi pengembangan perusahaan dan pengambilan 

keputusan khususnya dibidang pengelolaan sumberdaya manusia, dalam 

rangka mencapai tujuan perusahaan dengan cara meningkatkan kepuasan 

kerja karyawan PT. Starfood International. 

2. Peneliti 

Sebagai referensi dan masukan dari pihak-pihak yang memerlukan informasi 

mengenai pengaruh rotasi dan supervisi terhadap kepuasan kerja karyawan. 

3. Akademik 

Sebagai tambahan wawasan, pengetahuan dan sumber informasi mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan serta sebagai 

rujukan untuk penelitian sejenis. 



2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Rotasi Kerja 

Pada Perusahaan sering sekali karyawan dipindahkan dari suatu 

pekerjaan ke pekerjaan lain yang biasa disebut dengan rotasi kerja. Dalam sub 

bab berikut akan menjelaskan tentang pengertian rotasi kerja, faktor-faktor yang 

mempengaruhi rotasi kerja dan indikator-indikator rotasi kerja. 

2.1.1 Pengertian Rotasi Kerja 

Menurut Riniwati (2016), rotasi pekerjaan dilakukan oleh para manajer 

dalam perusahaan baik terkait staff biasa maupun kalangan manajer, tujuannya 

agar terjadi perluasan kerja, pertumbuhan psikologis, kepuasan kerja dan lain-

lain. Rotasi pekerjaan pada pegawai mempunyai makna pegawai dipindahkan 

dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya tanpa harus merubah jenjang 

kepangkatan, posisi atau jabatan pegawai yang bersangkutan. Rotasi 

bermanfaat menghilangkansifat bosan terhadap pekerjaan yang dilaksanakannya 

selain itu bermanfaat bagi organisasi sebab karyawan menjadi kompeten di 

beberapa pekerjaan dibandingkan hanya satu pekerjaan yang diketahuinya. 

Mengetahui berbagai pekerjaan membantu citra diri karyawan, menyediakan 

pertumbuhan pribadi, dan membuat karyawan lebih berharga bagi organisasi. 

Rotasi kerja adalah hal yang biasa dilakukan oleh perusahaan atau 

instansi bagi karyawan, rotasi ini sering dilakukan bagi para karyawan yang 

sudah lama bekerja. Rotasi kerja merupakan sarana pembelajaran, penyegaran, 

sekaligus dapat menghilangkan kebosanan dari pekerjaan yang selama ini 

mereka jalani. Dengan rotasi kerja, para karyawan dapat memulai dengan tugas 

dan fungsi dan tempat pekerjaan yang baru. Di sinilah para karyawan mulai 

belajar, baik dalam tugas dan fungsi yang baru di dalam pekerjaannya, maupun 

sikap dalam menghadapi berbagai persoalan dan kesulitan dalam pekerjaannya, 
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yang berbeda dengan tugas di tempat pekerjaan sebelumnya (Santoso B dan 

Riyardi, 2012). 

Rotasi pekerjaan dapat diartikan sebagai perpindahan karyawan dari 

bidang tertentu menuju ke bidang lain dengan tingkatan dan tanggung jawab 

yang sama tetapi tidak merubah gaji. Prinsip fleksibilitas sering digunakan 

sebagai kunci sukses suatu organisasi atau perusahaan untuk menghadapi 

tantangan usaha baik internal maupun eksternal sehingga sistem yang 

digunakan adalah sistem rotasi (Nanda et. al, 2014). Selain itu kekuatan dari 

rotasi pekerjaan adalah rotasi kerja dapat mengurangi kejenuhan dan dapat 

meningkatkan motivasi dengan memperbanyak dan memperluas  jenis pekerjaan 

karyawan(Robbins, 2006). 

Dari beberapa teori para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rotasi 

kerja adalah sebuah istilah untuk mewakili kegiatan karyawan yang berpindah 

dari suatu bidang pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya atas perintah perusahaan 

dengan tujuan mengurangi kejenuhan karyawanakibat lamanya bekerja 

menekuni hal sama, selain itu rotasi kerja juga dapat memperluas pengetahuan 

dan menjadi sebuah pembelajaran untuk karyawan dapat belajar hal baru. 

2.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Rotasi Kerja 

Beberapa perusahaan banyak yang melakukan penggiliran dan 

pergantian pekerjaan, faktor-faktornya biasanya adalah perusahaan berusaha 

mengurangi kebosanan dengan memindahkan pekerjaan secara sistemastis dari 

suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Tindakan tersebut memberikan variasi, 

sehingga perusahaan memberikan kesempatan untuk karyawan melihat lebih 

banyak lagi dari pekerjaan keseluruhan, serta memberikan karyawan 

kesempatan untuk mempelajari keterampilan tambahan. Faktor lainnya adalah 

dari manfaat yang didapatkan perusahaan yaitu pekerja menjadi mampu 
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mengerjakan sejumlah pekerjaan yang berbeda-beda bila terjadi keadaan 

darurat (Strauss dan Sayles, 1997). 

The importance of job rotation has been long recognized in almost every 

corporate setting all around the world. Job rotation is an excellent way for the 

organizations to develop employees, managers andexecutives (Mohsan et.al, 

2012).Jadi Mohsan et.al (2012), mengatakan bahwa, pentingnya rotasi pekerjaan 

telah lama diakui di hampir setiap pengaturan perusahaan di seluruh Dunia. 

Rotasi pekerjaan adalah cara terbaik organisasi untuk mengembangkan 

karyawan, manajer dan eksekutif. 

It enables the training of employees to be backups for other employees so 

that the organizations have a more flexible work force and a ready supply of 

trained employees which serves as a competitive edge for the organizations 

(Mohsan et. al,2012). Hal ini memungkinkan pelatihan karyawan untuk backup 

karyawan lain sehingga organisasi memiliki tenaga kerja yang lebih fleksibel dan 

siap pasokan karyawan terlatih yang berfungsi sebagai keunggulan kompetitif 

bagi organisasi (Mohsan et. al, 2012). 

2.1.3 Indikator-indikator Rotasi Kerja 

Rotasi kerja adalah sebuah perubahan periodik karyawan dari suatu 

bidang pekerjaan ke bidang pekerjaan lainnya. Adapun langkah untuk mengukur 

rotasi pekerjaan digunakan tiga indikator yang dijelaskan olehNanda et.al (2014) 

adalah sebagai berikut: 

1. Tambahan kemampuan 

2. Tambahan pengetahuan  

3. Tingkat kejenuhan 

Hal tersebut sesuai dengan Eriksson dan Ortega (2002), yang pertama 

karyawan yang mengalami rotasi kerja akan memiliki berbagai pengalaman yang 

lebih luas. Semakin sering mengalami rotasi kerja, semakin banyak yang dia 
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pelajari. Teori ke dua, organisasi mendapatkan pelajaran tentang karyawannya 

dan mengamati kinerja mereka. Karena itu semakin sering melakukan rotasi, 

organisasi dapat mengetahui posisi yang paling tepat bagi karyawannya. Teori 

terakhir, rotasi kerja dapat mengurangi bahkan menghilangkan rasa bosan, lelah, 

jenuh karena pekerjaan yang semacam. Dengan demikian rotasi kerja yang 

teratur dapat memotivasi dan mempertahankan kepuasan kerja karyawan. 

Melalui rotasi kerja para manajer dalam organisasi dapat secara lebih 

efektif dalam memanfaatkan tenaga kerja secara efektif dan efisien, adapun 

indikator rotasi pekerjaan menurut Indrayati (2014) yaitu : 

1. Tingkat kejenuhan 

2. Tambahan pengetahuan, keterampilan, dan kompensasi 

3. Persiapan manajemen 

4. Pilihan rotasi kerja yang tepat 

5. Pengembangan  hubungan sosial 

Hal tersebut sesuai dengan Kaymaz (2010), rotasi pekerjaan akan 

mengurangi kebosanan, mempersiapkan karyawan untuk sistem manajemen 

yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan. Tujuan dan manfaat dari rotasi pekerjaaan tidak hanya 

dirasakan langsung oleh karyawan karena perusahaan juga merasakan manfaat 

tidak langsung karena karyawan rentan akan keterampilan dan manajemen yang 

lebih luas dan lentur dalam penjadwalan kerja, penyesuaian diri karyawan atas 

perubahan, dan mengisi kekosongan personalia. 
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2.2 Supervisi 

Supervisi adalah kegiatan yang sangat penting dalam proses produksi 

agar kegiatan produksi berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan 

perusahan. Dalam sub bab berikut akan menjelaskan tentang pengertian 

supervisi, unsur-unsur supervisi, dan indikator-indikator supervisi. 

2.2.1 Pengertian Supervisi 

Menurut Riniwati (2016), supervisi atau yang biasa dikenal dengan istilah 

coaching di suatu perusahaan adalah bimbingan kepada seluruh karyawan untuk 

meningkatkan informasi, keahlian, mutu, dan efektifitas. Supervisi sangat perlu 

dilakukan dalam perusahaan, biasanya dilakukan oleh manajer yang umumnya 

berada pada koordinasi manajer menengah. Supervisor mengupayakan agar 

para petugas pelaksana dilapangan dapat melaksanakan rencana dan kebijakan 

yang telah ditetapkan. Supervisor merupakan manajer tingkat pertama yang 

berhubungan langsung dengan para karyawannya. 

Supervisi yang dilakukan oleh seorang pengawas atau supervisors  

kegiatan yang mengatur pekerjaan seorang atau lebih bawahannya dan 

bertanggung jawab untuk hasil kerjanya. Seorang pengawas adalah seseorang 

yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan. Sebelum melakukan 

supervisi penting adanya latihan pengawas, dalam prakteknya biasanya 

dipusatkan pada tingkat bawah dan apa yang disebut pengembangan pemimpin 

(excecutive development) pada tingkat tengah atau tingkat tinggi (Moekijat, 

1991). 

Supervisi adalah pekerjaan manajemen, dan seorang manager 

bertanggung jawab atas perencanaan (planning), pengarahan (directing), 

pengkoordinasian (coordinating), dan pengendalian (controlling) kegiatan-

kegiatan sekelompok karyawan dalam memberikan bimbingan bagi usaha 

mereka bersama untuk mencapai tujuan yang di inginkan bersama. Pengertian 
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tersebut cocok untuk kegiatan supervisi dari tingkat atas sampai dengan tingkat 

bawah, yang membedakan adalah penyusunan kebijaksanaan dan tingkat 

tanggung jawab (Black, 1994). 

Dari pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan supervisi adalah 

sebuah kegiatan yang biasanya dibawahi oleh manajer tingkat pertama yang 

langsung berhubungan dengan karyawan untuk melakukan pengawasan dan 

memberikan pengajaran kepada karayawan agar pelaksanaan produksi sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dari kegiatan supervisi tersebut diharapkan 

ada timbal balik dari karyawan agar produksi lebih efektif dan efisien. 

2.2.2 Unsur-Unsur Supervisi 

MenurutHidayat (2008), unsur - unsur supervisi adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan instruksi kepada asisten 

Para asisten harus diberitahu tanggung jawab mereka dan tujuan prosedur 

yang mereka laksanakan. Mereka harus diberitahu hal-hal yang 

kemungkinan berpengaruh terhadap sifat, lingkup, dan saat prosedur yang 

harus dilaksanakan. Seperti sifat bisnis yang bersangkutan dengan 

penguasaan dan masalah-masalah akuntan dan audit. 

b. Menjaga penyampaian informasi masalah-masalah penting yang dijumpai 

dalam audit 

Auditor yang bertanggungjawab akhir untuk setiap audit harus mengarahkan 

asisten untuk mengemukakan pertanyaan akuntansi dan auditing. Signifikan 

yang muncul dalam audit sehingga auditor dapat menetapkan seberapa 

signifikan masalah tersebut. 

c. Mereview pekerjaan yang dilaksanakan 

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh asisten harus di review untuk 

menentukan apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan secara memadai 
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dan auditor harus menilainya apakah hasilnya sejalan dengan kesimpulan 

yang disajikan dalam laporan auditor. 

d. Menyelesaikan perbedaan pendapat diantara staf audit kantor 

Audirot yang bertanggung jawab akhir mengenai audiitnya dan asistennya 

harus menyadari prosedur yang diikuti jika terdapat perbedaan pendapat 

mengenai masalah akuntansi dan auditing di antara personel Kantor 

Akuntan Publik yang terlibat dalam audit. Luasnya supervisi memadai dalam 

suatu keadaan tergantung atas banyak faktor, termasuk kompleksitas dan 

kualifikasi orang yang melaksanakan audit. 

Menurut Black (1994), supervisi adalah kegiatan mengarahkan,unsur-

unsur nya adalah sebagai berikut : 

a. Memberi pengarahan yang sempurna 

Mengarahkan adalah inti pekerjaan supervisi, yaitu memberikan perintah 

atau memberitahu bawahan secara tepat tentang apa yang supervisor 

inginkan untuk dikerjakan. Hal tersebut menjadi latihan untuk karyawan dan 

jalan supervisor untuk  mengoreksi pretasi yang tidak sesuai, sehingga 

dengan demikian tugas dapat menjadi lebih efektif. 

b. Memberi nasihat dan penyuluhan 

Seorang karyawan akan kepada supervisor jika ia membutuhkan 

pertolongan, seorang supervisor yang berpengalaman akan mengolah seni 

mendengarkan dan berusaha keras untuk memberikan pertolongan. Selain 

itu perlu adanya penyuluhan pada tindakan supervisi, penyuluhan adalah 

bagian yang tak terpisahkan dari penugasan kepemimpinan. 

c. Memotivasi 

Kegiatan supervisi berorientasi pada hasil dan harus memotivasi 

karyawannya untuk mencapai sasaran tersebut. 
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d. Pelatihan dan pemahiran 

Seorang supervisor menetapkan standar prestasi karyawan dan menilai hasil 

pekerjaan mereka. Untuk karyawan baru harus diberikan instruksi mengenai 

metode kerja perusahaan dan standar kerjanya. Pelatihan mencakup 

keterampilan mengenai berbagai metode mengajar dan bagaimana 

menggunakan metode tersebut. 

e. Mendelegasi 

Supervisi adalah kegiatan untuk mengelola sumberdaya tertentu, termasuk 

orang, uang, bahan, dan mesin. Dengan pendelegasian yang baik maka 

supervisi yang dilakukan oleh supervisor menjadi lebih ringan. Supervisor 

harus merencana, mengorganisai dan mengarahkan berbagai pekerjaan.  

f. Pengendalian 

Pengendalian pekerjaan yang efektif memudahkan pekerjaan supervisor dan 

memungkinkan supervisor untuk memastikan agar setiap bawahan berkerja 

dengan memuaskan. 

2.2.3 Indikator-indikator Supervisi  

Menurut Boiman et. al (2013), supervisi terbagi atas kegiatan-kegiatan 

terencana seorang manajer melalui aktifitas seperti : 

1. Bimbingan 

2. Pengarahan 

3. Observasi 

4. Motivasi 

5. Evaluasi 

Hal tersebut diberikan kepada para staf dalam melaksanakan kegiatan 

atau tugas sehari-hari. Supervisor yang yang efektif dapat membantu 

menciptakan lingkungan kerja yang dapat menimbulkan kepuasan kerja yang 
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tinggi bagi para karyawan yang pada gilirannya mempengaruhi mutu kehidupan 

mereka. 

Menurut Hidayat (2008), ada tiga aspek utama tindakan supervisi yang 

direkomendasikan AECC yaitu: 

1. Supervisor hendaknya menunjukkan sikap kepemimpinan dan monitoring 

yang kuat. Rincian aktivitasnya yang disarankan AECC adalah: 

a. Supervisor sering memberikan feefback yang jujur, terbuka dan interaktif 

kepada auditor junior dibawah supervisinya. 

b. Supervisor memperhatikan pesan-pesan tak langsung dari auditor junior 

dan jika yang disampaikan adalah ketidakpuasan, secara langsung 

supervisor menanyakan keadaan dan penyebabnya 

c. Supervisor meningkatkan konseling dan monitoring, misalnya 

memberikan pujian terhadap kinerja yang baik, memperlakukan auditor 

junior sebagai profesional, membantu auditor junior untuk menemukan 

peluang kerja masa datang dan memperdulikan minat seerta rencana 

auditor junior. 

d. Supervisor dituntut mampu menjadi panutan sebagai profesional 

dibidangnya, mampu menumbuhkan kebanggaan akan profesi dan 

menunjukkan kepada klien dan masyarakat akan peran penting profesi 

yuang digeluti tersebut. 

2. Supervisor hendaknya menciptakan kondisi kerja yang mendorong 

tercapainya kesuksesan. Rincian aktivitas yang disarankan AECC adalah : 

a. Menumbuhkan sikap mental pada auditor junior untuk bekerja dengan 

benar sejak awal dan menciptakan kondisi yang yang memungkinkan hal 

terjadi. Hal tersebut bisa dilaksanakan dengan menjelaskan suaru 

penugasan kepada auditor junior secara gamblang, mengalokasikan 

waktu yang cukup dalam penugasan yang rumit sehingga bisa 
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terselesaikan dengan baik, menampung semua keluhan akan hambatan 

yang dihadapi termasuk diantaranya hambatan budgeter, dan 

menjelaskan bagaimana suatu bagian penugasan sesuai dengan 

penugasan keseluruhan serta senantiasa mengawasi auditor junior 

sampai penugasan selesai. 

b. Mendistribusikan tugas dan beban secara adil dan sesuai dengan tingkat 

auditor junior. 

c.  Meminimalkan stress yang berkaitan dengan pekerjaan. 

3. Supervisor hendaknya memberikan penugasan yang menantang dan 

menstimulasi terselesaikannya tugas. Rincian aktivitas yang disarankan 

AECC adalah : 

a. Supervisor mendelegasikan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan 

dan kesiapan karyawan 

b. Memaksimalkan kesempatankemampuan auditor junior untuk 

menggunakan kemampuan verbal, baik lisan maupun tulisan, berpikir 

kritis dan menggunakan teknis analisis serta membantu auditor junior 

untuk meningkatkan kemampuan terebut. 

 
2.3 Kepuasan Kerja 

Dalam melakukan pekerjaan sangatlah penting agar karyawan memiliki 

kepuasan pekerjaan. Dalam sub bab berikut akan menjelaskan tentang 

pengertian kepuasan kerja, teori kepuasan kerja, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja. 

