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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Gambaran Umum Obyek 

4.1.1  Sejarah KPw Bank Indonesia Kediri 

 Mengingat secara De Jure Bank Indonesia Kediri  lahir bersamaan dengan 

kelahiran Bank Indonesia secara nasional, yaitu sejak  1 Juli 1953 (sejak 

berlakunya Undang-undang Pokok Bank Indonesia), namun  secara historis 

keberadaan  Bank Indonesia Kediri dapat ditelusuri sejak  jaman pemerintahan 

kolonial Hindia Belanda pada saat kantor  bank ini masih bernama  De Javasche  

Bank Agentschap Kediri dan merupakan cabang dari De Javasche Bank NV yang 

didirikan pada tanggal 2 Juli 1923. Kantor  De Javasche  Kediri ini  menempati 

gedung miliknya sendiri  yang  sampai saat ini berdiri kokoh di Jl. Brawijaya No. 

2, Kediri. 

        Sebenarnya  kantor cabang  De Javasche Bank pernah pula dibuka di 

Madiun pada tanggal 21 April 1928 namun pada tanggal 31 Maret 1933 

kegiatannya dihentikan karena resesi  ekonomi dunia pada tahun 1930-an. 

         Pada waktu itu, kepemilikan  bank pernah dikuasai  Pemerintah  Kolonial  

Jepang pada tahun 1942, namun setelah tentara Sekutu  berkuasa kembali, De 

Javasche Bank dinyatakan beroperasi kembali pada tanggal 6 April 1946. 

        Setelah Indonesia merdeka, kantor-kantor  De Javasche  Bank di seluruh 

Indonesia dinasionalisasi oleh Pemerintah Republik  Indonesia dengan Undang-

undang No. 24 Tahun 1951 yang selanjutnya  dengan Undang-undang No. 11 
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tahun 1953 tentang Undang-undang Pokok Bank Indonesia, De Javasche Bank 

NV, diubah  namanya menjadi  Bank Indonesia dan berfungsi sebagai bank 

sentral. Kantor-kantor  cabang De Javasche  Bank dengan demikian menjadi 

kantor cabang  Bank Indonesia, termasuk pula kantor perwakilan Kediri.  

        Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw) Kediri yang baru 

dibangun pada tahun 1980 dan selesai pada tahun 1985  yang terletak di belakang  

gedung lama,  menghadap ke  Jalan Basuki Rachmat Kediri. 

4.1.2  Profil Wilayah Kerja Bank Indonesia Kediri 

Kantor Bank Indonesia Kediri mempunyai wilayah kerja yang cukup luas, 

yaitu wilayah eks karesidenan Kediri dan eks karesidenan Madiun yang meliputi  

3 (tiga) kota dan 10 (sepuluh) kabupaten, yaitu: Kota Kediri, Blitar dan Madiun, 

serta Kabupaten Kediri, Blitar, Madiun, Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, 

Ponorogo, Magetan, Ngawi, dan Pacitan. Total luas wilayah kerja KBI Kediri 

seluas 12.289,66 km². 

Berdasarkan data PDRB ADHK Semester I Tahun 2009 yang terhimpun, 

sektor ekonomi yang dominan di wilayah kerja KBI Kediri adalah: Sektor 

Industri, Sektor Pertanian dan Sektor Perdagangan Hotel & Restoran. 

Kota atau Kabupaten dengan sektor utama (pangsa terbesar) pada Sektor 

Industri yaitu: Kota Kediri (71,62%) dan Kota Madiun (21,90%); kemudian 

daerah yang mempunyai sektor utama pada Sektor Pertanian diantaranya: 

Kabupaten Blitar (52,19%), Kabupaten Kediri (37,28%) dan Kabupaten Madiun 
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(37,16%). Daerah dengan sektor utama pada Sektor Perdagangan Hotel & 

Restoran yaitu: Kabupaten Tulungagung (32,15%) dan Kota Blitar (25,21%). 

Wilayah kerja KBI Kediri merupakan salah satu daerah penerima transfer 

TKI (Tenaga Kerja Indonesia) terbesar. Berdasarkan data yang dihimpun dari 

laporan perbankan dan kantor pos, tansfer TKI yang masuk ke wilayah kerja BI 

Kediri pada tahun 2009 tercatat sebesar Rp 1,47 triliun atau naik sebesar 8.08% 

dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, sampai dengan Juni 2010 jumlah 

transfer TKI yang diterima sebesar Rp 893 miliar. 

4.1.3  Visi dan Misi KPw Bank Indonesia Kediri 

 Bank Indonesia yang terletak di Jl. Brawijaya No. 2 Kediri, memiliki Visi 

dan Misi sebagai berikut: 

A. Visi 

 Menjadi Kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya di daerah melalui 

peningkatan peran dalam menjalankan tugas-tugas Bank Indonesia yang 

diberikan. 

B. Misi 

 Berperan aktif dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui 

peningkatan pelaksanaan tugas bidang ekonomi moneter, sistem pembayaran dan 

pengawasan bank serta memberikan saran kepada pemerintah daerah dan lembaga 

terkait lainnya. 
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Kepala KPw BI Kediri 

Deputi Ka. Kpw BI Kediri 

Bidang SPMI* 

Deputi Ka. KPw BI Kediri 

Bidang Pengawasan Bank 

Deputi Ka. KPw BI Kediri 

bidang Moneter 

Unit Pengembangan Sektor 

Riil dan UMKM 

Unit Kajian Statistik dan 

Survey 

Unit Sumber Daya Manusia 

Unit Layanan Nasabah dan 

Penyelenggaraan kliring 

Unit Operasional  

Unit Pengawasan Bank I  

Unit Pengawasan Bank II 

Unit Pengawasan Bank III 

4.1.4  Gambar KPw Bank Indonesia Kediri 

Gambar 4.1 

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri 

 

4.1.5  Struktur Organisasi 

Gambar 4.2 

Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri 

 

 

 

Sumber : Data KPw Bank Indonesia Kediri 2012 

 

*SPMI : Sistem Pembayaran dan Manajemen Intern 

Sumber : Data KPw Bank Indonesia Kediri, 2012 
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4.2   Karakteristik Responden 

 Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan terhadap 45 orang responden 

yaitu para pegawai Bank Indonesia Kediri Jl. Brawijaya No. 2 Kediri, diperoleh 

gambaran karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, golongan 

(jabatan), pendidikan terakhir, dan masa kerja. 

4.2.1  Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Data karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.1 

berikut: 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 

Usia Jumlah Persentase (%) 

        <20 thn 1 2% 

20 s/d 30 thn 9 20 % 

31 s/d 40 thn 7 15 % 

41 s/d 50 thn 16 36 % 

>51 thn 12 27 % 

Total 45 100 % 

Sumber: Data primer diolah, 2013 

 Dari keterangan Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas 

responden pada penelitian ini adalah berusia 41-50 tahun dengan persentase 

sebesar 36% dan pada usia ini pegawai memiliki usia paling produktif untuk 

bekerja. Sedangkan yang berusia > 51 tahun memiliki persentase sebesar 27%, 

yang berusia 20-30 memiliki persentase sebesar 20%, yang berusia 31-40 tahun 

memiliki persentase sebesar 15% dan responden yang berusia <20 tahun memiliki 

persentase sebesar 2%. 
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4.2.2  Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

Laki-Laki 35 78 % 

Perempuan 10 22 % 

Total 45 100 % 

Sumber: Data primer diolah, 2013 

 Berdasarkan Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 45 orang 

responden pegawai Bank Indonesia Kediri di dominasi oleh pegawai laki-laki, 

dengan perolehan persentase sebesar 78 %. Hal tersebut dikarenakan banyaknya 

pekerjaan yang dilakukan dengan mobilitas tinggi dan hal tersebut lazimnya 

dilakukan oleh laki-laki. Sedangkan responden perempuan memiliki persentase 

sebesar 22%.  

4.2.3  Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan Atau Jabatan 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan atau Jabatan 

 

Pekerjaan (Jabatan) Jumlah Persentase (%) 

Golongan I    (Pegawai Dasar) 5 11,11 %  

Golongan II   (Staff) 10 22,22 %  

Golongan III (Asisten Manajer) 23 51,11 %  

Golongan IV (Manajer) 5 11,11 % 

Golongan V  (Asisten Direktur) 2 4,5 % 

Golongan VI (Deputi Direktur) 0 0 % 

Total 45 100 % 

Sumber: Data primer diolah, 2013 

 Berdasarkan Tabel 4.3 dari 45 responden menunjukkan bahwa Golongan 

atau Jabatan yang paling banyak pada pegawai Bank Indonesia  Jl. Brawijaya   

No. 2 Kediri yaitu pada Golongan III yaitu dengan persentase sebesar 51,11%, hal 
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ini dapat dikatakan bahwa Golongan atau Jabatan III merupakan responden yang 

paling banyak dikarenakan jabatan teknis merupakan yang paling dibutuhkan dan 

untuk Golongan IV dan V merupakan pimpinan (koordinator) masing-masing 

divisi. Untuk Golongan II yaitu dengan persentase sebesar 22,22%, untuk 

Golongan I yaitu dengan persentase sebesar 51,11%, untuk Golongan IV dengan 

persentase sebesar 11,11%, dan Golongan V yaitu dengan persentase sebesar 

4,5%.  

