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RINGKASAN 

 

MUHAMMAD TOHA. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Kerja 

Karyawan Di Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Probolinggo. Fakultas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas Brawijaya Malang. (Di bawah 

bimbingan Dr. Ir. Nudin Harahap, MP dan Dr. Ir. Harsuko Riniwati, MP). 

 

Loyalitas merupakan sesuatu hal yang harus mendapatkan perhatian yang 

serius oleh perusahaan. Dimana loyalitas merupakan suatu aspek psikologis 

yang mempunyai peranan besar dalam usaha pencapaian tujuan yang 

diinginkan. loyalitas karyawan tidak lepas dengan adanya faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Faktor tersebut meliputi karakteristik pribadi karyawan (umur, 

masa kerja, jenis kelamin, tingkat pendidikan), kompensasi yang diterima dari 

perusahaan serta lingkungan kerja.  

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan mendiskripsikan 

manajemen sumber daya manusia yang diterapkan oleh Dinas Perikanan dan 

Kelautan Kabupaten Probolinggo, (2) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi loyalitas kerja karyawan di Dinas Perikanan dan Kelautan 

Kabupaten Probolinggo.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Dinas Kelautan Dan 

Perikanan Kabupaten Probolinggo. Teknik pengampilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh. Sehingga sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari jumlah populasi yaitu 

seluruh pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Probolinggo.Jumlah seluruh karyawan di Dinas Perikanan dan Kelautan 

Kabupaten Probolinggo adalah 46 orang. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif 

kuantitatif. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. 

Metode pengumpulan data dengan kuesioner, wawancara dan dokumentasi. 

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dan analisis regresi linier berganda.  

Berdasarkan analisis data statistik, indikator-indikator pada penelitian ini 

bersifat valid dan variabelnya bersifat reliabel. Pada Uji BLUE, model regresi 

bebas multikolonieritas, tidak terdapat autokorelasi, tidak terjadi 

heteroskedastisitas, dan berdistribusi normal. Berdasarkan analisis regresi linier 

berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : Y= 20,439 – 0,207 X1 + 

0,408 X2 + 0,916 X3.  Dari hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa 

koefisien determinasi (adjusted R square) yang diperoleh sebesar 0,416. Hal ini 

berarti 41,6% loyalitas karyawan dapat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, 

karakteristik pekerjaan, pengalaman kerja, dan sisanya 58,4% dipengaruhi oleh 

variabel-variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model regresi ini. Berdasarkan 

hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan uji F menunjukkan nilai 

signifikansi 0.000 (p<0.1), sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh yang 

signifikan secara simultan dari variabel karakteristik pribadi, karakteristik pribadi 

dan pengalaman kerja terhadap variabel loyalitas karyawan. Berdasarkan hasil 

uji t disimpulkan bahwa variabel karakteristik pribadi tidak berpengaruh secara 

signifikan, sedangkan untuk variabel karakteristik pekerjaan dan pengalaman 



vi 
 

kerja mempunyai pengaruh terhadap loyalitas karyawan. Dari hasil uji t 

pengalaman kerja merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap 

loyalitas karyawan dibandingkan variabel lainya. Hal tersebut ditunjukkan dari 

nilai t-hitung sebesar 3,608. selain menggunakan uji t (uji parsial) untuk 

mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh dan kontribusi masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen penulis juga melakukan 

uji sumbangan efektif. Berdasarkan hasil rekaptulasi jawaban responden 

mengenai pengalaman kerja, diperoleh rata-rata 4,05. Berdasarkan hasil 

perhitungan tersebut, ternyata variabel pengalaman kerja (X3) menunjukkan 

sumbangan efektif yang paling besar. Maka dapat disimpulkan bahwa 

pengalaman kerja adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap loyalitas 

karyawan.  

Penelitian ini ditujukan kepada karyawan Dinas Perikanan dan Kelautan 

Kabupaten Probolinggo. Sebaiknya perlu memperhatikan tingkat loyalitas 

karyawan. Usaha yang dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan tentang 

peningkatan loyalitas kerja kepada para karyawan.  
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1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian cepat 

membawa dampak timbulnya persaingan usaha yang begitu ketat dalam bidang 

pelayanan informasi dan komunikasi kepada pelanggan. Kondisi ini menuntut 

setiap perusahaan harus memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif, respons 

yang cepat dan fleksibel, agar dapat bersaing dengan perusahaan lain 

khususnya dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sejenis. 

Keunggulan-keunggulan kompetitif ini dapat diperoleh dengan memiliki sumber 

daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki loyalitas kerja karyawan 

yang tinggi, sehingga setiap perusahaan harus dapat memberdayakan seluruh 

sumber daya yang dimiliki secara efektif, efisien dan produktif.  

 Salah satu cara untuk mencapai pengelolaan sumber daya yang efektif, 

efisien dan produktif adalah melalui peningkatan kualitas SDM yang dimiliki oleh 

perusahaan. Alasan utama perbaikan kualitas SDM dalam perusahaan terutama 

karena peran strategis SDM sebagai pelaksana dari fungsi-fungsi perusahaan 

yaitu perencanaan, pengorganisasian, manajemen staf, kepemimpinan, 

pengendalian dan pengawasan, serta sebagai pelaksana operasional 

perusahaan seperti pemasaran, produksi, perdagangan, industri, keuangan dan 

administrasi. Selain itu, SDM memiliki peran yang demikian dalam setiap  

kegiatan perusahaan karena bertindak sebagai pemrakarsa, pembuat keputusan 

dan penentu bagi kelangsungan hidup perusahaan. SDM merupakan penggerak 

utama suatu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan, untuk itu 

diperlukan karyawan yang memiliki loyalitas kerja yang tinggi terhadap pekerjaan 

dan perusahaan. 
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Menurut Moyday (1982), loyalitas merupakan sesuatu hal yang harus 

mendapatkan perhatian yang serius oleh perusahaan. Dimana loyalitas 

merupakan suatu aspek psikologis yang mempunyai peranan besar dalam usaha 

pencapaian tujuan yang diinginkan. Apabila karyawan memiliki loyalitas kerja 

yang tinggi terhadap perusahaan berarti karyawan mempunyai semangat, 

tanggung jawab, rasa aman, rasa terpenuhinya kebutuhan, dan arti hidup serta 

gambaran diri yang positif dalam memajukan perusahaan sesuai dengan tugas 

yang telah diemban kepadanya atau dengan kata lain karyawan akan memiliki 

kesetiaan terhadap perusahaan.  

Menurut Kompas (2005) dalam Sasmita ningrum (2008), 22 persen 

tingkat komitmen dan loyalitas kerja karyawan di Indonesia lebih rendah 

dibandingkan dengan 10 negara lain di kawasan Asia. Akibatnya dua sampai tiga 

karyawan Indonesia berencana pindah ke perusahaan lain jika terdapat adanya 

tawaran jabatan, bidang pekerjaan, dan juga kompensasi sama dengan 

perusahaan tempat individu bekerja sekarang. Hal tersebut masih ditambah 

dengan kurangnya tenaga kerja yang professional, terampil, dan terlatih, 

meskipun sebenarnya jumlah tenaga kerja yang tersedia sangat banyak sampai 

melampaui daya tampung lapangan pekerjaan yang ada. Perusahaan akan 

mendapatkan kerugian jika tenaga kerja tidak sesuai dengan yang diinginkan. 

Maka dari itu, perusahaan menginginkan seluruh karyawannya bekerja sesuai 

dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan agar dapat memberikan 

keuntungan bagi perusahaan. Untuk mendorong karyawan agar dapat bekerja 

sesuai dengan apa yang diinginkan, manajemen perusahan harus bisa 

memotivasi karyawannya dengan memenuhi harapan-harapan karyawan seperti 

adanya kompensasi yang berupa upah dan insentif yang bertujuan untuk 

memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan.  
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Apabila karyawan tidak memiliki loyalitas kerja cenderung kurang 

bertanggung jawab, mengerjakan pekerjaannya seadanya dan tidak setiap ada 

perusahaan akan dapat mengakibatkan kerugian dalam perusahaan tersebut. 

Karyawan yang tidak keluar dari perusahaan belum tentu juga memiliki loyalitas 

kerja yang tinggi karena loyalitas kerja tercermin dari sikap dan tanggung jawab. 

Hal ini relevan dengan pendapat Kartono (1995) yang menyatakan bahwa tidak 

adanya loyalitas kerja pada perusahaan mengakibatkan terjadinya tindakan 

pemogokkan, with drawl (kemangkiran), sabotase, absensi yang tinggi, dan turn 

over (perpindahan). 

Dengan kata lain, loyalitas kerja karyawan tidak lepas dengan adanya 

faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas kerja. Faktor tersebut menurut Agung 

(2003) meliputi karakteristik pribadi karyawan (umur, masa kerja, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan), kompensasi yang diterima dari perusahaan serta lingkungan 

kerja. Menurut Rivai (2004), kompensasi merupakan sesuatu yang diterima 

karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. 

Kompensasi berupa upah dan insentif. Dimana upah menurut Sumarsono (1993) 

merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan 

berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, atau banyaknya 

pelayanan yang diberikan. Sedangkan insentif menurut Nawawi (2001) adalah 

penghargaan dangan cara yang diberikan untuk memotivasi para pekerja agar 

produktivitas kerjanya tinggi. Adapun lingkungan kerja yang mendukung menurut 

Nitisemito (2000) merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja 

dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 

diberikan. 

Dalam suatu lembaga sebuah loyalitas kerja karyawan juga sangat 

diperlukan demi tercapainya optimalisasi kinerja karyawan seperti pada lembaga 

pemerintah. Dinas Perikanan dan Kelautan merupakan lembaga pemerintah 
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yang bergerak pada sektor perikanan dan kelautan. Adapun tugas Dinas 

Perikanan dan kelautan adalah melaksanakan kewenangan pemerintah daerah 

kabupaten dalam bidang perikanan dan kelautan. Untuk melaksanakan tugas, 

Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi antara lain: (a). perumusan 

kebijakan teknis dibidang perikanan dan kelautan, (b). pengaturan, pembinaan, 

pembangunan serta pengawasan dibidang perikanan dan kelautan, (c). 

pelaksanaa pelayanan umum bidang kapal penangkap dan pengangkutan ikan, 

pembudidaya ikan, pengolahan ikan, usaha pembuatan/perbaikan kapal ikan, 

perusahaan bidang perikanan serta usaha eksplorasi/eksploitasi laut, (d). 

penyusunan program pembangunan dibidang perikanan dan kelautan, (e). 

penata gunaan laut, pengembangan dan pendaya gunaan serta penyerasian 

pemanfaatan sumber daya hayati laut, (f). pembinaan serta pengembangan 

institusi masyarakat pesisir, kepulauan dan dunia usaha bidang eksplorasi atau 

eksploitasi laut dan bidang perikanan, (g). pelaksanaan pembangunan serta 

rehabilitasi kawasan pesisir (akibat abrasi dan sedimentasi laut), bangunan 

pelindung pantai, hutan bakau, pasir laut, terumbu karang dan benda berharga 

laut lainnya dan pangkalan/pelabuhan perikanan, (h). pelaksanaan pengkajian 

penerapan teknologi anjuran serta rekomendasi ijin stan dari sasi pengukuran 

kapal penangkap/pengangkut ikan, alat penangkap ikan, jenis/ukuran hasil 

tangkap ikan, baku mutu induk/benih budidaya ikan, baku mutu hasil olahan ikan 

dan usaha eksplorasi/eksploitasi laut, (i). pengkoordinasian perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi dibidang perikanan dan 

kelautan dengan sektor terkait, (j). pembinaan UPTD dalam lingkup Dinas 

Perikanan dan Kelautan, (k). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Berdasarkan uraian paradigma di atas, maka perlu dilakukan penelitian 

untuk mengetahui sistem manajemen sumber daya manusia yang diterapkan 
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oleh Dinas perikanan dan kelautan serta mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi loyalitas kerja karyawan Dinas Perikanan dan Kelautan 

Kabupaten Probolinggo. Diharapkan pula dari penelitian ini dapat menjadi bahan 

evaluasi tenteng kinerja karyawan dan sebagai bahan pertimbangan bagi 

pemerintah untuk meningkatkan sistem manajemen sumber daya manusia agar 

lebih optimal. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk memberikan kejelasan apa 

yang akan diangkat dalam penelitian ini, maka dikemukakan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem manajemen sumber daya manusia yang diterapkan oleh 

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi loyalitas kerja karyawan di Dinas 

Perikanan dan Kelautan  Kabupaten Probolinggo? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan di atas maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan mendiskripsikan manajemen sumber daya manusia yang 

diterapkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo. 

2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas 

kerja karyawan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada berbagai pihak 

yaitu: 

1. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi 

segala kebijakan dan langkah – langkah strategis yang dilakukan oleh Dinas 

Perikanan Dan Kelautan dalam memberdayakan sumber daya manusianya 

sebagai potensi untuk menciptakan kinerja yang optimal. 

2. Organisasi Publik atau Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi atau masukan bagi 

organisasi publik/pemerintah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan 

berkenan dengan loyalitas kerja Pegawai Negeri Sipil. 

3. Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian 

dan masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

loyalitas kerja karyawan. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Tenaga Kerja 

Menurut  Hernanto (1991), tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja, guna 

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga 

kerja dapat mengerjakan semua jenis pekerjaan berdasarkan tingkat 

kemampuannya. Kerja manusia dipengaruhi oleh umur, keterampilan, 

pengalaman, tingkat kecakapan, pendidikan, tingkat kesehatan, dan kondisi 

tempat. 

Tenaga kerja merupakan faktor dalam proses produksi, yaitu sebagai 

sarana produksi. Tenaga kerja lebih penting daripada sarana produksi lain 

seperti bahan mentah, tanah, air, dan modal. Hal ini dikarenakan manusia yang 

yang menggerakkan sumber daya tersebut untuk menghasilkan barang. 

Haryanto (1994) berpendapat bahwa tenaga kerja merupakan faktor 

penentu dalam mengelola usahatani dan merupakan faktor penentu keberhasilan 

usaha tani maupun perusahaan. 

Hal ini diperkuat oleh Harsono (1994) yang menyatakan bahwa tenaga 

kerja manusia merupakan orang yang bekerja untuk melakukan sesuatu 

pekerjaan dari perusahaan atau orang yang bekerja dengan orang lain dengan 

tujuan untuk mendapatkan upah. Dalam perusahaan terdapat beberapa jenis 

pekerjaan yang mempunyai karakteristik dan pola yang berbeda-beda.Hal 

tersebut juga berlaku dalam menetapkan upah yang diberikan pada 

pekerjaannya dan juga bervariasi besarnya sesuai dengan jenis pekerjaan dan 

golongannya. 

Menurut Undang-Undang RI No.25 tahun 1997, tenaga kerja adalah 

setiap orang laju laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan atau akan 
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melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna 

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

 

2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Perusahaan merupakan suatu organisasi yang bergerak pada bidang 

tertentu, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keberhasilan suatu 

perusahaan sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam mengatur 

pemanfaatan sumberdaya manusia (SDM) dan sumber-sumber  daya lainnya 

secara efektif dan efisien, guna mencapai tujuan perusahaan tersebut. 

Mengingat pentingnya peranan manusia dalam kegiatan suatu perusahaan, 

maka diperlukan suatu ilmu dan seni yang mampu mengatur pemanfaatan SDM 

dalam suatu perusahaan. Ilmu dan seni yang dimaksud tersebut adalah 

manajemen sumberdaya manusia (MSDM). 

 Menurut Dessler (2005), MSDM adalah suatu kebijakan dan praktek yang 

dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek “manusia” atau SDM dalam 

posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, 

insentif/upah dan penilaian. Menurut Arep dan Tanjung (2002), MSDM adalah 

ilmu dan seni yang mengatur unsur manusia (cipta, rasa dan karsa) sebagai aset 

suatu organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi dengan cara memperoleh, 

mengembangkan dan memelihara tenaga kerja secara efektif dan efisien. 

Sedangkan, Rivai (2005) berpendapat bahwa MSDM merupakan suatu proses 

mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi 

fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan 

perusahaan. 

 Hasibuan (2007), menyatakan bahwa MSDM adalah ilmu dan seni yang 

mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Karyawan bertujuan 
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mendapatkan kepuasan dari pekerjaannya. Masyarakat bertujuan mendapatkan 

barang/jasa yang baik dengan harga yang wajar dan selalu tersedia di pasar, 

sedangkan pemerintah mengharapkan selalu mendapatkan pajak. MSDM adalah 

suatu bidang manajemen yang  khusus mempelajari hubungan dan peranan 

manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur MSDM adalah manusia yang 

merupakan tenaga kerja padaperusahaan. Dengan demikian, fokus MSDM ialah 

masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia. Menurut Kiggundu 

dalam Gomes (2003), MSDM merupakan pengembangan dan pemanfaatan 

karyawan bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran-sasaran dan tujuan-

tujuan individu, organisasi dan masyarakat. Menurut Handoko (2001) Manajemen 

mencakup fungsi – fungsi perencanaan (penetapan apa yang akan di lakukan), 

pengorganisasian (perancangan dan penugasan kelompok kerja), penyusunan 

personalia (penarikan seleksi, penugasan, pemberian kompensasi, dan penilaian 

prestasi kerja), pengarahan (motifasi, kepemimpinan, integrasi, pengelolaan 

konflik), dan pengawasan. 

 

2.3 Fungsi-Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia  

 Manusia merupakan faktor penggerak organisasi dalam mencapai tujuan 

organisasi, dimana manusia yang mengambil keputusan dalam menjalankan 

suatu organisasi. Dalam mengelola unsur manusia secara baik, agar diperoleh 

tenaga kerja yang loyal terhadap pekerjaanya, diperlukan fungsi-fungsi MSDM. 

Arep dan Tanjung (2002) membedakan fungsi-fungsi MSDM atas fungsi 

manajerial dan fungsi operasional sebagai berikut:  

1. Fungsi Manajerial adalah fungsi manajemen yang berkaitan langsung dengan 

aspek-aspek manajerial, termasuk dalam fungsi ini adalah:  

a. Fungsi perencanaan, yaitu melaksanakan tugas dalam merencanakan 

kebutuhan, pengadaan dan kebutuhan serta pemeliharaan SDM.  
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b. Fungsi pengorganisasian, yaitu menyusun suatu organisasi dengan 

membentuk struktur hubungan antara tugas yang harus dikerjakan oleh 

tenaga kerja yang dipersiapkan.  

c. Fungsi pengarahan, yaitu memberi dorongan untuk menciptakan kemauan 

kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.  

d. Fungsi pengendalian, yaitu melakukan pengukuran antara kegiatan yang 

telah dilakukan dengan  standar yang telah diterapkan, khususnya di bidang 

tenaga kerja.  

2.  Fungsi Operasional, meliputi rekrutmen, seleksi, penempatan, pengangkatan, 

pelatihan dan pengembangan, kompensasi, pemeliharaan dan pemutusan 

hubungan kerja. 