2.3.1 Pengertian Kepuasan Kerja 

Menurut Sarjana (2012), kepuasan kerja adalah sebuah perasaan positif 

atau negatif seseorang tentang berbagai aspek pekerjaan. Hal tersebut berarti 

seseorang dengan tingkat kepuasan yang tinggi memiliki perasaaan-perasaan 
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positif tentang pekerjaan. Sementara seseorang yang tidak puas dengan 

pekerjaannnya akan memiliki perasaan negatif terhadap pekerjaan. Perasaan 

positif terhadap pekerjaan dapat meningkatkan gairah kerja dan produktifitas 

kerja, sebaliknya perasaan negatif terhadap pekerjaan dapat menurunkan 

semangat kerja dan produktivitas kerja. Kepuasan kerja mempresentasikan 

pengertian individu atau merasakan kualitas pekerjaan seseorang dan 

pengalaman kerja seseorang. 

Sementara itu menurut Sutrisno (2011), menyatakan bahwa kepuasan 

kerja karyawan merupakan masalah penting yang harus diperhatikan dalam 

hubungannya dengan produktivitas kerja karyawan dan ketidak puasan sering 

dikaitkan dengan tingkat tuntutan dan keluhan pekerjaan yang tinggi. Selain itu 

Menurut Robbins (1996), kepuasan kerja adalah suatu sikap umum terhadap 

pekerjaan seseorang, selisih antara banyaknya ganjaran yang diterima 

seseorang pekerja dan banyaknya yang mereka yakini seharusnya yang mereka 

terima. 

Dari beberapa teori para ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

kepuasan kerja adalah sebuah rasa positif yang timbul pada karyawan tentang 

pekerjaan yang sedang atau telah dikerjakan. Rasa tersebut tercermin dari sikap 

karyawan tersebut melakukan pekerjaan dan berpengaruh terhadap hasil dari 

pekerjaaan tersebut. 

2.3.2 Teori Kepuasan Kerja 

Dalam mempelajari kepuasan kerja terdapat beberapa teori tentang 

kepuasan kerja yang secara umum dikenal menurut  (Wexley dan Yuki) seperti 

yang dikutip oleh As’ ad (2001): 

1. Discrepancy Theory (Teori Perbedaan) 

Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih 

antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. Menurut teori 
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ini, apabila terjadi perbedaan antara yang seharusnya didapatkan karyawan dan 

apa yang diharapkan, maka ketidakpuasan akan terjadi. 

2. Equity Theory (Teori Keadilan) 

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

tidak puas, tergantung apakah dia merasakan keadilan (equity) atau tidak atas 

suatu situasi. Perbedaan equity dan inquity atas suatu situasi diperoleh orang 

dengan cara membandingkan dirinya dengan orang yang sekelas, sekantor, 

maupun tempat lain. Menurut teori ini elemen-elemen dari equity ada tiga, yaitu : 

a. Input 

Input yaitu segala sesuatu yang berharga yang dirasakan karyawan sebagai 

sumbangan terhadap pekerjaan 

b. Outcomes 

Outcomes yaitu segala sesuatu yang berharga yang dirasakan karyawan 

sebagai hasil dari pekerjaannya 

c. Comparison Persons 

Comparison Persons yaitu orang lain yang dijadikan perbandingan rasio 

input-out comes yang dimilikinya dengan milik kita. Comparisons Pesons 

bisa berupa seseorang diperusahaan yang sama atau ditempat lain, atau 

bisa pula dengan dirinya sendiri di masa waktu lampau.Menurut teori ini, 

setiap karyawan akan membandingkan ratio input-outcomes orang lain    

(Comparison Persons). Sehingga apabila perbandingan tersebut dirasakan 

adil (equity) maka karyawan tersebut merasa puas. Tetapi apabila 

ketidakadilan menyebabkan dua kemungkinan yaitu over 

competationinequity (ketidakadilan yang menguntungkan dirinya) dan under 

competationinequity (ketidakadilan yang menguntungkan karyawan lain 

menjadi pembanding). 
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3. Two Factory (Teori Dua Faktor) 

Prinsip dari teori ini ialah bahwa ketidakpuasan kerja (job dissatisfaction) 

itu merupakan dua hal yang berbeda. Artinya kepuasan dan ketidakpuasan 

terhadap pekerjaan itu bukan merupakan variabel yang beruntun. Terdapat dua 

situasi yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap pekerjaannya, yaitu 

kelompok satisfier ialah faktor-faktor atau situasi yang dibuktikannya sebagai 

sumber kepuasan kerja yang terdiri dari pencapaian hasil, pengakuan pekerjaan, 

tanggung jawab, dan pengembangan. Adanya faktor ini akan menimbulkan 

kepuasan pada diri sesorang, tetapi dengan tidak adanya faktor ini akan 

menimbulkan ketidakpuasan.Sedangkan dissatisfieds (hygiene factor) ialah 

faktor-faktor yang terbukti menjadi sumber ketidakpuasan yang terdiri 

darikebijakan perusahaan, kondisi kerja, keamanan kerja, dan status. Perbaikan 

terhadap kondisi maupun situasi ini akan mengurangi atau menghilangkan 

ketidakpuasan, tetapi tidak akan menimbulkan kepuasan karena bukan sumber 

kepuasan. 

2.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepuasan Kerja 

Para ahli sosial menganggap bahwa suatu pekerjaan memuaskan jika 

ada keselarasan antara sifat-sifat pekerjaaan dan kebutuhan-kebutuhan orang 

tersebut. Tetapi seiring berjalannya waktu semakin banyak penelitian yang 

menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menentukan kepuasan lebih rumit dari itu.  

Menurut  Strauss G dan Sayles (1996), faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja adalah sebagai berikut : 

1. Pengharapan 

Jika seseorang pekerjaan yang menantang (baik bayarannya) tetapi 

seseorang tersebut tidak mendapatkannya maka seseorang tersebut akan 

menjadi tidak puas. Jika seseorang mengharapkannya membosankan            
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(rendah bayarannya) dan ternyata memang sesuai dengan kenyataan, maka 

rasa kecewa yang didapatkan akan sedikit. 

2. Penilaian diri 

Jika seseorang menganggap dirinya sebagai orang yang puas (orang yang 

dapat menyesuikan diri dengan baik) maka seseorang tersebut tidak akan 

bersedia mengakui bahwa pekerjaan tersebut membuatnya kesal. Jika 

sesorang memiliki watak periang, maka hal tersebut akan tercermin dalam 

sikapnya terhadap pekerjaan. 

3. Norma-norma sosial 

Kepuasan terhadap pekerjaan mungkin dapat diperoleh dari pendapat orang 

lain, misalnya jika orang lain menganggap pekerjaan yang kita kerjakan baik 

atau penting maka kemungkinan kita akan lebih puas terhadap apa yang kita 

kerjakan tersebut. 

4. Perbandingan-perbaandingan sosial 

Kepuasan terhadap pekerjaan dapat juga ditentukan oleh teman atau orang 

di sekitar kita, misalnya jika teman atau orang disekitar kita memiliki 

pekerjaan lebih menarik dari pekerjaan kita maka kemungkinan kita akan 

merasa tidak puas. 

5. Hubungan input/output 

Kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya tergantung bagaimana 

penilainnya mengenai apa yang telah dikerjakan (input) dan apa yang telah 

didapatkan dari pekerjaan tersebut (output). Jika input yang telah dikerjakan 

tidak berhasil mendapatkan output yang diharapkan maka seseorang akan 

merasa kurang puas. 

6. Keikatan 

Kepuasan dapat diperoleh dari pilihan yang kita jatuhkan, misalnya jika 

seseorang memilih pekerjaan dari sejumlah pekerjaan yang ditawarkan  dan 
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ternyata pekerjaan tersebut kurang menguntungkan maka keterikatan dan 

kepuasan yang dihasilkan akan semakin kuat jika keputusan tersebut 

diketahui oleh orang lain. 

7. Dasar pemikiran 

Kepuasan dapat diciptakan oleh dasar pemikiran seseorang, misalnya jika 

orang disekitar kita menganggap gaji itu penting maka kita juga akan berfikir 

hal yang sama. 

   Menurut Luthans (2006), menunjukkan adanya 6 faktor penting yang 

mempengaruhi kepuasan kerja pegawai yaitu: 

a. Pekerjaan itu sendiri 

Sejauhmana pegawai memandang pekerjaannya sebagai pekerjaan yang 

menarik, memberikan kesempatan untuk belajar, dan peluang untuk 

menerima tanggung jawab. 

b. Upah atau gaji 

Merupakan jumlah balas jasa finansial yang diterima pegawai dan tingkat 

dimana hal ini dipandang sebagai suatu hal yang adil dalam organisasi. 

c. Kesempatan untuk kenaikan jabatan/ promosi 

Promosi akan memberikan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi, 

tanggung jawab yang lebih banyak, dan status sosial yang meningkat. 

Apabila promosi dibuat dengan cara yang adil diharapkan mampu 

memberikan kepuasan kepada pegawai. 

d. Supervisi 

Merupakan kemampuan penyelia untuk memberikan bantuan secara teknis 

maupun memberikan dukungan 

e. Rekan kerja 

Merupakan suatu tingkatan dimana rekan kerja memberikan dukungan. 

Tingkat keeratan hubungan mempunyai pengaruh terhadap mutu dan 
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intensitas interaksi yang terjadi dalam suatu kelompok. Kelompok yang 

mempunyai tingkat  keeratan yang tinggi cenderung menyebabkan para 

pekerja lebih puas berada dalam kelompok. Kepuasan timbul terutama 

berkat kurangnya ketegangan, kurangnya kecemasan dalam kelompok dan 

karena lebih mampu menyesuaikan diri dengan tekanan pekerjaan. 

f. Kondisi kerja 

Apabila kondisi kerja pegawai baik (bersih, menarik, dan lingkungan kerja 

yang menyenangkan) akan membuat mereka mudah menyelesaikan 

pekerjaannya. 

   Menurut As’ad (2001), faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 

dirangkum sebagai berikut: 

a. Faktor psikologi, merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan 

pegawai yang meliputi minat, ketentraman dalam kerja, sikap terhadap kerja, 

bakat, dan ketrampilan. 

b. Faktor sosial, merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial 

baik antara sesama pegawai, dengan atasannya, maupun pegawai yang 

berbeda jenis pekerjaannya. 

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

lingkungan kerja dan kondisi fisik pegawai, meliputi jenis pekerjaan, 

pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat, perlengkapan kerja, keadaan 

ruangan, suhu, penerangan, pertukaran udara, kondisi kesehatan pegawai, 

umur dan sebagainya. 

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

kesejahteraan pegawai yang meliputi sistem dan besarnya gaji, jaminan 

sosial, tunjangan, fasilitas, promosi, dan sebagainya. 
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2.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dari penelitian ini akan dijelaskan dalam Tabel 2 

berikut ini: 

Tabel 2. Penelitian Terdahulu 
 

No Peneliti Tahun Hasil Penelitian 

1. Sri Sarjana 2012 Pada penelitian terdapat pengaruh 
positif supervisi dan iklim organisasi 
secara bersama-sama terhadap 
kepuasan kerja guru SMK Swasta di 
Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten 
Bekasi. 

2. Faizan Mohsan 
Muhammad 
Musarrat Nawaz 
M. Sarfraz Khan 

2012 Pada penelitian ini rotasi kerja tidak 
mempengaruhi motivasi karayawan, 
sebaliknya rotasi kerja berpengaruh 
terhdapap komitemen dan 
keterlibataan karyawan. 

3. Rapina 
Hana Friska  

2011 Pada penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa secara keseluruhan komitmen 
organisasi dan tindakan supervisi 
memiliki pengaruh terhadap kepuasan 
kerja, dan pengaruhnya sebesar 20,3 
% dan sisanya 79,7% dipengaruhi oleh 
faktor lain. 

 
2.5 Kerangka Berpikir 

PT. Starfood International adalah perusahaan yang tergolong baru karena 

perusahaan baru berdiri pada tahun 2009. Meskipun baru, perusahaan sudah 

mampu memasarkan produk yang dihasilkan ke pasaran internasional. Selain 

sumber daya (bahan baku)sebagai faktor penting dalam sebuah industrialisasi 

terdapat hal lain yang lebih penting sebagai penggerak perusahaan yaitu sumber 

daya manusia. Karena sumber daya manusia adalah hal yang penting untuk 

perusahaan, sangat penting sekali untuk menjaga perasaan positif pada 

karyawan yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja pada karyawan akan tercermin 

dari rasa cintanya terhadap perusahaan, tepat waktu dalam bekerja dan lain-lain.  
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Dalam praktiknya, perusahaan juga memiliki kendala yaitu masih 

terdapatnya karyawan borongan yang tiba-tiba berhenti ditengah proses 

produksi. Seperti yang kita ketahui karyawan borongan tidak memiliki perjanjian 

yang tertulis dengan perushaan sehingga karyawan borongan dapat berhenti dan 

diberhentikan sewaktu-waktu. Karyawan borongan disini sangat penting bagi 

perusahaan karena banyak atau sedikitnya proses pada ruang produksi 

ditentukan oleh hasil kerja karyawan sehingga kepuasan kerja karyawan 

borongan penting untuk diperhatikan. 

Dengan adanya kepuasan kerja pada diri karyawan maka hal tersebut 

akan memberikan dampak positif terhadap perusahaan. Tetapi dalam 

mengerjakan pekerjaannya dalam kurun waktu yang lama tidak dipungkiri akan 

muncul perasaan jenuh dalam diri karyawan, maka perusahaan akan membuat 

keputusan seperti kebijakan rotasi kerja. Rotasi kerja disini adalah kegiatan 

karyawan yang berpindah dari suatu bidang pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya 

atas perintah perusahaan dengan tujuan mengurangi kejenuhan karyawan akibat 

lamanya bekerja menekuni hal sama, selain itu rotasi kerja juga dapat 

memperluas pengetahuan dan menjadi sebuah pembelajaran untuk karyawan 

dapat belajar hal baru. 

Pada saat karyawan menjalani rotasi kerja, maka karyawan tersebut akan 

dihadapkan dengan supervisi atau yang biasa dikenal dengan pengawas yang 

berbeda pula, Hal-hal tersebut akan mempengaruhi kepuasan kerja karyawan 

dan dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pengaruh dari rotasi kerja dan 

supervisi terhadap kepuasan kerja karyawan. Dari penjelasan tersebut maka 

diperolehkerangka pemikiran sebagai berikut: 
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Keterangan: 
 : Pengaruh secara parsial 
                   : Pengaruh secara simultan 
 
 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

Rotasi kerja (X1) 

1. Tingkat kejenuhan 
2. Tambahan 

pengetahuan, 
keterampilan, dan 
kompensasi 

3. Persiapan manajemen 
4. Pilihan rotasi kerja yang 

tepat 
5. Pengembangan  

hubungan sosial 

Supervisi (X2) 

1. Bimbingan 
2. Pengarahan 
3. Observasi 
4. Motivasi 
5. Evaluasi 

 

Kepuasan Kerja (Y) 

1. pencapaian hasil 
2. pengakuan pekerjaan 
3. tanggung jawab 
4. pengembangan 

 

PT. Starfood International 

Terdapat karyawan borongan yang berhenti ditengah proses 

produksi (kepuasan kerja terganggu) 



3. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian Skripsi ini dilaksanakan di PT. Starfood International yang 

bertempat di Jl. Deandles KM 76, Desa Kandang Semangkon, Paciran, 

Lamongan, Jawa Timur. Dimana perusahaan ini bergerak di bidang produksi 

produk perikanan seperti Surimi, Tepung ikan dan Pembekuan ikan. Sedangkan 

waktu penelitian ini yaitu mulai 15 Desember Tahun 2016 hingga 17 Januari 

2017. 

 
3.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kuantitatif adalah metode 

yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan 

data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau 

statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penjelasan 

(explanatory research). Penelitian explanatori adalah suatu jenis penelitian yang 

berusaha mencari pengaruh variabel tertentu  terhadap variabel yang lain. 

Penelitian explanatori adalah penelitian yang bertujuan untuk menelaah 

kausalitas antar variabel yang menjelaskan suatu fenomena tertentu (Zulganef, 

2008). 

 
3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang di perlukan dalam Penelitian Skripsi ini 

adalah data kualitatif dan data kuantitatif untukjenis data dan data primer dan 

data sekunder untuk sumber data, yang akan di jelaskan sebagai berikut : 
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3.3.1 Jenis Data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenisdata 

kualitatif dan kuantitatif. 

1. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam 

bentuk angka. Data kualitatif dalam penelitan ini yaitu gambaran umum 

lokasi penelitian, meliputi: sejarah singkat berdirinya perusahaan, letak 

geografis, struktur organisai, dan keadaan karyawan. 

2. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara 

langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan 

bilangan atau berbentuk angka. Dalam hal ini data kuantitatif yang 

diperlukan adalah: Jumlah penduduk Desa Kandang Semangkon, dan hasil 

angket atau kuisioner. 

3.3.2 Sumber Data 

Berdasarkan sumbernya, data yang akan dikumpulkan berupa sumber 

data primer dan sekunder sebagai penunjang informasi yang digunakan dalam 

penelitian, adapun sumber data primer dan sekunder yang akan dicari adalah 

sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Menurut Azwar (2013), Data primer diperoleh dari sumber pertama 

melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, 

observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang 

sesuai dengan tujuannya.Dalam penelitian ini data primer didapatkan dengan 

observasi, kuesioner dan wawancara. 

a. Observasi 

Menurut Narbuko dan Achmadi (2013), observasi adalah alat 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara 

sistematik gejala-gejala yang diselidiki. 
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Observasi yang akan dilakukan pada penelitian di PT. Starfood 

International yaitu melihat secara langsung kegiatan yang ada di perusahaan. 

Proses observasi ini langsung dilaksanakan ke objek penelitian guna 

mendapatkan data-data yang dibutuhkan tanpa mengikuti kegiatan produksi di 

PT. Starfood International.  

b. Wawancara 

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya 

atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan 

alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara)(Nazir, 

2003).Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu(Mulyana, 

2006). 

Dalam penelitian yang dilakukan di PT. Starfood International, wawancara 

dilaksanakan dengan bertatap muka secara langsung dengan karyawan. 

Wawancara dilakukan untuk menguatkan data guna mendukung tujuan 

penelitian. 

c. Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2009), kuesioner merupakan alat pengumpulan data 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Data yang diperoleh dari pengedaran kuesioner 

adalah  

- Identitas responden 

- Tanggapan atau jawaban-jawaban responden dan item-item yang diajukan 

dalam bentuk pertanyaan  
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Metode ini dilakukan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan rotasi, supervisi dan kepuasan kerja karyawan PT. Starfood 

international. Bentuk kuesioner tertutup, dimana karyawan hanya dapat memilih 

jawaban dengan pilihan jawaban yang telah disediakan. Kuesioner dapat dilihat 

pada Lampiran 1,sedangkan pemeriksaan kuesioner dapat dilihat pada Lampiran 

5 dalam Gambar a. Pemeriksaan kuesioner oleh pihak HRD. 