4.2.4  Karakeristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

Pekerjaan Jumlah Persentase (%) 

SMA dan SMK 9 20 % 

Diploma (D2, D3 dan D4) 4 9 % 

Sarjana (S1) 30 67 % 

Pasca Sarjana (S2 dan S3) 2 4% 

Total 45 100 % 

Sumber: Data primer diolah, 2013 

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa responden yang 

memiliki pendidikan terakhir Sarjana (S1) yaitu dengan persentase tertinggi 

sebesar 67%, terdapat hubungan bahwa komposisi G.III dan sebagian G.IV 

memiliki pendidikan terakhir rata-rata S1. Untuk Pendidikan SMA dan SMK 

yaitu memiliki persentase sebesar 20%, untuk Diploma (D2, D3 dan D4) yaitu 

memiliki persentase sebesar 9% sedangakan untuk Pasca Sarjana (S2 dan S3) 

memiliki persentase sebesar 4%. 

 

 

 



71 

 

 

 

 

4.2.5  Karakeristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

 

Jenis Kendaraan Jumlah Persentase (%) 

1-5 Tahun 11 24 % 

6-15 Tahun 5 11 % 

16-25 Tahun 13 29 % 

>26 Tahun  16 36,55 % 

Total 45 100 % 

Sumber: Data primer diolah, 2013 

 Berdasarkan Tabel 4.5 mengenai lama masa kerja yang dimiliki oleh 

responden pada saat bekerja di Bank Indonesia Kediri. Jumlah responden yang 

memiliki masa pengabdian >26 Tahun memiliki persentase tertinggi yaitu sebesar 

36,55%. Hal ini berkaitan dengan loyalitas pegawai dan berkaitan dengan turn 

over keluar masuknya karyawan. Semakin lama masa pengabdian maka semakin 

tinggi tingkat loyalitas pegawai karena pegawai enggan untuk meninggalkan 

tempat pekerjaannya yaitu Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri. Sedangkan 

untuk pegawai dengan masa kerja 16-25 Tahun memiliki persentase sebesar 29%, 

untuk 1-5 Tahun memiliki persentase sebesar 24%. Selain itu untuk masa kerja   

6-15 Tahun memiliki persentase sebesar 11%.  

4.3 Diskripsi Jawaban Responden  

  Diskripsi jawaban responden dapat menggambarkan tanggapan responden 

atas kuesioner yang telah diberikan kepada Pegawai Kantor Perwakilan Bank 

Indonesia Kediri yaitu mengenai pengaruh kompensasi tidak langsung (indirect 

Payment) yang meliputi istirahat On The Job (pembayaran waktu tidak bekerja), 

perlindungan terhadap bahaya, program-program pelayanan, pembayaran 
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kompensasi yang disyratkan legal, keamanan dan kesehatan pegawai terhadap 

loyalitas pegawai kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri untuk mengetahui 

diskripsi jawaban responden tersebut maka secara lengkap dapat diuraikan sebagai 

berikut :  

a. Istirahat On The Job (pembayaran waktu tidak bekerja) (X1) 

Tabel 4.6 

Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel Istirahat On The Job 

(pembayaran waktu tidak bekerja) (X1) 

 

Item 

Jawaban Responden  Rata-rata 

Jumlah 

Skor 
SS % S % C % TS % STS % 

X1.1 20 44,4% 19 42,2% 3 6,7% 2 4,4% 1 2,2% 4,22 

X1.2 17 37,8% 25 55,6% 2 4,4% 1 2,2% - - 4,28 

X1.3 22 48,9% 23 51,1% - - - - - - 4,48 

X1.4 22 48,9% 18 40,0% 3 6,7% 2 4,4% - - 4,33 

X1.5 23 51,1% 18 40,0% 3 6,7% 1 2,2% - - 4,4 

Rata-rata 4,342 

Sumber : Data Primer diolah, 2013 

Keterangan :  

  1. Kantor memberikan jam istirahat yang sesuai dengan keinginan pegawai  

   (X1.1) 
 2.  Kesempatan makan yang diberikan oleh kantor sesuai dengan kebutuhan  

  pegawai  (X1.2) 

 3. Jika Pegawai sakit kantor memberikan izin untuk beristirahat (Cuti sakit)  

  (X1.3) 

 4. Cuti tahunan yang diberikan oleh kantor sesuai dengan keinginan pegawai  

  (X1.4) 

 5. Anda merasa puas dengan cuti khusus yang diberikan kantor (kecelakaan  

  dan hamil) (X1.5) 

 

  Item X1.1 yaitu Kantor memberikan jam istirahat yang sesuai dengan 

keinginan pegawai pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri. Pada Tabel 

4.7 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju memiliki 

persentase tertinggi sebesar 44,4%, untuk responden yang menyatakan setuju  
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memiliki persentase sebesar 42,2% dan responden yang menyatakan cukup 

memiliki persentase sebesar 6,7% dengan skor rata-rata sebesar 4,22. Berdasarkan  

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan 

setuju mengenai kantor memberikan jam istirahat yang sesuai dengan keinginan 

pegawai. 

  Item X1.2 yaitu mengenai kesempatan makan yang diberikan oleh kantor 

sesuai dengan kebutuhan pegawai. Pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa responden 

yang menyatakan setuju memiliki persentase tertinggi sebesar 55,6%, untuk yang 

menyatakan sangat setuju memiliki persentase sebesar 37,8% dan responden yang 

menyatakan cukup memiliki persentase sebesar 4,4% dengan skor rata-rata 

sebesar 4,28. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menyatakan setuju bahwa kesempatan makan yang diberikan oleh kantor sesuai 

dengan kebutuhan pegawai. 

  Item X1.3 yaitu mengenai tanggapan responden atas jika pegawai sakit 

kantor memberikan izin untuk beristirahat (Cuti sakit). Pada Tabel 4.7 

menunjukkan bahwa responden yang menyatakan setuju memiliki persentase 

tertinggi sebesar 51,1% dan untuk yang menyatakan sangat setuju memiliki 

persentase sebesar 48,9% sedangkan skor rata-rata sebesar 4,48. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju menanggapi 

pernyataan bahwa jika pegawai sakit kantor memberikan izin untuk beristirahat 

(Cuti sakit). 

  Item X1.4 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa cuti 

tahunan yang diberikan oleh kantor sesuai dengan keinginan pegawai. Pada Tabel 

4.7 menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat setuju memiliki persentase 
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tertinggi sebesar 48,9%, untuk responden yang menyatakan setuju  memiliki 

persentase sebesar 40,0%, dan responden yang menyatakan cukup memiliki 

persentase sebesar 6,7%, dengan skor rata-rata sebesar 4,3. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju menanggapi 

pernyataan bahwa cuti tahunan yang diberikan oleh kantor sesuai dengan 

keinginan pegawai. 

  Item X1.5 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa anda 

merasa puas dengan cuti khusus yang diberikan kantor (kecelakaan dan hamil). 

Pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat setuju memiliki 

persentase tertinggi sebesar 51,1%, untuk responden yang menyatakan setuju  

memiliki persentase sebesar 40,0%, dan responden yang menyatakan cukup 

memiliki persentase sebesar 6,7%, dengan skor rata-rata sebesar 4,4. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju 

menanggapi pernyataan bahwa anda merasa puas dengan cuti khusus yang 

diberikan kantor (kecelakaan dan hamil). 

  Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui secara keseluruhan menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata jumlah skor yaitu 4,342. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa para pegawai memberikan penilaian setuju atas pembayaran 

waktu tidak bekerja (Istirahat On The Job). 
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b. Perlindungan Terhadap Bahaya (X2) 

Tabel 4.7 

Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel Perlindungan Terhadap 

Bahaya (X2) 

 

Item 

Jawaban Responden  Rata-rata 

Jumlah 

Skor 
SS % S % C % TS % STS % 

X2.1 23 51,1% 17 37,8% 3 6,7% 2 4,4% - - 4,35 

X2.2 23 51,1% 18 40,0% 3 6,7% 1 2,2% - - 4,4 

X2.3 27 60,0% 16 35,6% 1 2,2% - - 1 2,2% 4,51 

X2.4 21 46,7% 19 42,2% 4 8,9% - - 1 2,2% 4,31 

Rata-rata 4,39 

Sumber : Data Primer diolah, 2013 

Keterangan :  

 1. Sistem pembayaran asuransi kesehatan (jaminan kesehatan) sesuai dengan  

  keinginan anda sebagai pegawai (X2.1) 

 2. Sistem pembayaran asuransi jiwa (jaminan hari tua, jaminan kecelakaan,  

  dan jaminan kematian)  sesuai dengan keinginan anda sebagai pegawai  

  (X2.2) 

 3. Program kesejahteraan hari tua yang diberikan kantor bermanfaat bagi anda. 

  (X2.3)  

 3. Anda sudah merasa puas dengan program - program kesejahteraan masa  

  depan hari tua yang diberikan oleh kantor. (X2.4) 

 

  Item X2.1 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan mengenai 

sistem pembayaran asuransi kesehatan (jaminan kesehatan) sesuai dengan 

keinginan anda sebagai pegawai. Pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa responden 

yang menyatakan sangat setuju memiliki persentase tertinggi sebesar 51,1%, untuk 

responden yang menyatakan setuju memiliki persentase sebesar 37,8% dan 

responden yang menyatakan cukup memiliki persentase sebesar 6,7%, dengan 

skor rata-rata sebesar 4,35. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar responden menyatakan setuju atas pernyataan sistem pembayaran 

asuransi kesehatan (jaminan kesehatan) sesuai dengan keinginan anda sebagai 

pegawai.  
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  Item X2.2 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan sistem 

pembayaran asuransi jiwa (jaminan hari tua, jaminan kecelakaan dan jaminan 

kematian)  sesuai dengan keinginan anda sebagai pegawai. Pada Tabel 4.8 

menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju memiliki 

persentase tertinggi sebesar 51,1%, untuk responden yang menyatakan setuju 

memiliki persentase sebesar 40,0% dan responden yang menyatakan cukup 

memiliki persentase sebesar 6,7%, dengan skor rata-rata sebesar 4,4. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan 

pernyataan sistem pembayaran asuransi jiwa (jaminan hari tua, jaminan 

kecelakaan dan jaminan kematian)  sesuai dengan keinginan anda sebagai 

pegawai. 

  Item X2.3 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan program 

kesejahteraan hari tua yang diberikan kantor bermanfaat bagi anda. Pada Tabel 4.8 

menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju memiliki 

persentase tertinggi sebesar 60,0%, untuk responden yang menyatakan setuju 

memiliki persentase sebesar 35,6% dan responden yang menyatakan cukup 

memiliki persentase sebesar 2,2%, dengan skor rata-rata sebesar 4,51. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju 

menanggapi pernyataan program kesejahteraan hari tua yang diberikan kantor 

bermanfaat bagi anda. 

   Item X2.4 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan anda 

sudah merasa puas dengan program-program kesejahteraan masa depan hari tua 

yang diberikan oleh kantor. Pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju memiliki persentase tertinggi sebesar 46,7%, untuk 
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responden yang menyatakan setuju memiliki persentase sebesar 42,2%, dan 

responden yang menyatakan cukup memiliki persentase sebesar 8,9%, dengan 

skor rata-rata sebesar 4,31. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden menyatakan setuju menanggapi pernyataan anda sudah merasa 

puas dengan program-program kesejahteraan masa depan hari tua yang diberikan 

oleh kantor. 

  Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa secara keseluruhan 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata jumlah skor yaitu 4,39. Dari hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa para pegawai kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri 

telah diberikan fasilitas perlindungan bahaya. 

 

c. Program - Program Pelayanan (X3) 

Tabel 4.8 

Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel Program - Program 

Pelayanan (X3) 

 

Item 

Jawaban Responden  Rata-rata 

Jumlah 

Skor 
SS % S % C % TS % STS % 

X3.1 13 28,9% 24 53,3% 7 20% 1 2,2% - - 4,08 

X3.2 23 51,1% 22 48,9% - - - - - - 4,51 

X3.3 25 55,6% 19 42,2% - - 1 2,2% - - 4,51 

X3.4 25 55,6% 15 33,3% 5 11,1% - - - - 4,44 

X3.5 20 44,4% 24 53,3% 1 2,2% - - - - 4,42 

X3.6 24 53,3% 19 42,2% 2 4,4% - - - - 4,48 

X3.7 9 20,0% 23 51,1% 11 24,4% 2 4,4% - - 3,86 

X3.8 12 26,7% 15 33,3% 11 24,4% 5 11,1% 2 4,4% 3,66 

Rata-rata 4,245 

Sumber : Data Primer diolah, 2013 
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Keterangan :  

 1. Kantor menyediakan program rekreasi (gathering) yang memuaskan (X3.1) 

 2. Menyediakan fasilitas olahraga yang baik seperti : (Senam, Tenis lapangan,  

  Tenis meja dll) (X3.2) 

 3. Menyediakan fasilitas perumahan yang baik bagi pegawai (X3.3) 

 4. Kantor memberikan beasiswa pendidikan kepada pegawai yang berprestasi  

  (X3.4) 

 5. Kantor  memberikan fasilitas ruangan pekerjaan yang aman dan ramah  

  lingkungan (X3.5) 

 6. Kantor memberikan uang transportasi yang memadai, untuk perjalanan  

  dinas yang akan dilakukan (X3.6) 

 7. Program - program beasiswa yang diberikan kepada anak pegawai   

  mencukupi kebutuhan anak (X3.7) 

 8. Kantor mempunyai program bimbingan konseling (Konsultasi Psikologi)  

  yang memadai untuk pegawai (X3.8) 

 

  Item X3.1 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan kantor 

menyediakan program rekreasi (gathering) yang memuaskan. Pada Tabel 4.9 

menunjukkan bahwa responden yang menyatakan setuju memiliki persentase 

tertinggi sebesar 53,3%, untuk yang menyatakan sangat setuju memiliki persentase 

sebesar 28,9% dan responden yang menyatakan cukup memiliki persentase sebesar 

20%, dengan skor rata-rata sebesar 4,08. Dari hasil diatas dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju mengenai pernyataan  kantor 

menyediakan program rekreasi (gathering) yang memuaskan. 

  Item X3.2 yaitu tanggapan responden atas pernyataan menyediakan fasilitas 

olahraga yang baik seperti : (Senam, Tenis lapangan, Tenis meja). Pada Tabel 4.9 

menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju memiliki 

persentase tertinggi sebesar 51,1% dan untuk responden yang menyatakan setuju 

memiliki persentase sebesar 48,9% dengan skor rata-rata sebesar 4,51. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju, 

tentang pernyataan tanggapan responden atas menyediakan fasilitas olahraga yang 

baik seperti : (Senam, Tenis lapangan, Tenis meja). 
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  Item X3.3 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan 

menyediakan fasilitas perumahan yang baik bagi pegawai. Pada Tabel 4.9 

menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju memiliki 

persentase tertinggi sebesar 55,6%, untuk responden yang menyatakan setuju 

memiliki persentase sebesar 42,2% dan responden dengan skor rata-rata sebesar 

4,51. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 

menyatakan sangat setuju menanggapi pernyataan tersebut, yaitu menyediakan 

fasilitas perumahan yang baik bagi pegawai. 

  Item X3.4 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan kantor 

memberikan beasiswa pendidikan kepada pegawai yang berprestasi. Pada Tabel 

4.9 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju memiliki 

persentase tertinggi sebesar 55,6%, untuk responden yang menyatakan setuju 

memiliki persentase sebesar 33,3% dan responden yang menyatakan cukup 

memiliki persentase sebesar 11,1%, dengan skor rata-rata sebesar 4,44. Dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju 

mengenai pernyataan  kantor memberikan beasiswa pendidikan kepada pegawai 

yang berprestasi. 

  Item X3.5 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan kantor  

memberikan fasilitas ruangan pekerjaan yang aman dan ramah lingkungan. Pada 

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan setuju memiliki 

persentase tertinggi sebesar 53,3%, untuk responden yang menyatakan sangat 

setuju memiliki persentase sebesar 44,4% dan responden yang menyatakan cukup 

memiliki persentase sebesar 2,2%, dengan skor rata-rata sebesar 4,42. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju 
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mengenai pernyataan  kantor memberikan fasilitas ruangan pekerjaan yang aman 

dan ramah lingkungan. 