 

2.4 Loyalitas 

2.4.1  Pengertian Loyalitas 

Menurut Drever (1986), loyalitas adalah suatu sikap perasaan kesetiaan 

pada seseorang atau grup yang dirasakan sebagai kewajiban dan rasa cinta. Ini 

juga berlaku pada Rasimin (1988), dimana loyalitas karyawan dapat diartikan 

sebagai kesetiaan, pengabdian dan kepercayaan yang diberikan atau ditujukan 

kepada seseorang atau lembaga yang didalamnya terdapat rasa cinta dan 

tanggung jawab untuk berusaha, pelayanan dan perilaku terbaik. Loyalitas 

merupakan keinginan dari seseorang untuk memberikan kemampuan, 

pengabdian, mengidentifikasi dan merasa dirinya menjadi bagian dari suatu 

organisasi ditunjukan dengan keinginan untuk bekerja dan berusaha sebaik-

baiknya dan untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu dan 

membantu mewujudkan tujuan organisasi. 

Dari pendapat di atas ditanggapi oleh Steers dan Porter, 1983 (dalam 

Sastaningrum) membaginya menjadi dua pendekatan, yaitu : loyalitas sebagai 
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tingkah laku dan loyalitas sebagai sikap. Loyalitas sebagai tingkah laku adalah 

tindakan loyal karena keterikatan pada tingkatan-tingkatan dimasa lalu, atau 

karena telah mempertaruhkan pengorbanan dalam organisasi yang tidak 

mungkin dapat kembali. Misalnya, karena telah bekerja selama 20 tahun atau 

lebih, atau karena akan kehilangan banyak keuntungan-keuntungan dari 

organisasi jika bekerja ditempat lain. Dengan kata lain bahwa loyalitas 

merupakan usaha sosial yang dilakukan seseorang secara tetap karena khawatir 

akan kehilangan apa yang telah dipertaruhkannya selama bekerja di perusahaan. 

Taruhan ini biasa berupa waktu, usaha, uang, status, ketrampilan, serta fasilitas-

fasilitas yang diperoleh dari perusahaan.  Manifestasi loyalitas yang berupa sikap 

atau perilaku kerja sama, yang antara lain berupa kesediaan mengorbankan diri, 

kesediaan melakukan pengawasan diri dan kemauan untuk tidak menonjolkan 

diri merupakan salah satu pengertian loyalitas itu sendiri, karena hal tersebut 

akan menunjukkan rasa kesetiaan. Muhyadi (1989), menyatakan bahwa loyalitas 

adalah kemampuan kerjasama yang berarti kesediaan mengorbankan diri dan 

melakukan pengawasan diri kemampuan untuk tidak menonjolkan diri. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

yang dimaksud loyalitas kerja karyawan adalah suatu keadaan dan aktivitas yang 

menyangkut fisik, psikis dan sosial yang menyebabkan individu atau karyawan 

mempunyai perasaan memiliki yang kuat, dan tanggung jawab serta kesediaan 

untuk memberikan sumbangan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi 

perusahaan. 

2.4.2 Indikator Loyalitas 

Indikator loyalitas dalam penjelasan untuk PP. No. 10 Tahun 1979 

tentang penilaian pekerjaan, loyalitas menurut Gouzali (2005) memiliki beberapa 

unsur yaitu : 
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1. Ketaatan atau kepatuhan, yaitu kesanggupan seorang pegawai untuk 

menaati segala peraturan di kedinasan yang berlaku, dan menaati perintah 

dinas yang diberikan atasan yang berwenang, serta sanggup tidak 

melanggar larangan yang ditentukan. 

a. Taat peraturan perundang-undangan yang ditentukan. 

b. Menaati perintah kedinasan yang diberikan atasan. 

c. Menaati jam kerja. 

d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

2. Tanggungjawab, yaitu kesanggupan seorang karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan baik, tepat 

waktu serta berani mengambil resiko untuk keputusan yang dibuat atau 

tindakan yang dilakukan. 

Ciri-ciri : 

a. Dapat menyelesaikan pekerjaan atau tugas dengan baik dan tepat waktu. 

b. Selalu memelihara dan menyimpan barang-barang kedinasan dengan 

sebaik-baiknya. 

c. Mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan pribadi atau 

golongan. 

d. Tidak berusaha melemparkan kesalahan kepada orang lain. 

3. Pengabdian, yaitu sumbangan pemikiran dan tenaga kerja secara iklas 

kepada perusahaan. 

4. Kejujuran, penjelasan pasal 4 PP NO. 10 tahun 1979 tentang DP3, ciri 

pegawai yang jujur antara lain : 

a. Selalu melaksanakan tugas dengan penuh ikhlasan tanpa merasa 

dipaksa. 

b. Tidak menyalahkan wewenang yang ada padanya. 

c. Melaporkan hasil pekerjaannya kepada atasannya.  
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2.4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Kerja  

 Menurut Steers & Porter (1983), faktor-faktor yang mempengaruhi 

loyalitas kerja dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu:  

a. Karakteristik Pribadi. Hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan masa kerja 

seorang karyawan terhadap perusahaan mempunyai hubungan yang positif 

dengan loyalitas kerja. Hubungan yang sama juga ditemukan antara loyalitas 

kerja dengan motif berprestasi. Sedangkan tingkat pendidikan menunjukkan 

hubungan negatif dengan loyalitas kerja. Ditemukan juga adanya pengaruh jenis 

kelamin, ras dan beberapa sifat kepribadian. 

b. Karakteristik Pekerjaan. Faktor-faktor karakteristik pekerjaan yang pernah 

diteliti pengaruhnya meliputi job stress, job enrichment, identifikasi tugas, adanya 

umpan balik dan kecocokan tugas. Selain job stres, faktor-faktor lainnya 

mempunyai hubungan yang positif. Seseorang yang mempunyai loyalitas kerja 

yang tinggi akan mempunyai nilai job enrichment, identifikasi tugas, umpan balik 

dan kecocokan tugas yang tinggi pula. Sedangkan job stress mempunyai korelasi 

negatif dengan loyalitas kerja. Karakteristik pekerjaan yang meliputi tantangan 

kerja, konflik peran dan ambiguitas peran akan mempengaruhi dalam komitmen 

suatu organisasi. 

c. Pengalaman Kerja. Pengalaman-pengalaman kerja dalam organisasi yang 

dialami seorang karyawan merupakan kekuatan sosialisasi yang penting dan 

mempengaruhi keterikatan secara psikologis terhadap organisasi. Pengalaman 

kerja yang meliputi gaya kepemimpinan, keteladanan organisasi dan rekan kerja 

akan berpengaruh positif terhadap loyalitas kerja seseorang dalam suatu 

organisasi. Beberapa pengalaman dalam bekerja telah ditemukan mempunyai 

pengaruh pada loyalitas kerja karyawan. Sebagai contoh adalah tingkat sejauh 

mana karyawan merasakan suatu sikap yang positif terhadap organisasinya, 
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tingkat kepercayaan karyawan terhadap organisasi bahwa pihak organisasi akan 

melindunginya, merasa penting bagi organisasi, serta tingkat seberapa besar 

harapan karyawan dapat dipenuhi melalui pekerjaan di perusahaan (Steers dan 

Porter, 1983). Selain itu, ditemukan juga hubungan yang positif antara loyalitas 

kerja dengan pay equity, mutu pengawasan, hubungan dengan pengawas, serta 

keterlibatan sosial seorang karyawan dengan perusahaan (Fukarai dan Larson, 

1984).  

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu Tentang Loyalitas Karyawan 

No Nama Judul Metode Hasil penelitian 
1. Budiman 

(2008) 
Analisis faktor-
faktor yang 
mempengaruhi 
loyalitas 
karyawan (study 
pada karyawan 
hotel kusuma 
Agrowisata 
batu) 

Menggunak
an analisis 
faktor 
dengan 
tahapan 
matriks 
korelasi, 
ekstraksi 
faktor, dan 
rotasi faktor.  

Hasil ekstraksi faktor menemukan 
6 susunan faktor baru yang 
mempengaruhi loyalitas karyawan 
yaitu faktor kesejahteraan, faktor 
perhatian terhadap karyawan, 
faktor ketersediaan fasilitas, faktor 
intensif, faktor gaji, faktor suasana 
santai. Dari 6 faktor tersebut faktor 
kesejahteraan merupakan faktor 
yang paling signifikan berpengaruh 
terhadap loyalitas karyawan yang 
dibentuk oleh faktor nilai yang 
sebanding dangan UMR, adanya 
siraman rohani, adanya pengakuan 
karyawan, adanya program 
asuransi serta adanya program 
tabungan dengan total leigen value 
47,92 %. 
 
 

2. Maesha  
(2011) 

Pengaruh 
kepuasan kerja 
terhadap 
loyalitas kerja 
karyawan pada 
PT. Kompas 
Cyber Media. 

Metode 
analisis 
yang 
digunakan 
adalah 
metode 
kuantitatif. 
Perangkat 
analisis data 
yang 
digunakan 
adalah 
regresi linier 
sederhana. 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah terdapat 
pengaruh yang signifikan dari 
kepuasan kerja karyawan terhadap 
loyalitas karyawan. Variable yang 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah kepuasan kerja karyawan  
sebagai variable independen dan 
loyalitas karyawan sebagai variable 
dependen. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan dari 
kepuasan kerja karyawan terhadap 
loyalitas karyawan. 
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Tabel 1. Lanjutan 

3. Heni 
maratus 
sholiah 
(2010) 

Hubungan 
antara loyalitas 
kerja karyawan 
dengan iklim 
organisasi positif  

Subyek 
penelitian 
penelitian ini 
adalah 
Karyawan 
tetap kebun 
raya dan 
kebun 
binatang 
gembira 
loka dengan 
jumlah 
subyek 
sebanyak 
60 orang 
karyawan 
tetap.  

Hasil dari penlitian ini menunjukan 
bahwa ada hubungan positif yang 
signifikan antara loyalitas kerja 
karyawan dengan iklim organisasi 
positif. Hal ini ditunjukkan dengan 
koefisien korelasi (r) yang positif 
sebesar 0,332 dengan p 0,000 (p 
<0,01) hal ini berarti hipotesis 
diterima. Sumbangan efektif iklim 
organisasi positif terhadap loyalitas 
kerja ditunjukkan dengan koefisien 
determinan r2 = 0.110 yang artinya 
terdapat 11 % pengaruh iklim 
organasasi terhadap loyalitas kerja 
karyawan sedangkan sebanyak 
64% adalah pengaruh dari faktor 
lainnya.  

4. Dewi 
Iqlima 
sari 

Loyalitas 
karyawan 
ditinjau dari 
persepsi 
terhadap 
penerapan 
keselamtan dan 
kesehatan kerja 
(K-3) 

Menggunak
an dua 
metode 
skala yaitu 
skala 
persepsi 
karyawan 
terhadap 
penerapan 
K-3,dan 
persepsi 
karyawan 
terhadap 
penerapan 
K3 

Hasil penelitian ini yaitu adanya 
hubungan positif yang sangat 
signifikan antara persepsi 
karyawan terhadap penerapan 
kesehatan dan keselamatan 
dengan loyalitas karyawan r= 
0,625. Sumbangan efektif variable 
persepsi terhadap loyalitas 
karyawan sebesar 39% 

Sumber : Data Primer,2014 (Diolah) 

 Penelitian terdahulu seperti yang ada di atas memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas dan di dukung 

dengan Tabel 1 dapat dikatakan bahwa loyalitas kerja karyawan dipengaruhi oleh 

faktor-faktor yang berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian di atas terletak pada obyek penelitian, lokasi penelitian dan 

metode analisis data. Obyek penelitian yang dimaksud adalah karyawan Dinas 

Perikanan dan Kelautan, karena sebagian besar penelitian terdahulu fokus pada 

obyek karyawan pada perusahaan swasta. Variabel yang akan digunakan pada 

penelitian ini adalah karakteristik pribadi, karakteristik pekerjaan, pengalaman 
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kerja. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus 

penelitian yaitu tentang loyalitas kerja karyawan. 
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3. METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2013 – 1 Januari 

2014 berlokasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Probolinggo. 

 

3.2. Objek penelitian 

Objek penelitian ini adalah karyawan Dinas Perikanan dan Kelautan. Hal 

tersebut dilakukan karena ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat loyalitas kerja karyawan yang ada di Dinas Perikanan dan Kelautan 

Kabupaten Probolinggo. 

 

3.3 Kerangka Pemikiran 

Dinas Perikanan dan Kelautan merupakan lembaga pemerintah yang 

bergerak pada sektor perikanan dan kelautan. Adapun tugas Dinas Perikanan 

dan Kelautan adalah melaksanakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten 

dalam bidang perikanan dan kelautan. Untuk menjalankan tugas tersebut 

dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas. Layaknya sebuah perusahaan yang 

sangat memerlukan tenaga kerja yang berkualitas sebagai modal mereka.  

Menurut Hernanto (1991), tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja, guna 

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga 

kerja yang berpotensi dan loyal terhadap perusahaan inilah yang dapat 

mendorong mencapainya tujuan perusahaan. Untuk itu, dibutuhkannya suatu 

loyalitas kerja karyawan. 

Loyalitas kerja karyawan menurut Drever (1986), ialah suatu sikap 

perasaan kesetiaan pada seseorang atau kelompok yang dirasakan sebagai 
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kewajiban dan rasa cinta. Sedangkan menurut Rasimin (1988), loyalitas 

karyawan dapat diartikan sebagai kesetiaan, pengabdian dan kepercayaan yang 

diberikan atau ditujukan kepada seseorang atau lembaga yang didalamnya 

terdapat rasa cinta dan tanggung jawab untuk berusaha, pelayanan dan perilaku 

terbaik. Di samping itu loyalitas kerja akan timbul jika terdapat indikator-indikator 

yang berperan. Indikator tersebut menurut Gouzaly (1996), diantaranya 

kepatuhan, tanggungjawab, pengabdian, dan kejujuran. Penelitian ini akan 

mengukur dan menjelaskan beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi 

loyalitas kerja karyawan yang ada di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten 

Probolinggo. Adapun faktor-faktor yang diduga mempengaruhi loyalitas kerja 

karyawan terdiri dari karakteristik pribadi, karakteristik pekerjaan dan 

pengalaman kerja. 

Loyalitas karyawan akan meningkat jika berbagai kebijakan yang salah 

satunya adalah harapan-harapan karyawan dipenuhi oleh lembaga seperti 

kompensasi berupa upah dan lingkungan kerja. Dengan diperhatikan harapan-

harapan karyawan, diharapkan karyawan akan loyal terhadap perusahaan/ 

lembaga sehingga karyawan tersebut akan memberikan kontribusi yang baik 

bagi lembaga dan juga dapat meminimalisir adanya turnover karyawan. Dengan 

kata lain loyalitas karyawan mempunyai peranan untuk mencapai tujuan lembaga 

yang dimana untuk meningkatkan produktivitas kinerja karyawan Dinas 

Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo. Kerangka Pemikiran dari 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar  1. Kerangka Pemikiran Penelitian  

 

Keterangan : 

: Menunjukkan alur pemikiran 

: Menunjukkan analisis yang digunakan 

 

 

 

 

Peningkatan produktifitas kinerja pegawai Dinas Perikanan dan 

Kelautan Kabupaten Probolinggo 

1. Analisis Deskriptif  

2. Analisis Kuantitatif : 
a. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

b. Uji Asumsi klasik atau blue 

 Uji Normalitas 

 Uji Multikolinieritas 

 Uji Autokorelasi 

 Uji Heterokedositas 

c. Regresi Linier Berganda 

 Koefisien Adjusted R Square 

 Uji F 

 Uji t 

 

Dinas Perikanan Dan Kelautan 

Kabupaten Probolinggo 

Tenaga Kerja  

Loyalitas Karyawan (Y) 

1. Karakteristik Pribadi(X1) 
2. Karakteristik Pekerjaan 

(X2) 
3. Pengalaman Kerja (X3) 

 
Steers dan Porter (1983) 

 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 
loyalitas Dinas Perikanan Dan 

Kelautan Kabupaten Probolinggo 

 

Indikator : 

1. Ketaatan. 

2. Tanggungjawab  

3. Pengabdian  

4. Kejujuran 

Gouzali (2005) 
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3.4. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian yang perlu di uji kebenaranya. Dikatakan sementara, karena jawaban 

yang diberikan baru berdasarkan dengan teori yang relevan, belum didasarkan 

pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiono, 2008:93). 

Berdasarkan dari teori dan tujuan yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka 

diambil hipotesis  penelitian, adalah sebagai berikut  : 

H1 : Diduga bahwa variabel karakteristik pribadi merupakan faktor yang 

berpengaruh positif terhadap loyalitas kerja karyawan. 

H2 : Diduga bahwa variabel karakteristik pekerjaan  merupakan faktor yang 

berpengaruh positif terhadap loyalitas kerja karyawan. 

H3 : Diduga bahwa variabel pengalaman kerja merupakan faktor yang 

berpengaruh positif terhadap loyalitas kerja karyawan. 

 

3.5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.5.1 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian terdiri atas dua macam, yaitu : variabel terikat (dependent 

variable) atau variabel yang tergantung pada variebel lainnya, dan variabel bebas 

(independent variable) atau variabel yang tidak bergantung pada variabel 

lainnya. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel terikat (dependent variable) 

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi pusat perhatian utama 

peneliti.Hakekat sebuah masalah mudah terlihat dengan mengenali berbagai 

variabel dependent yang digunakan dalam sebuah model. Variabilitas dari atau 

atas faktor inilah yang berusaha untuk dijelaskan oleh seorang peneliti 

(Ferdinand, 2006:26). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependent 

adalah loyalitas kerja karyawan (Y). 
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2. Variabel bebas (independent variable) 

Variabel independen yang dilambangkan dengan (X) adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel dependent, baik yang pengaruhnya positif maupun yang 

pengaruhnya negatif (Ferdinand, 2006:26). Variabel independent dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Karakteristik pribadi  (X1) 

b. Karakteristik pekerjaan (X2) 

c. Pengalaman kerja  (X3) 

3.5.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel 

atau konstruk dengan cara memberi arti, atau menspesifikasikan kejelasan, 

ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur 

konstruk atau variabel tersebut (Sugiyono, 2004). Definisi operasional variabel 

merupakan penjelasan dari masing-masing variabel independen (bebas) dan 

variabel dependen (terikat), yaitu : 

a) Karakteristik pribadi (X1) merupakan elemen-elemen pribadi yang dimiliki 

setiap orang.  