2. Sumber Data Sekunder 

Menurut Azwar (2013), data sekunder diperoleh dari sumber tidak 

langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. 

Pengambilan data sekunder yang digunakan untuk mengambil data adalah 

dengan cara studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian.  

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa 

keadaan umum lokasi penelitian, letak grografis dan topografis, keadaan lokasi 

PT. Starfood International, serta keadaan masyarakat sekitar, data 

kependudukan, denah lokasi Desan Kandang Semangkon dan dokumentasi. 

Sumber data didapat dari Kantor Kepala Desa Kandnag Semangkon serta PT. 

Starfood International, laporan atau Praktik Kerja Magang terdahulu serta 

literatur dari internet ataupun buku. Tujuan dari digunakannya data sekunder 

ialah untuk melengkapi data yang dibutuhkan.  

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

Untuk melakukan penelitian sangatlah penting untuk menentukan 

populasi dan sampel yang akan diteliti, berikut akan dijelaskan tentang populasi 

dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini : 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
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untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan borongan pada PT. 

Starfood International dengan total karyawan berjumlah 238 orang karyawan. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh semua 

populasi tersebut. Bila populasi jumlahnya besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil 

dari populasi (Sugiyono, 2010).Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan probability samplingdengan menerapkan simple random sampling. 

Teknik simple random samplingyaitu teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk 

dipilih menjadi anggota sampel dengan pengambilan sampel secara acak tanpa 

memperhatikan strata karena anggota populasi dianggap homogen. 

Agar sampel yang diperoleh representive atau dapat mewakili populasi, 

peneliti menggunakan rumus Slovin(Primyastanto, 2015), yaitu sebagai berikut: 

n =
𝑁

1+𝑁 (𝑒)²
 

Keterangan :  

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

e = Presentase kelonggaran kesalahan pengambilan sampel yang masih 

ditolerir (ketidaktelitian), dimana semakin kecil toleransi kesalahan semakin 

besar jumlah sampel yang dibutuhkan. 

 Dalam penelitian ini jumlah populasi karyawan borongan yang akan diteliti yaitu 

sebesar N = 238 responden dan presentase kelonggaran karena kesalahan 

pengambilan sampel sebesar e = 10 %, maka :                                    
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n =
238

1 + 238 (10%)²
 

n =
238

1 + 238 (0,1)²
 

n = 70,4             71 karyawan 

Berdasarkan rumus slovin maka sampel yang harus diteliti minimal 

berjumlah 71 orang karyawan, tetapi untuk lebih mewakili populasi dan 

memperkecil tingkat kesalahn peneliti menggunakan sampel berjumlah 80 orang 

karyawan borongan. 

3.5 Variabel Penelitian  

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang memiliki 

bentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2009). 

Variabel yang dipakai pada penelitian  ini terdiri dari dua macam yaitu 

variabel independen dan variabel dependen. 

3.5.1 Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel stimulus 

atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini variabel 

independen adalah : 

1. Rotasi kerja (X1) 

Rotasi kerja dapat dilihat dari persepsi karyawan PT. Starfood 

International diwakili oleh indikator-indikator. Indikator dari rotasi kerja diukur dari 

Kamyaz (2010) yaitu : 

1. Tingkat kejenuhan 

2. Tambahan pengetahuan, keterampilan, dan kompensasi 
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3. Persiapan manajemen 

4. Pilihan rotasi kerja yang tepat 

5. Pengembangan  hubungan sosial 

2. Supervisi (X2) 

Supervisi dapat dilihat dari indikator-indikator berupa kegiatan terencana 

yang biasa dikerjakan oleh manajer sesuai dengan Boiman et. al (2013), yaitu: 

1. Bimbingan 

2. Pengarahan 

3. Observasi 

4. Motivasi 

5. Evaluasi 

3.5.2 Variabel Dependen 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, 

variabel terikat dalam penelitian ini adalah : Kepuasan kerja (Y), adalah sebuah 

rasa positif yang timbul pada karyawan tentang pekerjaan yang sedang atau 

telah dikerjakan. Rasa tersebut tercermin dari sikap karyawan tersebut 

melakukan pekerjaan dan berpengaruh terhadap hasil dari pekerjaaan tersebut. 

Indikator kepuasan kerja karyawan diambil dari teoriTwo Factory (Teori 

Dua Facktor) menurut  As’ad (2001): 

1. pencapaian hasil 

2. pengakuan pekerjaan 

3. tanggung jawab 

4. pengembangan 
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3.6 Variabel, Indikator dan Item Indikator 

Variabel, indikator dan item indikator yang digunakan dalam penelitian ini 

akan dijelaskan dalam Tabel 3 berikut ini: 

Tabel 3. Variabel, Indikator dan Item Indikator 
 

Variabel Indikator Item Indikator 

Rotasi Kerja Tingkat kejenuhan 1. Dengan adanya pergantian 
jenis pekerjaan secara 
berkala dapat 
menghilangkan kejenuhan 
karyawan. 

 Tambahan pengetahuan, 
keterampilan, dan 
kompensasi 

1. Dengan melakukan berbagai 
macam pekerjaan yang 
berbeda dapat menambah 
pengetahuan dan 
keterampilan 

2. Dengan adanya rotasi kerja 
dapat menambah 
kompensasi yang diterima 
karyawan 

Persiapan manajemen 1. Karyawan dapat mengetahui 
keterampilan apa yang 
paling dikuasai 

2. Karyawan dapat 
menggantikan karyawan lain 
yang tidak masuk bekerja 

Pilihan rotasi kerja yang 
tepat 

1. Karyawan merasa senang 
dalam melakukan pekerjaan 
yang ia kuasai 

Pengembangan hubungan 
sosial 

1. Karyawan menjadi banyak 
mengenal karyawan di 
bidang lain  

2. Karyawan dapat menjadi 
lebih mudah menyesuaikan 
diri dan lebih kompak 
dengan kelompok kerjanya 

Supervisi Bimbingan 1. Manajer selalu membantu 
karyawan saat mengalami 
kesulitan dalam melakukan 
pekerjaan 

2. Manajer selalu mendorong 
karyawan untuk dapat 
mencapai pekerjaan yang 
baik 
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Lanjutan Tabel 3. Variabel, Indikator dan Item Indikator 
 

Variabel Indikator Item Indikator 

 Pengarahan 1. Manajer selalu memberikan 
petunjuk dalam mengerjakan 
pekerjaan yang baik dan benar 

2. Manajer menegur karyawan 
yang salah dalam melakukan 
pekerjaan 

 Observasi 1. Manajer selalu mengamati 
pekerjaan karyawan 

2. Manajer melakukan pencatatan 
terhadap hasil kerja karyawan 

Motivasi 1. Manajer tidak membeda-
bedakan karyawan dengan 
karyawan yang lainnya dalam 
bekerja 

2. Manajer memberikan semangat 
dan dorongan kepada 
bawahannya untuk dapat 
bekerja dengan baik 

Evaluasi 1. Manajer selalu meberikan 
penilaian apakah pekerjaan 
sudah sesuai dengan yang 
diinginkan perusahan 

2. Manajer selalu memberikan 
penilaian tentang hasil kerja 
yang didapatkan karyawan  

Kepuasan Kerja Pencapaian hasil 1. Karyawan mampu 
menyelesaikan pekerjaan lebih 
banyak dari yang ditetapkan 
perusahaan 

2. Karyawan mengerjakan suatu 
pekerjaan dengan kualitas baik 

 Pengakuan pekerjaan 1. Orang lain menilai pekerjaan 
yang karyawan lakukan adalah 
pekerjaan yang baik 

2. Manajer memberikan pujian jika 
karyawab berhasil melakukan 
pekerjaan 

 Tanggung jawab 1. Karyawan merasa memiliki 
kewajiban untuk menyelesaikan 
pekerjaan yang timbul dari 
dalam diri karyawan itu sendiri 

2. Karyawan selalu datang tepat 
waktu dalam bekerja 
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Lanjutan Tabel 3. Variabel, Indikator dan Item Indikator 
 

Variabel Indikator Item Indikator 

 Pengembangan 1. Perusahaan memberikan 
pelatihan sebelum karyawan 
mulai bekerja 

2. Perusahan memberikan 
peendidikan moral tentang 
apa yang boleh dilakukan 
atau tidak boleh dilakukan 
selama bekerja 

 
 
3.7 Definisi Operasional 

Deinisi operasional menyatakan bagaimana operasi atau kegiatan yang 

harus dilakukan untuk memperoleh data maupun indikator yang menunjukkan 

konsep yang dimaksud. Definisi ini diperlukan dalam penelitian, karena definisi ini 

menghubungkan konsep yang diteliti dengan gejala empiris (Soehartono, 2008). 

Agar terbentuk suatu persepsi yang sama dan tidak meluas, maka 

penelitian ini dibatasi pada variabel rotasi kerja (X1), sipervisi (X2) yang 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan (Y). 

1. Rotasi Kerja (X1) 

Persepsi karyawan borongan pada PT. Starfood International terhadap 

indikator tingkat kejenuhan, tambahan pengetahuan, keterampilan, dan 

kompensasi, persiapan manajemen, pilihan rotasi kerja yang tepat, dan 

pengembangan hubungan sosial. 

a. Tingkat kejenuhan (X1.1) 

Persepsi karyawan borongan pada PT. Starfood International terhadap item 

pergantian jenis pekerjaan secara berkala dapat menghilangkan kejenuhan. 

b. Tambahan pengetahuan, keterampilan, dan kompensasi (X1.2) 

Persepsi karyawan borongan pada PT. Starfood International terhadap item 

pekerjaan yang berbeda menambah pengetahuan dan keterampilan, serta 

item rotasi kerja menambah kompensasi. 
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c. Persiapan manajemen (X1.3) 

Persepsi karyawan borongan pada PT. Starfood International terhadap item 

karyawan dapat mengetahui keterampilan yang dikuasai, dankaryawan 

dapat menggantikan karyawan lain yang tidak masuk kerja. 

d. Pilihan rotasi kerja yang tepat (X1.4) 

Persepsi karyawan borongan pada PT. Starfood International terhadap item 

karyawan senang melakukan pekerjaan yang dikuasai. 

e. Pengembangan  hubungan sosial (X1.5) 

Persepsi karyawan borongan pada PT. Starfood International terhadap item 

saling mengenalnya antar pegawai, dankaryawan mudah menyesuaikan diri 

serta kompak dengan kelompok kerja. 

2. Supervisi (X2) 

Persepsi karyawan borongan pada PT. Starfood Iternational terhadap 

indikator bimbingan, pengarahan, observasi,motivasi dan evaluasi. 

a. Bimbingan (X2.1) 

Persepsi karyawan borongan pada PT. Starfood International terhadap item 

pengawasmembantu karyawan saat kesulitan bekerja dan pengawas 

mendorong karyawan bekerja dengan baik. 

b. Pengarahan (X2.2) 

Persepsi karyawan borongan pada PT. Starfood International terhadap item 

pengawasmemberikan petunjuk dalam bekerja dan pengawas menegur 

karyawan saat melakukan kesalahan. 

c. Observasi (X2.3) 

Persepsi karyawan borongan pada PT. Starfood International terhadap item 

pengawas mengamati pekerjaan karyawan dan pengawas mencatat hasil 

kerja karyawan. 
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d. Motivasi (X2.4) 

Persepsi karyawan borongan pada PT. Starfood International terhadap item 

pengawas bersikap adil dan pengawas memberi semangat dan dorongan 

bekerja. 

e. Evaluasi (X2.5) 

Persepsi karyawan borongan pada PT. Starfood International terhadap item 

pengawas menilai kesesuaian pekerjaan dengan standar perusahaan dan 

pengawas menilai hasil kerja yang didapatkan. 

3. Kepuasan Kerja (Y) 

Persepsi karyawan borongan pada PT. Starfood International terhadap 

indikator pencapaian hasil, pengakuan pekerjaan, tanggung jawab dan 

pengembangan 

a. pencapaian hasil (Y1) 

Persepsi karyawan borongan pada PT. Starfood International terhadap item 

karyawan mampu menyelesaikan pekerjaan lebih banyak dan karyawan 

mengerjakan pekerjaan dengan kualitas baik. 

b. pengakuan pekerjaan (Y2) 

Persepsi karyawan borongan pada PT. Starfood International terhadap item 

penilaian orang lain terhadap pekerjaan adalah baik dan manager memberi 

pujian. 

c. Tanggung jawab (Y3) 

Persepsi karyawan borongan pada PT. Starfood International terhadap item 

karyawan merasa memiliki kewajiban terhadap pekerjaan dan karyawan 

datang tepat waktu. 

d. Pengembangan (Y4) 

Persepsi karyawan borongan pada PT. Starfood International terhadap item 

perusahaan memberikan pelatihan dan memberikan pendidikan moral. 
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3.8 Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena alam maupun model yang diamati. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden (Sugiyono, 2009). 

Pada penelitian ini pengukuran menggunakan skala. Skala pengukuran 

yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah skala likert. Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat maupun persepsi seseorang 

mengenai kejadian atau gejala sosial (Ridwan dan Sunarto, 2013). Instrumen 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan indikator 

rotasi kerja, supervisi dan kepuasan kerja karyawan yang disusun dalam bentuk 

pernyataan dengan empat alternatif jawaban. Setiap jawaban responden akan 

diberi markah dan jumlah markah yang menunjukkan tinggi rendahnya masing-

masing variabel yang diukur. Adapun untuk kuesioner rotasi kerja (X1) dan 

supervisi (X2), markah yang diberikan dengan interval empat adalah sebagai 

berikut: 

1. Sangat Setuju (SS)  = 4 

2. Setuju(S)    = 3 

3. Tidak Setuju (TS)   = 2 

4. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 

Sedangkan untuk kuesioner kepuasan kerja karyawan, markah yang 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Sangat Setuju (SS)  = 4 

2. Setuju(S)    = 3 

3. Tidak Setuju (TS)   = 2 

4. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 
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3.9 Uji Validitas dan Realibilitas 

Uji validitas dan reabilitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan 

tujuan untuk melihat kevalidan dan seberapa besar suatu data dapat dipercaya. 

Berikut akan dijelaskan tentang uji validitas dan uji realibilitas: 

3.9.1 Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2006), validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu 

instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dalam 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Dalam penelitian 

digunakan teknik uji validitas internal yang menguji apakah terdapat kesesuaian 

diantara bagian instrumen secara keseluruhan. Untuk mengukur validitas 

digunakan rumus korelasi product moment yang dikemukakan oleh person. 

3.9.2 Uji Realibilitas 

Uji reabilitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan bahwa 

sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena Instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2006). Uji 

realibilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kueisioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kueisioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban sesorang konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu.Uji reabilitas dilakukan untuk menghitung cronbach alpha dari masing-

masing instrumen dalam suatu variabel.Instrumen yang dipakai dikatakan andal 

(reliable) jika memiliki nilai cronbach alpha lebih dari 0,6 (Ghozali, 2011). 

 
3.10 Analisa Data 

Analisa data yang digunakan untuk menjawab tujuan kedua dan 

ketigadari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
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faktor rotasi kerja dan supervisi secara simultan dan parsial terhadap kepuasan 

kerja karyawan digunakan analisa data sebagai berikut: 

3.10.1 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji layak atau tidaknya model. Uji 

asumsi klasik tersebut antara lain yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas dan uji autokorelasi yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas  

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 

bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 

jumlah kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2011). 

2. Uji Multikolinearitas 

 Menurut Ghozali (2011), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantar 

variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-

variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang 

yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk 

mendekteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah 

sebagai berikut: 

a. Nilai R² yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat 

tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang 

tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar 

variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0.90), 
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maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Tidak adanya 

korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari 

multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek 

kombinasi dua atau lebih variabel independen. 

c. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya, Variance 

Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel 

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 

Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel 

dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. 

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah 

sama dengan VIF tinggi (karena VIF=1/tolerance). Nilai cutoff yang umum 

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance    

≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. Setiap peneliti harus menentukan 

tingkat kolonieritas yang masih dapat ditolerir. Sebagai misal nilai tolerance 

= 0.10 sama dengan tingkatkolinearitas 0.95. Walaupun multikolinearitas 

dapat dideteksi dengan nilai tolerance dan VIF, tetapi kita masih tetap tidak 

mengetahui variabel-variabel independen mana sajakah yang saling 

berkorelasi. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 Menurut Gujarati (2006), Uji heteroskedastisitas memilki tujuan untuk 

menguji apakah suatu model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan 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. Pengujian yang 
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dilakukan untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas atau tidak yaitu dengan 

melihat scatterplot melalui uji scatterplot. 

4. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

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

dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi 

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul 

karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke 

obeservasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series) 

karena “gangguan” pada seorang individu/ kelompok cenderung mempengaruhi 

“gangguan” pada individu/kelompok yang sama pada periode 

selanjutnya.Terdapat beberapa cara untuk melakukan uji korelasi yaitu Uji Durbin 

Watson, Uji Langrange Multiplier, Uji statistikQ dan Uji Run Test (Ghozali, 2001). 

3.10.2 Analisis Regresi Berganda 

Menurut Gujarati (2006) mengatakan bahwa regresi linier berganda 

adalah untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap 

variabel dependen dengan metode kuadrat terkecil atau Ordinary Least Square, 

metode ini berusaha meminimalkan penyimpangan hasi perhitungan (regresi) 

terhadap kondisi aktual. persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Y= a +  ß1X1 + ß2X2 + e 

Keterangan : 

Y = Kepuasan kerja karyawan  

a = Konstanta   

X1 = Rotasi kerja 

X2  = Supervisi 
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ß   = Koefisien regresi  

e  = eror  

3.10.3 Uji Statistik 

Manurut Ghozali (2011), ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksir 

nilai aktual dapat diukur dari Goodness of fitnya. Secara statistik, setidaknya ini 

dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. 

Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya 

berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya disebut tidak 

signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima. 

1. Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. 

Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crossection) relatif rendah 

karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, 

sedangakan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai 

koefisien determinasi yang tinggi. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien 

determinasi adalah bisa terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan 

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 pada saat mengevaluasi mana model 

regresi terbaik. Tidak seperti R², nilai adjusted R² dapat naik atau turun apabila 

satu variabel independen ditambahkan kedalam model. 
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2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Menurut Primyastanto (2011), uji statistik F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. 

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan 

keputusan sebagai berikut : 

a. Bila nilai F lebih besar dari pada 4 maka Ho dapat ditolak pada derajat 

kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang 

menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan 

signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

b. Membandingkan nilai F hitung hasil perhitungan dengan nilai F menurut 

tabel. Bila nilai F hasil hitung lebih besar dari pada niali F tabel,maka Ho 

ditolak dan menerima Hi. 