  Item X3.6 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan kantor 

memberikan uang transportasi yang memadai, untuk perjalanan dinas yang akan 

dilakukan. Pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan 

sangat setuju memiliki persentase tertinggi sebesar 53,3%, untuk responden yang 

menyatakan setuju memiliki persentase sebesar 42,2% dan responden yang 

menyatakan cukup memiliki persentase sebesar 4,4%, dengan skor rata-rata 

sebesar 4,48. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan setuju mengenai pernyataan kantor memberikan uang 

transportasi yang memadai, untuk perjalanan dinas yang akan dilakukan. 

  Item X3.7 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan program-

program beasiswa yang diberikan kepada anak pegawai mencukupi kebutuhan 

anak. Pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan setuju 

memiliki persentase tertinggi sebesar 51,1%, untuk responden yang menyatakan 

cukup memiliki persentase sebesar 24,4% dan responden yang menyatakan sangat 

setuju memiliki persentase sebesar 20,0%, dengan skor rata-rata sebesar 3,86. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 

menyatakan setuju mengenai pernyataan program-program beasiswa yang 

diberikan kepada anak pegawai mencukupi kebutuhan anak. 

  Item X3.8 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan kantor 

mempunyai program bimbingan konseling (Konsultasi Psikologi) yang memadai 

untuk pegawai. Pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan 

setuju memiliki persentase tertinggi sebesar 33,3%, untuk responden yang 
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menyatakan sangat setuju memiliki persentase sebesar 26,7% dan responden yang 

menyatakan cukup memiliki persentase sebesar 24,4%, dengan skor rata-rata 

sebesar 3,66. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan setuju mengenai pernyataan kantor mempunyai program 

bimbingan konseling (konsultasi psikologi) yang memadai untuk pegawai. 

  Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa secara keseluruhan 

variabel X3 menunjukkan rata-rata jumlah skor yaitu 4,245. Dari hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa para pegawai kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri 

telah diberikan program-program pelayanan.  

d. Pembayaran Kompensasi Yang Disyratkan Legal (X4) 

Tabel 4.9 

Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel Pembayaran Kompensasi 

Yang Disyratkan Legal (X4) 

Item 

Jawaban Responden  Rata-rata 

Jumlah 

Skor 
SS % S % C % TS % STS % 

X4.1 8 17,8% 26 57,8% 8 17,8% 3 6,7% - - 3,87 

X4.2 15 33,3% 25 55,6% 2 4,4% 3 6,7% - - 4,15 

X4.3 17 37,8% 24 53,3% 3 6,7% 1 2,2% - - 4,26 

Rata-rata 4,090 

Sumber : Data Primer diolah, 2013 

Keterangan :  

 1. Kantor memberikan alat-alat pelindung diri ketika pegawai melakukan dinas 

  kerja (X4.1) 

 2. Kantor memberikan kompensasi yang memuaskan bagi pegawai yang cacat  

  karena kecelakaan kerja (X4.2) 

 3. Kantor memberikan fasilitas perawatan secara periodik terhadap pegawai  

  cacat karena kecelakaan kerja (X4.3) 

  

  Item X4.1 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan kantor 

memberikan alat-alat pelindung diri ketika pegawai melakukan dinas kerja. Pada 

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan setuju memiliki 
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persentase tertinggi sebesar 57,8%, untuk responden yang menyatakan sangat 

setuju memiliki persentase sebesar 17,8% dan responden yang menyatakan cukup 

memiliki persentase sebesar 17,8%, dengan skor rata-rata sebesar 3,87. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju 

mengenai pernyataan kantor memberikan alat-alat pelindung diri ketika pegawai 

melakukan dinas kerja. 

  Item X4.2 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan kantor 

memberikan kompensasi yang memuaskan bagi pegawai yang cacat karena 

kecelakaan kerja. Pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa responden yang 

menyatakan setuju memiliki persentase tertinggi sebesar 55,6%, untuk responden 

yang menyatakan sangat setuju memiliki persentase sebesar 33,3% dan responden 

yang menyatakan cukup memiliki persentase sebesar 4,4%, dengan skor rata-rata 

sebesar 4,15. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menyatakan setuju bahwa kantor memberikan kompensasi yang memuaskan bagi 

pegawai yang cacat karena kecelakaan kerja. 

  Item X4.3 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan kantor 

memberikan fasilitas perawatan secara periodik terhadap pegawai cacat karena 

kecelakaan kerja. Pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa responden yang 

menyatakan setuju memiliki persentase tertinggi sebesar 53,3%, untuk responden 

yang menyatakan sangat setuju memiliki persentase sebesar 37,8% dan responden 

yang menyatakan cukup memiliki persentase sebesar 6,7%, dengan skor rata-rata 

sebesar 4,26. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menyatakan setuju bahwa kantor memberikan fasilitas perawatan secara periodik 

terhadap pegawai cacat karena kecelakaan kerja. 
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  Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa secara keseluruhan 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata jumlah skor yaitu 4,090. Dari hasil tersebut 

menunjukkan bahwa selama ini para responden merasakan bahwa adanya fasilitas 

berupa perawatan secara periodik terhadap pegawai cacat karena kecelakaan 

kerja. 

e. Keamanan dan Kesehatan Pegawai (X5) 

Tabel 4.10 

Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel Keamanan dan Kesehatan 

Pegawai (X5) 

 

Item 

Jawaban Responden  Rata-rata 

Jumlah 

Skor 
SS % S % C % TS % STS % 

X5.1 14 31,1% 18 40,0% 11 24,4% 1 2,2% 1 2,2% 3,95 

X5.2 29 42,2% 22 48,9% 2 4,4% 2 4,4% - - 4,28 

Rata-rata 4,115 

Sumber : Data Primer diolah, 2013 

 

Keterangan :  

 1. Program-program latihan keamanan yang diberikan kantor bermanfaat bagi  

  pegawai (Kebakaran dan Gempa) (X5.1) 

 2. Jaminan pemeliharaan kesehatan yang diberikan sesuai dengan bobot  

  pekerjaan anda dan cukup menjamin bagi pegawai dan keluarga (General  

  Check up) (X5.2) 

  

  Item X5.1 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan Program-

program latihan keamanan yang diberikan kantor bermanfaat bagi pegawai 

(Kebakaran dan Gempa). Pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa responden yang 

menyatakan setuju memiliki persentase tertinggi sebesar 40,0%, untuk responden 

yang menyatakan sangat setuju memiliki persentase sebesar 31,1% dan responden 

yang menyatakan cukup memiliki persentase sebesar 24,4%, dengan skor rata-rata 

sebesar 3,95. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 
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responden menyatakan setuju bahwa kantor memberikan program-program 

latihan keamanan yang diberikan kantor bermanfaat bagi pegawai (Kebakaran dan 

Gempa). 

  Item X5.2 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan jaminan 

pemeliharaan kesehatan yang diberikan sesuai dengan bobot pekerjaan anda dan 

cukup menjamin bagi pegawai dan keluarga (General Check up). Pada Tabel 4.11 

menunjukkan bahwa responden yang menyatakan setuju memiliki persentase 

tertinggi sebesar 48,9%, untuk responden yang menyatakan sangat setuju memiliki 

persentase sebesar 42,2% dan responden yang menyatakan cukup memiliki 

persentase sebesar 4,4%, dengan skor rata-rata sebesar 4,28. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa kantor 

memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan yang diberikan sesuai dengan bobot 

pekerjaan anda dan cukup menjamin bagi pegawai dan keluarga (General Check 

up).  

  Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui rata-rata jumlah skor variabel X5 

adalah 4,115. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa selama ini para responden 

merasakan bahwa adanya fasilitas berupa fasilitas-fasilitas keamanan dan 

kesehatan pegawai. 
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f. Loyalitas (Y) 

Tabel 4.11 

Diskripsi Jawaban Responden Tentang Loyalitas  (Y) 

 

Item 

Jawaban Responden  Rata-rata 

Jumlah 

Skor 
SS % S % C % TS % STS % 

Y1.1 24 53,3% 20 44,4% 1 2,2% - - - - 4,51 

Y1.2 23 51,1% 19 42,2% 3 6,7% - - - - 4,44 

Y1.3 27 60,0% 11 24,4% 5 11,1% 1 2,2% 1 2,2% 4,37 

Y1.4 29 64,4% 16 35,6% - - - - - - 4,64 

Y1.5 27 60,0% 14 31,1% 2 4,4% 2 4,4% - - 4,46 

Y1.6 6 13,3% 18 40,0% 9 20,0% 10 22,2% 2 4,4% 3,35 

Y1.7 16 35,6% 24 53,3% 5 11,1% - - - - 4,24 

Y1.8 30 66,7% 14 31,1% 1 2,2% - - - - 4,64 

Rata-rata 4,331 

Sumber : Data Primer diolah, 2013 

Keterangan :  

 1.  Saya bersedia menerima tugas yang dapat mendukung tercapainya tujuan  

  KPw BI Kediri (Y1.1) 

 2. Saya merasa bagian yang tak terpisahkan dari lembaga (Y1.2) 

 3. Saya tidak mempunyai keinginan untuk mencari kerja di tempat lain (Y1.3) 

 4. Saya selalu berusaha memberikan kemampuan yang terbaik untuk lembaga  

  (Y1.4) 

 5. Saya merasa telah dibesarkan oleh lembaga (Y1.5) 

 6. Saya sering masuk kerja di luar jam kerja karena perintah atasan (Y1.6) 

 7. Saya mengenal pimpinan dan semua aktivitas yang dilakukan kantor (Y1.7) 

 8. Saya  perlu berprestasi untuk lembaga (Y1.8) 

 

  Item Y1.1 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan saya 

bersedia menerima tugas yang dapat mendukung tercapainya tujuan kantor 

perwakilan Bank Indonesia Kediri. Pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju memiliki persentase tertinggi sebesar 

53,3%, untuk responden yang menyatakan setuju memiliki persentase sebesar 

44,4% dan responden yang menyatakan memiliki persentase sebesar 2,2%, dengan 

skor rata-rata sebesar 4,51. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian 
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besar responden menyatakan sangat setuju atas pernyataan saya bersedia 

menerima tugas yang dapat mendukung tercapainya tujuan kantor perwakilan 

Bank Indonesia Kediri. 

  Item Y1.2 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan saya merasa 

bagian yang tak terpisahkan dari lembaga. Pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju memiliki persentase tertinggi sebesar 

51,1%, untuk responden yang menyatakan setuju memiliki persentase sebesar 

42,2% dan responden yang menyatakan cukup memiliki persentase sebesar 6,7%, 

dengan skor rata-rata sebesar 4,41. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden menyatakan setuju apabila saya merasa bagian yang tak 

terpisahkan dari lembaga. 

  Item Y1.3 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan saya tidak 

mempunyai keinginan untuk mencari kerja di tempat lain. Pada Tabel 4.12 

menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju memiliki 

persentase tertinggi sebesar 60,0%, untuk responden yang menyatakan setuju 

memiliki persentase sebesar 24,4% dan responden yang menyatakan cukup 

memiliki persentase sebesar 11,1%, dengan skor rata-rata sebesar 4,37. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju 

menanggapi pernyataan saya tidak mempunyai keinginan untuk mencari kerja di 

tempat lain. 

  Item Y1.4 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan saya selalu 

berusaha memberikan kemampuan yang terbaik untuk lembaga. Pada Tabel 4.12 

menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju memiliki 

persentase tertinggi sebesar 64,4% dan responden yang menyatakan setuju 
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memiliki persentase sebesar 35,6%, dengan skor rata-rata sebesar 4,64. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat 

setuju menanggapi pernyataan saya selalu berusaha memberikan kemampuan 

yang terbaik untuk lembaga. 

  Item Y1.5 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan saya merasa 

telah dibesarkan oleh lembaga. Pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa responden 

yang menyatakan sangat setuju memiliki persentase tertinggi sebesar 60,0%, 

untuk responden yang menyatakan setuju memiliki persentase sebesar 31,1% dan 

responden yang menyatakan cukup memiliki persentase sebesar 4,4%, dengan 

skor rata-rata sebesar 4,46. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden menyatakan setuju menanggapi pernyataan saya merasa telah 

dibesarkan oleh lembaga. 

  Item Y1.6 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan saya sering 

masuk kerja di luar jam kerja karena perintah atasan. Pada Tabel 4.12 

menunjukkan bahwa responden yang menyatakan setuju memiliki persentase 

tertinggi sebesar 40,0%, untuk responden yang menyatakan cukup memiliki 

persentase sebesar 20,0% dan responden yang menyatakan sangat setuju memiliki 

persentase sebesar 13,3%, dengan skor rata-rata sebesar 3,35. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju 

menanggapi pernyataan saya sering masuk kerja di luar jam kerja karena perintah 

atasan. 

  Item Y1.7 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan saya 

mengenal pimpinan dan semua aktivitas yang dilakukan kantor. Pada Tabel 4.12 

menunjukkan bahwa responden yang menyatakan setuju memiliki persentase 
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tertinggi sebesar 53,3%, untuk responden yang menyatakan sangat setuju 

memiliki persentase sebesar 35,6% dan responden yang menyatakan cukup 

memiliki persentase sebesar 11,1%, dengan skor rata-rata sebesar 4,24. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju 

menanggapi pernyataan saya mengenal pimpinan dan semua aktivitas yang 

dilakukan kantor. 

  Item Y1.8 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan saya  perlu 

berprestasi untuk lembaga. Pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju memiliki persentase tertinggi sebesar 66,7%, untuk 

responden yang menyatakan setuju memiliki persentase sebesar 31,1% dan 

responden yang menyatakan cukup memiliki persentase sebesar 2,2%, dengan 

skor rata-rata sebesar 4,64. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden menyatakan sangat setuju menanggapi pernyataan saya perlu 

berprestasi untuk lembaga. 

 Dari keseluruhan item-item pernyataan mengenai variabel loyalitas pegawai 

(Y) yang tersaji pada Tabel 4.12, rata-rata skor jawaban respoden adalah sebesar 

4,331. Hasil tersebut mempersepsikan sebagian besar responden setuju pada item-

item pernyataan variabel loyalitas pegawai (Y1.1-Y1.8). 

4.4  Hasil Uji Instrumen Penelitian 

4.4.1 Hasil Uji Validitas 

  Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur untuk mengukur apa 

yang diukur. Hasil penelitian yang valid bila nilai r hitung > r tabel atau nilai 

signifikansi hasil korelasi < alpha (0,05). Adapun hasil uji validitas untuk masing-

masing item variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.12 

Uji Validitas Instrumen 

 

Variabel Item 
hitungr

 
Signifikan Keterangan 

X1 

X1.1 0,705 0,000 Valid 

X1.2 0,754 0,000 Valid 

X1.3 0,571 0,000 Valid 

X1.4 0,866 0,000 Valid 

X1.5 0,744 0,000 Valid 

X2 

X2.1 0,852 0,000 Valid 

X2.2 0,878 0,000 Valid 

X2.3 0,824 0,000 Valid 

X2.4 0,907 0,000 Valid 

X3 

X3.1 0,647 0,000 Valid 

X3.2 0,720 0,000 Valid 

X3.3 0,687 0,000 Valid 

X3.4 0,796 0,000 Valid 

X3.5 0,782 0,000 Valid 

X3.6 0,759 0,000 Valid 

X3.7 0,715 0,000 Valid 

X3.8 0,772 0,000 Valid 

X4 

X4.1 0,874 0,000 Valid 

X4.2 0,955 0,000 Valid 

X4.3 0,933 0,000 Valid 

X5 
X5.1 0,923 0,000 Valid 

X5.2 0,882 0,000 Valid 
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Y 

Y1.1 0,803 0,000 Valid 

Y1.2 0,851 0,000 Valid 

Y1.3 0,681 0,000 Valid 

Y1.4 0,854 0,000 Valid 

Y1.5 0,819 0,000 Valid 

Y1.6 0,706 0,000 Valid 

Y1.7 0,784 0,000 Valid 

Y1.8 0,631 0,000 Valid 

Sumber : Data primer diolah 2013 

 Berdasarkan Tabel 4.13 di atas dapat diketahui bahwa semua item 

pertanyaan memiliki nilai r hitung > r tabel (2,00094) atau nilai signifikansi < 

alpha (0,05) sehingga dapat dikatakan semua item pertanyaan telah valid. 

4.4.2  Hasil Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah indek yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Instrumen dapat dikatakan 

handal (reliabel) bila memiliki koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,60 atau 

lebih. Uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan Alpha Cronbach. Hasil 

pengujian reliabilitas terhadap semua variabel ditunjukkan Tabel di bahwa ini: 

 

 

 

 

Tabel 4.12 Uji Validitas Instrumen (Lanjutan) 
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Tabel 4.13  

Hasil Uji Reliabilitas 
 

Variabel Koefisien Alpha 

Cronbach 

Keterangan 

X1 0,774 Reliabel 

X2 0,887 Reliabel 

X3 0,861 Reliabel 

X4 0,898 Reliabel 

X5 0,765 Reliabel 

Y 0,873 Reliabel 

Sumber : Data primer diolah, 2013 

Berdasarkan Tabel 4.14 di atas dapat diketahui bahwa semua variabel 

tersebut memiliki nilai koefisien Alpha Cronbach lebih besar dari 0,6 sehingga 

dapat dikatakan instrumen pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini sudah 

reliabel atau dapat dihandalkan. 