Indikator yang digunakan untuk variabel karakteristik pribadi adalah : 

a. Umur (X1.1) merupakan angka yang menunjukkan umur karyawan 

yang dihitung dari tahun kelahiran sampai penelitian dilakukan, 

satuan yang digunakan adalah tahun. 

b. Masa kerja (X1.2) merupakan lamanya jangka waktu yang dihitung 

mulai tenaga kerja yang diterima menjadi karyawan tetap termasuk 

masa percobaan, satuan yang digunakan adalah tahun. 

c. Tingkat pendapatan (X1.3) merupakan pemberian upah dari hasil 

kerja yang telah dilaksanakan para pegawai yang terdiri dari 

tingkatan golongan. 
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d. Jabatan (X1.4) merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil 

dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 

didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta 

bersifat mandiri. 

e. Tingkat pendidikan (X1.5) merupakan  jenjang pembelajaran formal 

yang ditempuh oleh karyawan tetap dan tidak tetap di dalam 

sekolah atau pada instansi atau lembaga formal, satuan yang 

digunakan adalah tahun 

b) Karakteristik pekerjaan (X2) merupakan segala sesuatu yang 

berhubungan dalam suatu pekerjaan meliputi identifikasi tugas dan 

kecocokan tugas yang akan dilaksanakan seorang pekerja. Indikator 

yang digunakan untuk variabel karakteristik pekerjaan adalah : 

a. Tantangan kerja (X2.1)  adalah merupakan sikap berani mengambil 

resiko dalam suatu pekerjaan.  

b. Konflik peran (X2.2) merupakan proses pencarian jati diri/ 

kepribadian untuk menyesuaikan pekerjaan yang akan dijalani 

dengan potensi yang dimiliki. 

c. Ambiguitas peran (X2.3) merupakan proses mengidentifikasi suatu 

peran dalam pekerjaan agar tidak memiliki peran ganda dalam 

pekerjaan tersebut. 

c) Pengalaman kerja (X3) adalah tingkat penguasaan pengetahuan serta 

keterampilan seseorang dalam pekerjaannya yang dapat diukur dari 

masa kerja dan dari tingkat pengetahuan dan keterampilan yang 

dimilikinya.Indikator yang digunakan untuk variabel pengalaman kerja 

adalah : 
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a. Gaya kepemimpinan (X3.1) merupakan kemampuan mempengaruhi 

orang lain, bawahan atau kelompok, kemampuan mengarahkan 

tingkah laku bawahan atau kelompok, memiliki kemampuan khusus 

dalam  bidang yang diinginkan oleh kelompoknya untuk mencapai 

tujuan organisasi atau kelompok. 

b. Keteladanan organisasi (X3.2) merupakan perilaku dalam bekerja 

keras dan cerdas dalam memimpin karyawan dengan persuasif dan 

membangun hubungan vertikal dan horisontal yang harmonis dalm 

suatu organisasi. 

c. Rekan kerja (X3.3) merupakan teman dari dalam organisasi 

maupun luar organisasi yang memberikan pengaruh positif terhadap 

pekerjaan. 

d) Loyalitas kerja karyawan (Y) merupakan sebagai kesetiaan, 

pengabdian, dan kepercayaan yang diberikan atau dtujukan kepada 

seseorangatau lembaga yang didalamnya terdapat rasa cinta dan 

tanggung jawab untuk berusaha, pelayanan, dan perilaku terbaik 

(Rasimin, 1988). Indikator dalam variabel loyalitas adalah sebagai 

berikut: 

a. Kepatuhan (Y1.1) merupakan kesanggupan seseorang dalam 

mentaati segala peraturan yang berlaku. 

b. Tanggung jawab (Y1.2) merupakan kesanggupan seseorang dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan baik, 

tepat waktu, serta berani mengambil resiko untuk keputusan yang 

dibuat atau tindakan yang dilakukan. 

c. Pengabdian (Y1.3) merupakan sumbangan pemikiran dan tenaga 

kerja secara ikhlas kepada perusahaan atau organisasi. 
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d. Kejujuran (Y1.4) merupakan perilaku yang dilakukan setiap 

seseorang dengan keikhlasan tanpa merugikan suatu organisasi.  

Ketiga variabel tersebut terdiri dari 12 item kuesioner dan masing-masing 

item akan diukur dengan skala likert untuk mengukur sikap, pendapat, 

dan persepsi responden terhadap sesuatu, misal sangat setuju - sangat 

tidak setuju, sangat senang - sangat tidak senang, dan sangat baik- 

sangat tidak baik. Dalam penelitian ini jawaban responden diberi skor 

menurut skala likert sebagai berikut:  

Skor 5 diberikan untuk jawaban sangat setuju (SS) 

Skor 4 diberikan untuk jawaban setuju (S) 

Skor 3 diberikan untuk jawaban cukup setuju (CS) 

Skor 2 diberikan untuk jawaban tidak setuju (TS) 

Skor 1 diberikan untuk jawaban sangat tidak setuju (STS) 

 

3.6 Teknik Penentuan Sampel 

3.6.1 Populasi 

 Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atasu hal 

minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006). Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Sedangkan Populasi target adalah 

sekelompok orang yang mempunyai pengetahuan dan pandangan serta mampu 

memberikan tanggapan terhadap isi survei. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh karyawan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Probolinggo yaitu 

sejumlah 46 orang.  
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3.6.2 Sampel 

Teknik pengampilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2010) teknik sampling jenuh/sensus 

adalah teknik penentuan sample bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel. Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

keseluruhan dari jumlah populasi yaitu seluruh pegawai pada Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Probolinggo. Jumlah seluruh karyawan di Dinas Perikanan 

dan Kelautan Kabupaten Probolinggo adalah 46 orang. 

 

3.7 Jenis Dan Sumber Data 

3.7.1 Data Primer 

Dalam sebuah penelitian, data memegang peranan penting yaitu sebagai 

alat pembuktian hipotesis serta pencapaian tujuan penelitian. Penelitian harus 

mengetahui jenis data yang diperlukan dan bagaimana mengidentifikasi, 

mengumpulkan, serta mengolah data.Data primer adalah data yang diperoleh 

secara langsung, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 1983). 

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan 

responden dan pengisian kuisioner. Data primer dalam penelitian ini diperoleh 

dari kuesioner yang diisi oleh responden, meliputi: identitas dan tanggapan 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas kerja karyawan.  

3.7.2 Data Sekunder 

Menurut Marzuki (1983), data sekunder adalah data yang 

pengumpulannya bukan diusahakan secara langsung oleh pelaksana atau 

peneliti tetapi diambil dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan serta 

media publikasi. Data sekunder ini digunakan sebagai data pendukung.Data 

sekunder diperoleh dari pustaka, dan lembaga atau instansi terkait yang ada 

hubungannya dengan penelitian ini yang melengkapi data primer. Dalam hal ini 
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instansi yang terkait yaitu, kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten 

Probolinggo. Data sekunder meliputi struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan 

karyawan. 

 

3.8 Metode Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini digunakan teknik penelitian lapangan yaitu upaya 

penelitian secara langsung pada obyek yang diteliti untuk mendapatkan data dari 

perusahaan. Adapun yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Angket (queationnaire) 

Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan menggunakan 

seperangkat pernyataan tertulis yang ditujukan kepada responden. 

Merupakan instrumen yang dirancang secara spesifik untuk memperoleh 

informasi yang akan digunakan untuk kepentingan analisis, metode ini 

dilakukan dengan memberikan pertanyaan dan pernyataan yang terstrukur 

dan sistematis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kuesioner 

tersebut diberikan langung kepada Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Probolinggo. 

b. Wawancara (interview) 

Merupakan proses memperoleh keterangan dengan cara bertanya langsung 

kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini dengan pegawai Dinas Perikanan 

dan Kelautan Kabupaten Probolinggo. Metode wawancara ini dilakukan 

untuk mengungkap fakta yang terjadi dilapangan dan memperoleh data 

tambahan yang mendukung angket (queationnaire). Adapun daftar 

pertanyaan yang diajukan kepada responden meliputi faktor-faktor yang 

mempengaruhi loyalitas antara lain yaitu karakteristik pribadi, karaktersitik 

pekerjaan, karakteristik desain organisasi dan pengalaman kerja. 
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Pengukuran variabel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

kuesioner secara personal (Personality Quesitionnaires). Data dikumpulkan 

dengan menggunakan kuesioner. Interval pernyataan dalam penelitian ini 

adalah 1-5 dengan pernyataan jangkarnya Sangat Tidak Setuju (STS) 

hingga Sangat Setuju (SS). 

c. Dokumentasi 

Dari perolehan dokumentasi ini data-data yang didapatkan biasanya berupa 

laporan resmi atau berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemilik 

atau instansi tertentu yang fungsinya sebagai data pribadi atau kelompok 

ataupun dokumentasi tahunan. Dokumen-dokumen ini biasanya berupa arsip 

yang dimiliki setiap instansi. Dengan mendapatkan data yang 

terdokumentasi nantinya data-data yang dilaporkan akan akurat sesuai arsip 

pribadi atau instansi terkait yang akan mendukung dibuatnya laporan. 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur organisasi 

dan denah lokasi. 

 

3.9 Metode Analisis Data  

 Untuk menjawab tujuan pertama, yaitu untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan manajemen personalia atau ketenagakerjaan karyawan Dinas 

Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo adalah dengan bantuan matrik 

sebagai berikut : 

Tabel 2. Matrik untuk mendeskripsikan manajemen personalia karyawan 
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo. 

No. Manajemen 
Personalia 

Teori Sumber Fakta 

1. Perekrutan Perekrutan adalah proses untuk 
mencari calon atau kandidat pegawai, 
karyawan, buruh, manajer, atau 
tenaga kerja baru untuk memenuhi 
kebutuhan SDM oraganisasi atau 
perusahaan. 

Dessler 
(2005) 
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2. Penyaringan  Proses / tindakan memilih tenaga kerja 
yang sesuai dengan kriteria dari 
semua kandidat  yang tersedia. 

Dessler 
(2005) 

 

3. Pelatihan  Proses pemberian materi untuk tenaga 
kerja  

Dessler 
(2005) 
 

 

4. Pengimbalan Proses pemberian upah dari hasil 
kerja yang telah dilaksanakan para 
tenaga kerja 

Dessler 
(2005) 

 

5.  Penilaian Proses evaluasi dari hasil kerja para 
tenaga kerja 

Dessler 
(2005) 

 

 

 Setelah data pada matrik terkumpul, selanjutnya data tersebut di tabulasi. 

Hasil tabulasi data selanjutnya dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Analisis 

kualitatif merupakan bentuk analisis yang berdasarkan dari data yang dinyatakan 

dalam bentuk uraian. Analisis kualitatif ini digunakan untuk membahas dan 

menerangkan hasil penelitian tentang berbagai gejala atau kasus yang dapat 

diuraikan dengan kalimat berupa kuesioner yang terkait dengan variabel. 

Untuk menjawab tujuan kedua, yaitu mengetahui dan menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi loyalitas kerja karyawan di Dinas Perikanan dan 

Kelautan Kabupaten Probolinggo adalah dengan menggunakan metode regresi 

linier berganda sebagai berikut : 

 Uji Asumsi Klasik/ BLUE 

Dikarenakan penelitian ini menggunakan Uji asumsi klasik/Blue maka 

suatu asumsi klasik yang baik harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Untuk 

menguji apakah suatu model asumsi klasik itu baik dan layak untuk dijadikan alat 

ukur dalam sebuah penelitian maka akan dilakukan beberapa macam uji asumsi. 

Uji asumsi yang akan dilakukan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Uji Normalitas 

Suatu model regresi yang baik maka variabel dependen dan independen 

akan memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji 

model regresi yang digunakan dalam penelitian akan dilakukan uji normalitas 
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dengan program SPSS. Analisis yang dilakukan dengan melihat penyebaran 

data (titik-titik) pada grafik. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai 

berikut : 

a. Jika menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.  

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

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

(Santoso, 2000). 

2. Uji Multikolinieritas 

Menurut Santoso (2000), uji asumsi multikolinieritas dilakukan dengan 

tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang digunakan dalam 

penelitian ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model 

regresi yang baik salah satu syaratnya adalah dalam model regresi tersebut 

tidak ada korelasi antara variabel independen, dan meskipun ada korelasinya 

harus lemah. 

Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dalam suatu model regresi 

akan dianalisa melalui SPSS 15.0 dengan melihat besaran VIF (Variance 

Inflance Factor). Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas 

adalah sebagai berikut : 

a. Mempunyai nilai VIF disekitar 10 

b. Mempunyai angka tolerance di sekitar angka 1 

c. Besaran koefisien korelasi antar variabel independen dibawah (0,1) 

3. Uji autokorelasi 

Selanjutnya dilakukan uji autokorelasi yang berfungsi untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya autokorelasi maka dilakukan dengan pengujian Durbin 

Watson (DW), dengan ketentuan sebagai berikut:  

 1,65 < DW < 2,35 = tidak ada autokorelasi 
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 1,21 < DW < 1,65 atau 2,35 < DW < DW < 2,79 = tidak dapat 

disimpulkan 

 DW < 1,21 atau DW > 2,79 = terjadi korelasi 

Uji tersebut digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). 

4. Uji Heterokedositas 

Menurut Ghozali (2005), uji heterokedositas bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedasitas dan jika berbeda 

disebut heterokedpsitas. Model regresi yang baik adalah homokedositas atau 

tidak terjadi heterokedositas. 

Deteksi ada tidaknya heterokedoksitas dapat dilakukan dengan melihat 

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

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

Dasar analisanya adalah sebagai berikut : 

a. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka terjadi heterokedoksitas. 

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

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedoksitas. 

(Santoso,2000). 

 Analisis Regresi Linier Berganda 

Hasan (2002), mengemukakan bahwa “regresi linier berganda adalah 

regresi linier dimana sebuah variabel terikat (variabel Y) dihubungkan dengan 
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dua atau lebih variabel bebas (variabel X)”. Didukung dengan pendapat Kuncoro 

(2009), bahwa “teknik analisis regresi linier berganda bertujuan untuk melihat 

secara langsung pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat”. 

Dalam penelitian ini terdapat sembilan variabel bebas dan satu variabel terikat. 

Secara umum, bentuk persamaan garis regresinya adalah : 

 

 

Keterangan:  

Y  = Variabel terikat (Loyalitas Karyawan) 

X1  = Karakteristik pribadi 

X2  = Karakteristik pekerjaan 

X3  = Pengalaman kerja  

a  = Konstanta 

b1, b2,…b3  = Koefisien regresi masing-masing variabel 

e  = error item (variabel lain yang tidak dijelaskan) 

Jika syarat asumsi telah terpenuhi terhadap persamaan regresi, maka 

melihat nilai koefisien adjusted R square, nilai statistik F, dan Koefisien 

Parameter untuk menguji ketepatan regresi.  

1. Koefisien  Adjusted R Square 

koefisien  Adjusted R Square merupakan besaran yang digunakan untuk 

menunjukkan seberapa besar keseluruhan model dalam menerangkan nilai 

variabel terikat. Dalam penelitian ini, ingin diketahui seberapa besar persentase 

faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas karyawan. Nilai ini diperoleh dari 

prosentase nilai koefisiensi korelasi yang dikuadratkan, besarnya bekisar antara 

0 sampai dengan 1 (0%-100%) dimana semakin mendekati nilai 1 maka variabel 

bebas akan semakin besar mempengaruhi variabel terikat.  

 

Y = a + b1X1 + b2X2 +b3X3e 
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2. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui variabel bebas secara simultan atau 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat 

(loyalitas karyawan). Tekniknya dilakukan dengan cara membandingkan hasil 

nilai Fhitung dengan Ftabel. 

Keterangan Hipotesis : 

Ha : Semua variabel bebas dalam model dapat menjelaskan variabel terikat 

dan signifikan < 0,1 

Ho : Semua variabel bebas dalam model tidak dapat menjelaskan variabel 

terikat dan signifikan  > 0,1 

Kriteria pengambilan keputusan, jika α=5% adalah : 

a. Fhitung> Ftabel atau signifikan F < 0,1, maka Ha diterima dan Ho ditolak, 

artinya semua variabel bebas (X) berpengaruh nyata terhadap variabel 

terikat (Y) 

b. Fhitung< Ftabel atau signifikan F > 0,1, maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

artinya semua variabel bebas (X) tidak berpengaruh nyata terhadap 

variabel terikat (Y). 

3.  Uji T 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas 

secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui 

ada atau tidaknya pengaruh tersebut dilakukan dengan membandingkan nilai 

probabilitas (p) yang diperoleh dari t hitung dengan nilai alpha atau taraf 

signifikansi sebesar 0,1 dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Jika nilai p < 0,1, maka masing-masing variabel bebas secara parsial 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

b. Jika nilai p > 0,1, maka masing-masing variabel bebas secara parsial 

mempunyai pengaruh namun tidak signifikan terhadap variabel terikat. 



33 
 

c. Nilai t dapat diperoleh melalui rumus: 

Keterangan : 

bi = Koefisien regresi 

Sbi = Standart Error koefisien regresi 

d. Membandingkan t hitung dengan t tabel. 

Keterangan Hipotesis : 

Ha : masing-masing variabel bebas dalam model mempuyai pengaruh 

yang siginifikan dengan variabel terikat. (Signifikan< 0,1) 

Ho : masing-masing variabel bebas dalam model tidak mempunyai 

pengaruh yang siginifikan dengan variabel terikat. (Signifikan> 0,1) 

Kriteria pengambilan keputusan, jika α=10% adalah : 

1) thitung> ttabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak, artinya variabel bebas 

secara signifikan mempengaruhi variabel terikat. 

2) Jika nilaithitung< nilai ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya variabel 

bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bi 

t =  

Sbi 
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4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Keadaan Umum Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Probolinggo 

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Dinas Perikanan dan Kelautan  

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di 

Propinsi Jawa Timur. Secara geografis Kabupaten Probolinggo terletak pada 

posisi 111º 50′ s/d 113º30′ Bujur Timur dan 7º40′  s/d  8º10′ Lintang Selatan, dengan 

panjang pantai ± 72 Km yang membentang sepanjang pantai utara mulai dari 

Kecamatan Tongas sampai Kecamatan Paiton. 

Batas administrasi  Kabupaten Probolinggo di sebelah Barat berbatasan 

dengan Kabupaten Pasuruan, sebelah Utara berbatasan dengan Selat Madura, 

sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan sebelah Selatan 

berbatasan dengan Kabupaten Lumajang dan Jember. 

Luas wilayah Kabupaten Probolinggo 1.696.166,90 Ha yang terdiri dari 

24 kecamatan, 325 desa dan 5 kelurahan dengan jumlah penduduk berdasarkan 

hasil registrasi penduduk tahun 2012 adalah 1.229.948 jiwa yang sebagian besar 

penduduknya bermata pencaharian sebagai petani tanaman pangan. 

Kabupaten Probolinggo dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tipe wilayah yaitu : 

- Dataran rendah dan pesisir yang membentang sepanjang pantai utara mulai 

dari Kecamatan tongas sampai Kecamatan Paiton sepanjang 72 Km. Wilayah 

ini mempunyai potensi sumber daya alam yang bisa dikembangkan untuk 

usaha perikanan tangkap, tambak dan peternakan. 

- Daerah perbukitan di sekitar kaki Pegunungan Semeru dan Pegunungan 

Tengger serta pada bagian utara sisi timur Gunung Lamongan. Wilayah ini 

sangat sesuai untuk pengembangan usaha peternakan berupa penggemukan 

sapi. 
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- Daerah pegunungan, disekitar Pegunungan Tengger dan Pegunungan 

Argopuro. Wilayah ini sesuai untuk usaha sapi perah sehubungan dengan 

temperaturnya yang rendah.  

Sungai-sungai yang melintas di wilayah Kabupaten Probolinggo 

bersumber di lereng gunung Argopuro dan Tengger, diantaranya adalah Sungai 

Pekalen yang bersumber di Pegunungan Argopuro Kecamatan Tiris dan 

bermuara di Desa Penambangan Kecamatan Pajarakan.Sungai ini dimanfaatkan 

untuk usaha perikanan berupa karamba ikan.Selain itu masih ada beberapa 

sungai yang lain, diantaranya adalah : 

- Sungai Ronggojalu 

- Sungai PancarGlogoh 

- Sungai Kertosono 

- Sungai Banyubiru 

- Sungai Rondodingu 

- Sungai Gending 

- Sungai Pendil 

- Sungai Patalan 

4.1.2 Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan  

Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten 

Probolinggo ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo 

Nomor : 09 tahun 2007 tanggal 12 Nopember 2007 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo. Dinas Perikanan dan Kelautan 

Kabupaten Probolinggo terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang yaitu: 

Bidang Budidaya Perikanan; Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan; dan 

Bidang Bina Usaha Perikanan dan Kelautan.  