Dengan uji nyata regresi yang diperoleh dengan statistik uji F hitung, 

dimana pengambilan kesimpulannya sebagai berikut: 

- F hitung > F tabel maka tolak H0 

- F hitung < F tabel maka terima H0 

Hipotesis yang dapat dirumuskan dari uji F adalah: 

H0   : Variabel rotasi kerja (X1) dan supervisi (X2) secara simultan tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhdap kepuasan kerja (Y) 

H1  : Variabel rotasi kerja (X1) dan supervisi (X2) secara simultan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja (Y) 

3. Uji Signifikansi Parameter individual (Uji Statistik t) 

Menurut Primyastanto (2015), uji statistik t digunakan untuk mengetahui 

pengaruh independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependennya. Uji 

ini dilakukan dengan membandingkan nilai statistik dengan nilai t tabel. Jika t 
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hitung > t tabel maka variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap 

variabel dependen. Hipotetsis Uji t adalah sebagai berikut: 

- Bila t-hitung > t tabel, maka H0 ditolak, artinya hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel tidak bebas signifikan 

- Bila t-hitung < t-tabel, maka H0 diterima, artinya hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel tidak bebas  tidak signifikan. 

Hipotesis penelitian yang dapat dirumuskan dari uji t yaitu: 

H0   : Variabel rotasi kerja (X1) dan supervisi (X2) secara parsial tidak memiliki    

pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja (Y) 

H1  :Variabel rotasi kerja (X1) dan supervisi (X2) secara parsial memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja (Y) 

 
3.11 Sumbangan Efektif 

Sumbangan efektif memiliki tujuan untuk menjawab tujuan dari penelitian 

ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang paling dominan berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal tersebut dikemukaan oleh Winarsunu 

(2006), yang menyatakan bahwa sumbangan efektif merupakan ukuran 

sumbangan suatu prediktor terhadap keseluruhan efektivitas garis regresi yang 

digunakan sebagai bahan prediksi. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dominan 

yang berpengaruh, maka akan dihitung sumbangan efektif dari masing-masing 

variabel bebas. 



4.  KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Letak Geografis dan Keadaan Topografis 

Secara geografis Desa Kandang Semangkon terletak di Kecamatan 

Paciran, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur. Desa Kandang 

Semangkon terletak di Daerah Kabupaten Lamongan yang secara astronomis 

terletak diantara 6o51' - 7o23' Lintang Selatan dan 112o33' - 112o34 Bujur Timur, 

dengan posisi 2 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 30 derajat 

celsius, mempunyai curah hujan dengan jumlah rata-rata hujan 6 bulan dalam 

setahun. Desa Kandang Semangkon berbatasan dengan desa-desa sebagai 

berikut  : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa 

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dadapan, Kec. Solokuro, Desa 

Samurgayam, Kec. Solokuro. 

3. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Blimbing, Kec. Paciran 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Paciran, Kec. Paciran.  

Jarak tempuh Desa Kandang Semangkon ke kecamatan adalah  4  km, 

yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit dengan kendaraan 

bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 42 km, yang 

dapat ditempuh dengan waktu sekitar 90 Menit dengan kendaraan bermotor. 

Berikut kondisi geografis dan keadaan alam Sekitar Desa Kandang Semangkon 

secara umum, berdasarkan data profile desa tahun 2015. 

1. Luas Wilayah Desa berdasarkan Penggunaan Tanah 

- Pemukiman Umum  - Ha 

- Persawahan 19,05 Ha 
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- Tanah Fasilitas Umum berupa tempat pemakaman umum 4,5 Ha,  

Perkantoran pemerintah 0,4 Ha, dan Tanah Bengkok (Kas Desa) 1,4 

Ha. 

- Hutan 2 Ha 

- Tambak 15 Ha 

2. Jenis dan Kesuburan Tanah 

- Warna tanah (sebagian besar) Merah  

- Tekstur tanah lampungan 

3. Bentangan wilayah dan Letak Desa 

- Desa Dataran Rendah 

- Desa Dataran tinggi 

- Desa Lereng Gunung 

- Desa Perbatasan antar desa lain 

- Desa Bebas Banjir 

- Desa Tepi Pantai/Pesisir 

PT. Starfood International berada di alamat JL. Raya Deandles Km 76, 

Ds. Kandang Semangkon, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Telp-Fax (0322) 

666466. Perusahaan atau industri ini berada di wilayah Kabupaten Lamongan 

dengan memiliki garis pantai sepanjang 47 km dan luas laut ±902,2 dan juga 

memiliki luas Kecamatan pesisir 68,318 km² (Kecamatan Brondong dan 

Kecamatan Paciran). Kondisi geografis yang cukup strategis yakni dilalui jalur 

utama pantura (jalan daendels) yang menghubungkan Jakarta-Surabaya, serta 

akses jalan yang cukup baik menuju daerah tersebut membuat jarak tempuh dari 

Surabaya yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur menuju ke 

kedua Kecamatan tersebut relatif pendek. Berikut adalah denah lokasi             

PT. Starfood International yang dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Denah lokasiPT. Starfood International 

Sumber : PT. Starfood International, 2016 

 
4.2 Keadaan Umum Penduduk 

Keadaan penduduk di sekitar PT. Starfood International yang terletak di 

Desa Kandang Semangkon terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki 

dengan jumlah ± 3.783 orang dan jumlah penduduk perempuan adalah 3.735 

orang. Dalam sub bab berikut akan menjelaskan tentang keadaan penduduk 

berdasarkan mata pencaharian pokok, keadaan penduduk berdasarkan usia 

kerja, keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan. 

4.2.1 Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok 

Seperti pada umumnya masyarakat pedesaan dalam memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari sangat bervariasi, sesuai dengan minat dan keahlian 

masing-masing. Demikian pula pada masyarakat Desa Kandang Semangkon 

yang dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4.DataStatus Mata pencaharian Pokok Penduduk 
 

No  
Jenis Pekerjaan Keterangan 

1. Petani     390orang 

2. Buruh Tani 2.541orang 

3. PNS   112 orang 

5. Pedagang   86 orang 

7. Nelayan 2.854 orang 

8. TNI   9 orang 

9. POLRI   12 orang 

10. Pensiunan PNS/TNI/POLRI 53 orang 

11. Karyawan swasta    1.594 orang 

12. Buruh Pabrik     216 orang 

13. Tukang  74 orang 

14. Pengangguran 13 orang 

15. Lain – lain 42 orang 

Sumber : Kantor Kepala Desa Kandang Semangkon, 2016 
 

 Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa mata pencaharian pokok penduduk 

Desa Kandang Semangkon paling banyak adalah sebagai Nelayan dengan 

jumlah penduduk sebesar 2.854 orang dan Petani sebesar 2.541 orang. Mata 

pencaharian tersebut banyak di geluti oleh masyarakat Desa Kandang 

Semangkon dikarenakan wilayah setempat berada di pesisir pantai dan berupa 

potensi agraris dari berbagai sektor yang bisa dikembangkan sehingga menjadi 

mata pencaharian penduduk Desa Kandang Semangkon. Selain itu, dengan 

banyaknya nelayan di daerah tersebut sehingga memudahkan PT. Starfood 

International untuk dapat memperoleh bahan baku untuk proses produksi. 
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4.2.2 Keadaan Penduduk Berdasarkan Usia Kerja 

Penduduk Desa Kandang Semangkon yang bekerja rata-rata berusia 

produktif yaitu 18-45 tahun, jika dilihat dari tingkat usia kerja masyarakat Desa 

Kandang Semangkon dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang 

dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5.Data Penduduk Usia Kerja 

No Tenaga Kerja Laki-laki Perempuan  

1. Penduduk usia 18-56 Tahun    1457 orang 1431 orang 

2. 
Penduduk usia 18-56 tahun yang 
bekerja 

   911 orang 438 orang 

3. 
Penduduk usia 18-56 tahun yang 
belum atau tidak bekerja 

546 orang 993 orang  

4. Penduduk usia 0-6 tahun    264 orang 260 orang 

5. Penduduk masih sekolah 7-18    454 orang   345 orang 

6. Penduduk usia 56 tahun ke atas    728 orang    788 orang 

7.  Angkatan kerja      419 orang 355  

Sumber : Kantor Kepala Desa Kandang Semangkon, 2016 
 
  Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa penduduk usia 15-56 tahun di desa 

Kandang Semangkon berjumlah 1.457 orang untuk laki-laki dan 1.431 orang 

untuk perempuan, dari jumlah tersebut rata-rata yang bekerja pada usia 18-56 

tahun adalah para laki-laki. Menurut pendapat saya usia tersbut adalah usia 

produktif seseorang untuk bekerja, sisa nya usia 18-56 tahun yang belum atau 

tidak bekerja kebanyakan adalah perempuan, mungkin karena masyarakat 

setempat menganggap para lelaki lah yang wajib mencari nafkah dalam sebuah 

keluarga, sehingga para perempuan yang menginjak usia tersebut lebih memilih 

untuk mengurus keluarga. Dengan data penduduk tersebut menunjukkan bahwa 

masih banyak penduduk Desa Kandang Semangkon yang belum atau tidak 
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bekerja sehingga pengaruhnya untuk PT. Starfood Inteernational sendiri tidak 

sulit untuk mencari tenaga kerja disekitar perusahaan, tentunya tenaga kerja 

tersebut harus sesuai dengan kriteria yang di tentukan oleh perusahaan 

sehingga dapat mendukung perusahaan dalam mencapai tujuan. 

4.2.3 Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Hal yang paling mempengaruhi masyarakat dalam memperoleh 

pekerjaan adalah pendidikan, pendidikan adalah satu hal penting dalam 

memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh 

dalam peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka 

akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja 

baru. Berikut adalah tingkat jenjang lulusan pendidikan di Desa Kandang 

Semangkon dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6.Data Tingkat Pendidikan Penduduk 

No Keterangan Jumlah 

1.  Penduduk usia 10 keatas yang buta huruf 0 orang  

2.  Penduduk tidak tamat SD/Sederajat 1.073 orang  

3.  Penduduk tamat SD/Sederajat  1.343 orang  

4.  Penduduk tamat SLTP/Sederajat 1.229 orang  

5.  Penduduk tamat SLTA/Sederajat  213 orang  

6.  Penduduk tamat D – 1 0 orang  

7.  Penduduk tamat D – 2 0 orang  

8.  Penduduk tamat D – 3 27 orang  

9.  Penduduk tamat S – 1 112 orang  

10.  Penduduk tamat S – 2 22 orang  

11.  Penduduk tamat S- 3 0 orang 

Sumber : Kantor Kepala Desa Kandang Semangkon, 2016 
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Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui tingkat pendidikan masyarakat 

Desa Kandang Semangkon sangat rendah, rata-rata penduduk hanya tamatan 

SD sampai dengan SMP dan tidak sedikit pula penduduk yang tidak tamat SD. 

Hal tersebut dikarenakan faktor ekonomi keluarga yang belum mencukupi untuk 

pembiayaan pendidikan serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya pendidikan, dan banyak dari mereka yang lebih memilih membantu 

orang tua mereka bekerja. 

Dari data diatas banyak pula penduduk Desa Kandang Semangkon 

mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar dua belas 

tahun (SD s/d SMA), bahkan sampai jenjang perguruan tinggi. Hal ini 

dipengaruhi kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadahi dan 

mumpuni, serta faktor ketersedian Sumber Daya Alam (SDA) yang bisa dijadikan 

pendukung kualitas ekonomi masyarakat untuk menuntut pendidikan yang lebih 

baik.  

Dengan tingkat pendidikan tersebut menyebabkan PT. Starfood 

Internasional tidak hanya mencari tenaga kerja dari Desa Kandang Semangkon 

tetapi juga dari daerah lain di sekitar perusahaan sesuai dengan kriteria yang 

dibutuhkan oleh perusahaan. 



5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Profil Perusahaan 

PT. Starfood International merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

pengolahan hasil laut seperti frozen produk perikanan, surimi, dan tepung ikan 

yang memiliki hubungan bisnis jangka panjang dengan mitra profesional yaitu 

pasar Luar Negeri. Berikut ini akan dijelaskan tentang sejarah singkat 

perusahaan, perkembangan perusahaan, dan lokasi perusahaan. 

5.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan  

Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 di Desa Kandang Semangkon, 

Kecamatan Paciran, Lamongan. Pendirinya adalah Bapak Zainal Wasik asal 

Gresik, Jawa Timur. Tujuan didirikannya perusahaan ini adalah karena dekatnya 

bahan baku ikan dan melimpahnya potensi perikanan tangkap di Lamongan, 

khususnya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Brondong. Tetapi pada musim 

paceklik ikan di daerah tersebut, perusahaan mengambil pasokan ikan dari 

daerah luar Lamongan, seperti dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rembang atau 

terkadang dari Probolinggo. 

Produk yang dihasilkan antara lain produk beku ikan kuniran, ikan 

Swanggi, ikan layang, ikan beloso dan cumi-cumi beku, selain itu juga ada surimi 

dan tepung ikan. Hasil dari proses produksi tersebut biasanya dipasarkan di 

pasar Luar Negeri (Ekspor) yaitu  Negara Cina, Taiwan, Vietnam, Hongkong, 

Thailand, dan Singapora. 

5.1.2 Perkembangan Perusahaan 

Ada 2 macam kegiatan di PT Starfood International yaitu kegiatan 

operasional untuk unit pengolahan Surimi dan ikan beku dan pengolahan tepung 

ikan. Kegiatan operasional unit pengolahan Surimi dan ikan beku sudah berjalan 

rutin sejak tahun 2009 berupa pengolahan ikan untuk menjadi surimi dan ikan 



55 
 

beku yang pemasarannya ke luar negeri (ekspor).  

Limbah dari usaha operasional ini berupa limbah padat yaitu kulit dan 

kepala ikan yang sudah diproses menjadi tepung ikan oleh PT Starfood 

international sendiri. Sedangkan untuk limbah cair berupa air pencucian ikan 

diolah dalam IPAL sampai aman untuk dilepas ke laut. Untuk proses ini PT 

Starfood International sudah mempunyai sertifikat kelayakan proses (SKP) 

Produk Perikanan dan sudah mengaplikasikan sistem manajemen mutu HACCP. 

Untuk pengolahan limbah cair, pengujian air pada outlet dan inlet dilakukan rutin 

6 bulan sekali dan pemantauan mikrobia dilakukan satu minggu sekali oleh lab 

eksternal maupun internal perusahaan. Kapasitas produksinya dapat dilihat pada 

Tabel 7. 

Tabel 7. Kapasitas Produksi PT. Starfood International 

No Jenis Produksi 

Kapasitas 
Dasar 

Pemasaran (Ton/Tahun) 

(Ton/tahun) Ekspor Dalam Negeri 

1 Surimi 11.160 2.100 24 

2 Frozen Fish 1.080 900 - 

3. Fish Meal 3.600  3.600 

Sumber : PT. Starfood Internasional, 2016 
 

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa produksi paling banyak per 

tahun adalah Surimi dengan kapasitas dasar nya 11.160 ton. Surimi paling 

diminati oleh para konsumen karena surimi adalah produk yang dapat diolah 

kembali menjadi bermacam-macam makanan, misalnya sosis, tempura dan lain-

lain. Pemasarannya paling banyak ke Luar Negeri yaitu  Negara Cina, Taiwan, 

Vietnam, Hongkong, Thailand, dan Singapura. 

Seiring dengan berjalannya waktu, tenaga kerja pada PT. Starfoood 

International juga mengalami banyak peningkatan. Tenaga kerja pada 
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perusahaan berjumlah kuranng lebih 408 orang seperti yang dapat dilihat pada 

Tabel 8. 

Tabel 8.Tenaga kerja 

 

No Rincian 2016 

Keterangan Jumlah 

L P 

1 Karyawan bulanan tetap 10 6 16 

 2 Karyawan harian tetap 26 3 29 

3 Karyawan kontrak 129 13 125 

4 Karyawan borongan - 238 238 

 Total  408 

 Sumber : PT. Staarfood International, 2016 

 
  Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa jumlah tenaga kerja pada            

PT. Starfood International berjumlah 408 orang yang di dominasi oleh karyawan 

borongan dengan jumlah 238 orang. Karyawan borongan tersebut terdiri dari 

karyawan perempuan yang berasal dari masyarakat sekitar perusahaan. 

Karyawan borongan umumnya mengerjakan pekerjaan tertentu dari perusahaan 

seperti pemotongan kepala ikan, penimbangan dan penyusunan ikan kedalam 

loyang dan sebagainya yang dapat dilihat pada Lampiran 5 dalam Gambar b. 

Karyawan borongan PT. Starfood International. Karyawan borongan menerima 

upah sesuai dengan volume pekerjaaan atau satuan hari kerja. 

5.1.3 Lokasi Perusahaan 

PT. Starfood Internasional berada di alamat JL. Raya Deandles Km 76, 

Ds. Kandang Semangkon, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Telp-Fax (0322) 

666466. Kabupaten Lamongan memiliki garis pantai sepanjang 47 km dan luas 

laut ±902,2 dan juga memiliki luas Kecamatan pesisir 68,318 km² (Kecamatan 

Brondong dan Kecamatan Paciran). Kondisi geografis Kabupaten Lamongan 

cukup strategis yakni dilalui jalur utama pantura (jalan daendels) yang 

menghubungkan Jakarta-Surabaya, serta akses jalan yang cukup baik menuju 
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daerah tersebut membuat jarak tempuh dari Surabaya yang merupakan pusat 

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur menuju ke kedua Kecamatan tersebut relatif 

pendek. 

Situasi lingkungan sekitar kegiatan PT. Starfood International ini cukup 

dinamis. Tergolong lokasi dengan tingkat mobilisasi yang sedang, merupakan 

daerah yang saat ini sedang berkembang. Lokasi PT. Starfood Internasional 

cukup strategis, jarak lokasi dengan ibu kota kabupaten ± 20 Km dan dengan ibu 

kota kecamatan ± 5 Km. Kegiatan dilingkungan sekitar terutama nelayan dan 

tambak udang. Adapun batas-batas yang bersebelahan dengan pabrik adalah 

sebagai berikut : 

Batas Sebelah Timur   : Tanah Milik H. Samiin 

Batas Sebelah Barat  : Tanah Milik H. Muhlis 

Batas Sebelah Selatan : Jalan Raya Tuban Surabaya 

Batas Sebelah Utara   : Laut Jawa 

5.1.4 Struktur Organisasi 

Pengorganisasian merupakan suatu penentuan sumber daya-sumber 

daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. 