4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian asumsi model regresi meliputi uji asumsi normalitas, 

multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Uraian dari perhitungan pengujian 

asumsi model regresi dapat dijelaskan sebagai berikut : 

4.5.1 Hasil Uji Non Multikolinearitas 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari 

Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF > 10 maka menunjukkan 

adanya multikolinieritas. Apabila sebaliknya VIF < 10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 
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diantara variabel independen. Nilai VIF pada hasil regresi tersaji pada Tabel 4.15 

berikut: 

Tabel 4.14 
Hasil Uji Asumsi Non Multikolinieritas  

Variabel 

Independen 

Tolerance VIF Keterangan 

X1 0,614 1,628 
Non Multikolinieritas 

X2 0,530 1,888 
Non Multikolinieritas 

X3 0,255 3,919 
Non Multikolinieritas 

X4 0,436 2,296 
Non Multikolinieritas 

X5 0,329 3,042 Non Multikolinieritas 

Sumber : Data primer diolah, 2013 

 Dari hasil perhitungan yang ada di Tabel 4.15 dapat diketahui bahwa hasil 

perhitungan nilai Tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang 

memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar 

variabel independen yang nilainya lebih dari 61,4 %. Hasil perhitungan nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) tidak ada variabel independen yang memiliki nilai 

VIF lebih dari 10. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas 

antar variabel independen dalam model regresi penelitian ini. 

4.5.2 Hasil Uji Non Heteroskedastisitas 

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot, dimana sumbu Y adalah Y yang 

telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya). 

Jika ada pola tertentu yang teratur, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 
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mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, 

serta titik-titik menyebar di atas atau di bahwa angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada 

grafik scatterplot  berikut :    

    Gambar 4.3 
Grafik Scatterplot 

 

Berdasarkan grafik scatterplot tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar 

secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bahwa angka 0 pada sumbu Y. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

model regresi, sehingga model regresi layak untuk digunakan memprediksi 

pengaruh kompensasi tidak langsung (Indirect Payment) terhadap loyalitas 

pegawai kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri. 

 

Sumber : Data primer diolah, 2013 
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Gambar 4.4 

Diagram P-P Plot Hasil Uji Normalitas 

 

4.5.3 Hasil Uji Normalitas 

Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada 

sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar 

pengambilan keputusan menurut Ghozali (2005:112), adalahsebagai berikut: 

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

 

 
Sumber : Data primer diolah, 2013 
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Berdasarkan grafik P-P Plot di atas, maka dapat dilihat bahwa data 

residual (titik-titik) menyebar dan berhimpitan dengan garis diagonal serta 

mengikuti arah garis diagonalnya. Pola tersebut menunjukkan bahwa data residual 

memiliki distribusi normal. 

4.6 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

4.6.1 Analisis Hasil Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi linier berganda berfungsi untuk menganalisis hubungan 

dan pengaruh antara satu variabel terikat terhadap dua atau lebih variabel bebas. 

Untuk mengetahui pengaruh kompensasi tidak langsung (Indirect Payment) 

terhadap loyalitas pegawai kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri, maka 

dilakukan analisis regresi linier berganda antara variabel-variabel berikut ini : 

istirahat on the job atau pembayaran waktu tidak bekerja (X1), perlindungan 

terhadap bahaya (X2), program-program pelayanan (X3), pembayaran kompensasi 

yang di syaratkan legal (X4) dan keamanan dan kesehatan pegawai (X5) terhadap 

loyalitas pegawai (Y).  

Dari hasil pengolahan data penelitian dengan menggunakan program SPSS 20.0, 

didapatkan data seperti pada Tabel berikut: 
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Tabel 4.15 
Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda 

 

Variabel 

βeta  

Sig. Keterangan (Standardize

d Coeficient) 

X1 (Pembayaran waktu tidak bekerja) 
0,209 0,192 Tidak Signifikan 

X2 (Perlindungan terhadap bahaya) 
-0,049 0,775 Tidak Signifikan 

X3 (Program-program pelayanan) 
0,574 0,024 Signifikan 

X4  (Pembayaran kompensasi yang di 

syaratkan legal) 

-0,153 0,418 Tidak Signifikan 

X5 (Keamanan dan kesahatan 

pegawai) 

0,087 0,688 Tidak Signifikan 

Α =  0,05    

R = 0,636    

Koefisien Determinasi(R
2
) = 0,405    

F-Hitung = 5,311    

F-Tabel = 2,46    

Sig. F = 0,001    

t-tabel = 2,022    

           Sumber : data primer diolah 2013 

Mengingat bahwa pengukuran data yang digunakan dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, maupun persepsi seseorang, maka 

model regresi yang digunakan adalah model standardized regression dimana data 

tidak sama. Dalam standardized regression, ukuran variabel atau ukuran 

jawabannya telah disamakan. Dari Tabel 4.16 di atas didapat model regresi linear 

standardized sebagai berikut: 
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   Y = b1X1 + b2X2 + b3X3 

Y = 0,209X1 - 0,049X2 + 0,574X3 - 0,153X4 + 0,087X5 

Dimana:    

 Y  : loyalitas pegawai 

 X1 : Istirahat on the job atau pembayaran waktu tidak bekerja  

 X2  : Perlindungan terhadap bahaya 

 X3 : Program-program pelayanan  

 X4 : Pembayaran kompensasi yang di syaratkan legal  

 X5 : Keamanan dan kesehatan pegawai 

 

Dari persamaan tersebut maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :  

Y = Yaitu variabel terikat yang nilainya akan diprediksi oleh variabel bebas. Pada 

penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah loyalitas pegawai yang nilainya 

akan diprediksi oleh variabel adalah istirahat on the job atau pembayaran waktu 

tidak bekerja (X1), perlindungan terhadap bahaya (X2), program-program 

pelayanan (X3), pembayaran kompensasi yang di syaratkan legal (X4) dan 

keamanan dan kesehatan pegawai (X5). 

b1= Koefisien regresi variabel istirahat on the job atau pembayaran waktu tidak 

bekerja (X1) sebesar 0,209 memiliki tanda positif yang menunjukkan bahwa 

variabel ini berpengaruh terhadap loyalitas pegawai (Y) dan memiliki hubungan 

yang searah. Apabila terdapat kenaikan variabel  istirahat on the job atau 

pembayaran waktu tidak bekerja (X1) maka akan terjadi peningkatan pada 

loyalitas pegawai (Y) dengan asumsi variabel yang lain dianggap tetap atau sama 

dengan 0. Pada variabel istirahat on the job atau pembayaran waktu tidak bekerja 

(X1) ini mempunyai Sig.α sebesar 0,192 artinya tidak berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pegawai (Y) karena Sig.α > 0,05. 
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b2 = Koefisien regresi variabel perlindungan terhadap bahaya (X2) sebesar -0,049 

memiliki tanda negatif yang menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh 

terhadap loyalitas pegawai (Y) dan memiliki hubungan yang tidak searah. Apabila 

terdapat kenaikan pada perlindungan terhadap bahaya (X2)   maka akan terjadi 

penurunan pada loyalitas pegawai (Y) dengan asumsi variabel yang lain dianggap 

tetap atau sama dengan 0. Pada variabel perlindungan terhadap bahaya (X2) ini 

mempunyai Sig.α sebesar 0,775 artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pegawai (Y) karena Sig.α > 0,05. 

b3   =  Koefisien regresi variabel program-program pelayanan (X3) sebesar 0,574 

memiliki tanda positif yang menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh 

terhadap loyalitas pegawai (Y) dan memiliki hubungan yang searah. Apabila 

terdapat kenaikan program-program pelayanan (X3) maka akan terjadi 

peningkatan pada loyalitas pegawai (Y) dengan asumsi variabel yang lain 

dianggap tetap atau sama dengan 0. Pada variabel program-program pelayanan 

(X3) ini mempunyai Sig.α sebesar 0,024 artinya berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pegawai (Y) karena Sig.α < 0,05. 