Sesuai Peraturan Peraturan bupati probolinggo Nomor : 20 tahun 2008, 

tanggal : 22 Januari 2008 tentang Uraian tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan 

Kelautan Kabupaten Probolinggo, struktur organisasi Dinas Perikanan dan 

Kelautan Kabupaten Probolinggo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 

membawahi 4 (empat) pejabat eselon III dan 10 pejabat eselon IV, Kelompok 

Jabatan Fungsional serta Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD) sebagai berikut: 
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1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat, dengan membawahi : 

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

- Sub Bagian Keuangan 

- Sub Bagian Perencanaan 

3. Bidang Budidaya Perikanan dengan membawahi : 

- Seksi Budidaya dan Produksi Perikanan 

- Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan 

- Seksi Pelestarian dan Perlindungan Perikanan 

4. Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, dengan membawahi : 

- Seksi Pengelolaan Pesisir, Laut dan Kepulauan 

- Seksi Penangkapan Ikan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan 

5. Bidang Bina Usaha Perikanan dan Kelautan, dengan membawahi: 

- Seksi Pelayanan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

dan Kelautan 

- Seksi Penyuluhan dan Keterampilan  

6. Kelompok Jabatan Fungsional 

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

- Saat ini Kelompok Jabatan Fungsional Dinas belum bisa sesuai dengan 

SK Bupati, akan tetapi fungsinya diisi oleh para petugas lapangan. 

- Berdasarkan Paraturan Bupati probolinggo Nomor : 20 tahun 2008, 

tanggal : 22 Januari 2008 menyatakan bahwa Dinas Perikanan dan 

Kelautan Kabupaten Probolinggo mempunyai 4 (empat) UPT, yaitu: PPI 

Paiton, Laboratorium Perikanan Paiton, BBI Klenang, dan KPPI Pabean. 

Tetapi yang memenuhi struktur jabatan sesuai dengan struktur 

organisasi UPT adalah BBI Klenang. 
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4.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan 

1. Dinas Perikanan dan Kelautan 

1) Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan 

kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam bidang perikanan dan 

kelautan; 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) Dinas 

Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi; 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang perikanan dan kelautan; 

b. Pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang 

perikanan dan kelautan; 

c. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum bidang kapal 

penangkap dan pengangkutan ikan, pembudidaya ikan, pengolahan 

ikan, usaha pembuatan/ perbaikan kapal ikan, perusahaan bidang 

perikanan serta usaha eksplorasi/ eksploitasi laut; 

d. Penyusunan program pembangunan di bidang perikanan dan kelautan ;  

e. Penatagunaan laut, pengembangan dan pendayagunaan, serta 

penyerasian pemanfaatan sumberdaya hayati laut;   

f. Pembinaan dan pengembangan institusi masyarakat pesisir, kepulauan 

dan dunia usaha bidang explorasi/ eksploitasi laut serta bidang  

perikanan; 

g. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi kawasan pesisir (akibat 

abrasi dansedimentasi laut), bangunan pelindung pantai, hutan bakau, 

pasir laut, terumbu karang dan benda berharga laut lainnya serta 

pangkalan/ pelabuhan perikanan;  

h. Pelaksanaan  pengkajian  penerapan  teknologi  anjuran  serta 

rekomendasi izin standarisasi pengukuran kapal penangkap/ 

pengangkut ikan, alat penangkap ikan, jenis/ ukuran hasil tangkapan 
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ikan, baku mutu induk/ benih budidaya ikan, baku mutu hasil olahan ikan 

dan usaha eksplorasi/ eksploitasi laut; 

i. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

pengawasan dan evaluasi di bidang perikanan dan kelautan dengan 

sektor terkait; 

j. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas ; 

k. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya.  

2. Sekretariat 

1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi 

kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perikanan dan 

Kelautan. 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1), 

Sekretariat mempunyai fungsi: 

a) Pengelolaan administrasi umum dan urusan umum; 

b) Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai; 

c) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai; 

d) Pengelolaan administrasi perlengkapan perkantoran dan mengurus 

pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; 

e) Pengelolaan urusan rumah tangga; 

f) Penyiapan bahan untuk penyusunan dan penyempurnaan organisasi 

dan tata laksana; 

g) Pelaksanaan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan; 

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

3) Sekretariat  membawahi : 

3.1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas : 
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a. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan 

tata kearsipan; 

b. melaksanakan analisis kebutuhan perlengkapan kantor & perbekalan 

lainnya serta melaksanakan pemeliharaan perlengkapan & peralatan 

kantor; 

c. menyusun rencana kebutuhan serta mengurus pemeliharaan kebersihan 

dan keamanan kantor, tugas keprotokolan dan perjalanan dinas; 

d. manyiapkan data dan pengolahan administrasi kepegawaian; 

e. melaksanakan proses tentang kedudukan hukum pegawai, upaya 

peningkatan kemampuan pegawai dan kesejahteraan pegawai; 

f. menyiapkan bahan untuk penyusunan dan penyempurnaan organisasi 

dan tata laksana; 

g. melaksanakan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan; 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

3.2) Sub Bagian Keuangan, yang mempunyai tugas : 

a. mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka penyusunan 

anggaran; 

b. melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan dan administrasi 

keuangan; 

c. melaksanakan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya; 

d. melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap 

pelaksanaan program dinas; 

e. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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3.3) Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas: 

a. mengumpulkan data serta penyiapan bahan dalam rangka penyusunan 

program dan rencana kegiatan; 

b. menyusun program dan rencana kegiatan serta penyusunan anggaran 

kegiatan; 

c. melaksanakan analisis, evaluasi, monitoring dan pengendalian program 

serta penyusunan laporan kegiatan dinas; 

d. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data 

statistik hasil kegiatan dinas; 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

3.4) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian    

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

3.  Bidang Budidaya Perikanan 

1) Bidang Budidaya Perikanan melaksanakan tugas dibidang budidaya 

perikanan. 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1), Bidang 

Budidaya Perikanan mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijaksanaan dan evaluasi pengelolaan sumberdaya 

perikanan; 

b. Pengamatan, perumusan dan pemetaan wilayah budidaya dan kawasan 

konservasi perikanan; 

c. Pembinaan, pengendalian dan penanggulangan hama / penyakit;  

d. Pembinaan pelaksanaan rekomendasi karantina dan transportasi ikan; 

e. Pembinaan pelaksanaan teknis budidaya dan produksi perikanan; 

f. Pembinaan pelaksanaan teknis perbenihan dan kesehatan ikan; 

g. Pembinaan pelaksanaan teknis pelestarian dan perlindungan perikanan; 
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h. Pembinaan standarisasi pengelolaan induk dan benih ikan; 

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

3) Bidang Budidaya Perikanan, membawahi: 

 3.1) Seksi Budidaya dan Produksi Perikanan, yang mempunyai tugas : 

a. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menganalisis potensi dan 

pemetaan areal produksi di laut, air payau, air tawar, sungai, rawa 

dan ranu; 

b. Melakukan bimbingan pemanfaatan sumber air untuk usaha budidaya 

perikanan; 

c. Melakukan identifikasi dan analisis sarana dan prasarana budidaya 

perikanan; 

d. Melakukan pembinaan dan pengembangan budidaya ikan air laut, 

budidaya air tawar dan budidaya air payau; 

e. Melakukan pembinaan usaha budidaya dengan pola aquabis dan 

menerapkan standar budidaya yang baik dan benar; 

f. Melaksanakan monitoring produksi budidaya perikanan dan perairan 

umum; 

g. Melakukan identifikasi dan pengembangan komoditas unggulan dan 

alternatif untuk budidaya perikanan; 

h. Melakukan pembinaan penggunaan pupuk dan pakan ikan serta 

alternatif pembuatan pakan alami dan pakan buatan; 

i. Melakukan hasil kaji terap dan inovasi teknologi budidaya perikanan; 

j. Melaksanakan ketatausahaan; 

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang 

Budidaya Perikanan; 
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l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Budidaya Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

3.2) Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan, yang mempunyai tugas: 

a. Melakukan inventarisasi, identifikasi serta analisis potensi dan 

permasalahan perbenihan serta kesehatan ikan/lingkungan; 

b. Melaksanakan perencanaan serta pembinaan pengembangan 

perbenihan dan pengelolaan kesehatan ikan; 

c. Melakukan identifikasi serta analisis sarana dan prasarana 

perbenihan dan kesehatan ikan; 

d. Melakukan pembinaan, pemantauan serta pengujian mutu induk dan 

benih sesuai Standar Nasional Indonesia; 

e. Melakukan Identifikasi dan pemantauan hama penyakit ikan; 

f. Melakukan pembinaan, pencegahan serta penanggulangan hama 

penyakit ikan dan bimbingan sanitasi lingkungan usaha budidaya 

perikanan;   

g. Melakukan pembinaan pelaksanaan rekomendasi karantina, 

transportasi ikan hidup dan uji kesehatan mutu benih; 

h. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan perbenihan dan 

pengelolaan kesehatan ikan; 

i. Melakukan monitoring penggunaan dan peredaran obat untuk 

kegiatan usaha perikanan; 

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Budidaya Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

3.3) Seksi Pelestarian dan Perlindungan Perikanan, mempunyai tugas: 

a. Melakukan inventarisasi, identifikasi potensi dan kelestarian 

sumberdaya perikanan; 
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b. Melakukan identifikasi, analisis perlindungan dan rehabilitasi 

kawasan budidaya perikanan; 

c. Melaksanakan perencanaan pemanfaatan sumberdaya perikanan di 

peraian umum; 

d. Melaksanakan perencanaan dan penataan kawasan konservasi 

sumberdaya perikanan; 

e. Melakukan pembinaan serta pemantauan terhadap pelestarian 

sumberdaya perikanan; 

f.     Melakukan rehabilitasi sumberdaya hayati dan kawasan konservasi 

sumberdaya perikanan; 

g. Memberikan pembinaan terhadap fungsi perairan umum, ranu 

(danau), sungai dan rawa; 

h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan 

sumberdaya perikanan di perairan umum, ranu (danau), sungai dan 

rawa; 

i.  Memberikan bimbingan dan pengembangan teknologi pemanfaatan 

perairan umum; 

j.    Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Budidaya Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

3.4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada 

di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Budidaya 

perikanan. 

4. Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan 

1) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan melaksanakan tugas di 

bidang pengelolaan sumber daya kelautan. 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1), 

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan mempunyai fungsi: 
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a. Penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya laut, wilayah 

pesisir, kepulauan dan pengembangan penangkapan ikan di laut; 

b. Pembinaan serta pengembangan institusi dan sumberdaya 

manusia bidang kelautan dan pemberdayaan masyarakat pesisir; 

c. Pembinaan konservasi dan rehabilitasi kawasan erosi pantai, 

sedimentasi muara, bangunan  pelindung pantai, ekosistem 

mangrove, terumbu karang dan benda berharga laut lainnya; 

d. Penataan tata ruang laut, tata guna wilayah pesisir, kawasan 

lindung dan konservasi laut; 

e. Pembinaan serta pengawasan surat izin usaha dan kondisi fisik 

kapal penangkap ikan, alat tangkap ikan; 

f. Pembinaan serta pengawasan peredaran distribusi induk ikan di 

laut, ikan hias laut, terumbu karang, kawasan mangrove dan 

benda / barang berharga lainnya bagi ekosistem perikanan dan 

kelautan; 

g. Pembinaan, pengawasan serta perlindungan wilayah laut dan 

muara  sungai  dari  bahaya  kerusakan  dan  pencemaran 

lingkungan ; 

h. Perumusan dan pemetaan wilayah daerah penangkapan ikan; 

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; 

3) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, membawahi : 

3.1) Seksi Pengelolaan Pesisir, Laut dan Kepulauan, yang mempunyai 

tugas: 

a. Melakukan inventarisasi, identifikasi serta analisis potensi laut, 

pesisir dan kepulauan; 



45 
 

b. Melakukan eksplorasi, eksploitasi serta pengelolaan kekayaan laut 

sebatas wilayah kewenangan kabupaten; 

c. Melakukan analisis, konservasi serta rehabilitasi sumberdaya laut 

dan pesisir; 

d. Melakukan identifikasi serta analisis mitigasi pantai dan laut; 

e. Melakukan inventarisasi serta pengelolaan kawasan lindung di 

laut, flora dan fauna laut; 

f. Melakukan identifikasi serta analisis kerusakan kawasan pantai, 

kepulauan, flora dan fauna laut yang dilindungi; 

g. Melakukan inventarisasi dan rehabilitasi pantai tererosi dan 

tersedimentasi rehabilitasi kawasan mangrove, terumbu karang, 

padang lamun, pasir pantai dan restocking flora dan fauna laut 

yang punah; 

h. Memberikan bimbingan serta pengembangan ekonomi masyarakat 

pesisir; 

i. Melakukan pembinaan serta kerja sama antar sektor tentang 

kawasan lindung di pesisir dan laut, kawasan wisata laut, 

pemukiman penduduk, kawasan industri, kawasan pelabuhan dan 

daerah budidaya; 

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pengelolaan Sumber Daya Kelautan sesuai tugas dan fungsinya; 

3.2) Seksi Penangkapan Ikan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan, 

yang mempunyai tugas: 

a. Melakukan inventarisasi, identifikasi serta analisis kapal / perahu 

dan alat penangkap ikan di laut; 
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b. Melakukan pembinaan, pengembangan serta pengendalian 

terhadap penangkapan ikan dan melaksanakan hasil kaji terap 

teknologi penangkapan ikan; 

c. Melakukan identifikasi serta analisis alat penangkap ikan dan 

pengelolaan penangkapan ikan yang ramah lingkungan; 

d. Melakukan inventarisasi serta pengembangan sarana dan 

prasarana pangkalan/pelabuhan perikanan dan pengelolaan 

tempat pelelangan ikan; 

e. Melakukan pelayanan pengukuran kapal penangkap / pengangkut 

ikan, mesin kapal dan alat tangkap ikan; 

f. Melaksanakan bimbingan serta pengawasan usaha penangkapan 

ikan, distribusi ikan, dan barang berbahaya lainnya bagi ekosistem 

perikanan dan kelautan; 

g. Melakukan pengawasan jasa kelautan, kapal non penangkap ikan, 

wisata laut dan pemanfaatan pesisir pantai dan dasar laut; 

h. Melaksanakan sosialisasi peraturan dan perundang – undangan 

tentang perikanan dan kelautan koordinasi pembinaan, 

pengawasan dan kerjasama antar wilayah  laut; 

i. Melakukan bimbingan pelaksanaan proses penyidikan dan 

pelanggaran kasus perikanan dan kelautan; 

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pengelolaan Sumber Daya Kelautan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya; 

3.3) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Pengelolaan Sumber Daya Kelautan.   
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5. Bidang Bina Usaha Perikanan dan Kelautan 

1) Bina Usaha Perikanan dan Kelautan melaksanakan tugas dibidang 

pembinaan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta 

penyuluhan; 

2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1), 

Bidang Bina Usaha Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan kebijakan serta evaluasi pengelolaan hasil perikanan, 

promosi usaha dan penyuluhan; 

b. Pembinaan usaha kapal penangkap ikan, alat tangkap ikan, 

budidaya perikanan, uji mutu, pengolahan hasil perikanan, distribusi 

ikan dan rekomendasi eksplorasi/eksploitasi laut; 

c. Pembinaan penanganan pasca panen, diversifikasi produk olahan 

dan teknologi pengawetan produk perikanan; 

d. Pembinaan penerapan standart mutu pengolahan ikan; 

e. Pembinaan sanitasi dan hygiene produk perikanan; 

f. Pembinaan serta pengembangan produk unggulan daerah dan 

pemasarannya; 

g. Pembinaan serta pengembangan potensi serta promosi usaha 

perikanan dan kelautan; 

h. Pembinaan penyusunan program kerja dan sistem penyuluhan; 

i. Pembinaan serta pengembangan kelembagaan penyuluhan, 

peningkatan ketrampilan nelayan dan pembudidaya ikan; 

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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3) Bidang Bina Usaha Perikanan dan Kelautan, membawahi: 

3.1) Seksi Pelayanan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran hasil 

Perikanan dan Kelautan yang mempunyai tugas: 

a. Melakukan inventarisasi serta identifikasi usaha pengolahan 

dan pemasaran ikan; 

b. Melakukan monitoring serta evaluasi jenis produk olahan dan 

jenis ikan yang dipasarkan; 

c. Melakukan analisis pengembangan sarana prasarana 

pengolahan ikan serta pemasaran produk perikanan; 

d. Memberikan bimbingan penanganan pasca panen serta 

pengolahan hasil perikanan sesuai kaidah manajemen mutu 

dan kaidah Standart Nasional Indonesia ( SNI ); 

e. Menyebarkan hasil inovasi dan perekayasaan teknologi 

pengolahan hasil perikanan; 

f. Memberikan bimbingan sanitasi dan hygiene pengolahan 

perikanan; 

g. Melakukan identifikasi dan pengembangan produk unggulan 

Perikanan daerah; 

h. Memfasilitasi kemitraan dan pemasaran produk perikanan; 

i. Memberikan informasi peluang pasar produk perikanan; 

j. Memberikan bimbingan pengembangan produk unggulan 

perikanan daerah dan penguatan modal usaha perikanan dan 

kelautan di masyarakat; 

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Bina Usaha Perikanan dan Kelautan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
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3.2) Seksi Penyuluhan dan Ketrampilan, mempunyai tugas: 

a. Melakukan perencanaan, penyiapan program metode / sistem 

kerja penyuluhan dan pendayagunaan serta bimbingan 

ketrampilan usaha; 

b. Melakukan pembinaan sosialisasi teknologi, pendidikan dan 

latihan serta pengembangan kelembagaan masyarakat 

nelayan dan pembudidaya ikan; 

c. Menyiapkan sumberdaya nelayan dan pembudidaya ikan yang 

tangguh, petugas yang profesional dan pengembangan sarana 

dan prasarana penyuluhan; 

d. Melakukan pembinaan / pelatihan manajemen kelautan dan 

perikanan, pengembangan aquabis perikanan dan kelautan; 

e. Melakukan penyusunan metode penyuluhan, peningkatan 

pengetahuan dan ketrampilan tenaga penyuluh, evaluasi dan 

laporan kegiatan penyuluhan; 

f. Membina dan meningkatkan kelembagaan dan kemampuan 

masyarakat pesisir dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan 

dan perikanan; 

g. Melakukan promosi produk serta potensi perikanan dan 

kelautan; 

h. Melakukan penyuluhan pada lahan kaji terap dan percontohan 

usaha perikanan bersama kelompok masyarakat;  

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Bina Usaha Perikanan dan Kelautan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
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3.3) Masing – masing seksi dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 

Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang Bina Usaha Perikanan dan Kelautan. 