Perencanaan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja akan 

dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan. Hal tersebut akan dapat 

menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi, dan 

diorganisasikan (Handoko, 2003). 

Struktur orgnaisasi PT. Starfood International termasuk dalam struktur 

organisasi garis, yang dipimpin oleh seorang Komisaris yang tugas pokoknya 

adalah mengambil keputusan operasional perusahaan, menetapkan kebijakan 

umum perusahaan, menentukan dan mengendalikan perusahaan, membina 

koordinasi yang baik dengan berbagai bidang kerja yang ada di bawahnya, 

meminta pertanggung jawaban dari masing masing Manajer Pelaksana (Kepala 
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Bagian) serta bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan, Setiap 

Kepala Bagian ini bekerja sesuai dengan bidang atau bagiannya dengan penuh 

tanggung jawab dan saling berkoordinasi. Struktur organisasi dapat dilihat dalam 

Lampiran 2. Maing-masing posisi memiliki tanggung jawab tersendiri yaitu :  

1. Dewan Komisaris 

Menentukan kebijakan perusahaan dengan pihak luar, merencanakan 

proses pemasaran, mengevaluasi perusahaan dan pemegang modal. 

2. Dewan Direksi 

Dewan direksi bertugas membuat daftar pemegang saham, daftar 

khusus, membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan, 

memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan. 

3. Factory Business Manajer 

Factory business manager adalah seorang manager yang bertanggung 

jawab terhadap keseluruhan factory dan mengelola beragam fungsi dalam 

pabrik, bertanggung jawab secara langsung terhadap pembelian dan pemesanan 

bahan baku. FBM bertugas melaporkan keadaan keseluruhan produksi kepada 

dewan direksi 

4. Factory Accounting dan Operasional Manager 

Bertanggung jawab untuk memastkikan organisasi berjalan dengan 

sebaik mungkin, membuat perusahaan agar mendapat keuntungan yang lebih 

banyak dengan biaya yang lebih rendah, mengawasi produksi, mengawasi 

persediaan, melakukan pencairan cek untuk biaya, mengatur anggaran dan 

mengelola biaya. 

5. Bagian Quality Control 

Bagian ini bertanggung jawab dalam mengendalikan, mengawasi dan 

menjamin kualitas/mutu produk yang dihasilkan, serta bertanggung jawab atas 

sanitasi selama proses produksi yang berlangsung. Bagian Quality Control (QC) 
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ini bertugas dari bahan baku datang yaitu menguji kualitas bahan baku di skala 

laboratorium, dengan melakukan beberapa uji, seperti pengujian kandungan 

antibiotik, histamin, dan lain-lain. Selain itu melakukan control setiap kali produksi 

sesuai pedoman dan melakukan koreksi apabila terjadi kesalahan, serta 

memastikan produk yang dihasilkan masih bermutu tinggi. Dalam pelaksanaan 

proses produksi dilapangan, bagian QC ini juga dibantu line cheker team dalam 

pemantauan secara langsung proses prosuksi disetiap bagian. 

6. PPIC Manajer  

PPIC Manajer masing-masing produksi bertugas untuk membuat 

perencanaan serta melaksanakan operasional produksi, dan bertanggung jawab 

terhadap administrasi produksi, menjaga kebersihan dan kesehatan karyawan 

serta sanitasi peralatan kerja, melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap 

semua karyawan. Mengadakan koordinasi dengan bagian lain yang terkait dalam 

menjalankan pengembangan PMMT (Program Manajemen Mutu Terpadu). 

7. Marketing manager 

Manager pemasaran bertanggung jawab terhadap managemen bagian 

pemasaran, perolehan hasil penjualan dan penggunaan promosi, manager 

pemasaran sebagai koordinator manager produk dan manager penjualan, 

manager pemasaran membuat laporan pemasaran ke direksi. 

8. HRD 

Posisi HRD merupakan bagaian terpenting dalam perusahaan, karena 

berkaitan erat dengan sumber daya manusia bagi  perusahaan, posisinya 

dibawah tanggung jawab FA dan Ops Manager. HRD bertanggung jawab penuh 

dalam rekrutmen karyawan, melakukan kegiatan seleksi, promosi, dan 

transfering, melakukan kegiatan pembinaan, pemegang peraturan dan gaji, 

membuat kontrak kerja karyawan dan memperbarui masa berlakunya, 
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melakukan tindakan disipliner pada karyawan yang melanggar peraturan atau 

kebijakan perusahaan. 

9. Purchassing 

Bagian ini dibawah pimpinan FA dan Ops Manager yang bertanggung 

jawab atas pengadaan bahan baku tambahan baik dalam bentuk kuantitas 

maupun kualitasnya. Bagian ini menentukan pembelian bahan baku disesuaikan 

dengan kebutuhan produksi 

10. Staf Teknik (Teknisi) 

Bagian ini bertanggung jawab atas kelancaran dalam penggunaan mesin-

mesin pabrik, listrik, kendaraan, dan lain sebagainya. Bagian ini juga 

bertanggung jawab melakukan perbaikan apabila ada permasalahan, serta juga 

melakukan pemeliharaan gedung/bangunan dan jalan. Kepala bagian ini berhak 

untuk melakukan usulan penggantian mesin apabila mesin mengalami masalah, 

terjadi penurunan efisiensi kerja atau tidak memungkinkan untuk dilakukan 

perbaikan. 

 
5.2 Karakteristik Responden 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui 

bahwa mayoritas karyawan borongan PT. Starfood International adalah warga 

Desa Kandang Semangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Warga 

Desa Kandang Semangkon mayoritas bekerja sebagai nelayan, petani dan tidak 

sedkit pula yang menjadi buruh swata atau karyawan borongan pabrik, dan 

mayoritas warga yang bekerja dipabrik adalah perempuan atau ibu rumah 

tangga. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner 

kepada karyawan borongan PT. Starfood International yang dijadikan responden 
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maka dapat diketahui berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, masa 

kerja, dan status perkawinan diuraikan sebagai berikut: 

5.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Dari hasil pengumpulan data dengan kuesioner dari beberapa responden, 

maka diperoleh karakteristik responden berdasarkan usia yang dapat dilihat 

melalui Tabel 9 berikut ini : 

Tabel 9. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Umur (Tahun) Jumlah Responden (Orang) Presentase (%) 

17-22 15 18.75 

23-27 22 27.5 

28-32 6 7.5 

33-37 24 30 

38-52 13 16.25 

>52 0 0 

Jumlah 80 100 

Sumber : Data diolah, Tahun 2017 

  Berdasarkan karakteristik responden yang dikelompokkan berdasarkan 

usia atau umur, maka dari 80 responden yang dikumpulkan menunjukkan bahwa 

umur antara 17-22 tahun sebanyak 15 orang atau 18,75%, kemudian responden 

yang berumur antara 23-27 tahun sebanyak 22 orang atau 27,5%, yang berumur 

28-32 tahun sebanyak 6 orang atau sebanyak 87,5%, selanjutnya yang berumur 

33-37 tahun sebanyak 24 orang atau sebanyak 30%, yang yang berumur 38-52 

tahun sebanyak 13 orang atau sebanyak 16,25%, dan tidak terdapat karyawan 

borongan yang memiliki usia lebih dari 52 tahun. 

  Dari data hasil keterangan responden diatas dapat disimpulkan bahwa 

karyawan borongan yang paling banyak bekerja di PT. Starfood International 

memiliki usia atau umur antara 33 sampai 37 tahun. Hal tersebut disebabkan 

oleh karyawan borongan yang terdiri dari mayoritasibu rumah tangga, karena 

umumnya dalam usia tersebut biasanya ibu rumah tangga tidak banyak memiliki 
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kegiatan karena anak-anak sudah remaja dan bersekolah sehingga para ibu 

dapat bekerja. 

5.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Dari hasil pengumpulan data dengan kuesioner dari beberapa responden, 

maka diperoleh karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang dapat 

dilihat melalui Tabel 10 berikut ini : 

Tabel 10. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin 
Jumlah Responden 

(orang) Presentase (%) 

Laki-laki 0 0 

Perempuan 80 100 

Jumlah 80 100 

Sumber : Data diolah, Tahun 2017 

  Berdasarkan karakteristik responden yang digolongkan menurut jenis 

kelamin, maka dari 80 responden yang dikumpulkan seluruhnya berjenis kelamin 

perempuan. Hal tersebut disebabkan adanya pandangan bahwa wanita lebih 

rapi dan telaten. 

5.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Adapun karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat 

dilihat melalui Tabel 11 berikut: 

Tabel 11. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir 
Jumlah Responden 

(orang) Presentase (%) 

SD 3 3.75 

SMP 15 18.75 

SMA 62 77.5 

Sarjana 0 0 

Lain-lain 0 0 

Jumlah 80 100 

Sumber : Data diolah, Tahun 2017 

  Berdasarkan karakteristik responden yang digolongkan menurut 

pendidikan terakhir, maka dari 80 responden yang dikumpulkan terdapat 3 orang 
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karyawan atau 3,75% yang berpendidikan SD, kemudian SMP sebanyak 15 

orang atau 18,75%, SMA sebanyak 62 orang atau 77,5%. Dari tabel diatas, 

dapat disimpulkan bahwa karyawan borongan pada PT. Starfood International 

memiliki latar belakang pendidikan yaitu SMA. Hal tersebut memenuhi kriteria 

yang dibutuhkan PT. Starfood International yaitu karyawan borongan telah 

memiliki KTP atau berusia 17 tahun keatas. 

5.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Adapun karakteristik responden berdasarkan masa kerja dapat dilihat 

melalui Tabel 12 berikut: 

Tabel 12. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Masa Kerja Jumlah Responden (orang) Presentase  (%) 

1-3 tahun 42 52.5 

4-6 tahun 22 27.5 

> 6 tahun 16 20 

Jumlah 80 100 

Sumber : Data diolah, Tahun 2017 

  Berdasarkan karakteristik responden yang digolongkan menurut masa 

kerja, maka dari 80 responden yang dikumpulkan terdapat karyawan yang 

bekerja antara 1-3 tahun sebanyak 42 orang atau sebanyak 52,5%, sedangkan 

karyawan yang memiliki masa kerja antara 4-6 tahun sebanyak 22 orang atau 

27,5%, dan masa kerja lebih dari 6 tahun sebanyak 16 orang atau 20%. 

Karyawan dengan masa kerja 1-3 tahun paling banyak menjawab kueosioner, 

hal ini menunjukkan karyawan pada masa kerja tersebut sedang aktif dalam 

menjalankan pekerjaan. 

5.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan 

Adapun karakteristik responden berdasarkan status perkawinan dapat 

dilihat melalui Tabel 13 berikut: 
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Tabel 13. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan 

Status Perkawinan Jumlah Responden (orang) Presentase (%) 

Menikah 80 100 

Belum Menikah 0 0 

Jumlah 80 100 

Sumber :Data diolah, Tahun 2017 

  Berdasarkan karakteristik responden yang digolongkan menurut status 

perkawinan, maka dari 80 responden yang dikumpulkan seluruhnya sudah 

menikah.Hal tersebut disebabkan oleh mayoritas karyawan borongan yang terdiri 

dari ibu rumah tangga karena kerja borongan waktu kerjanya lebih fleksibel. 

 
5.3 Distribusi Frekuensi 

Pada bagian ini akan dijelaskan deskripsi rotasi kerja, supervisi dan 

kepuasan kerja karyawan borongan PT. Starfood International guna menjawab 

tujuan pertama dari penelitian. Deskripsi rotasi kerja, supervisi dan kepuasan 

kerja digunakan untuk menggambarkan variabel rotasi kerja, supervisi dan 

kepuasan kerja dari karyawan borongan PT. Starfood International. Deskripsi 

rotasi kerja, supervisi dan kepuasan kerja karyawan dapat dilihat dari tanggapan 

responden. 

5.3.1 Tanggapan Responden Mengenai Rotasi Kerja (X1) 

Dalam kaitannya dengan masalah rotasi kerja, maka dapat disajikan 

tanggapan responden mengenai kerja kerja karyawan pada perusahaan PT. 

Starfood  International yang dapat dilihat melalui Tabel 14 berikut ini : 
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Tabel 14. Tanggapan Responden Mengenai Rotasi Kerja 

Pernyataan 
STS TS S SS 

F % F % F % F % 

X1.1.1 0 0 12 15 54 67.5 14 17.5 

X1.2.1 1 1.25 4 5 62 77.5 13 16.25 

X1.2.2 2 2.5 9 11.25 65 81.25 4 5 

X1.3.1 1 1.25 1 1.25 61 76.25 17 21.25 

X1.3.2 2 2.5 26 32.5 45 56.25 7 8.75 

X1.4.1 0 0 0 0 70 87.5 10 12.5 

X1.5.1 1 1.25 1 1.25 67 83.75 11 13.75 

X1.5.2 2 2.5 1 1.25 68 85 9 11.25 

Sumber : Data diolah, Tahun 2017 

Keterangan 
X1.1.1: Pergantian jenis pekerjaan secara berkala dapat menghilangkan 

kejenuhan 
X1.2.1 : Pekerjaan berbeda menambah pengetahuan dan keterampilan 
X1.2.2 : Rotasi kerja menambah kompensasi 
X1.3.1 : Karyawan dapat mengetahui keterampilan yang dikuasai  
X1.3.2 : Karyawan dapat menggantikan karyawan lain yang tidak masuk kerja 
X1.4.1 : Karyawan senang melakukan pekerjaan yang di kuasai 
X1.5.1 : Saling mengenal antar pegawai 
X1.5.2 : Mudah menyesuaikan diri dan kompak dengan kelompok kerja 
 
  Variabel rotasi kerja diukur dengan lima indikator yaitu, tingkat kejenuhan, 

tambahan pengetahuan keterampilan dan kompensasi, persiapan manajemen, 

pilihan rotasi yang tepat, pengembangan hubungan sosial. Total dari 

keseluruhan indikator tersebut berjumlah 8 item. 

  Pada indikator tingkat kejenuhan memiliki satu item indikator pergantian 

jenis pekerjaan secara berkala dapat menghilangkan kejenuhan karyawan 

(X1.1.1). Pada item pergantian jenis pekerjaan menghilangkan kejenuhan 

karyawan sebanyak 54 responden atau 67,50% berpendapat “setuju” bahwa 

dengan adanya pergantian jenis pekerjaan secara berkala dapat menghilangkan 

kejenuhan karyawan. 

  Pada indikator tambahan pengetahuan, keterampilan, dan kompensasi 

memiliki dua item indikator yaitu dengan melakukan pekerjaan berbeda 

menambah pengetahuan dan keterampilan (X1.2.1) dan rotasi kerja menambah 
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kompensasi (X1.2.2). Pada item pekerjaan berbeda menambah pengetahuan dan 

keterampilan sebanyak 62 responden atau 77,50% berpendapat “setuju” bahwa 

dengan melakukan berbagai macam pekerjaan yang berbeda dapat menambah 

pengetahuan dan keterampilan. Pada item rotasi kerja menambah kompensasi 

sebanyak 65 responden atau 81,25% berpendapat “setuju” bahwa dengan 

adanya rotasi kerja dapat menambah kompensasi yang diterima karyawan. Pada 

PT. Starfood International karyawan borongan yang sudah selesai dengan 

pekerjaan pada bidangnya biasanya akan di rotasi ke bidang lain agar pekerjaan 

lebih cepat selesai, otomatis kompensasi yang diterima karyawan juga akan 

bertambah. 

 Pada indikator persiapan manajemen memiliki dua item yaitu karyawan 

dapat mengetahui keterampilan yang dikuasai (X1.3.1) dan karyawan dapat 

menggantikan karyawan lain yang tidak masuk kerja (X1.3.2). Pada item karyawan 

dapat mengetahui keterampilan yang dikuasai sebanyak 61 responden atau 

76,25% berpendapat “setuju” bahwa dengan melakukan pekerjaan yang berbeda 

mereka dapat mengetahui keterampilan apa yang paling mereka kuasai. Pada 

item karyawan dapat menggantikan karyawan lain yang tidak masuk kerja 

sebanyak 45 responden atau 56,25% berpendapat “setuju” bahwa mereka dapat 

mengantikan karyawan borongan lain yang tidak masuk kerja. Pada hal ini 

karyawan dapat menggantikan karyawan lain yang tidak masuk bekerja dengan 

catatan karyawan tersebut sudah menyelesaikan pekerjaannya. 

  Pada indikator pilihan rotasi kerja yang tepat memiliki satu item indikator 

yakni karyawan senang melakukan pekerjaan yang di kuasai(X1.4.1). Pada item 

karyawan senang melakukan pekerjaan yang di kuasai sebanyak 70 reponden 

atau 87,5% berpendapat ”setuju” bahwa mereka merasa senang dalam 

melakukan pekerjaan yang mereka kuasai. 
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  Pada indikator Pengembangan hubungan sosial memiliki dua item yaitu 

saling mengenal antar pegawai (X1.5.1) mudah menyesuaikan diri dan lebih 

kompak dengan kelompok kerja (X1.5.2). Pada item saling mengenal antar 

pegawai sebanyak 67 responden atau 83,75% berpendapat “setuju”  bahwa 

karyawan menjadi banyak mengenal karyawan lain. Pada item mudah 

menyesuaikan diri dan kompak dengan kelompok kerja  sebanyak 68 responden 

atau 85% berpendapat setuju bahwa mereka menjadi lebih mudah 

menyesuaikan diri dan lebih kompak dengan kelompok kerjanya. 

5.3.2 Tanggapan Responden Mengenai Supervisi (X2) 

Berikut ini disajikan tanggapan mengenai faktor supervisi pada PT. 

Starfood International, yang dapat dilihat melalui Tabel 15 berikut ini : 

Tabel 15. Tanggapan Responden Mengenai Supervsi 

Pernyataan 
STS TS S SS 

F % F % F % F % 

X2.1.1 1 1.25 8 10 57 71.25 14 17.5 

X2.1.2 0 0 0 0 66 82.5 14 17.5 

X2.2.1 2 2.5 0 0 63 78.75 15 18.75 

X2.2.2 0 0 3 3.75 60 75 17 21.25 

X2.3.1 1 1.25 4 5 62 77.5 13 16.25 

X2.3.2 0 0 3 3.75 71 88.75 6 7.5 

X2.4.1 2 2.5 0 0 62 77.5 16 20 

X2.4.2 1 1.25 0 0 65 81.25 14 17.5 

X2.5.1 2 2.50 5 6.25 67 83.75 6 7.50 

X2.5.2 0 0 6 7.50 64 80 10 12.5 

Sumber : Data diolah, Tahun 2017 

Keterangan 
X2.1.1 : Pengawas membantu karyawan yang kesulitan bekerja 
X2.1.2 : Pengawas mendorong karyawan bekerja dengan baik 
X2.2.1 : Pengawas memberikan petunjuk dalam bekerja 
X2.2.2 : Pengawas menegur karyawan yang salah 
X2.3.1 : Pengawas mengamati pekerjaan karyawan 
X2.3.2 : Pengawas mencatat hasil kerja karyawan 
X2.4.1 : Pengawas bersikap adil 
X2.4.2 : Pengawas memberi semangat dan dorongan bekerja 
X2.5.1 : Pengawas menilai kesesuaian pekerjaan dengan standar perusahaan 
X2.5.2 : Pengawas menilai hasil kerja yang didapatkan 
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Variabel supervisi diukur dengan lima indikator yaitu bimbingan, 

pengarahan, obeservasi, motivasi, dan evaluasi. Total dari keselurah indikator 

tersebut berjumlah sepuluh item. 