b4 = Koefisien regresi variabel pembayaran kompensasi yang di syaratkan legal 

(X4) sebesar -0,153 memiliki tanda negatif yang menunjukkan bahwa variabel ini 

tidak berpengaruh terhadap loyalitas pegawai (Y) dan memiliki hubungan yang 

tidak searah. Apabila terdapat kenaikan pada pembayaran kompensasi yang di 

syaratkan legal (X4) maka akan terjadi penurunan pada loyalitas pegawai (Y) 

dengan asumsi variabel yang lain dianggap tetap atau sama dengan 0. Pada 

variabel pembayaran kompensasi yang di syaratkan legal (X4) ini mempunyai 

Sig.α sebesar 0,418 artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 
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pegawai (Y) karena Sig.α > 0,05. 

b5 = Koefisien regresi variabel keamanan dan kesehatan pegawai (X5) sebesar 

0,087 memiliki tanda positif yang menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh 

terhadap loyalitas pegawai (Y) dan memiliki hubungan yang searah. Apabila 

terdapat kenaikan program keamanan dan kesehatan pegawai (X5) maka akan 

terjadi peningkatan pada loyalitas pegawai (Y) dengan asumsi variabel yang lain 

dianggap tetap atau sama dengan 0. Pada variabel keamanan dan kesehatan 

pegawai (X5) ini mempunyai Sig.α sebesar 0,688 artinya tidak berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pegawai (Y) karena Sig.α > 0,05. 

4.6.2  Koefisien Determinasi 

 Tingkat ketepatan suatu garis dapat diketahui dari besar kecilnya koefisien 

determinasi atau koefisien R
2
 (R Square). Nilai koefisien R

2 
dalam analisis regresi 

dapat digunakan sebagai ukuran untuk menyatakan kecocokan garis regresi yang 

diperoleh. Semakin besar nilai R
2
 maka semakin kuat kemampuan model regresi 

yang diperoleh untuk menerangkan kondisi yang sebenarnya. Kemampuan garis 

regresi untuk menjelaskan variasi yang terjadi pada Y ditunjukkan pada besarnya 

koefisien determinasi atau koefisien R
2
. 

 Berdasarkan pada Tabel 4.16, model regresi tersebut memiliki koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 0,405. Hasil koefisien ini berarti bahwa kontribusi 

variabel independen yang terdiri dari istirahat on the job atau pembayaran waktu 

tidak bekerja (X1), perlindungan terhadap bahaya (X2), program-program 

pelayanan (X3), pembayaran kompensasi yang di syaratkan legal (X4) dan 

keamanan dan kesehatan pegawai (X5) dapat mempengaruhi variabel dependen 

loyalitas pegawai (Y) sebesar 40,5% dan sisanya sebesar 59,5% dijelaskan oleh 
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faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini dan pada pembahasan 

sebelumnya dijelaskan bahwa faktor-faktor lain selain fringe benefits adalah: 

career oppotunity, income, working task, company culture, working condition, 

becoming etreprenuer dan stress. 

4.7  Uji Hipotesis 

Model regresi yang telah didapatkan diuji terlebih dahulu baik secara 

simultan dan secara parsial, Pengujian model regresi secara simultan dilakukan 

dengan menggunakan uji F atau ANOVA dan pengujian model regresi secara 

parsial dilakukan dengan uji t. 

4.7.1 Uji F 

Pengujian secara simultan dilakukan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel bebas yang terdiri dari istirahat on the job atau pembayaran waktu tidak 

bekerja (X1), perlindungan terhadap bahaya (X2), program-program pelayanan 

(X3), pembayaran kompensasi yang di syaratkan legal (X4) dan keamanan dan 

kesehatan pegawai (X5) memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan 

terhadap variabel terikat loyalitas pegawai (Y). Uji F dilakukan dengan 

membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Semua variabel tersebut diuji 

secara serentak dengan menggunakan uji F atau ANOVA, jika nilai F hitung lebih 

besar dari F tabel, maka Ho ditolak dan menerima Ha. Dengan menggunakan 

bantuan software SPSS 20, didapatkan hasil uji F sebagai berikut : 

            Tabel 4.16 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 5.125 5 1.025 5.311 .001
b
 

Residual 7.526 39 .193   

Total 12.651 44    
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a. Dependent Variable: RY 

b. Predictors: (Constant), RX5, RX1, RX4, RX2, RX3 

 

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian koefisien model regresi secara 

simultan disajikan dalam Tabel 4.18 berikut : 

Tabel 4.17 

Uji Hipotesis Model Regresi Secara Simultan 

 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : βi = 0 (tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel X1 , X2, X3, X4 dan X5 terhadap 

variabel Y) 

Ha : βi ≠ 0 (terdapat pengaruh antara variabel X1 , X2, 

X3, X4 dan X5 terhadap variabel Y)  

α = 0,05 

F =   5.311 

sig = 0,001 

Ftabel = 2,46 

 

H0 ditolak, 

Ha diterima 

Sumber : data primer diolah 2013  

Tabel 4.18 diatas menunjukkan bahwa nilai df1= 5 dan df2= 39 diperoleh 

nilai F tabel sebesar 2,46. Berdasarkan Tabel 4.18, pengujian hipotesis model 

regresi secara simultan atau secara serentak menggunakan uji F dapat dilihat 

Fhitung lebih besar daripada Ftabel (5.311> 2,46) dan signifikansi sebesar 0,001 yang 

berarti lebih kecil dari alpha (α) = 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak dan Ha diterima istirahat on the job atau pembayaran waktu tidak bekerja 

(X1), perlindungan terhadap bahaya (X2), program-program pelayanan (X3), 

pembayaran kompensasi yang di syaratkan legal (X4) dan keamanan dan 

kesehatan pegawai (X5) terhadap variabel loyalitas pegawai (Y). 
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4.7.2  Uji t 

Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui 

apakah masing-masing variabel independen pembentuk model regresi secara 

individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y atau tidak. Untuk 

menguji hubungan tersebut adalah dengan membandingkan nilai thitung dengan 

ttabel. Variabel independen pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh 

signifikan jika thitung > ttabel atau signifikan < α = 0,05. Pengujian model regresi 

secara parsial pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Istirahat On The Job Atau Pembayaran Waktu Tidak Bekerja (X1) 

 Berdasarkan Tabel 4.16, pengujian hipotesis koefisien regresi variabel 

istirahat on the job atau pembayaran waktu tidak bekerja (X1) dapat dituliskan 

dalam Tabel 4.19 : 

Tabel 4.18 

 Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel X1 

 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : β1 ≠ 0 (variabel X1 berpengaruh signifikan  

terhadap variabel Y) 

Ha : β1 = 0 (variabel X1 tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Y)  

α = 0,05 

sig = 0,192 

 

H0 diterima, 

Ha ditolak 

Sumber : Data primer diolah, 2013 

Variabel X1 memiliki koefisien regresi sebesar 0,209 dan didapatkan nilai 

signifikan sebesar 0,192. Nilai statistik uji signifikan lebih besar daripada α = 

0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa Ha ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa 

variabel istirahat on the job atau pembayaran waktu tidak bekerja (X1) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel loyalitas pegawai(Y). 
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b. Perlindungan Terhadap Bahaya (X2) 

Berdasarkan Tabel 4.16, pengujian hipotesis koefisien regresi variabel 

perlindungan terhadap bahaya (X2) dapat dituliskan dalam Tabel 4.20 : 

Tabel 4.19 

 Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel X2 

 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : β2 = 0 (variabel X2 berpengaruh signifikan  

terhadap variabel Y) 

Ha : β2 ≠ 0 (variabel X2 tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Y)  

α = 0,05 

sig = 0,775 

 

H0 diterima, 

Ha ditolak 

Sumber : Data primer diolah, 2013 

Variabel X2 memiliki koefisien regresi sebesar -0,049 dan didapatkan nilai 

signifikan sebesar 0,775. Nilai statistik uji signifikan lebih besar daripada α = 

0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa Ha ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa 

variabel perlindungan terhadap bahaya (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel loyalitas pegawai(Y). 

c. Program-Program Pelayanan (X3) 

Berdasarkan Tabel 4.16, pengujian hipotesis koefisien regresi variabel 

program-program pelayanan (X3) dapat dituliskan dalam Tabel 4.21 : 
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Tabel 4.20 

Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel X3 

 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : β2 = 0 (variabel X2 berpengaruh signifikan  

terhadap variabel Y) 

Ha : β2 ≠ 0 (variabel X2 tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Y)  

α = 0,05 

sig = 0,024 

 

H0 ditolak, 

Ha diterima 

Sumber : Data primer diolah, 2013 

Variabel X3 memiliki koefisien regresi sebesar 0,574 dan didapatkan nilai 

signifikan sebesar 0,024. Nilai statistik uji  signifikan lebih kecil daripada α = 