 

4.2 Deskripsi Manajemen Personalia atau ketenagakerjaan di Dinas 

Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo 

Manajemen personalia atau disebut juga manajemen sumber daya 

manusia merupakan fungsi bagian dari manajemen yang berkaitan dengan 

manusia khususnya bagaimana menjalin kerjasama dalam mengembangkan dan 

menumbuhkan berbagai kebijaksanaan dalam mempengaruhi orang-orang yang 

membentuk organisasi maupun dalam membantu para pimpinan sebagai 

manajer untuk mengelola sumberdaya manusia yang dimiliki perusahaan dan 

lembaga.Manajemen personalia di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten 

Probolingo, kegiatan-kegiatannya merupakan penjabaran dari kegiatan fungsi 

manajemen personalia seperti penarikan tenaga kerja, pengembangan tenaga 

kerja, pelatihan, dan training pegawai. 

Menurut Dessler (2005), Manajemen personalia atau manajemen sumber 

daya manusia adalah suatu kebijakan dan praktek yang dibutuhkan seseorang 

untuk menjalankan aspek “manusia” atau SDM dalam posisi seorang 

manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, insentif/upah dan 

penilaian. Manajemen Sumber Daya Manusia atau manajemen personalia 

diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam 

organisasi.Tujuannya adalah memberikan kepada organisasi satuan kerja yang 

efektif. Dalam hal ini, manajemen personalia akan menunjukkan bagaimana 

seharusnya perusahaan mendapatkan, mengembangkan, menggunakan, 

mengevaluasi, dan memelihara karyawan dalam jumlah (kuantitas) dan tipe 

(kualitas) yang tepat. Di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo 
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bagian atau unit yang biasanya mengurusi sumber daya manusia adalah 

Sekertariat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.Karyawan Dinas Perikanan dan 

Kelautan Kabupaten Probolinggo terdiri dari karyawan tetap, karyawan honorer 

dan karyawan kontrak. 

Dalam hal ini lingkup manajemen personalia yang dijalankan oleh Dinas 

Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo meliputi : 

1. Perekrutan/Rekrutmen 

Rekrutmen adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan 

induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien untuk membantu 

tercapainya tujuan perusahaan (Hasibuan, 2003). Pada Dinas Perikanan dan 

Kelautan Kabupaten Probolinggo proses perekrutan dilakukan dengan membuka 

lowongan kerja pada tingkat daerah maupun nasional. Persyaratan yang harus 

dipenuhi pelamar sebagai calon pegawai negeri sipil menurut Badan 

Kepegawaian Daerah sebagai berikut : 

1. Warga Negara Indonesia; 

2. Pada saat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, berusia sekurang-

kurangnya 18 tahun dan setingi-tinginya 35 tahun; 

3. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan 

pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena 

melakukan suatu tindak pidana kejahatan. Dalam ketentuan ini, tidak 

termasuk bagi mereka yang dijatuhi hukuman percobaan; 

4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 

atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan 

tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; 

5. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri; 

6. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang 

diperlukan, berkelakuan baik; 
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7. Sehat jasmani dan rohani; 

8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain 

yang ditentukan oleh pemerintah; dan 

9. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan. 

Persyaratan dari Badan Kepegawaian Daerah untuk merekrut calon 

pegawai negeri sipil berlaku pada semua daerah termasuk Kabupaten 

Probolinggo. Persyaratan ini biasanya diumumkan melalui media masa, media 

cetak dan media online. Selanjutnya, proses penyeleksian meliputi beberapa 

tahapan yaitu administrasi, tes kemampuan dasar (TKD), dan wawancara. 

2.  Penyaringan  

 Penyaringan adalah proses atau tindakan memilih tenaga kerja atau 

karyawan yang sesuai dengan kriteria dari semua kandidat yang tersedia. 

Penyaringan karyawan dilakukan dengan mengadakan tes CPNS (Calon 

Pegawai Negeri Sipil). Tes tersebut berlaku bagi pelamar yang ingin masuk 

pegawai negeri sipil di semua daerah. Tes CPNS terdiri dari test tulis dan test 

kesehatan. Sebelum melakukan test tersebut, para calon pegawai 

mengumpulkan berkas yang diminta dan mengisi biodata secara online.  

1. Seleksi Administrasi 

Seleksi administrasi adalah ketentuan awal yang dipersyaratkan untuk dipenuhi 

agar calon pendaftar dapat diikutsertakan pada tahap seleksi berikutnya. 

Pelamar yang lolos tahap seleksi administrasi dan namanya tercantum dalam 

pengumuman untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya diwajibkan melakukan 

pendaftaran ulang sesuai dengan jadwal dan ketentuan sebagai berikut : 

 Membawa dokumen sebagai berikut : 

o Ijazah dan Transkrip asli 

o Pas photo berwarna berlatar belakang merah usuran 4x6 (3 lembar) 

o Tanda Pengenal (KTP/SIM) 



53 
 

o Materai Rp. 6000.,- 

 Menandatangani Surat Pernyataan, dimana pelamar : 

o Surat Pernyataan diberlakukan bagi peserta yang lulus hingga tahap 

akhir dan dinyatakan diterima di Kementerian Negara 

PPN/Bappenas. 

 Sekretariat Panitia Pengadaan CPNS melakukan verifikasi ijazah dan 

identitas pelamar, apabila Pelamar telah memenuhi ketentuan di atas dan 

memenuhi persyaratan yang ada akan mendapatkan nomor peserta tes, 

yang harus dibawa pada setiap tahapan tes. 

2. Seleksi Tes Kompetensi Dasar 

Tes Kompetensi Dasar (TKD) dilakukan dengan menggunakan metode CAT 

(Computer Assisted Test) 

3. Seleksi Tes Potensi Akademik 

Tes Potensi Akademik (TPA) merupakan tes tertulis yang dimaksudkan untuk 

mengungkap potensi Akademik seseorang yang dianggap mendasari 

keberhasilannya untuk memangku suatu jabatan yang memerlukan kemampuan 

intelektual. 

4. Seleksi Psikologi 

Seleksi Psikologi merupakan tes yang terdiri atas beragam teknik dengan 

pendekatan perilaku yang dirancang untuk mengungkap sejumlah pengetahuan, 

ketrampilan, kemampuan dan sikap perilaku terpenting yang dibutuhkan 

seseorang agar berhasil dalam menduduki posisi/ jabatan tertentu. 

5. Seleksi Bahasa Inggris (TOEFL) 

Tes Bahasa Inggris digunakan untuk mengungkap kemampuan bahasa Inggris 

seseorang. 
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6. Seleksi Wawancara 

Seleksi wawancara merupakan seleksi yang dilakukan dengan tatap muka 

secara langsung yang dimaksudkan untukmengetahui secara lebih mendalam 

mengenai pengetahuan umum, pengetahuan tentang pekerjaan, keterampilan, 

produktivitas, disiplin, perilaku, sikap kerja dan pengalaman. 

3. Pelatihan 

Pelatihan menurut Gary Dessler (2009) adalah proses mengajarkan 

karyawan baru atau yang ada sekarang, ketrampilan dasar yang mereka 

butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Sedangkan menurut Payaman 

Simanjuntak (2005) mendefinisikan pelatihan merupakan bagian dari investasi 

SDM (human investment) untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan 

kerja, dan dengan demikian meningkatkan kinerja pegawai. Tujuan umum 

pelatihan sebagai berikut : (1) untuk mengembangkan keahlian, sehingga 

pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif, (2) untuk 

mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara 

rasional, dan (3) untuk mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan 

kerjasama dengan teman-teman pegawai dan dengan manajemen (pimpinan). 

pelatihan yang diberikan dinas oleh calon pegawai seperti diklat prajabatan dan 

diklat dalam jabatan. 

Pelatihan yang dilakukan untuk karyawan Dinas Perikanan dan Kelautan 

Kabupaten Probolinggo dilakukan setiap adanya pengangkatan pegawai negeri. 

Pelatihan tersebut mengenai diklat prajabatan, diklat dalam jabatan dan pelatihan 

tentang ruang lingkup kerja dinas tersebut.   

4. Insentif/Upah 

Insentif adalah proses pemberian upah dari hasil kerja yang telah 

dilaksanakan para tenaga kerja pada dinas tersebut (Dessler, 2005). Insentif 

yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan tingkat golongan setiap 
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pegawai. Semakin tinggi tingkat golongan semakin tinggi pula upah yang 

didapatkan. Data hasil rekaptulasi jumlah karyawan Dinas Perikanan dan 

Kelautan berdasarkan golongan dan jabatan pada tahun 2013 berserta kisaran 

gajinya dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah Karyawan Dinas Perikanan dan Kelautan 

Berdasarkan Jabatan/ Golongan 

Eselon 
Golongan 

Kisaran  
Gaji 

Eselon 
II 

Eselon 
III 

Eselon 
IV 

Staff Jumlah 

Gol. IV Rp.2.436.100- Rp.4.603.700 1 3 - - 4 
Gol. III Rp.2.064.100- Rp.3.742.300 - 1 12 8 21 
Gol. II Rp.1.624.700- Rp.2.989.600 - - - 8 8 
Gol. I  Rp.1.260.000- Rp.2.122.700 - - - 3 3 

Jumlah  1 4 12 19 36 

Sumber : Data primer yang diolah 2014 

 

5. Penilaian  

Menurut Mondy & Noe (2005) penilaian kinerja adalah tinjauan formal dan 

evaluasi kinerja individu atau tugas tim. Sedangkan menurut Dessler (2005) 

penilaian kinerja adalah mengevaluasi kinerja relatif karyawan saat ini dan/atau 

di masa lalu terhadap standar prestasinya. Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil 

adalah penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai 

Negeri Sipil.Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau 

ketidak berhasilan seorang Pegawai Negeri Sipil, dan untuk mengetahui 

kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Pegawai 

Negeri Sipil yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya.Hasil penilaian 

kinerja digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan Pegawai 

Negeri Sipil, antara lain pengangkatan, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam 

jabatan, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian penghargaan.Penilaian 

kinerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai 

Negeri Sipil. Unsur-unsur yang dinilai dalam melaksanakan penilaian 

pelaksanaan pekerjaan adalah : 
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1. kesetiaan;  

2. prestasi kerja;  

3. tanggungjawab;  

4. ketaatan;  

5. kejujuran;  

6. kerjasama;  

7. prakarsa; dan  

8. kepemimpian. 

Penilaian dilakukan oleh Pejabat Penilai, yaitu atasan langsung Pegawai 

Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan serendah-rendahnya Kepala Urusan 

atau pejabat lain yang setingkat dengan itu. Pejabat Penilai melakukan penilaian 

pelaksanaan pekerjaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam 

lingkungannya pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun.Jangka waktu 

penilaian adalah mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 

yang bersangkutan. Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan 

dan angka sebagai berikut: 

a. amat baik = 91 - 100  

b. baik = 76-90  

c. cukup = 61-75  

d. sedang = 51-60  

e. kurang = 50 ke bawah 

Nilai untuk masing-masing unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan, 

adalah rata-rata dari nilai sub-sub unsur penilaian. Setiap unsur penilaian 

ditentukan dulu nilainya dengan angka, kemudian ditentukan nilai sebutannya. 

Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dituangkan dalam Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan. Pejabat Penilai baru dapat melakukan penilaian 

pelaksanaan pekerjaan, apabila ia telah membawahkan Pegawai Negeri Sipil 

yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan. Apabila Daftar 

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diperlukan untuk suatu mutasi kepegawaian, 

sedangkan Pejabat Penilai belum 6 (enam) bulan membawahi Pegawai Negeri 

Sipil yang dinilai, maka Pejabat Penilai tersebut dapat melakukan penilaian 
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pelaksanaan pekerjaan dengan mengunakan bahan-bahan yang ditinggalkan 

oleh Pejabat Penilai yang lama. Penilaian dilakukan untuk memperbaiki kinerja 

karyawan.Penilaian karyawan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten 

Probolinggo dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Penilaian kerja 

setiap karyawan akan digunakan untuk promosi jabatan atau kenaikan pangkat. 

Dengan kata lain, dengan nilai kerja yang bagus dapat lebih cepat melakukan 

promosi kenaikan jabatan yang dilakukan dengan cara sertifikasi jabatan. 

 

4.3 Hasil Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi loyalitas kerja 

karyawan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo 

4.3.1 Gambaran Umum Responden  

Berdasarkan hasil penelitian dari 46 responden yang merupakan 

karyawan yang ada di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo. 

Maka variabel-variabel yang digunakan untuk melihat loyalitas karyawan di Dinas 

Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo, diantaranya :  

1.  Umur (X1.1) 

Umur (X1.1) merupakan angka yang menunjukkan umur karyawan yang 

dihitung dari tahun kelahiran sampai penelitian dilakukan, satuan yang digunakan 

adalah tahun. Dalam penelitian ini didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4. Umur Responden  

No. Umur 
JumlahResponden 

(Orang) 
Persentase 

(%) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

< 20 tahun 
21-30 tahun 
31-40 tahun 
41-50 tahun 
> 50 tahun 

0 
12 
13 
15 
6 

0 
26,09 
28,26 
32,61 
13.04 

Jumlah 46 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

 Berdasarkan Tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden berumur dengan rentang umur 41-50 tahun sebesar 32,61%. Hal ini 
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menunjukkan bahwa dalam rentang umur tersebut, karyawan menunjukkan 

loyalitas pada perusahaan dan jenis pekerjaan yang selama ini ditekuninya. 

Loyalitas tersebut bertujuan untuk memaksimalkan kinerja karyawan yang akan 

berdampak pada terbukanya peluang untuk promosi jabatan serta penambahan 

penghasilan.  

2. Masa Kerja (X1.2) 

Masa kerja (X1.2) merupakan lamanya jangka waktu yang dihitung mulai 

tenaga kerja yang diterima menjadi karyawan tetap termasuk masa percobaan, 

satuan yang digunakan adalah tahun. Lamanya masa kerja karyawan yang 

bekerja di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo dapat dilihat 

dalam tabel berikut : 

Tabel 5. Masa Kerja Responden 

No. Masa Kerja 
Jumlah Responden 

(Orang) 
Persentase 

(%) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

< 5 tahun 
5-10 tahun 
11-20 tahun 
21-30 tahun 
> 30 tahun 

10 
11 
15 
9 
1 

21,74 
23,91 
32,61 
19,57 
2.17 

Jumlah 46 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

Berdasarkan Tabel 5 di atas, dapat diketahui bahwa masa kerja 

responden yang paling banyak adalah rentang antara 11-20 tahun sebanyak 

32,61%. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang masa kerja 11-20 tahun 

merupakan masa kerja yang aktif melakukan produktivitas kerja karena para 

karyawan sudah ahli di bidangnya dan masih belum mengalami titik jenuh serta 

termakan umur. Dilihat dari masa kerja karyawan yang bertahun-tahun ini 

diasumsikan bahwa loyalitas dapat berupa loyalitas pada organisasi 

(perusahaan), tetapi dapat juga pada profesi. Adanya daya tawar yang rendah 

dari luar perusahaan dan terpenuhinya kesejahteraan karyawan akan 
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mengakibatkan karyawan loyal pada perusahaan. Sekaligus loyalitas pada 

organisasi (perusahaan) bisa menjadi cara untuk mencapai tujuan karir. 

3. Tingkat Pendapatan (X1.3) 

Tingkat Pendapatan (X1.3) merupakan pemberian upah dari hasil kerja 

yang telah dilaksanakan para pegawai yang terdiri dari tingkatan golongan. 

Tingkat pendapatan karyawan yang bekerja di Dinas Perikanan dan Kelautan 

Kabupaten Probolinggo dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 6. Tingkat Pendapatan Responden 

No. Tingkat Pendapatan 
Jumlah Responden 

(Orang) 
Persentase 

(%) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

<Rp. 1.500.000 
Rp.1.500.000 – Rp.2.500.000 
Rp.2.500.000 – Rp. 3.500.000 
Rp.3.500.000 – Rp. 4.500.000 
>Rp. 4.500.000 

10 
18 
10 
7 
1 

21,74 
39,13 
21,74 
15,22 
2,17 

Jumlah 46 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 

memiliki pendapatan dengan rentan Rp.1.500.000 - Rp. 2.500.000 sebesar 

39.13%. Tingkat pendapatan tersebut sebagian besar berada pada tingkat 

jabatan staf.  

4. Jabatan (X1.4) 

Jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 

jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi 

yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan 

tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan yang dimiliki karyawan dinas Perikanan 

dan Kelautan Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada table berikut : 
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Tabel 7. Jabatan Responden 

No. Jabatan 
Jumlah Responden 

(Orang) 
Persentase 

(%) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Kepala 
Sekertaris 
Kasubag 
Kabid dan Kasi 
Staf 

1 
1 
4 
9 
31 

2,17 
2,17 
8,70 

19,57 
67,39 

Jumlah 46 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

Berdasarkan Tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa sebagian responden 

menjabat sebagai staf sebesar 67,39%. Hal ini berpengaruh dengan range upah 

yang didapatkan. Sedangkan prosentase yang paling kecil 2,17 % berada pada 

jabatan kepala dan sekertaris.  

5.  Tingkat Pendidikan (X1.5) 

 Tingkat pendidikan (X1.2) merupakan jenjang pembelajaran formal yang 

ditempuh oleh karyawan tetap dan tidak tetap di dalam sekolah atau pada 

instansi atau lembaga formal, satuan yang digunakan adalah tahun. Tingkat 

pendidikan terakhir yang terdapat pada responden sebagai berikut : 

Tabel 8. Tingkat Pendidikan Responden 

No. Tingkat pendidikan 
Jumlah Responden 

(Orang) 
Persentase 

(%) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

SD 
SMP 
SMA / STM 
Diploma 
Sarjana 
Pascasarjana 

2 
4 
13 
5 
13 
9 

4,35 
8,70 

28,26 
10,87 
28,26 
19,57 

Jumlah 46 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

Berdasarkan Tabel 8 di atas, dapat diketahui bahwa pendidikan terakhir 

responden yang paling banyak adalah SMA dan Sarjana sebanyak 28,26%. 

Sedangkan untuk pendidikan terkahir pascasarjana juga cukup tinggi sebesar 

19,57%. Dalam hal ini, dapat diasumsikan bahwa sebagian besar responden jika 

ditinjau dari segi tingkat pendidikan yang ditempuh sudah cukup tinggi yaitu 

pendidikan tingkat SMA dan Sarjana.Hal ini berarti bahwa responden sudah 
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cukup mempunyai pengetahuan untuk mengerti tugas dan tanggungjawab 

mereka dalam bekerja serta dapat memahami tentang visi dan misi perusahaan. 

6. Jenis Kelamin (X1.6) 

Jenis kelamin (X1.3) merupakan perbedaan antara perempuan dan laki-laki 

secara biologis sejak seorang lahir. Dalam penelitian ini didapatkan hasil sebagai 

berikut : 

Tabel 9. Jenis Kelamin responden 

No. Jenis kelamin Jumlah Responden 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

1. Laki- laki 40 86,96 

2. Perempuan 6 13,04 

Jumlah 46 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

Berdasarkan Tabel 9 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah karyawan laki-

laki dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten probolinggo lebih mendominasi 

dari pada jumlah karyawan perempuan sebesar 86,96%.  