Pada indikator bimbingan memiliki dua item yaitu pengawas membantu 

karyawan yang kesulitan bekerja (X2.1.1) dan pengawas mendorong karyawan 

bekerja dengan baik (X2.1.2). Pada item pengawas membantu karyawan yang 

kesulitan bekerja sebanyak 57 reponden atau 71,25% berpendapat “setuju” 

bahwa mereka merasa pengawasselalu membantu karyawan saat mengalami 

kesulitan dalam melakukan pekerjaan. Pada item pengawasmendorong 

karyawan bekerja dengan baik sebanyak 66 responden atau 82,50% 

berpendapat “setuju” bahwa mereka merasa pengawas selalu mendorong 

karyawan untuk dapat mencapai pekerjaan yang baik. 

Pada indikator pengarahan memiliki dua item yaitu pengawas 

memberikan petunjuk dalam bekerja (X2.2.1) dan pengawas menegur karyawan 

yang salah (X2.2.2). Pada item pengawas memberikan petunjuk dalam bekerja 

sebanyak 63 responden atau 78,75% berpendapat “setuju” bahwa 

pengawasselalu memberikan petunjuk dalam mengerjakan pekerjaan yang baik 

dan benar. Pada item pengawas menegur karyawan yang salah sebanyak 60 

responden atau 75% berpendapat “setuju” bahwa pengawas selalu menegur 

karyawan yang salah dalam melakukan pekerjaan. 

Pada indikator observasi memiliki dua item yaitu pengawas mengamati 

pekerjaan karyawan (X2.3.1) dan pengawas mencatat hasil kerja karyawan (X2.3.2). 

Pada item pengawas mengamati pekerjaan karyawan sebanyak 62 responden 

atau 77,5% berpendapat “setuju” bahwa pengawas selalu mengamati pekerjaan 

karyawan. Pada item pengawas mencatat hasil kerja karyawan sebanyak 71 

responden atau 88,75% berpendapat “setuju” bahwa pengawas melakukan 
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pencatatan terhadap hasil kerja karyawan, hasil kerja tersebut adalah yang 

menentukan gaji yang diterima karyawan. 

Pada indikator motivasi memilki dua item yaitu pengawasbersikap adil 

(X2.4.1) dan pengawas memberi semangat dan dorongan bekerja (X2.4.2). Pada 

item pengawas bersikap adil sebanyak 62 responden atau 77,5% berpendapat 

“setuju” bahwa pengawas tidak membeda-bedakan karyawan dengan karyawan 

lainnya dalam bekerja. Pada item pengawas memberi semangat dan dorongan 

bekerja sebanyak 65 responden atau 81,25% berpendapat “setuju” bahwa 

pengawas memberikan semanagat dan dorongan kepada karyawan untuk 

bekerja dengan baik. 

Pada indikator evaluasi memiliki dua item yaitu pengawas menilai 

kesesuaian pekerjaan dengan standar perusahan (X2.5.1) dan pengawas menilai 

hasil kerja yang didapatkan (X2.5.2). Pada item pengawas menilai kesesuaian 

pekerjaan dengan standard perusahaan sebanyak 67 responden atau 83,75% 

berpendapat “setuju” bahwa pengawas selalu memberikan penilaian apakah 

pekerjaan sudah sesuai dengan yang diinginkan perusahan.Pada item pengawas 

menilai hasil kerja yang didapatkan sebanyak 64 responden atau 80% 

berpendapat “setuju” bahwa pengawas selalu memberikan penilaian tentang 

hasil kerja yang yang didapatkan karyawan. 

5.3.3 Tanggapan Responden Mengenai Kepuasan Kerja (X3) 

Dalam hal pentingnya kepuasan kerja karyawan, maka dapat disajikan 

tanggapan mengenai kepuasan kerja karyawan pada PT. Starfood International 

melalui  Tabel 16 berikut : 
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Tabel 16. Tanggapan Responden Mengenai Kepuasan Kerja Karyawan 

Pernyataan 
STS TS S SS 

F % F % F % F % 

Y1.1 2 2.5 10 12.5 61 76.25 7 8.75 

Y1.2 0 0 1 1.25 61 76.25 18 22.5 

Y2.1 2 2.5 4 5 66 82.5 8 10 

Y2.2 0 0 5 6.25 58 72.5 17 21.25 

Y3.1 0 0 0 0 67 83.75 13 16.25 

Y3.2 0 0 2 2.5 70 87.5 8 10 

Y4.1 1 1.25 1 1.25 68 85 10 12.5 

Y4.2 0 0 1 1.25 62 77.5 17 21.25 

Sumber : Data diolah, Tahun 2017 

Keterangan 
Y1.1 : Karyawan mampu menyelesaikan pekerjaan lebih banyak 
Y1.2 :Karyawan mengerjakan pekerjaan dengan kualitas baik 
Y2.1 : Penilaian orang lain terhadap pekerjaan adalah baik 
Y2.2 : Manajer memberi pujian 
Y3.1 : Karyawan merasa memiliki kewajiban terhadap pekerjaan 
Y3.2 : Karyawan datang tepat waktu 
Y4.1 : Perusahaan memberikan pelatihan 
Y4.2 : Perusahaan memberikan pendidikan moral  
 

Variabel kepuasan kerja karyawan dukur dengan empat indikator yaitu 

pencapaian hasil, pengakuan pekerjaan, tanggung jawab, pengembangan. Total 

dari keseluruhan indikator tersebut berjumlah delapan item. 

  Pada indiokator pencapaian hasil memiliki dua item yaitu karyawan 

mampu menyelesaikan pekerjaan lebih banyak (Y1.1) dan karyawan 

mengerjakan pekerjaan dengan kualitas baik (Y1.2). Pada item karyawan mampu 

menyelesaikan pekerjaan lebih banyak sebanyak 61 responden atau 76,25% 

berpendapat “setuju” bahwa mereka mampu menyelesaikan pekerjaan lebih 

banyak dari yang ditetapkan perusahaan. Pada item indikator karyawan 

mengerjakan pekerjaan dengan kualitas baik sebanyak 61 responden atau 

76,25% berpendapat “setuju” bahwa mereka mengerjakan suatu pekerjaan 

dengan kualitas baik. 
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  Pada indikator pengakuan pekerjaan memiliki dua item yaitupenilaian 

orang terhadap pekerjaan adalah baik (Y2.1) dan manajer memberikan pujian 

(Y2.2). Pada indikator penilain orang terhadap pekerjaan adalah baiksebanyak 66 

responden atau 82,5% berpendapat “setuju”bahwa orang lain menilai pekerjaan 

yang mereka lakukan adalah pekerjaan yang baik. Pada item indikator manajer 

memberikan pujian sebanyak 58 responden atau 72,5% berpendapat “setuju” 

bahwa manajer memberikan pujian jika karyawan berhasil. 

  Pada indikator tanggung jawab memiliki dua item yaitu karyawan merasa 

memiliki kewajiban terhadap pekerjaan (Y3.1) dan karyawan datang tepat waktu 

(Y3.2). Pada item karyawan merasa memiliki kewajiban terhadap pekerjaan 

sebanyak 67 responden atau 83,75% berpendapat “setuju” mereka memiliki 

kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan yang timbul dari dalam diri mereka 

sendiri. Pada item karyawan datang tepat waktu  sebanyak 70 responden atau 

87,5% berpendapat “setuju” bahwa mereka selalu datang tepat waktu dalam 

bekerja. 

Pada indikator pengembangan memiliki dua item yaitu perusahaan 

memberikan pelatihan (Y4.1) dan Perusahan memberikan pendidikan moral 

(Y4.2). Pada item perusahaan memberikan pelatihan sebanyak 68 responden 

dan 85% berpendapat “setuju” bahwa perusahaan memberikan pelatihan 

sebelum karyawan mulai bekerja. Pada item perusahaan meberikan pendidikan 

moral sebanyak 62 responden atau 77,5% berpendapat “setuju” bahwa 

perusahaan memberikan pendidikan moral tentang apa yang boleh dilakukan 

atau tidak boleh dilakukan selama bekerja. 

5.3.4 Hasil Analisis Deskriptif  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 

karyawan borongan PT. Starfood International yang berada di Desa Kandnag 
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Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dapat dilihat 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana  Tanggapan karyawan borongan tentang Rotasi Kerja di         

PT. Starfood International? 

Jawaban responden : Rotasi Kerja di PT. Starfood International sudah baik 

dan dilakukan berkala dan pada situasi tertentu, biasanya rotasi dilakukan 

terhadap bagian yang sedang senggang kemudian dirotasi ke bagian lain 

agar pekerjaan lebih cepat selesai. Selain itu, dari rotasi kerja sendiri dapat 

terlihat karyawan yang konsisten bekerja dengan baik pada berbagai macam 

bidang kemudian dapat dipromosikan menjadi mandor. 

 Hal ini didukung pada hasil Distribusi Frekuensi variabel rotasi kerja (X1) 

dapat ditarik kesimpulan dari beberapa item tersebut berdasarkan jawaban dari 

responden/ skor dari masing-masing item untuk variabel Rotasi Kerja 

menunjukkan bahwa karyawan borongan pada PT. Starfood International setuju 

bahwa rotasi kerja pada perusahaan sudah berjalan dengan baik. 

b. Bagaimana Tanggapan Karyawan Borongan tentang Supervisi di PT. 

Starfood International? 

Jawaban Responden : Dengan adanya supervisi karyawan merasa terbantu 

karena dalam menjalankan pekerjaan karyawan diberikan arahan dan 

bimbingan sehingga karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. 

Selain itu dengan adanya supervisi dapat dimanfaatkan karyawan sebagai 

jembatan ke pihak manajemen. 

Hal ini didukung oleh hasil Distribusi Frekuensi Variabel Supervisi (X2) 

dapat diambil kesimpulan yaitu dari beberapa item tersebut karyawan borongan 

pada PT. Starfood International merasa bahwa supervisi di PT. Starfood 

Internasional sudah berjalan dengan baik. 
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c. Bagaimana Kepuasan Kerja Karyawan Borongan di PT. Starfood 

International? 

Jawaban Reponden : Karyawan merasa lumayan puas bekerja di              

PT. Starfood International, hal tersebut tercermin dari terpenuhinya target 

yang ditetapkan perusahaan, selain itu karyawan datang tepat waktu dan 

mengikuti pperaturan yang ada diperusahaan. 

 Hal ini didukung oleh hasil Distribusi Frekuensi Variabel Kepuasan Kerja 

(Y) dapat diambil kesimpulan dari beberapa item tersebut berdasarkan jawaban 

dari responden/ skor dari masing-masing item untuk variabel kepuasan kerja 

lumayan baik. 

 
5.4 Uji Vliditas dan Reliabilitas 

Uji validitas dan reliabilitas merupakan sebuah uji yang digunakan untuk 

mengetahui valid dan reliabel nya suatu data yang akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

5.4.1 Uji Validitas 

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui valid atau tidaknya pertanyaan-

pertanyaan-pertanyaan pada kueisioner. Uji validitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan r tabel, dengan nilai N = 80 dan 𝑎 = 0,05 

dengan r tabel sebesar = 0,2199 atau 0,22 dengan ketentuan: 

 Hasil r hitung > r tabel (0,22) = valid 

 Hasil r hitung < r tabel (0,22) = tidak valid 

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 18 

(Statistical Product and Service Solution), hasil uji dari SPSS dapat dilihat pada 

Lampiran 3, sedangkan r hitung tiap item (variabel) bisa dilihat pada tabel 

korelasi berikut ini : 
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a. Variabel Rotasi Kerja 

Tabel 17. Hasil Uji Validitas Variabel Rotasi Kerja (X1) 

No. Pernyataaan r hitung r tabel Keterangan 

1 P1 0,615 0,22 Valid 

2 P2 0,502 0,22 Valid 

3 P3 0,595 0,22 Valid 

4 P4 0,476 0,22 Valid 

5 P5 0,553 0,22 Valid 

6 P6 0,373 0,22 Valid 

7 P7 0,619 0,22 Valid 

8 P8 0,58 0,22 Valid 

Sumber : Data diolah, Tahun 2017 

Keterangan  
P1   :Pergantian jenis pekerjaan secara berkala dapat menghilangkan   

kejenuhan 
P2 : Pkerjaan berbeda menambah pengetahuan dan keterampilan 
P3 : Rotasi kerja menambah kompensasi 
P4 : Karyawan dapat mengetahui keterampilan yang dikuasai  
P5 : Karyawan dapat menggantikan karyawan lain yang tidak masuk kerja 
P6 : Karyawan senang melakukan pekerjaan yang di kuasai 
P7 : Saling mengenal antar pegawai 
P8 : Mudah menyesuaikan diri dan kompak dengan kelompok kerja 

  Dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa r hiitung > r tabel taraf 

signifikansi 5% adalah 0,22. Dengan demikian dapatdikatakan bahwa variabel 

rotasi kerja dapat digunakan dalam pengambilan data. 

b. Variabel Supervisi 

Tabel 18. Hasil Uji Validitas Variabel Supervisi (X2) 

No. Pernyataaan r hitung r tabel Keterangan 

1 P1 0,751 0,22 Valid 

2 P2 0,650 0,22 Valid 

3 P3 0,773 0,22 Valid 

4 P4 0,634 0,22 Valid 

5 P5 0,731 0,22 Valid 

6 P6 0,600 0,22 Valid 

7 P7 0,680 0,22 Valid 

8 P8 0,719 0,22 Valid 

9 P9 0,782 0,22 Valid 

10 P10 0,571 0,22 Valid 

Sumber : Data diolah, Tahun 2017 
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Keterangan 
P1 : Pengawas membantu karyawan yang kesulitan bekerja 
P2 : Pengawas mendorong karyawan bekerja dengan baik 
P3 : Pengawas memberikan petunjuk dalam bekerja 
P4 : Pengawas menegur karyawan yang salah 
P5 : Pengawas mengamati pekerjaan karyawan 
P6 : Pengawas mencatat hasil kerja karyawan 
P7 : Pengawas bersikap adil 
P8 : Pengawas memberi semangat dan dorongan bekerja  
P9 : Pengawas menilai kesesuaian pekerjaan dengan standar perusahaan 
P10 : Pengawas menilai hasil kerja yang didapatkan 
 
 Dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa r hitung>r tabel dengan 

taraf signifikansi 5% adalah 0,22. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

variabel supervisi dapat digunakan dalam pengambilan data. 

c. Variabel Kepuasan Kerja 

Tabel 19. Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan Kerja (Y) 

No. Pernyataaan  23 bvr hitung r tabel Keterangan 

1 P1 0,594 0,22 Valid 

2 P2 0,554 0,22 Valid 

3 P3 0,672 0,22 Valid 

4 P4 0,628 0,22 Valid 

5 P5 0,464 0,22 Valid 

6 P6 0,668 0,22 Valid 

7 P7 0,718 0,22 Valid 

8 P8 0,705 0,22 Valid 

Sumber : Data diolah, Tahun 2017 

Keterangan 
P1 : Karyawan mampu menyelesaikan pekerjaan lebih banyak 
P2 : Karyawan menegerjakan pekerjaan dengan kualitas baik 
P3 : Penilaian orang lain terhadap pekerjaan adalah baik 
P4 : Manajer memberi pujian 
P5 : Karyawan merasa memiliki kewajiban terhadap pekerjaan 
P6 : Karyawan datang tepat waktu 
P7 : Perusahaan memberikan pelatihan 
P8 : Perusahaan meberikan pendidikan moral 

  Data perhitungan tersebut menunjukkan bahwa r hitung>r tabel dengan 

taraf signifikansi 5% adalah 0,22. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

variabel kepuasan kerja dapat digunakan dalam pengambilan data. 
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5.4.2 Uji Reliabilitas  

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 

2011). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 

0,60. 

Selanjutnya untuk uji reliabilitas digunakan alat bantu dengan 

menggunakan program SPSS, hasilnya dapat dilihat pada Lampiran 3 dan 

disajikan dalam Tabel 20 berikut ini : 

Tabel 20. Hasil Perhitungan Uji Coba Reliabilitas Instrumen 

No. Variabel Cronbach's Alpha 
Minimal Crombach 

Alpha yang 
disyaratkan 

Keterangan 

1 Rotasi Kerja 0,649 0,60 Reliabel 

2 Supervisi 0,877 0,60 Reliabel 

3 Kepuasan Kerja 0,771 0,60 Reliabel 

Sumber: Data diolah, Tahun 2017 

  Dari uji coba yang telah dilakukan dapat diketahui dapat diketahui bahwa 

hasil Cronbach’s Alpha yang disyaratkan yaitu 0,60, maka varabel rotasi kerja, 

supervisi dan kepuasan kerja reliabel. 

5.5 Uji Asumsi Klasik 

Suatu model regresi dapat digunakan atau dianggap baik maka perlu 

digunakan uji asumsi klasik dengan model persamaan regresi berganda. Adapun 

uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelelitian ini adalah uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. 

5.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Cara yang 

digunakan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak 

adalah dengan analisis grafik. Cara termudah yang dilakukan untuk melihat 
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normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati 

distribusi normal. Normal Probability Plot merupakan metode yang digunakan 

untuk membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Pada 

prinsipnya, normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) 

pada sumbu diagonal dari grafik atau bisa melihat histogram dari residualnya 

(Ghozali, 2011). 

Selain itu pengujian normalitas djuga dilakukan dengan uji Kologrov 

Smirnov. Pada uji ini data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai 

Asymp.Sig nya lebih besar dari 0,05 yang dapat dilihat pada Tabel 21. 