0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa Ha diterima sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel program-program pelayanan (X3) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel loyalitas pegawai(Y). 

d. Pembayaran Kompensasi Yang Di Syaratkan Legal (X4) 

Berdasarkan Tabel 4.16, pengujian hipotesis koefisien regresi variabel 

pembayaran kompensasi yang di syaratkan legal (X4) dapat dituliskan dalam 

Tabel 4.22 : 

Tabel 4.21 

 Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel X4 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : β4 = 0 (variabel X4 berpengaruh signifikan  

terhadap variabel Y) 

Ha : β4 ≠ 0 (variabel X4 tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Y)  

α = 0,05 

sig = 0,418 

 

H0 diterima, 

Ha ditolak 

Sumber : Data primer diolah, 2013 
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Variabel X4 memiliki koefisien regresi sebesar -0,153 dan didapatkan nilai 

signifikan sebesar 0,418. Nilai statistik uji  signifikan lebih besar daripada α = 

0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa Ha ditolak sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel pembayaran kompensasi yang di syaratkan legal (X4) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel loyalitas pegawai (Y). 

e. Keamanan Dan Kesehatan Pegawai (X5) 

Berdasarkan Tabel 4.16, pengujian hipotesis koefisien regresi variabel 

keamanan dan kesehatan pegawai (X5) dapat dituliskan dalam Tabel 4.23: 

Tabel 4.22 

Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel X5 

 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : β5 ≠ 0 (variabel X5 berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Y) 

Ha : β5 = 0 (variabel X5 tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Y) 

α = 0,05 

sig = 0,688 

 

H0 diterima, 

Ha ditolak 

Sumber : Data primer diolah, 2013 

Variabel X5 memiliki koefisien regresi sebesar 0,087 dan didapatkan nilai 

signifikan sebesar 0,688. Nilai statistik uji signifikan lebih besar daripada α = 

0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa Ha ditolak sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel keamanan dan kesehatan pegawai (X5) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel loyalitas pegawai (Y). 
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4.7.3 Hasil Uji Dominan 

 Untuk menentukan variabel independen yang paling berpengaruh terhadap 

variabel Y, dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi (β) antara 

variabel yang satu dengan yang lain. Variabel independen yang dominan 

pengaruhnya terhadap variabel Y adalah variabel yang memiliki koefisien regresi 

yang paling besar.   

 Untuk membandingkan koefisien regresi masing-masing variabel 

independen, disajikan Tabel peringkat sebagai berikut: 

Tabel 4.23 

 Ringkasan Hasil Analisis Regresi  

 

       Sumber : data primer diolah, 2013 

 Berdasarkan pada Tabel 4.24 tersebut, variabel program-program 

pelayanan (X3) adalah variabel yang memiliki koefisien regresi yang paling besar. 

Artinya, variabel Y lebih banyak dipengaruhi oleh variabel program-program 

pelayanan (X3) daripada variabel istirahat on the job atau pembayaran waktu tidak 

bekerja (X1) perlindungan terhadap bahaya (X2), pembayaran kompensasi yang di 

syaratkan legal (X4) dan keamanan dan kesehatan pegawai (X5). Koefisien yang 

Peringkat Variabel Koefisien βeta Pengaruh 

1  X1 0,209 Positif 

2 X2 - 0,049 Negatif 

3 X3 0,574 Positif 

4 X4 - 0,153 Negatif 

5 X5 0,087 Positif 
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dimiliki oleh variabel X3 bertanda positif, hal ini menunjukkan hubungan yang 

searah yang berarti semakin baik program-program pelayanan (X3) yang 

mencakup pemberian program rekreasi, fasilitas olahraga, fasilitas perumahan, 

beasiswa pendidikan, fasilitas ruangan pekerjaan yang aman, uang transportasi, 

program beasiswa bagi anak dan program bimbingan konseling pegawai maka 

akan semakin meningkatkan loyalitas pegawai (Y). 

4.8  Pembahasan Hasil Penelitian 

 Istirahat on the job atau pembayaran waktu tidak bekerja (X1) adalah 

merupakan variabel yang berbagai bentuk waktu tidak bekerja dimana karyawan 

tetap menerima pembayaran upah yang ditinjau dalam penelitian ini. Mengacu 

pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel istirahat on the job atau 

pembayaran waktu tidak bekerja (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel loyalitas pegawai (Y), maka istirahat on the job atau pembayaran waktu 

tidak bekerja yang diberikan oleh kantor perwakilan Bank Indonesia Jl. Brawijaya 

No. 2, Kediri tidak berpengaruh pada loyalitas pegawai. Hal ini dikarenakan, 

sebagian besar pegawai sudah memiliki cuti yang setiap tahunya diberikan jatah 

khusus dan cuti ini hak pengunaan nya diserahkan pada pegawai masing-masing 

dan di instansi pekerjaan yang lain cuti yang diberikan merupakan keharusan, hal 

ini juga telah diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 

Tahun 2012 Nomor SKB.06/MEN/VII/2012 Nomor 02 Tahun 2012. 

 Perlindungan terhadap bahaya (X2) adalah merupakan jaminan-jaminan 

keamanan yang diberikan kepada pegawai berupa jaminan pembayaran upah, 

tunjangan hari tua. Pada penelitian ini dihasilkan bahwa kualitas Perlindungan 
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terhadap bahaya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pegawai 

(Y). Dalam hal benefits ini diberikan agar karyawan dapat memiliki rasa aman 

dan jaminan keamanan dan pada penelitian ini hasil yang di dapat tidak ada 

pengaruh terhadap loyalitas pegawai (Y). Hal ini dikarenakan, minimnya 

kecelakaan yang dialami oleh pegawai kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri 

dan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari merupakan pekerjaan administrasi 

(perkantoran), hal ini berbeda jika dibandingkan pada pegawai manufactur yang 

memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi. 

  Program-program pelayanan (X3) adalah merupakan kegiatan-kegiatan 

yang secara normal harus dilakukan karyawan sendiri dalam kehidupan sehari-

harinya. Mengacu pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel 

program-program pelayanan (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

loyalitas pegawai (Y). Hal ini dikarenakan, sebagian besar pegawai Bank 

Indonesia memiliki beban kerja yang relatif tinggi sehingga pegawai sangat 

membutuhkan fasilitas-fasilitas penunjang untuk menghilangkan kejenuhan di 

saat waktu pegawai melakukan pekerjaan dan pegawai kantor perwakilan Bank 

Indonesia Kediri telah memiliki penghasilan pokok (Kompensasi Langsung) yang 

memadai sehingga kompensasi tidak langsung yang sifatnya unik disambut sangat 

baik oleh pegawai. Sehingga variabel X3 berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pegawai (Y). 

 Pembayaran kompensasi yang diisyaratkan legal (X4) adalah merupakan 

fasilitas berupa alat-alat perlindungan diri dan fasilitas perawatan terhadap 

pegawai yang mengalami kecelakaan pada saat bekerja. Pada penelitian ini 

variabel pembayaran kompensasi yang diisyaratkan legal (X4) tidak berpengaruh 
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secara signifikan terhadap variabel loyalitas pegawai (Y). Hal ini memiliki 

kesamaan pada variabel (X2) bahwa kondisi pekerjaan yang dilakukan oleh 

pegawai kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri mempunyai tingkat resiko  

kecelakaan yang rendah sehingga program-program perawatan dan alat-alat 

pelindung diri tidak terlalu dibutuhkan. 

 Kesehatan dan keamanan pegawai (X5) adalah merupakan pemeliharaan 

keamanan dan kesehatan karyawan hal ini dimaksudkan bahwa kantor 

memperhatikan kondisi-kondisi kerja yang aman dan kesehatan karyawan 

merupakan tanggung jawab kantor pegawai tempat bekerja. Pada penelitian ini 

variabel kesehatan dan keamanan pegawai (X5) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pegawai (Y). Hal tersebut dikarenakan pihak-pihak yang 

bertanggung jawab atas kecelakaan kerja serta kondisi bangunan yang baik 

sehingga pegawai sudah relatif cukup merasa aman  sehingga program keamanan 

yang dilakukan pada kantor perwakilan hanya terbatas pada pelatihan evakuasi 

kebakaran selebihnya tidak banyak program yang dilakukan berbeda halnya denga 

kesehatan yang masih diaanggap penting terbukti kontribusi positif variabel (X5) 

sebesar 0,87 walaupun masih tidak terlalu signifikan karena masih < 0,05. 

 

 

 