4.3.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

Analisis ini bertujuan untuk meninjau jawaban dari responden terhadap 

masing-masing pertanyaan yang menjadi instrumen penelitian ini. Dalam hal ini 

dikemukakan mengenai deskripsi jawaban responden terhadap variabel-variabel 

yang diteliti, sehingga akan dapat diketahui intensitas kondisi masing-masing 

variabel. Intensitas kondisi dari masing-masing variabel dapat dibedakan menjadi 

sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Untuk mengetahui 

frekuensi intensitas kondisi masing-masing variabel dapat diketahui dengan 

perkalian antara skor tertinggi dalam setiap variabel dengan jumlah item 

pertanyaan yang ada setiap variabel yang kemudian dibagi dalam 5 kategori 

yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Kategori jawaban 

responden dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1,00 – 1,80  = Kondisi sangat rendah atau sangat tidak baik yang 

menunjukkan kondisi variabel yang masih sangat rendah atau 

sangat kecil dimiliki olah variabel penelitian. 

1,81 – 2,60  = Kondisi rendah atau tidak baik yang menunjukkan kondisi 

variabel yang masih rendah atau kecil dimiliki olah variable 

penelitian. 

2,61 – 3,40   = Kondisi sedang atau cukup yang menunjukkan kondisi 

variabel yang sedang atau cukup dimiliki olah variable 

penelitian. 

3,41 – 4,20  = Kondisi tinggi atau baik yang menunjukkan kondisi variabel 

yang tinggi atau naik dimiliki olah variable penelitian. 

4,21 – 5,00  = Kondisi sangat tinggi atau sangat baik yang menunjukkan 

kondisi variabel yang tinggi atau naik dimiliki olah variable 

penelitian. 

Berdasarkan kategori tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk 

menentukan jumlah responden yang termasuk di dalam kategori-kategori 

tersebut. 

1. Deskripsi Variabel Karakteristik Pribadi 

Karakteristik pribadi merupakan elemen-elemen pribadi yang dimiliki 

setiap orang. Karakteristik pribadi yang terdiri dari usia, tingkat pendidikan, jenis 

kelamin, dan masa kerja memiliki hubungan yang positif terhadap loyalitas kerja 

(Steers & Porter, 1983). Pengukuran variabel karakteristik pribadi dilakukan 

dengan 5 item. Hasil rekapitulasi variabel karakteristik pribadi dapat dilihat pada 

Tabel 10. 

Keterangan : 

1. Indikator 1 (Umur) 

Nilai rata-rata item 1 = [(0x1) + (12x2) + (13x3) + (15x4) + (6x5)] : 46  
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= 153  : 46 = 3.33 

1. Indikator 2 (Jabatan) 

Nilai rata-rata item 1 = [(31x1) + (9x2) + (4x3) + (1x4) + (1x5)] : 46  

= 70 : 46 = 1.52 

2. Indikator 3 (Masa Kerja) 

Nilai rata-rata item 1 = [(10x1) + (11x2) + (15x3) + (9x4) + (1x5)] : 46  

=  118 : 46 = 2.56 

3. Indikator 4 (Tingkat Pendidikan) 

Nilai rata-rata item 1 = [(2x1) + (8x2) + (9x3) + (5x4) + (22x5)] : 46  

=  177 : 46 = 3.85 

4. Indikator 5 (Pendapatan) 

Nilai rata-rata item 1 = [(10x1) + (19x2) + (9x3) + (7x4) + (1x5)] : 46  

= 108 : 46 = 2.35 

Tabel 10. Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Karakteristik Pribadi 

No
. 

Indikator 
Skor 

Jumlah 
Rata-
Rata 5 4 3 2 1 

1 Umur 6 15 13 12 0 153 3.33 

2 Jabatan 1 1 4 9 31 70 1.52 

3 Masa kerja 1 9 15 11 10 118 2.56 

4 Tingkat Pendidikan 22 5 9 8 2 177 3.85 

5 Pendapatan/golongan 1 7 9 19 10 108 2.35 

Jumlah 626 13.61 

Rata-Rata 125.2 2.72 

Sumber : Data primer yang diolah 2014 

Hasil dari tabel 10 menunjukan bahwa karakteristik pribadi yang terdiri 

dari 5 item memiliki rata-rata sebesar 2.72. Berdasarkan kategori rentang skor, 

maka rata-rata tersebut berada pada tingkatan skor cukup atau sedang. Pada 

item tingkat pendidikan dan umur memilki nilai rata-rata skor tertinggi dan masuk 

kategori baik. Hal ini didukung dari hasil lapang yang menunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan yang ditempuh oleh karyawan Dinas Perikanan dan Kelautan 

Kabupaten Probolinggo sebagian besar adalah SMA dan Sarjana (Tabel 8). 
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Sedangkan pada item umur didapatkan bahwa kisaran umur terbanyak karyawan 

dinas adalah pada kisaran 41-50 tahun (Tabel 4). 

2. Deskripsi Variabel Karakteristik Pekerjaan 

Menurut Steers & Porter (1983) karakteristik pekerjaan merupakan segala 

sesuatu yang berhubungan dalam suatu pekerjaan meliputi identifikasi tugas dan 

kecocokan tugas yang akan dilaksanakan seorang pekerja. Pengukuran variabel 

karakteristik pekerjaan dilakukan dengan 6 item. Hasil rekapitulasi variabel 

karakteristik pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 11. 

Keterangan : 

1. Indikator 1 (Tantangan Kerja) 

Nilai rata-rata item 1 = [(0x1) + (0x2) + (3x3) + (17x4) + (26x5)] : 46  

= 207: 46 = 4.5 

Nilai rata-rata item 2 = [(2x1) + (6x2) + (10x3) + (20x4) + (8x5)] : 46 

= 164 : 46 = 3.56 

2. Indikator 2 (Konflik Peran) 

Nilai rata-rata item 1 = [(1x1) + (2x2) + (5x3) + (27x4) + (11x5)] : 46 

= 183 : 46 = 3.97 

Nilai rata-rata item 2 = [(1x1) + (0x2) + (6x3) + (27x4) + (12x5)] : 46  

= 187 : 46 = 4.06 

3. Indikator 3 (Ambiguitas Peran) 

Nilai rata-rata item 1 = [(1x1) + (2x2) + (10x3) + (25x4) + (8x5)] : 46  

= 175 : 46 = 3.80 

Nilai rata-rata item 2 = [(1x1) + (18x2) + (13x3) + (14x4) + (0x5)] : 46  

= 134: 46 = 2.91 
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Tabel 11. Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Karakteristik 
Pekerjaan 

No. Indikator 
Skor 

Jumlah 
Rata-
Rata STS TS CS S SS 

1 Tantangan kerja 
1 0 0 3 17 26 207 4.50 

2 2   6 10 20 8 164 3.56 

2 Konflik peran 
1 1 2 5 27 11 183 3.97 

2 1 0 6 27 12 187 4.06 

3 Ambiguitas peran 
1 1 2 10 25 8 175 3.80 

2 1 18 13 14 0 134 2.91 

Jumlah 843 22.80 

Rata-Rata 140.5 3.80 

Sumber : Data primer yang diolah 2014 

 

Tanggapan respoden sebagaimana pada tabel 11 menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden memberikan tanggapan yang setuju terhadap ketiga 

indikator variabel karakteristik pekerjaan yaitu dengan rata-rata sebesar 3.80. 

Berdasarkan kategori rentang skor, maka rata-rata tersebut berada pada 

tingkatan skor baik. 

Tantangan pekerjaan yang meliputi rasa tanggung jawab dan berani 

mengambil resiko ini sangat diperlukan dalam suatu pekerjaan. Hal ini 

berhubungan dengan kecepatan dan ketepatan proses pengambilan keputusan 

dalam suatu pekerjaan. Pada indikator 1 diperoleh bahwa karyawan Dinas 

Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo berani bertanggung jawab 

dengan setiap pekerjaannya. 

Konflik peran yang merupakan proses pencarian jati diri/ kepribadian 

untuk menyesuaikan pekerjaan sangat diperlukan dalam suatu pekerjaan. Konflik 

peran memiliki hubungan yang erat dengan kreatifitas kerja. Pada indikator 2 

diperoleh bahwa karyawan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten 

Probolinggo selalu mengeluarkan kreativitas atau ide-ide yang baru dalam 

pekerjaannya. 

Ambiguitas peran merupakan proses mengidentifikasi suatu peran dalam 

pekerjaan. Hal ini sangat berhubungan dengan kualitas kinerja karyawan. Pada 
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indikator tersebut, diperoleh bahwa karyawan Dinas Perikanan dan Kelautan 

Kabupaten Probolinggo selalu siap melakukan pekerjaan dengan lebih dari satu 

pekerjaan apabila mereka dibutuhkan. 

3. Deskripsi Variabel Pengalaman Kerja 

Pengalaman kerja merupakan tingkat penguasaan pengetahuan serta 

keterampilan seseorang dalam pekerjaannya yang dapat diukur dari masa kerja 

dan dari tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya (Steers & Porter, 

1983). Pengukuran variabel pengalaman kerja dilakukan dengan 7 item. Hasil 

rekapitulasi variabel pengalaman kerja dapat dilihat pada Tabel 12. 

Keterangan : 

1. Indikator 1 (Gaya Kepemimpinan) 

Nilai rata-rata item 1 = [(0x1) + (0x2) + (11x3) + (18x4) + (17x5)] : 46  

= 190: 46 = 4.13 

Nilai rata-rata item 2 = [(0x1) + (0x2) + (2x3) + (25x4) + (19x5)] : 46 

= 201: 46 = 4.36 

Nilai rata-rata item 3 = [(2x1) + (1x2) + (9x3) + (23x4) + (11x5)] : 46 

= 178: 46 = 3.87 

2. Indikator 2 (Keteladanan Organisasi) 

Nilai rata-rata item 1 = [(0x1) + (2x2) + (9x3) + (25x4) + (10x5)] : 46 

= 181 : 46 = 3.93 

Nilai rata-rata item 2 = [(0x1) + (2x2) + (5x3) + (29x4) + (10x5)] : 46  

= 185 : 46 = 4.02 

3. Indikator 3 (Rekan Kerja) 

Nilai rata-rata item 1 = [(0x1) + (0x2) + (6x3) + (18x4) + (22x5)] : 46  

= 200 : 46 = 4.34 

Nilai rata-rata item 2 = [(2x1) + (3x2) + (9x3) + (24x4) + (8x5)] : 46  

= 171: 46 = 3.71 
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Tabel 12. Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Pengalaman Kerja 

No. Indikator 
Skor 

Jumlah 
Rata-
Rata STS TS CS S SS 

1 
Gaya 

kepemimpinan 

1 0 0 11 18 17 190 4.13 

2 0 0 2 25 19 201 4.36 

3 2 1 9 23 11 178 3.87 

2 
Keteladanan 
organisasi 

1 0 2 9 25 10 181 3.93 

2 0 2 5 29 10 185 4.02 

3 Rekan kerja 
1 0 0 6 18 22 200 4.34 

2 2 3 9 24 8 171 3.71 

Jumlah 1306 28.36 

Rata-Rata 186.57 4.05 

Sumber : Data primer yang diolah 2014 

 Tanggapan respoden sebagaimana pada tabel 12 menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden memberikan tanggapan setuju terhadap ketiga 

indikator variabel pengalaman kerja yaitu dengan skor rata-rata 4.05. 

Berdasarkan kategori rentang skor, maka rata-rata tersebut berada pada 

tingkatan skor yang baik. 

Berkaitan dengan gaya kepemimpinan menunjukkan bahwa para karyawan 

Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Proboliggo memiliki gaya 

kepemimpinan yang baik. Sedangkan untuk keteladanan organisasi 

menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan tersebut setuju dengan semakin 

lama mereka berorganisasi semakin banyak pengalaman pekerjaan yang 

didapatnya. Keteladanan organisasi ini juga sangat berkaitan dengan rekan 

kerja, dimana semakin lama kita breorganisasi semakin banyak pula rekan kerja 

yang kita dapatkan, dimana rekan kerja tersebut sangat membantu dalam proses 

diskusi atau tukar pendapat.  

4. Deskripsi Variabel Loyalitas Karyawan 

Menurut Rasimin (1988) loyalitas karyawan merupakan sebuah bentuk 

kesetiaan, pengabdian, dan kepercayaan yang diberikan atau ditujukan kepada 

seseorang atau lembaga yang didalamnya terdapat rasa cinta dan tanggung 

jawab untuk berusaha, pelayanan dan perilaku terbaik. Variabel loyalitas 
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karyawan diukur dengan menggunakan 4 buah indikator yang terdiri dari 12 item. 

Hasil rekapitulasi mengenai loyalitas karyawan dapat dilihat pada Tabel 13. 

Keterangan : 

1. Indikator 1 (Kepatuhan dan Ketaatan) 

Nilai rata-rata item 1 = [(0x1) + (0x2) + (4x3) + (28x4) + (14x5)] : 46  

= 194: 46 = 4.22 

Nilai rata-rata item 2 = [(1x1) + (0x2) + (6x3) + (27x4) + (12x5)] : 46 

= 187: 46 = 4.07 

Nilai rata-rata item 3 = [(0x1) + (3x2) + (11x3) + (25x4) + (7x5)] : 46 

= 174: 46 = 3.78 

Nilai rata-rata item 4 = [(0x1) + (0x2) + (7x3) + (33x4) + (6x5)] : 46 

= 183: 46 = 3.98 

2. Indikator 2 (Tanggung Jawab) 

Nilai rata-rata item 1 = [(0x1) + (0x2) + (11x3) + (28x4) + (7x5)] : 46  

= 180: 46 = 3.91 

Nilai rata-rata item 2 = [(0x1) + (0x2) + (10x3) + (27x4) + (9x5)] : 46  

= 183: 46 = 3.98 

Nilai rata-rata item 3 = [(0x1) + (0x2) + (11x3) + (27x4) + (9x5)] : 46  

= 183: 46 = 3.98 

Nilai rata-rata item 4 = [(0x1) + (0x2) + (7x3) + (33x4) + (6x5)] : 46  

= 183: 46 = 3.98 

3. Indikator 3 (Pengabdian) 

Nilai rata-rata item 1 = [(0x1) + (2x2) + (9x3) + (27x4) + (8x5)] : 46  

= 179: 46 = 3.89 

Nilai rata-rata item 2 = [(0x1) + (2x2) + (9x3) + (27x4) + (8x5)] : 46  

= 179: 46 = 3.89 
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4. Indikator 4 (Kejujuran) 

Nilai rata-rata item 1 = [(0x1) + (0x2) + (5x3) + (25x4) + (16x5)] : 46  

= 196: 46 = 4.26 

Nilai rata-rata item 2 = [(0x1) + (0x2) + (8x3) + (27x4) + (11x5)] : 46  

= 187: 46 = 4.07 

Nilai rata-rata item 3 = [(0x1) + (0x2) + (7x3) + (27x4) + (12x5)] : 46  

= 189: 46 = 4.11 

Tabel 13. Rekapitulasi Loyalitas Karyawan 

No. Indikator 
Skor 

Jumlah 
Rata-
Rata STS TS CS S SS 

1 
Kepatuhan 

dan 
ketaatan 

1 0 0 4 28 14 194 4.22 

2 1 0 6 27 12 187 4.07 

3 0 3 11 25 7 174 3.78 

4 0 1 4 19 22 200 4.35 

2 
Tanggung 

jawab 

1 0 0 11 28 7 180 3.91 

2 0 0 10 27 9 183 3.98 

3 0 0 10 27 9 183 3.98 

4 0 0 7 33 6 183 3.98 

3 Pengabdian 
1 0 2 9 27 8 179 3.89 

2 0 0 7 19 20 197 4.28 

4 Kejujuran 

1 0 0 5 25 16 196 4.26 

2 0 0 8 27 11 187 4.07 

3 0 0 7 27 12 189 4.11 

Jumlah 2432 4.07 

Rata-Rata  187.08 4.07 

Sumber : Data primer yang diolah 2014 

Tanggapan respoden sebagaimana pada tabel 13 menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden memberikan tanggapan setuju terhadap keempat 

indikator variabel loyalitas karyawan yaitu dengan skor rata-rata 4.07. 

Berdasarkan kategori rentang skor, maka rata-rata tersebut berada pada 

tingkatan skor yang baik. 

Berkaitan dengan kepatuhan dan ketaatan, dilihat dari tabel 13 diatas 

menunjukan bahwa para karyawan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten 

Probolinggo memiliki tingkat kepatuhan atau ketaatan yang tinggi, dimana selalu 
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mentaati peraturan perundang-undangan kedinasan dan memberikan pelayanan 

yang terbaik untuk masyarakat.  

Tanggung jawab sangat penting dalam melaksanakan sebuah pekerjaan. 

Tanggung jawab merupakan kesanggupan seseorang dalam menyelesaikan 

pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan baik, tepat waktu, serta berani 

mengambil resiko untuk keputusan yang dibuat atau tindakan yang dilakukan. 

Dari tabel 13 dapat dilihat bahwa para karyawan Dinas Perikanan dan Kelautan 

Kabupaten Probolinggo memiliki rasa tanggung jawab yang baik dalam hal 

pekerjaan dan pemeliharaan fasilitas atau property yang diberikan kepada 

karyawan. 

Pengabdian karyawan kepada suatu perusahaan akan memberikan 

dampak positif pada suatu perusahaan. Dari tabel 13 menunjukkan bahwa 

karyawan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo memiliki 

pengabdian yang tinggi terbukti bahwa mereka merasa bangga bekerja di dinas 

tersebut.  

Kejujuran merupakan perilaku yang dilakukan setiap seseorang dengan 

keikhlasan tanpa merugikan suatu perusahaan. Hasil dari tabel 13 menunjukkan 

bahwa para karyawan selalu mengerjakan pekerjaannya secara ikhlas tanpa ada 

rasa paksaan, serta mengerjakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang 

berlaku.   

4.3.3 Uji Validitas  

Sebelum melakukan penelitian, maka terlebih dahulu dilakukan uji 

validitas.Pengujian validitas dimaksudkan untuk menunjukkan tingkat kesahihan 

suatu instrument penelitian. Valid atau tidaknya suatu instrument dapat diketahui 

dengan membandingkan indeks Corelatian Product Moment dengan taraf 

signifikansi 10% (0,1) dan nilai r (koefisien korelasi). Variabel dinyatakan valid 

apabila level signifikansinya kurang dari 10% dan nilai r (koefisiensi korelasi) 
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lebih besar dari nilai kritis yaitu 0,3 (Sugiono, 2008). Pengujian validitas yang 

dihasilkan melalui program SPSS (Statistical Package for Social Science)version 

17.00  for windows. 