 

Gambar 3. Kurva Histogram 
 

 

Gambar 4. Grafik Normal P-P Plot 
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Tabel 21. Uji Kolmogrov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 
Residual 

N 80 

Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 

Std. Deviation ,18472263 

Most Extreme Differences 

Absolute ,148 

Positive ,145 

Negative -,148 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,322 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,061 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Data diolah, Tahun 2017 

  Hasil pada histogram yang ditunjukkan oleh gambar 2 menyatakan bahwa 

data berdistribusi secara normal karena kurva membentuk lonceng. Hasil pada 

Normal P-P Plot yang ditunjukkan pada gambar 3 diatas plot/ titik-titik mengikuti 

arah garis diagonal, berada disekitas disepanjang garis 45 derajat, jadi dapat 

disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Hal tersebut diperkuat 

dengan uji Kolmogrov Smirnov yang ditunjukkan pada Tabel 21 menyatakan 

bahwa data berdistribusi secara normal karena Asymp. Sig.  (0,061) lebih besar 

dari pada 0,05 dengan pengujian-pengujian yang telah dilakukan. 

5.5.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk 



79 
 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi, bisa 

dilakukan antara lain dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai 

tolerance. Variabel bebas tidak mengalami multikolinearitas jika 𝛼 hitung > 0,10 

dan VIF < 10. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah nilai  tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF >10. 

Hasil dari multikolinearitas dengan menggunakan program SPSS adalah sebagai 

berikut : 

Tebel 22. Hasil Output SPSS Uji Multikolinearitas 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

Rotasi Kerja ,828 1,207 

Supervisi ,828 1,207 

Sumber : Data diolah, Tahun 2017 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas terlihat bahwa nilai tolerance tidak 

ada yang kurang dari 0,10 yang berartitidak ada korelasi antar variabel bebas. 

Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hasil tidak ada variabel yang memiliki 

nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas 

antar variabel bebas dalam model regresi. 

5.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan yaitu untuk menguji apakah dalam 

model regresi linear terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Tidak terjadi heteroskedastisitas jika pada 

Scatterplottitik-titik hasil pengolahan data lewat program SPSS antara ZPRED 
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(sumbu X=Y hasil prediksi) dan SRESID (sumbu Y-Y prediksi-Yriil) menyebar 

dibawah ataupun diatas origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai 

pola yang teratur. Hasil dari uji heteroskedastisitas dengan menggunakan 

program SPSS adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 5. Hasil output SPSS uji heteroskedastisitas 

Hasil uji heteroskedastisitas terlihat digambar tidak ada pola yang jelas 

dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. Dari 

gambar diatas maka dapat disimpulkan bebas heteroskedastisitas sehingga 

model regresi dapat dipakai untuk memprediksi tingkat kepuasan kerja karyawan 

berdasarkan masukan variabel bebas atau independen yaitu rotasi kerja dan 

supervisi. 

5.5.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi memiliki tujuan yakni mengetahui ada atau tidaknya 

korelasi antar residual t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika 

terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat permasalahan autokorelasi. 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 

satu sama lain. Untuk melakukan uji autokorelasi dapat dilakukan dengan uji 

Runs Test, yaitu bagian dari statistik non parametrik yang dapat digunakan untuk 

menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi (Janie, 2012).  
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Pada uji Run Test dapat dilihat apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed)> 0,05 

artinya tidak terjadi autokorelasi. Uji Runs Test dapat ditunjukkan pada Tabel 23. 

Tabel 23. Hasil Uji Runs Test 

Runs Test 

 Unstandardized Residual 

Test Valuea -,05384 

Cases < Test Value 19 

Cases >= Test Value 61 

Total Cases 80 

Number of Runs 29 

Z -,304 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,761 

a. Median 

Sumber : Data Diolah, Tahun 2017 

  Data pada uji Runs Test dapat dikatakan tidak terdapat autokorelasi 

apabila nilai Asym. Sig. (2-tailed)> 0,05. Hasil pada tabel 24 menunjukkan bahwa 

data tidak terdapat autokorelasi karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,761 

> 0,05. Dengan pengujian-pengujian yang telah dilakukan, maka data dalam 

penelitian ini dinyatakan tidak terdapat autokorelasi. 

 
5.6 Analisis Regresi Berganda 

Proses analisis data dengan menggunakan analisis regresi linear 

berganda, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari pengaruh antara variabel 

independen dan dependen. Variabel independen dalam penelitian ini antara lain 

Rotasi kerja (X1) dan Supervisi (X2). Sedangkan variabel terikat/dependen dalam 

penelitian ini adalah Kepuasan Kerja (Y). Berdasarkan hasil pengolahan data 
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dengan menggunakan software SPSS didapatkan ringkasan pada tabel 24 

berikut:  

Tabel 24. Hasil Analisis Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 

(Constant) ,511 ,260  1,962 ,053 

Rotasi Kerja ,469 ,085 ,454 5,518 ,000 

Supervisi ,379 ,071 ,442 5,362 ,000 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data Diolah, Tahun 2017 

 Berdasarkan input SPSS diatas, maka diperoleh persamaan regresi 

sebagai berikut: 

Y = 0,511 + 0,469 X1 + 0,379 X2 

Model tersebut menunjukkan arti bahwa: 

1. Kostanta = 0,511 

Jika variabel rotasi kerja dan supervisi diasumsikan tetap maka kepuasan 

kerja karyawan adalah sebesar 0,511. 

2. Koefisien Rotasi Kerja (X1) 

Nilai koefisien rotasi kerja sebesar 0,469. Menyatakan bahwa setiap terjadi 

kenaikan 1 satuan untuk rotasi kerja akan diikuti terjadi kenaikan kepuasan 

kerja karyawan sebesar 0,469. 
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3. Koefisien Supervisi (X2) 

Nilai koefisien supervisi menunjukkan angka sebesar 0,379. Menyatakan 

bahwa apabila terjadi kenaikan 1 satuan untuk supervisi akan diikuti dengan 

terjadi kenaikan pula pada kepuasan kerja karyawan sebesar 0,379. 

 
5.7 Uji Statistik 

Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu kepuasan kerja sebagai 

variabel terikat serta rotasi kerja dan supervisi sebagai variabel bebas. Untuk 

melihat hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas maka dapat 

dilakukan serangkaian uji-uji statistik sebagai berikut: 

5.7.1 Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Hasil koefisien determinasi (R²) 

dapat dilihat pada Tabel 25. 

Tabel 25. Pengujian Koefisien Determinasi (R²) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,753a ,568 ,556 ,18711 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data Diolah, Tahun 2017 

Data Tabel 25 menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square adalah 

sebesar 0,556. Nilai tersebut berarti variabel bebas (Rotasi kerja dan Supervisi) 

berpengaruh terhadap variabel terikat sebesar 56%. Sedangkan sisanya 44% 

variabel terikat (kepuasan kerja) dipengaruhi variabel bebas lainnya diluar model 

(selain variabel rotasi kerja dan supervisi). 
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5.7.2 Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian secara simultan dilakukan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel independen yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat. Semua koefisien variabel independen 

tersebut diuji secara serentak dengan menggunakan uji F atau ANOVA. 

Berdasarkan pengujian dengan SPSS diperoleh output ANOVA pada Tabel 26 

berikut. 

Tabel 26. Uji Simultan 
 

ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regression 3,538 2 1,769 50,529 ,000b 

Residual 2,696 77 ,035   

Total 6,234 79    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2, X1 

Sumber : Data Diolah, Tahun 2017 

  Dari uji ANOVA atau F test didapatkan nilai F hitung sebesar 50,529 

dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas signifikansi lebih kecil dari 

0,05 maka Ho ditolak dan Hi diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh 

rotasi kerja dan supervisi secara simultan atau secara bersama-sama terhadap 

kepuasan kerja karyawan diterima. Selain hal tersebut uji simultan juga dapat 

dilakukan dengan membandingkan antara F hitung dengan F tabel yang mana F 

tabel didapat dari perhitungan (k ; n-k). 

Keterangan: 

k = jumlah variabel independent (bebas) 

n =  jumlah responden atau sampel penelitian 
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Dari hasil tersebut dapat kita ketahui bahwa k adalah 2 yaitu rotasi kerja 

dan supervisi dan n-k adalah 78 dari 80 responden – 2 variabel bebas, lalu 

dilihat pada tabel F dan diperoleh nilai F tabel sebesar 3,12. Dengan tingkat 

kepercayaan 95 % maka diperoleh nilai F tabel sebesar 3,12 < F hitung yaitu 

sebesar 50,529. Dengan demikian nilai tersebut diketahui bahwa nilai F hitung > 

F tabel yang berarti hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini berarti rotasi 

kerja dan supervisi secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan kerja. 

5.7.3 Uji Parsial (Uji t) 

Pengujian regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah 

masing-masing variabel independen pembentuk model regresi secara individu 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja (Y) atau tidak. Untuk 

menguji hubungan tersebut, digunakan uji t. Variabel independen pembentuk 

model regresi dikatakan berpengaruh signifikan jika t hitung > t tabel atau p-value 

kurang dari 𝛼 = 0,05. Untuk memperoleh nilai t tabel dapat digunakan rumus (n-

k), sehingga (80-2), diperoleh nilai 78 pada signifikansi 0,05 adalah 1,664. 

Pengujian model regresi secara parsial dapat dilihat pada Tabel 27 berikut ini. 

Tabel 27. Tabel Coefficients 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,511 ,260  1,962 ,053 

Rotasi Kerja ,469 ,085 ,454 5,518 ,000 

Supervisi ,379 ,071 ,442 5,362 ,000 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data diolah, Tahun 2017 
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Berdasarkan hasil uji parsial untuk variabel rotasi kerja (X1) diperoleh t 

hitung (5,518) > t tabel (1,664) pada signifikansi 0,05 dan tingkat kepercayaan 

95%. t hitung = 5,518 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 maka Ho 

ditolak dan Hi diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel rotasi kerja 

berpengaruh signifikan secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel 

kepuasan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya rotasi kerja akan 

menghasilkan kepuasan kerja karyawan yang maksimal sedangkan dengan tidak 

adanya rotasi kerja akan menghasilkan kepuasan kerja yang rendah. Hal ini 

sesuai dengan teori Eriksson dan Ortega (2001), yang pertama karyawan yang 

mengalami rotasi kerja akan memiliki berbagai pengalaman yang lebih luas. 

Semakin sering mengalami rotasi, semakin banyak yang karyawan pelajari. Teori 

kedua, organisasi dapat mengetahui posisi yang paling tepat bagi karyawannya. 

Teori terakhir, rotasi kerja dapat mengurangi bahkan menghilangkan rasa bosan, 

lelah, jenuh karena pekerjaan yang semacam.  

Selain itu, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Riniwati (2016), bahwa 

rotasi pekerjaan dilakukan oleh para manajer dalam perusahaan baik terkait staff 

biasa maupun kalangan manajer, tujuannya agar terjadi perluasan kerja, 

pertumbuhan psikologis, kepuasan kerja dan lain-lain.Dengan demikian rotasi 

kerja yang teratur dapat memotivasi dan mempertahankan kepuasan kerja 

karyawan.  

Berdasarkan hasil uji parsial untuk variabel supervisi (X2) diperoleh t 

hitung (5,362) > t tabel (1,664) pada signifikansi 0,05 dan tingkat kepercayaan 

95%. t hitung = 5,362 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena 

probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan Hi diterima. 

Hal ini menunjukkan bahwa variabel supervisi berpengaruh signifikan secara 

parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel kepuasan kerja. Hal ini 

menunjukkan bahwa dengan adanya supervisi yang baik dalam bekerja akan 
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memperoleh kepuasan kerja karyawan yang baik pula sedangkan dengan 

adanya supervisi yang kurang baik akan menghasilkan kepuasan kerja yang 

rendah pula. Hal ini sesuai dengan teori Smith yang dijelaskan oleh Purwanto 

(2015) supervisi merupakan kemampuan penyedia untuk memberikan bantuan 

secara teknis maupun memberikan dukungan. Supervisi disini sangat 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja karena supervisi adalah salah satu faktor 

penting yang mempengaruhi kepuasan kerja pegawai beserta 5 faktor penting 

lainnya yaitu pekerjaan itu sendiri, upah atau gaji, kesempatan untuk kenaikan 

jabatan atau promosi dalam jenjang karir, rekan kerja dan kondisi kerja. 

Supervisi adalah pekerjaan manajemen, dan seorang manager 

bertanggung jawab atas perencanaan (planning), pengarahan (directing), 

pengkoordinasian (coordinating), dan pengendalian (controlling) kegiatan-

kegiatan sekelompok karyawan dan memberikan bimbingan bagi usaha mereka 

bersama untuk mencapai tujuan yang di inginkan bersama. Pengertian tersebut 

cocok untuk kegiatan supervisi dari tingkat atas sampai dengan tingkat bawah, 

yang membedakan adalah penyusunan kebijaksanaan dan tingkat tanggung 

jawab (Black, 1994). 

 
5.8 Sumbangan Efektif 

Variabel dominan yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja, dapat 

diketahui dengan melakukan perhitungan sumbangan efektif pada setiap 

variabel. Rumus yang digunakan untuk menghitung sumbangan efektif adalah 

sebagai berikut: 

SE =
𝑏𝑥𝐶𝑃𝑥𝑅²

𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛
100% 
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Keterangan : 

SE : Sumbangan Efektif 

B : Koefisien b 

CP : Cross Product 

R : Adjusted R Square (Sumbangan Efektif Total) 
  

Penelitian sumbangan efektif dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui kontribusi dari rotasi kerja dan supervisi. Nilai b dapat dilihat pada 

Tabel 24, R² pada Tabel 25, regression pada Tabel 26, dan cross product pada 

Lampiran 4. Hasil perhitungan sumbangan efektif setiap variabel dapat dilihat 

pada Tabel 28. 

Tabel 28. Perhitungan Sumbangan Efektif 

No Variabel B Cross 
Product 

Regresi SE 

1. Rotasi Kerja (X1) 0,469 5,846 3,538 43% 

2. Supervisi (X2) 0,379 2,916  17% 

  Total   60% 

Sumber : Data Diolah, Tahun 2017 
  

 Hasil perhitungan pada Tabel 28 menunjukkan bahwa rotasi kerja 

merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan kerja, 

yang ditunjukkan dengan nilai sumbangan efektif yang paling besar yaitu sebesar 

43%. Rotasi kerja juga berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial 

terhadap kepuasan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya rotasi 

kerja yang baik dalam suatu pekerjaan maka akan memperoleh kepuasan kerja 

yang baik pula.Hal ini sesuai dengan teori Eriksson dan Ortega (2001), yang 

pertama karyaawan yang mengalami rotasi kerja akan memiliki berbagai 

pengalaman yang lebih luas. Semakin sering mengalami rotasi, semakin banyak 

yang karyawan pelajari. Teori kedua, organisasi dapat mengetahui posisi yang 
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paling tepat bagi karyawannya. Teori terakhir, rotasi kerja dapat mengurangi 

bahkan menghilangkan rasa bosan, lelah, jenuh karena pekerjaan yang 

semacam. Dengan demikian rotasi kerja yang teratur dapat memotivasi dan 

mempertahankan kepuasan kerja karyawan. 

Selain itu, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Riniwati (2016), bahwa 

rotasi pekerjaan dilakukan oleh para manajer dalam perusahaan baik terkait staff 

biasa maupun kalangan manajer, tujuannya agar terjadi perluasan kerja, 

pertumbuhan psikologis, kepuasan kerja dan lain-lain. 

Rotasi kerja pada penelitian ini dibagi menjadi lima indikator, yang 

pertama yaitu  tingkat kejenuhan, kedua yaitu tingkat pengetahuan, ketrampilan, 

dan kompensasi, ketiga yaitu persiapan manajemen, keempat yaitu pilihan rotasi 

yang tepat, kelima pengembangan hubungan sosial. Dari kelima indikator 

tersebut yang paling berpengaruh terhadap kepuasan kerja yaitu pada indikator 

pilihan rotasi kerja yang tepat, dimana karyawan merasa senang dalam 

melakukan pekerjaan yang ia kuasai sehingga pekerjaan yang di kerjakan juga 

memiliki hasil yang baik. 

  Sedangkan indikator terendah dari variabel rotasi kerja yaitu pada 

indikator persiapan manajemen. Kondisi ini dapat dilihat dari jawaban responden 

yaitu karyawan dapat menggantikan karyawan lain yang tidak masuk kerja 

karena karyawan menganggap pekerjaan tersebut belum tentu adalah pekerjaan 

yang mereka kuasai, selain itu karyawan tidak dapat menggantikan pekerjaan 

karyawan lain jika dalam bidangnya tidak sedang kosong atau tidak melakukan 

pekerjaan. 

Pada variabel supervisi juga tidak kalah berpengaruhnya terhadap 

kepuasan kerja karyawan, sengan adanya sumbangan efektif sebesar 17%, 

berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap kepuaan kerja, 

maka hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya rotasi supervisi yang baik 
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dalam bekerja akan memperoleh kepuasan kerja karyawan yang maksimal dan 

sebaliknya.  

Supervisi dalam penelitian ini dibagi menjadi lima yaitu yang pertama 

bimbingan, pengarahan, observasi, motivasi, dan evaluasi. Dari kelima indikator 

supervisi tersebut yang paling besar pengaruhnya terhadap kepuasan kerja yaitu 

pada indikator bimbingan dimana pengawas selalu mendorong karyawan untuk 

dapat mencapai pekerjaan yang baik hal tersebut dikarenakan dengan adanya 

bimbingan dengan mendorong karyawan untuk dapat mencapai pekerjaan yang 

baik maka karyawan akan menjadi terbiasa melakukan pekerjaan dengan baik 

dan meminimalisir kesalahan. 

  Sedangkan indikator terendah dari variabel supervisi yaitu pengawas 

selalu membantu karyawan saat mengalami kesulitan. Kondisi ini dapat dilihat 

dari jawaban responden dari indikator bimbingan. Hal ini dikarenakan para 

karyawan menganggap sudah diberikan arahan dan petunjuk sebelumnya, 

selain itu pekerjaan sudah sering dikerjakan sehingga karyawan jarang 

mengalami kesulitan. 



6. KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa 

kesimpulan antara lain : 

1. Berdasarkan jawaban responden menyatakan bahwa, PT. Starfood 

International memiliki manajemen yang cukup bagus. Hal ini dikarenakan 

perusahaan tidak hanya menerapkan rotasi pekerjaan untuk situasi tertentu, 

tetapi juga adanya kegiatan supervisi yang baik sehingga karyawan tidak 

hanya dituntut untuk bekerja tetapi perusahaan juga memikirkan kepuasan 

kerja karyawan 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja terdiri dari rotasi kerja dan 

supervisi berpengaruh signifkan secara simultan terhadap kepuasan kerja, 

yaitu F hitung sebesar 50,529 yang lebih besar dari F tabel sebesar 3,12. 