Tabel 14. Pengujian validitas masing-masing variabel 

Variabel Item 
Validitas 

Keputusan Korelasi 
(R) 

Sign.(p) 

Karakteristik 
Pribadi 

X1.1 0.694 0.000 Valid 

X1.2 0.776 0.000 Valid 

X1.3 0.884 0.000 Valid 

X1.4 0.590 0.000 Valid 

X1.5 0.570 0.000 Valid 

Karakteristik 
pekerjaan 

X2.1.1 0.470 0.001 Valid 

X2.1.2 0.739 0.000 Valid 

X2.2.1 0.405 0.005 Valid 

X2.2.2 0.730 0.000 Valid 

X2.3.1 0.746 0.000 Valid 

X2.3.2 0.707 0.000 Valid 

Pengalaman 
Kerja 

 

X3.1.1 0.505 0.000 Valid 

X3.1.2 0.695 0.000 Valid 

X3.1.3 0.526 0.000 Valid 

X3.2.1 0.486 0.001 Valid 

X3.2.2 0.568 0.000 Valid 

X3.3.1 0.666 0.000 Valid 

X3.3.2 0.619 0.000 Valid 

Loyalitas 
Karyawan 

Y.1.1 0.704 0.000 Valid 

Y.1.2 0.514 0.000 Valid 

Y.1.3 0.671 0.000 Valid 

Y.1.4 0.594 0.000 Valid 

Y.2.1 0.614 0.000 Valid 

Y.2.2 0.720 0.000 Valid 

Y.2.3 0.563 0.000 Valid 

Y.2.4 0.484 0.001 Valid 

Y.3.1 0.587 0.000 Valid 

Y.3.2 0.486 0.001 Valid 

Y.4.1 0.667 0.000 Valid 

Y.4.2 0.708 0.000 Valid 

Y.4.3 0.831 0.000 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 
 

Berdasarkan data dari Tabel 14 di atas menunjukkan bahwa semua item 

pertanyaan mempunyai nilai  Rhitung dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 

alpha 0.1. Sehingga dari data tersebut semua item instrument dapat digunakan 

dalam pengujian. 



72 
 

4.3.4 Uji Reliabilitas  

Reliabilitas merupakan metode yang digunakan mengukur apakah suatu 

instrument cukup dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut telah valid. Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas 

menggunkan teknik Cronbach’s Alpha, yaitu dengan membandingkan koefisien 

reliabilitas alpha dengan nilai indeks alpha 0,6. Dikatakan reliabel jika koefisien 

reliabilitas alpha lebih besar atau sama dengan nilai indeks alpha. Dari hasil 

perhitungan dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package for Social 

Science) version 17.00 for windows diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 15. Hasil Uji Reliabilitas 

No. 
Variabel 

Cronbach’s 
Alpha 

Nilai Indeks 
Alpha 

Keterangan 

1. Karakteristik Pribadi 0.750 0.6 Reliabel 

2. Karaktersitik Pekerjaan 0.755 0.6 Reliabel 

  3. Pengalaman kerja 0.730 0.6 Reliabel 

4. Loyalitas Karyawan  0.754 0.6 Reliabel 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 
 
 Berdasarkan tabel 15 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien 

realibilitas untuk semua variabel lebih besar dari nilai indeks Alpha 0,6. Dengan 

demikian berarti bahwa item pernyataan untuk semua variabel tersebut 

dinyatakan reliable.Dengan kata lain, berapa kalipun pertanyaan pada kuisioner 

ditanyakan kepada responden yang berbeda, maka hasilnya tidak akan terlalu 

jauh berbeda. 

4.3.5 Uji BLUE 

Penelitian ini menggunakan model analisis jalur dengan menggunakan 

pendekatan 3 buah model regresi linier berganda. Suatu model regresi yang baik 

harus bebas dari masalah penyimpangan terhadap asumsi klasik. Berikut ini 

adalah pengujian terhadap asumsi klasik dalam model regresi. 
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4.3.5.1 Uji Normalitas 

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran 

data (titik) pada sumbu diagonal dan residualnya. Jika data menyebar disekitar 

garis diagonal maka itu menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. Namun jika data menyebar jauh dari garis 

diagonalnya atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 

Adapun hasil output dengan menggunakan analisis grafik normal p-p plot 

dan uji Kolmogorov-Smirnov dan adalah sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Uji normalitas data 

Tabel 16. Tabel Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-SmirnovTest 

  Unstandardized Residual 

N 46 

Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation 4.02806220 

Most Extreme Differences Absolute .097 

Positive .097 

Negative -.085 

Kolmogorov-Smirnov Z .656 

Asymp. Sig. (2-tailed) .782 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Dilihat dari gambar 2 diatas menunjukkan bahwa data menyebar disekitar 

garis-garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya 

menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 
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normalitas. Sedangkan dilihat dari tabel 16 didapatkan bahwa nilai Kolomogrov 

Smirnov sebesar 0,656 dengan tingkat signifikansi jauh diatas 0,1 yaitu 0,782. 

Dengan kata lain bahwa nilai Kolomogrorov smirnov tidak signifikan, berarti 

residual terdistribusi dengan normal.  

4.3.5.2 Uji Multikolonieritas 

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari  Value Inflation 

Factor (VIF). Apabila nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas.Sebaliknya 

apabila VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. VIF merupakan pengukur 

adanya multikolinieritas antara variabel-variabel bebas, yang dirumuskan sebaga 

berikut : 

21

1ˆ

i

i
R

bVIF di mana i =1,2,3,...,n 

Keterangan : 

R2 = koefisien determinasi (kuadrat dari koefisien korelasi) 

Tolerance = 1- R2 

 

Tabel 17. Pengujian Multikolonieritas 

Variabel 
Collinearity Statistics 

Keterangan 
Tolerance VIF 

Karakteristik Pribadi (X1) 
Karakteristik Pekerjaan 
(X2) 
Pengalaman Kerja (X3) 

0,898 
0,630 
0,604 

 

1,113 
1,587 
1,657 

Non Multikolinearitas 
Non Multikolinearitas 
Non Multikolinearitas 

 

Sumber : Data primer diolah, 2014 

Dari tabel 17 diatas dapat disimpulkan bahwa untuk ke-3 variabel bebas 

tidak terjadi multikolineritas dengan ditunjukkan  nilai VIF dari ke-3 variabel bebas 

yang lebih kecil dari 10. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel bebas yang 

digunakan dalam penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas, 

yang berarti variabel bebas dapat digunakan sebagai variabel independen 

sebagai prediktor yang independen. 
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4.3.5.3 Uji Autokorelasi  

Pendeteksian terhadap adanya Autokorelasi (terjadinya hubungan antara 

variabel-variabel bebas itu sendiri atau berkorelasi sendiri), dengan hipotesis: 

Ho : p = 0, tidak terjadi autokorelasi antar galat (error) 

H1 : p > 0, terjadi autokorelasi antar galat (error) 

Statistik Uji yang digunakan adalah Durbin Watson. Dari hasil analisis 

tersebut didapatkan nilai Durbin Watson sebesar 2.178 maka : 

Rumus : du<dw<4-du 

1.67<2.178<4-1.67 

1.67<2.178<2.33 

Tabel  18. Pengujian Asumsi Non-Autokorelasi 

Nilai 

Dw Du Interprestasi 

2.178 2.33 Tidak ada autokorelasi 

Keterangan   : Jumlah data (observasi) = 46 
Sumber : Data Primer yang diolah 2014 

 

Berdasarkan tabel 18 di atas diperoleh nilai dw berada pada daerah 

penerimaan Ho yang ditunjukkan dengan 1.67< 2.178 < 2.33. Berarti dapat 

disimpulkan bahwa galat nilai-nilai pengamatan bersifat bebas (tidak ada 

autokorelasi), sehingga dapat dilakukan pengujian lebih lanjut karena asumsi non 

autokorelasi telah terpenuhi. 

4.3.5.4 Uji Heteroskedastisitas 

Model regresi yang baik adalah yang homokedasitas atau tidak terjadi 

heterokedasitas. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menguji 

adanya gejala heterokedasitas pada penelitian ini adalah dengan melihat grafik 

plot antara prediksi variabel terikat dengan residualnya. Dasar analisanya adalah 

sebagai berikut : 
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1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka terjadi heterokedoksitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedoksitas. 

Hasil pengujian heterokedasitas dapat dilihat pada grafik scatterplot berikut : 

 

Gambar 3. Grafik Scatter Plot Hasil Uji Heterokedasitas 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

Dari gambar 3 di atas, dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar secara 

acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di 

atas maupun di bawah angka 0 dan pada sumbu Y. Hal ini dapat simpulkan 

bahwa tidak terjadi heteroskedositas pada model regresi. Sehingga, model 

regresi layak dipakai untuk melihat pengaruh ketiga variabel yang diteliti terhadap 

loyalitas karyawan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo. 
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4.4 Pengaruh Karakteristik Pribadi, Karakteristik Pekerjaan dan 

Pengalaman kerja Terhadap Loayalitas Karyawan 

4.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier untuk pembuktian hipotesis 

penelitian. Analisis ini akan menggunakan input berdasarkan data yang diperoleh 

dari kuesioner. Perhitungan statistik dalam analisis regresi linier berganda yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program 

komputer SPSS for Windows versi 17.0. Hasil pengolahan data dengan 

menggunakan program SPSS selengkapnya ada pada lampiran dan selanjutnya 

diringkas seperti pada Tabel 19. 

Tabel 19.  Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel 
Koefisien 
regresi (b) 

Std. Error Beta Thitung Sig. Keterangan 

Konstanta 20.439 5.827  3.507 0.001 Signifikan 

X1 -0.207 0.203 -0.123 -1.022 0.313 
Tidak 

Signifikan 

X2 0.408 0.240 0.243 1.696 0.097 Signifikan 

X3 0.916 0.254 -0.2529 3.608 0.001 Signifikan 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

Model persamaan regresi yang dapat dituliskan dari hasil tersebut dalam 

bentuk persamaan regresi bentuk standard adalah sebagai berikut : 

   R (Multiple R) 

R Square 

R Square (Adjusted) 

F hitung  

Sign. F 

α  

t table 

= 0,675 

= 0,455 

= 0,416 

= 11,693 

= 0,000 

= 0,1 

= 1,684 
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Y= 20,439-0,207 X1+ 0,408 X2 +0,916 X3 . 

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Koefisien regresi variabel X1 (karakteristik pribadi) diperoleh dengan tanda 

koefisien negatif. Hal ini berarti bahwa karakteristik pribadi yang terdiri dari 

umur, tingkat pendidikan, masa kerja, jabatan dan tingkat pendapatan tidak 

berpengaruh secara nyata dalam peningkatan loyalitas kerja karyawan. 

b. Koefisien regresi variabel X2 (karakteristik pekerjaan) diperoleh dengan tanda 

koefisien positif. Hal ini berarti bahwa karaktersitik pekerjaan yang terdiri dari 

tantangan kerja, konflik peran dan ambiguitas peran berpengaruh secara 

nyata dalam peningkatan loyalitas kerja karyawan.  

c. Koefisien regresi variabel X3 (pengalaman kerja) diperoleh dengan tanda 

koefisien positif. Hal ini berarti bahwa pengalaman kerja yang terdiri dari gaya 

kepemimpinan, keteladanan organisasi dan rekan kerja berpengaruh secara 

nyata dalam peningkatan loyalitas kerja karyawan, dimana semakin banyak 

pengalaman kerja yang didapatkan seseorang akan meningkatkan loyalitas 

kinerjanya.  

4.4.2  Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya. Nilai 

koefisien determinasi ditentukan dengan nilai adjusted R square sebagaimana 

dapat dilihat pada tabel 20. 

Tabel 20. Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .675a .455 .416 4.16944 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 
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Hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi 

(adjusted R square) yang diperoleh sebesar 0,416. Hal ini berarti 41,6% variasi 

loyalitas karyawan dapat dijelaskan oleh karakteristik pribadi, karakteristik 

pekerjaan, pengalaman kerja, dan sisanya 58,4% dijelaskan oleh variabel-

variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi ini.  

4.4.3 Uji F 

Kemaknaan pengaruh ketiga prediktor sebagaimana pada model tersebut 

selanjutnya dibuktikan dengan pengujian secara bersama-sama dengan uji F 

seperti pada Tabel 21. 

Tabel 21. Uji F 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 609.797 3 203.266 11.693 .000a 

Residual 730.138 42 17.384   

Total 1339.935 45    

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

b. Dependent Variable: Y 

 

Hasil pengujian diperoleh nilai F hitung sebesar 11,693 dengan 

signifikansi 0,000. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,1, nilai signifikansi 

tersebut lebih kecil dari 0,1. Maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen 

yang meliputi karakteristik pribadi (X1), karakteristik pekerjaan (X2), dan 

pengalaman kerja (X3) secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi 

variabel loyalitas karyawan (Y). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang 

dilakukan dengan  uji F yaitu pengujian secara serentak (simultan) menunjukkan 

nilai signifikansi 0.000 (p<0.1), sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

yang signifikan secara simultan dari variabel karakteristik pribadi, karakteristik 

pekerjaan dan pengalaman kerja  terhadap variabel loyalitas karyawan. Dengan 

kata lain, model regresi yang dihasilkan layak dipergunakan untuk melakukan 

prediksi di masa mendatang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
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loyalitas karyawan ditentukan oleh faktor karakteristik pribadi, karakteristik 

pekerjaan dan pengalaman kerja yang digambarkan dalam persamaan regresi. 

Dari hasil uji F pada tabel 21, penelitian yang dilakukan pada Dinas 

Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo menyatakan bahwa karakteristik 

pribadi, karakteristik pekerjaan dan pengalaman kerja mempengaruhi loyalitas 

kerja. 

4.4.4 Uji t 

Untuk menunjukkan apakah variabel bebas secara individu mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat maka digunakan uji t (uji 

parsial). Untuk menunjukkan keberartian koefisien regresi terhadap model 

regresi yang terbentuk, maka dengan mengambil hipotesis: 

Ho : Koefisien regresi tidak signifikan  

H1 : Koefisien regresi signifikan  

Berdasarkan hasil penelitian, dengan mengambil taraf nyata (signifikansi) 

sebesar 10% (0.1), untuk konstanta diperoleh nilai signifikansi (p) sebesar 0.030 

(p<0.1).maka dapat disimpulkan bahwa konstanta berpengaruh signifikan 

terhadap model regresi. Untuk variabel karakteristik pribadi (X1), karakteristik 

pekerjaan (X2), dan pengalaman kerja (X3) masing-masing menunjukkan nilai 

signifikansi yang berturut-turut sebesar 0.313, 0.097 dan 0,001 (p<0.1). Maka 

dapat disimpulkan bahwa karakteristik pribadi (X1) tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap loyalitas kinerja karyawan (Y). Sedangkan untuk variabel 

karakteristik pekerjaan (X2) dan pengalaman kerja (X3) mempunyai pengaruh 

yang signifikan secara parsial terhadap loyalitas kinerja karyawan (Y). 

1. Karakteristik Pribadi 

Hasil pengujian yang diperoleh dari variabel karakteristik pribadi terhadap 

loyalitas karyawan menunjukkan bahwa nilai t tabel = 1.684 lebih besar dari nilai t 
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hitung = -1.022 (Ho diterima dan Ha ditolak). Sedangkan untuk nilai signifikansi 

sebesar 0,313 lebih besar dari batas signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,1. 

Dengan arah koefisien yang negatif, maka diperoleh bahwa karakteristik pribadi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas kinerja karyawan. Hipotesis 1 

ditolak.  

Hasil pengujian penelitian tersebut tidak sesuai dengan teori dari Steers & 

Porter (1983), yang menyatakan bahwa karakteristik pribadi yang terdiri dari 

umur, tingkat pendidikan, golongan dan masa kerja seseorang karyawan memiliki 

hubungan yang positif terhadap loyalitas kerja.   

2. Karakteristik Pekerjaan  

Hasil pengujian yang diperoleh dari variabel karakteristik pekerjaan 

terhadap loyalitas karyawan menunjukkan bahwa nilai t hitung = 1.696 lebih 

besar dari t tabel = 1.684 (Ha diterima dan Ho ditolak). Sedangkan untuk nilai 

signifikansi sebesar 0,097 lebih kecil dari batas nilai signifikansi yang ditetapkan. 

Dengan menggunakan batas signifikansi 0,1, nilai signifikansi tersebut lebih kecil 

dari 0,1. Dengan arah koefisien positif, maka karakteristik pekerjaan memiliki 

pengaruh positif yang signifikan terhadap loyalitas karyawan. Hipotesis 2 

diterima. 

Berdasarkan tanggapan respoden sebagaimana pada rekapitulasi 

variable karakteristik pekerjaan menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

memberikan tanggapan yang setuju terhadap ketiga indikator variabel 

karakteristik pekerjaan yaitu dengan rata-rata sebesar 3.80.Berdasarkan 

kategori rentang skor, maka rata-rata tersebut berada pada tingkatan skor baik. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa jika karakteristik pekerjaan semakin 

meningkat, maka hal ini akan dapat meningkatkan loyalitas kerja karyawan 

secara signifikan (karena koefisien karakteristik pekerjaan bernilai positif). 

Artinya, adanya peningkatan karakteristik pekerjaan yang meliputi tantangan 
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kerja, konflik peran dan ambiguitas peran dapat mempengaruhi terjadinya 

peningkatan loyalitas kerja karyawan. 

Hasil pengujian penelitian tersebut sesuai dengan teori dari Steers & 

Porter (1983) yang menyatakan bahwa karakteristik pekerjaan tantangan kerja, 

konflik peran dan ambiguitas peran memiliki hubungan positif terhadap loyalitas 

kerja karyawan. Karakteritik pekerjaan juga akan mempengaruhi seseorang 

dalam berkomitmen di suatu organisasi.  

3. Pengalaman Kerja  

Hasil pengujian yang diperoleh dari variabel pengalaman kerja terhadap 

loyalitas karyawan menunjukkan bahwa nilai t hitung = 3.608 lebih besar dari 

nilai t tabel sebesar = 1.684 (Ha diterima dan Ho ditolak). Sedangkan untuk nilai 

signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari batas nilai signifikansi yang ditetapkan 

sebesar 0.1. Dengan arah koefisien positif, maka variabel pengalaman kerja 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap loyalitas kerja karyawan. 

Hipotesis 3 diterima. 

Tanggapan respoden sebagaimana pada rekapitulasi variabel 

pengalaman kerja yang terdiri dari gaya kepemimpinan, keteladanan organisasi 

dan rekan kerja menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan 

tanggapan setuju terhadap ketiga indikator variabel pengalaman kerja yaitu 

dengan skor rata-rata 4.05. Berdasarkan kategori rentang skor, maka rata-rata 

tersebut berada pada tingkatan skor yang baik.Variabel pegalaman kerja di 

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo memiliki pengaruh positif 

terhadap loyalitas kerja karyawan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin 

baik gaya kepemimpinan, semakin banyak pengalaman dalam berorganisasi, 

serta semikan banyak rekan kerja akan mempengaruhi tingkat loyalitas 

karyawan.  
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Hasil pengujian tersebut sesuai dengan teori dari Steers & Porter (1983) 

bahwa pengalaman kerja yang meliputi gaya kepemimpinan, keteladanan 

organisasi dan rekan kerja berpengaruh positif tehadap loyalitas seseorang 

dalam suatu organisasi.  
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat 

disimpulkan sebagai berikut ini : 

1. Manajemen personalia yang diterapkan Dinas Perikanan Dan Kelautan 

Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari perekrutan, penyaringan, 

pelatihan, upah, dan penilaian sudah sesuai dengan sistem prosedur 

yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Loyalitas kerja karyawan di Dinas 

Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolingg bahwa pada variabel 

karakteristik pribadi yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0.313 dengan 

koefisien regresi sebesar -0.207 tidak berpengaruh secara nyata terhadap 

tingkat loyalitas kerja karyawan. Sedangkan untuk variabel karakteristik 

pekerjaan yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0.097 dengan koefisien 

regresi (b) sebesar 0.408 dan variabel  pengalaman kerja yang memiliki 

nilai signifikansi sebesar 0.001 dengan koefisien regresi (b) sebesar 

0.916 berpengaruh secara nyata terhadap tingkat loyalitas kerja 

karyawan.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka 

diajukan beberapa saran bagi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten 

Probolinggo yaitu sebagai berikut : 

1. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinngo perlu memberikan 

pelatihan kepada para karyawan khususnya dalam bidang peningkatan 

manajemen personalia untuk meningkatkan kinerja karyawan.  
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2. Untuk penelitian yang akan datang disarankan untuk menambah variabel 

independen lainnya selain karakteristik pribadi, karakteristik pekerjaan 

dan pengalaman kerja yang tentunya dapat mempengaruhi variabel 

dependen agar lebih melengkapi penelitian ini karena masih ada variabel-

variabel independen lain seperti motivasi kerja, tunjangan, suasana kerja 

yang mungkin bisa mempengaruhi loyalitas kerja karyawan. 
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Lampiran 1. Daftar kuisioner untuk mengidentifikasi  karyawan di Dinas Perikanan dan Kelautan  
 

Kuesioner ini digunakan sebagai bahan untuk penyusunan skripsi mengenai 

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LOYALITAS KERJA KA RYAWAN DI DINAS PERIKANAN 

DAN KELAUTAN KABUPATEN PROBOLINGGO” 

 
Oleh :Muhammad Toha (NIM 0810843009) 

Mahasiswa pada program studi Agribisnis Perikanan 

Universitas Brawijaya 

 

Peneliti mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk dapat meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner 

ini secara lengkap dan benar, agar  tercapai hasil yang akurat. Semua kerahasiaan responden akan terjaga. 