Sehingga pengujian secara bersama-sama bepengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat (kepuasan kerja) dengan signifikansi 0,000. 

3. Variabel rotasi kerja dan supervisi merupakan variabel yang berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap kepuaan kerja karyawan PT. Starfood 

International Lamongan. 

4. Variabel rotasi kerja merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja karyawan, yang dibuktikan dengan nilai 

sumbangan efektif terbesar yaitu 43%. 

6.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan hasil penelitian 

yang telah dilakukan maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu :  

1. Instansi : hasil menunjukkan variabel rotasi kerja dan supervisi merupakan 

variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan 
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borongan PT. Starfood International, sehingga perlu dipertahankannya 

supervisi yang baik dan perencanaan rotasi kerja yang lebih baik lagi agar 

berdampak positiif terhadap kepuasan kerja karyawan.  

2. Peneliti : diharapkan dapat meneliti variabel lain diluar rotasi kerja dan 

supervisi, meskipun rotasi kerja dan supervisi sudah mampu menjelaskan 

pengaruhnya terhadap kepuasan kerja sebesar 50,5% 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 

 

 

Yth. Bapak/ Ibu/ saudara/ saudari 

Dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan 

Universitas Brawijaya, maka saya mohon Bapak/Ibu/saudara/saudari untuk 

berpartisipasi dalam pengisian kuesioner ini. Saya sangat berharap Bapak/ Ibu/ 

saudara/ saudari mengisi kuesioner ini sesuai dengan kondisi yang 

Bapak/Ibu/saudara/saudari rasakan. Atas bantuan dan partisipasi Bapak/ Ibu/ 

Saudara/ saudari saya ucapkan terimakasih. 

Hormat Saya, 

Virginia Ariestin 

 

 

 

1. Nama  : 

2. Alamat  : 

3. No. Telepon : 

4. Usia  : [   ] 17-22 th   [     ] 33 - 37 th  

  [    ] 23 - 27 th   [     ] 38 – 52 th 

  [    ] 28 - 32 th   [     ] > 52 th 

5. Jenis Kelamin : [    ] Laki-laki    [     ] Perempuan 

KUESIONER 
No Resp  : 

..... 

Bagian 1 : IDENTITAS REPONDEN 

PETUNJUK : Isilah identitas responden dibawah ini dan berikan tanda cek (v) 

pada satu jawaban yang sexuai dengan kondisi Bapak/ Ibu/ saudara/ saudari. 
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6. Pendidikan : [    ] Tidak tamat SD  [     ] SD [     ] SMP 

  [     ] SMA   [     ] Sarjana [     ] Lain-lain 

7. Lama Bekerja :                Tahun 

8. Status  : [     ] Kawin   [     ] Belum Kawin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

 

 

 

 

KUESIONER 

Variabel Rotasi kerja 

No Pernyataan STS TS TS STS 

 Tingkat Kejenuhan     

1. Dalam satu bulan bekerja karyawan PT. 
Star food Internasional lebih sering 
mengalami kejenuhan dari pada tidak 
jenuh. 

    

 

 

2. Dengan adanya pergantian jenis 
pekerjaan secara berkala dapat 
menghilangkan kejenuhan karyawan. 

    

 Tambahan pengetahuan,  
keterampilan, dan kompensasi 

    

3.  Dengan melakukan berbagai macam 
pekerjaan yang berbeda dapat 
menambah pengetahuan dan 
keterampilan 

    

4.  Dengan adanya rotasi kerja dapat 
menambah kompensasi yang diterima 
karyawan 

    

 Persiapan manajemen     

5. Karyawan dapat mengetahui 
keterampilan apa yang paling dikuasai 

    

6. Karyawan dapat menggantikan 
karyawan lain yang tidak masuk bekerja 

    

PETUNJUK PENGISISAN: 

Isilah identitas responden dibawah ini dan berikan tanda cek (v) pada satu 

jawaban yang paling tepat menurut saudara.Alternatif jawaban meliputi : 

 Sangat Setuju (SS)                                 

 Setuju (S) 

 Tidak Setuju (TS) 

 Sangat Tidak Setuju (STS) 
 

 



99 
 

 Pilihan rotasi kerja yang tepat     

7. Karyawan dapat menyelesaikan 
pekerjaan sesuai keterampilan dengan 
kuantitas lebih banyak dari pada 
mengerjakan pekerjaan lain 

    

8. Karyawan merasa senang dalam 
melakukan pekerjaan yang ia kuasai 

    

 Pengembangan hubungan sosial     

9. Karyawan menjadi banyak mengenal 
karyawan di bidang lain (mandor, 
manajer, dll) 

    

10. Karyawan dapat menjadi lebih mudah 
menyesuaikan diri dan lebih kompak 
dengan kelompok kerjanya. 

    

 

Variabel Supervisi 

No Pernyataan STS TS S SS 

 Bimbingan     

11. Pengawas selalu membantu karyawan 
saat mengalami kesulitan dalam 
melakukan pekerjaan 

    

12. Pengawas selalu mendorong karyawan 
untuk dapat mencapai pekerjaan yang 
baik 

    

 Pengarahan 

 

    

13. Pengawas selalu memberikan petunjuk 
dalam mengerjakan pekerjaan yang baik 
dan benar 

    

14. Pengawas menegur karyawan yang 
salah dalam melakukan pekerjaan 

    

 Observasi     

15. Pengawas selalu mengamati pekerjaan 
karyawan 
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16. Pengawas melakukan pencatatan 
terhadap hasil kerja karyawan 

    

 Motivasi     

17. Pengawas tidak membeda-bedakan 
karyawan dengan karyawan yang 
lainnya dalam bekerja 

    

18. Pengawas memberikan semangat dan 
dorongan kepada bawahannya untuk 
dapat bekerja dengan baik 

    

 Evasluasi     

19. Pengawas selalu meberikan penilaian 
apakah pekerjaan sudah sesuai dengan 
yang diinginkan perusahan 

    

20. Pengawas selalu memberikan penilaian 
tentang hasil kerja yang didapatkan 
karyawan 

    

 

Variabel Kepuasan Kerja 

No Pernyataan STS TS S SS 

 Pencapaian hasil     

21. Karyawan mampu menyelesaikan 
pekerjaan lebih banyak dari yang 
ditetapkan perusahaan 

    

22. Karyawan mengerjakan suatu pekerjaan 
dengan kualitas baik 

    

 Pengakuan pekerjaan     

23. Orang lain menilai pekerjaan yang 
karyawan lakukan adalah pekerjaan 
yang baik 

    

24. Manajer memberikan pujian jika 
karyawan berhasil melakukan pekerjaan 

    

 Tanggung jawab     

25. Karyawan merasa memiliki kewajiban 
untuk menyelesaikan pekerjaan yang 
timbul dari dalam diri karyawan itu 
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sendiri 

26. Karyawan selalu datang tepat waktu 
dalam bekerja 

    

 Pengembangan     

27. Perusahaan memberikan pelatihan 
sebelum karyawan mulai bekerja 

    

28. Perusahan memberikan pendidikan 
moral tentang apa yang boleh dilakukan 
atau tidak boleh dilakukan selama 
bekerja 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marketing 

Manager 
Mr. Kuo Chih 

Ming 

Kepala 

Produksi 

Dimas Xu 

Factory BusinessManager 

Mr. Kuo Chih Ming 

FA dan 

Ops.Manager 
A. H. Ikhrom 

 
Cashier 

Veny 

 

Purchasing 

Depyt Firmansyah 

Procurement  

M Rodhon 

Processing 

Iqbal Halili 

Packing 

Masruri 

Tax 

Risky I 

 

Adm  

Hidayat 

 

Gudang NBB 

Farih 

Kepala Produksi 

Hendri 

PPIC Manager FishMeal  

Mr. Tseng ChiChang 

Adm 

Thoriq 

Produksi 

Zudi M 

Lab 

Bayinah 

QC 

Danang P 

QC Line 

Totok 

Laboratorium 

Mei S 

Sanitasi 

Rofik 

PPIC Manager Surimi 

Irwan 

PPIC ManagerFF 

Andre 

 

Pengadaa

n 
Saeful A 

Proses 

Rizky S 

Packing 

Aan R 

Teknisi 

Mujahidin 

Humas dan  

Ekspor 

 

Security 

 

HRD 

Asmaul Hida 

 

M Zaini Yusuf 

 

Yudi P 

 

Kepala 

Produksi 
Rudi Hartono 

Factory BusinessManager Adv 

Mr. Tseng Jui Sheng 

Food Safety team Leader 

Kuncoro C.N 
Dewan Direksi 

Ir.  H Zainul Wasik 

Ny. Mety 

Dewan Komisaris 

Ir. H. Moch. 

Nadjikh 

Mr. Mahadi Tseng 

Lampiran 2. Struktur rganisasi 
Organization Chart 
 

 

 

 

 

 

 

 

1
0
3

 

1
0
2
 



Lampiran 3. Uji Validitas dan Reliabilitas 

d. Uji validitas variabel rotasi kerja (X1) 

Correlations 

 X1.1.2 X1.2.1 X1.2.2 X1.3.1 X1.3.2 X1.4.2 X1.5.1 X1.5.2 TotalX1 

X1.1.2 

Pearson 

Correlation 

1 ,384
**

 ,186 ,029 ,153 ,382
**

 ,141 ,368
**

 ,615
**

 

Sig. (2-

tailed) 

 ,000 ,099 ,799 ,175 ,000 ,212 ,001 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

X1.2.1 

Pearson 

Correlation 

,384
**

 1 ,039 -,061 ,000 ,159 ,244
*
 ,454

**
 ,502

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,000  ,731 ,589 ,997 ,159 ,029 ,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

X1.2.2 

Pearson 

Correlation 

,186 ,039 1 ,282
*
 ,397

**
 ,009 ,396

**
 ,183 ,595

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,099 ,731  ,011 ,000 ,934 ,000 ,104 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

X1.3.1 

Pearson 

Correlation 

,029 -,061 ,282
*
 1 ,387

**
 ,172 ,267

*
 -,038 ,476

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,799 ,589 ,011  ,000 ,127 ,017 ,741 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

X1.3.2 

Pearson 

Correlation 

,153 ,000 ,397
**

 ,387
**

 1 -,065 ,188 ,006 ,553
**

 

Sig. (2-

tailed) 

,175 ,997 ,000 ,000  ,568 ,095 ,957 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

X1.4.2 

Pearson 

Correlation 

,382
**

 ,159 ,009 ,172 -,065 1 ,087 ,200 ,373
**

 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,159 ,934 ,127 ,568  ,444 ,075 ,001 

103
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N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

X1.5.1 

Pearson 

Correlation 

,141 ,244
*
 ,396

**
 ,267

*
 ,188 ,087 1 ,462

**
 ,619

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,212 ,029 ,000 ,017 ,095 ,444  ,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

X1.5.2 

Pearson 

Correlation 

,368
**

 ,454
**

 ,183 -,038 ,006 ,200 ,462
**

 1 ,580
**

 

Sig. (2-

tailed) 

,001 ,000 ,104 ,741 ,957 ,075 ,000  ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

TotalX1 

Pearson 

Correlatio

n 

,615
**

 ,502
**

 ,595
**

 ,476
**

 ,553
**

 ,373
**

 ,619
**

 ,580
**

 1 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000  

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

e. Uji realibilitas variabel rotasi kerja (X1) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 80 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 80 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,649 8 

 

f. Uji validitasvariabel supervisi (X2) 

Correlations 

 X2.1.

1 

X2.1.

2 

X2.2.

1 

X2.2.

2 

X2.3.

1 

X2.3.

2 

X2.4.

1 

X2.4.

2 

X2.5.

1 

X2.5.

2 

Total

X2 

X2.1.1 

Pearson 
Correlati

on 

1 ,539
*

*
 

,401
*

*
 

,343
*

*
 

,508
*

*
 

,452
*

*
 

,351
*

*
 

,655
*

*
 

,460
*

*
 

,436
*

*
 

,751
**

 

Sig. (2-

tailed) 
 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

X2.1.2 

Pearson 
Correlati

on 

,539
*

*
 

1 ,576
*

*
 

,320
*

*
 

,311
*

*
 

,343
*

*
 

,431
*

*
 

,431
*

*
 

,374
*

*
 

,244
*
 ,650

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,000  ,000 ,004 ,005 ,002 ,000 ,000 ,001 ,029 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

X2.2.1 

Pearson 

Correlati
on 

,401
*

*
 

,576
*

*
 

1 ,467
*

*
 

,480
*

*
 

,332
*

*
 

,703
*

*
 

,340
*

*
 

,715
*

*
 

,242
*
 ,773

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000  ,000 ,000 ,003 ,000 ,002 ,000 ,031 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

X2.2.2 

Pearson 

Correlati

on 

,343
*

*
 

,320
*

*
 

,467
*

*
 

1 ,781
*

*
 

,358
*

*
 

,198 ,409
*

*
 

,303
*

*
 

,198 ,634
**

 

Sig. (2-

tailed) 
,002 ,004 ,000  ,000 ,001 ,079 ,000 ,006 ,078 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

X2.3.1 

Pearson 
Correlati

on 

,508
*

*
 

,311
*

*
 

,480
*

*
 

,781
*

*
 

1 ,575
*

*
 

,186 ,547
*

*
 

,421
*

*
 

,259
*
 ,731

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,005 ,000 ,000  ,000 ,099 ,000 ,000 ,020 ,000 
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N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

X2.3.2 

Pearson 

Correlati

on 

,452
*

*
 

,343
*

*
 

,332
*

*
 

,358
*

*
 

,575
*

*
 

1 ,110 ,463
*

*
 

,395
*

*
 

,325
*

*
 

,600
**

 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,002 ,003 ,001 ,000  ,330 ,000 ,000 ,003 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

X2.4.1 

Pearson 
Correlati

on 

,351
*

*
 

,431
*

*
 

,703
*

*
 

,198 ,186 ,110 1 ,485
*

*
 

,706
*

*
 

,395
*

*
 

,680
**

 

Sig. (2-

tailed) 
,001 ,000 ,000 ,079 ,099 ,330  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

X2.4.2 

Pearson 
Correlati

on 

,655
*

*
 

,431
*

*
 

,340
*

*
 

,409
*

*
 

,547
*

*
 

,463
*

*
 

,485
*

*
 

1 ,369
*

*
 

,275
*
 ,719

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000  ,001 ,014 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

X2.5.1 

Pearson 

Correlati
on 

,460
*

*
 

,374
*

*
 

,715
*

*
 

,303
*

*
 

,421
*

*
 

,395
*

*
 

,706
*

*
 

,369
*

*
 

1 ,588
*

*
 

,782
**

 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,001 ,000 ,006 ,000 ,000 ,000 ,001  ,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

X2.5.2 

Pearson 
Correlati

on 

,436
*

*
 

,244
*
 ,242

*
 ,198 ,259

*
 ,325

*

*
 

,395
*

*
 

,275
*
 ,588

*

*
 

1 ,571
**

 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,029 ,031 ,078 ,020 ,003 ,000 ,014 ,000  ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Total
X2 

Pearson 

Correlati
on 

,751
*

*
 

,650
*

*
 

,773
*

*
 

,634
*

*
 

,731
*

*
 

,600
*

*
 

,680
*

*
 

,719
*

*
 

,782
*

*
 

,571
*

*
 

1 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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g. Uji realibitas variabel supervisi (X2) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 80 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 80 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,877 10 
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h. Uji validitas variabel kepuasan kerja (Y) 

Correlations 

 Y1.1.1 Y1.1.2 Y1.2.1 Y1.2.2 Y1.3.1 Y1.3.2 Y1.4.1 Y1.4.2 TotalY 

Y1.1.1 

Pearson 

Correlation 

1 ,180 ,589
**

 ,092 -,237
*
 ,231

*
 ,460

**
 ,390

**
 ,594

**
 

Sig. (2-

tailed) 

 ,110 ,000 ,415 ,034 ,039 ,000 ,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Y1.1.2 

Pearson 

Correlation 

,180 1 ,114 ,366
**

 ,405
**

 ,307
**

 ,169 ,305
**

 ,554
**

 

Sig. (2-

tailed) 

,110  ,314 ,001 ,000 ,006 ,134 ,006 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Y1.2.1 

Pearson 

Correlation 

,589
**

 ,114 1 ,348
**

 -,068 ,217 ,590
**

 ,349
**

 ,672
**

 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,314  ,002 ,550 ,053 ,000 ,002 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Y1.2.2 

Pearson 

Correlation 

,092 ,366
**

 ,348
**

 1 ,543
**

 ,439
**

 ,173 ,208 ,628
**

 

Sig. (2-

tailed) 

,415 ,001 ,002  ,000 ,000 ,125 ,064 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Y1.3.1 

Pearson 

Correlation 

-,237
*
 ,405

**
 -,068 ,543

**
 1 ,493

**
 ,149 ,347

**
 ,464

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,034 ,000 ,550 ,000  ,000 ,188 ,002 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Y1.3.2 

Pearson 

Correlation 

,231
*
 ,307

**
 ,217 ,439

**
 ,493

**
 1 ,467

**
 ,404

**
 ,668

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,039 ,006 ,053 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
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Y1.4.1 

Pearson 

Correlation 

,460
**

 ,169 ,590
**

 ,173 ,149 ,467
**

 1 ,589
**

 ,718
**

 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,134 ,000 ,125 ,188 ,000  ,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Y1.4.2 

Pearson 

Correlation 

,390
**

 ,305
**

 ,349
**

 ,208 ,347
**

 ,404
**

 ,589
**

 1 ,705
**

 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,006 ,002 ,064 ,002 ,000 ,000  ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

TotalY 

Pearson 

Correlation 

,594
**

 ,554
**

 ,672
**

 ,628
**

 ,464
**

 ,668
**

 ,718
**

 ,705
**

 1 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

i. Uji reliabitias variabel kepuasan kerja (Y) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 80 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 80 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,771 8 
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Lampiran 4. Cross product 

Correlations 

 X1 X2 Y 

X1 Pearson Correlation 1 .414
**
 .637

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

Sum of Squares and Cross-

products 

5.846 2.916 3.847 

Covariance .074 .037 .049 

N 80 80 80 

X2 Pearson Correlation .414
**
 1 .630

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

Sum of Squares and Cross-

products 

2.916 8.480 4.578 

Covariance .037 .107 .058 

N 80 80 80 

Y Pearson Correlation .637
**
 .630

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

Sum of Squares and Cross-

products 

3.847 4.578 6.234 

Covariance .049 .058 .079 

N 80 80 80 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian 

a. Pemeriksaan kuesioner oleh pihak HRD 

 

b. Karyawan borongan PT. Starfood International 

 

 

 