Atas bantuan dan partisipasinya, peneliti ucapkan terima kasih. 

 

No. Kuesioner : 

Tanggal : 

 
 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

Petunjuk :Berilah tanda silang ( √ ) pada jawaban yang sesuai 

 

1. Nama : ………………………. 

2. JenisKelamin : a. Laki-laki b. Perempuan 

3. Umur : ……………...............tahun 

4. Alamat : ………………………. 

5. Jabatan : ………………………. 

6. Masa Kerja : ………………………. tahun 

7. Pendidikanterakhir : a. SD c. SMA e. Sarjana 

   b. SMP d. Diploma/Akademi f. Pascasarjana 

8. Rata – rata pendapatanperbulan : 

a. <Rp. 1.500.000 

b. Rp. 1.500.000 – Rp. 2.500.000 

c. Rp. 2.500.000 – Rp. 3.500.000 

d. Rp. 3.500.000 – Rp. 4.500.000 

e. >Rp. 4.500.000 
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Lampiran 1. Lanjutan 

No Variabel  Indikator  Jawaban  

1. 
Karakteristik 

Pribadi (X1) 

Umur  

(X1.1) 

< 20 21-30 31-40 41-50 > 50 

     

Masa kerja 

(X1.2) 

< 5 5-10 11-20 21-30 >30 

     

Tingkat 

pendapatan 

(X1.3) 

<Rp. 

1.500.000 

Rp. 

1.500.000 – 

Rp. 

2.500.000 

Rp. 

2.500.000 – 

Rp. 

3.500.000 

Rp. 3.500.000 – 

Rp. 4.500.000 

>Rp. 

4.500.000 

     

Jabatan 

(X1.4) 

STAF 
KABID 

DAN KASI 
KASUBAG SEKERTARIS KEPALA 

     

Tingkat 

pendidikan 

(X1.5) 

SD SMP SMA/STM DIPLOMA 

SARJANA/

PASCA 

SARJANA 

     

No Variabel Indikator Kuisioner 
Jawaban 

SS S CS TS STS 

2. 
Karakteristik 
pekerjaan 

(X2) 

Tantangan 
kerja  (X2.1) 

� Saya selalu siap 
bertanggungjawab dalam 
melaksanakan pekerjaan 
dengan baik 

     

� Saya selalu berani 
mengambil resiko dalam 
pekrjaan tersebut 

     

Konflik peran 
(X2.2) 
 

� Saya selalu berani 
bersaing sehat dengan 
teman kerja 

     

� Saya selalu melakukan 
pekrajaan dengan 
kreativitas yang baik 

     

Ambiguitas 
peran (X2.3) 

� Saya selalu siap 
melakukan pekerjaan  
dengan lebih dari satu 
pekerjaan apabila 
dibutuhkan 

     

� Saya sanggup untuk 
mengerjakan beberapa 
pekerjaan dengan tingkat 
/jabatan yang berbeda 
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3. 

 
 
 
 

Pengalaman 
kerja 
(X3) 

Gaya 
kepemimpinan 
(X3.1) 

� Saya selalu menganut 
gaya kepemimpinan yang 
fleksibel dan demokratis 

     

� Saya selalu menerima kritik 
dan saran dengan baik 
untuk meningkatkan 
kualitas diri saya 

     

� Saya selalu memberikan 
tugas sesuai dengan 
kemampuan bawahan 
saya. 

     

Keteladanan 
organisasi 
(X2.2) 

� Saya merasa memiliki 
tingkat kepercayaan yang 
tinggi terhadap 
organisasi/lembaga yang 
menaungi saya 

     

� Saya merasa bahwa 
semakin lama saya 
berorganisasi akan 
memberikan dampak positif 
terhadap kinerja saya 
 

     

Rekan kerja 
(X2.3) 

� Saya senang memiliki 
teman kerja yang banyak 
dan sangat membantu 
saya dalam bertukar 
pendapat. 

     

� Saya menganggap bahwa 
adanya 
kompetisi/persaingan antar 
pekerja membuat suatu 
motivasi bagi saya 

     

4. 
Loyalitas kerja 
(Y) 

Ketaatan atau 
Kepatuhan 

� Sayaselalu taat terhadap 
peraturan perundang-
undangan kedinasan  

     

� Saya selalu mentaati 
perintah kelembagaan 
yang diberikan dari atasan 

     

� Saya selalu datang dalam 
sesuai jam kerja dan tidak 
pernah terlambat 

     

� Saya selalu memberikan 
pelayanan terbaik kepada 
masyarakat 

     

Tanggung 
jawab 

� Saya selalu dapat 
mengerjakan pekerjaan 
atau tugas dengan baik 
dan tepat waktu 

     

� Saya selalu memelihara 
dan menyimpan barang/ 
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properti kefinasan dengan 
baik  

� Saya selalu 
mengutamakan 
kepentingan dinas dari 
pada kepentingan pribadi 

     

� Saya selalu dapat 
menyelesaikan pekerjaan 
tanpa melemparkan 
kesalahan kepada orang 
lain 

     

Pengabdian 

� Saya selalu mengeluarkan 
pendapat demi 
peningkatan mutu lembaga 

     

� Saya merasa bangga 
bertahun-tahun bekerja di 
Dinas Perikanan dan 
Kelautan Probolinggo dan 
menjaga nama baik 
lembaga 

     

Kejujuran 

� Saya selalu melakukan 
pekerjaan dengan ikhlas 
tanpa paksaan 

     

� Saya selalu bekerja sesuai 
dengan prosedur lembaga 

     

� Saya selalu melapor 
kepada lembaga hasil 
pekerjaan 
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Lampiran 2. Tabulasi Data Penelitian 

No Nama Kelamin Umur Jabatan Masa Kerja Pendidikan Pendapatan  

1 Parjono L 52 Sekretaris 32 pasca sarjana  > 4.500.000 
2 Syafi'i L 48 kasi penyuluhan dan keterampilan 26 pasca sarjana 3.500.000 
3 Diah sri wahyu P 50 Kabid Usaha perikanan dan kelautan 21 pasca sarjana 3.500.000 
4 Wahid Nur aziz L 42 Kabid pengelolaan sumber kelautan 15 pasca sarjana 3.500.000 
5 Abduallah L 48 Kasubag umum dan kepegawaian 21 Sarjana 2.500.000 
6 Setiono L 54 kasi penangkapan ikan 28 Sarjana 2.500.000 
7 M. Sigit L 43 Kasubag perencanaan 10 pasca sarjana 3.500.000 
8 Ahmad abdusalat L 48 Pengemudi 4 SMA < 1.500.000 
9 Rivan widodo L 45 Staf  20 Diploma 1.500.000 

10 Riyanton L 25 Staf  3 Sarjana 1.500.000 
11 Sunar L 42 Staf  15 SMP 1.500.000 
12 Jumadi L 38 Staf  5 SMP < 1.500.000 
13 Yunianto L 37 Kasi pelayanan usaha dan pemasaran 11 Sarjana 2.500.000 
14 Muji sugito L 50 Staf  23 SMA 2.500.000 
15 Rio dwi  L 26 Staf  5 SMA < 1.500.000 
16 Buwarno L 46 Staf  5 SMA 1.500.000 
17 Fony Sukma P 27 Staf  4 Sarjana 1.500.000 
18 Bahrul Ulum L 28 Staf  4 Sarjana 1.500.000 
19 Saiful nur wahid L 43 Staf  12 SMA 1.500.000 
20 Rudik haryanto L 27 Staf  8 Diploma < 1.500.000 
21 Jamaludin L 52 Staf  27 SMA 1.500.000 
22 Bayu dwi L 26 Staf  1 Diploma 1.500.000 
23 Sumarno L 55 Staf  11 SMP 2.500.000 
24 Redi L 34 Staf  13 SMA < 1.500.000 
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Lampiran 2. Lanjutan 

No Nama Kelamin Umur Jabatan Masa Kerja Pendidikan Pendapatan 

25  Ardian firmansyah L 33 Subag TU 11 Sarjana 2.500.000 
26 Febri L 41 Staf  14 pasca sarjana 3.500.000 
27 Harti wilujeng P 45 kasubag keuangan 11 pasca sarjana 2.500.000 
28 Dedy isfandi L 52 Kepala Dinas 27 pasca sarjana 3.500.000 
29 Yaskur L 40 kasi pengelolaan pesisir laut 10 Sarjana 2.500.000 
30 Nuring perbawani P 40 Kasi perbenihan dan kesehatan ikan 12 pasca sarjana 2.500.000 
31 Hari pursulistiono L 37 Kabid budidaya perikanan 10 Sarjana 3.500.000 
32 Asmiyati K P 40 Kasi budidaya dan produksi perikanan 12 Sarjana 2.500.000 
33 Riki L 30 Staf  6 Sarjana 1.500.000 
34 Sapi'i L 37 Staf  11 SMA 1.500.000 
35 Darmono L 35 Staf  3 SMA < 1.500.000 
36 Yudi harmoko L 39 Staf  10 SMA < 1.500.000 
37 Nurhafifa P 30 Staf  4 Sarjana 1.500.000 
38 Sapuri L 27 Staf  5 Diploma 1.500.000 
39 Rokim L 34 Staf  5 SD < 1.500.000 
40 Sapuji L 43 Staf  11 SMA 1.500.000 
41 Delani L 51 Staf  27 SMP 1.500.000 
42 Hasanuddin L 27 Staf  2 SD <1.500.000 
43 Suja'i L 37 Staf  11 SMA 1.500.000 
44 Yoko hartoyo L 23 Staf  2 Diploma 1.500.000 
45 Samar L 50 Staf  25 SMA < 1.500.000 
46 Fery firmansyah L 26 Staf  3 Sarjana 1.500.000 
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   Lampiran 2. Lanjutan 
  

KARAKTERISTIK PRIBADI (X1) 

INDIKATOR 1  INDIKATOR 2  INDIKATOR 3  INDIKATOR 4  INDIKATOR 5  
JUMLAH 

   (UMUR) (MASA KERJA)  (TINGKAT 
PENDAPATAN )  (JABATAN) ( PENDIDIKAN)  

5 5 5 4 5 24 

4 4 4 2 5 19 

4 4 4 2 5 19 

4 3 4 2 5 18 

4 4 3 3 5 19 

5 4 3 2 5 19 

4 2 4 3 5 18 

4 1 1 1 3 10 

4 3 2 1 4 14 

2 1 2 1 5 11 

4 3 2 1 2 12 

3 2 1 1 2 9 

3 3 3 2 5 16 

4 4 3 1 2 14 

2 2 1 1 2 8 

4 2 2 1 2 11 

2 1 2 1 5 11 

2 1 2 1 5 11 

4 3 2 1 2 12 

2 2 1 1 4 10 

5 4 2 1 3 15 

2 1 2 1 4 10 

5 3 2 1 2 13 

3 3 1 1 3 11 

3 3 3 3 5 17 

4 3 4 1 5 17 

4 3 3 3 5 18 

5 4 4 5 5 23 

3 2 3 2 5 15 

3 3 3 2 5 16 

3 2 4 2 5 16 

3 3 3 2 5 16 

2 2 2 1 5 12 

3 3 2 1 3 12 

3 1 1 1 3 9 

3 2 1 1 3 10 

2 1 2 1 5 11 

2 2 2 1 4 11 

3 2 1 1 1 8 

4 3 2 1 3 13 

5 4 2 1 2 14 

2 1 1 1 1 6 

3 3 2 1 3 12 

2 1 2 1 4 10 

4 4 1 1 3 13 

2 1 2 1 5 11 
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  Lampiran 2. Lanjutan 
Karakteristik Pekerjaan(X2) Pengalaman Kerja (X3) 

Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 
Jumlah 

Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 
Jumlah 

1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 

5 4 4 4 4 3 24 5 5 4 5 4 5 4 32 

5 1 5 5 4 3 23 5 5 5 5 5 4 5 34 

5 2 3 3 3 2 18 3 4 4 4 2 3 4 24 

4 4 4 4 4 4 24 4 5 4 4 4 4 4 29 

4 4 5 4 4 3 24 5 5 5 3 3 5 3 29 

5 4 4 5 4 2 24 5 4 4 4 3 3 2 25 

5 4 4 5 3 3 24 4 4 4 4 5 5 4 30 

4 4 3 3 4 3 21 3 5 3 3 5 5 5 29 

4 3 4 3 3 1 18 5 5 5 3 4 5 4 31 

5 5 4 5 5 3 27 5 4 4 4 5 5 3 30 

4 4 4 4 4 2 22 4 4 3 4 4 4 3 26 

4 3 4 4 4 2 21 4 4 4 4 4 4 2 26 

5 4 5 4 5 4 27 5 4 4 4 4 5 4 30 

4 3 4 4 4 2 21 4 4 5 3 4 5 1 26 

5 5 5 5 5 4 29 3 4 1 5 5 5 5 28 

4 3 4 4 4 2 21 4 4 4 3 4 4 1 24 

5 3 3 3 3 2 19 3 3 4 5 4 3 3 25 

4 4 4 4 4 2 22 5 4 5 3 4 5 4 30 

4 2 4 4 4 2 20 3 4 3 5 4 5 4 28 

3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 2 20 

4 2 4 4 3 2 19 4 4 4 4 4 3 3 26 

4 3 4 4 3 2 20 3 5 4 4 4 4 3 27 

5 5 5 5 4 4 28 5 5 4 4 4 5 5 32 

5 4 1 5 5 4 24 4 4 5 5 4 5 4 31 

4 4 4 4 4 3 23 5 4 5 3 4 5 3 29 

4 4 4 4 4 3 23 3 4 4 3 4 4 4 26 

5 3 3 5 5 4 25 5 5 4 5 4 5 4 32 

5 5 5 4 4 4 27 5 5 5 4 3 5 5 32 

4 4 4 5 4 4 25 5 5 4 5 4 4 4 31 

5 5 5 5 5 2 27 5 5 5 5 5 5 5 35 

5 5 4 4 4 4 26 4 5 4 4 4 4 4 29 

5 4 4 4 4 4 25 4 4 5 4 4 4 4 29 

5 4 4 4 4 3 24 4 4 4 4 4 4 4 28 

5 5 4 4 4 4 26 4 5 4 4 4 4 4 29 

3 3 4 4 3 4 21 3 4 3 4 4 4 4 26 

4 4 4 4 3 3 22 4 4 3 4 4 4 4 27 

5 4 5 4 3 2 23 4 5 5 5 5 5 5 34 

5 4 5 4 5 4 27 4 4 4 4 4 5 4 29 

4 4 2 4 4 3 21 4 4 3 4 4 4 4 27 

5 2 2 4 4 2 19 5 5 4 4 5 4 3 30 

5 4 5 3 2 2 21 3 4 3 4 2 3 4 23 

5 1 4 1 1 2 14 5 4 1 2 3 4 3 22 

5 2 4 4 4 2 21 4 5 4 4 4 4 4 29 

5 5 4 5 4 4 27 4 5 4 4 5 5 4 31 

3 3 4 4 2 2 18 5 4 2 2 5 5 4 27 

5 2 5 5 5 3 25 3 5 3 4 4 5 5 29 
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Lampiran 2. Lanjutan 
Loyalitas kerja (Y) 

Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 
Jumlah 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 

5 5 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 53 

5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 60 

4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 48 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 60 

5 4 3 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 54 

4 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 47 

5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 59 

3 3 3 4 3 4 5 5 3 3 5 3 4 48 

4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 52 

5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 56 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 53 

5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 57 

4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 48 

4 5 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 54 

4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 47 

4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 44 

4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4 3 3 50 

5 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 50 

3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 44 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 56 

4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 44 

5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 63 

4 1 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 57 

4 3 4 5 5 3 3 4 4 4 3 4 4 50 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 41 

5 4 4 5 4 3 4 3 3 4 5 4 4 52 

5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 60 

4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 55 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 

4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 54 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 53 

4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 54 

3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 46 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 64 

4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 54 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 51 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 52 

4 4 3 2 4 3 5 5 3 4 5 5 4 51 

4 4 5 4 3 4 5 3 2 5 5 4 4 52 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 51 

4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 61 

4 3 4 5 4 3 3 4 2 5 3 4 4 48 

5 5 3 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 57 
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Lampiran 3. Hasil Uji Validitas 

a. Karakteristik Pribadi 

Correlations  

  
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1 

X1.1 Pearson Correlation 1 .783** .431** .126 -.100 .694** 

Sig. (2-tailed)  .000 .003 .404 .507 .000 

N 46 46 46 46 46 46 

X1.2 Pearson Correlation .783** 1 .510** .023 .047 .776** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .879 .758 .000 

N 46 46 46 46 46 46 

X1.3 Pearson Correlation .431** .510** 1 -.180 .651** .884** 

Sig. (2-tailed) .003 .000  .232 .000 .000 

N 46 46 46 46 46 46 

X1.4 Pearson Correlation .126 .023 -.180 1 -.353* .590 

Sig. (2-tailed) .404 .879 .232  .016 .737 

N 46 46 46 46 46 46 

X1.5 Pearson Correlation -.100 .047 .651** -.353* 1 .570** 

Sig. (2-tailed) .507 .758 .000 .016  .000 

N 46 46 46 46 46 46 

X1 Pearson Correlation .694** .776** .884** .590** .570** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 46 46 46 46 46 46 

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

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

 

b. Karakteristik Pekerjaan 

Correlations  

  X2.1.1 X2.1.2 X2.2.1 X2.2.2 X2.3.1 X2.3.2 X2 

X2.1.1 Pearson Correlation 1 .167 .146 .208 .311* .201 .470** 

Sig. (2-tailed)  .268 .334 .166 .035 .180 .001 

N 46 46 46 46 46 46 46 

X2.1.2 Pearson Correlation .167 1 .184 .386** .390** .503** .739** 

Sig. (2-tailed) .268  .221 .008 .007 .000 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 

X2.2.1 Pearson Correlation .146 .184 1 .137 .024 .055 .405** 

Sig. (2-tailed) .334 .221  .365 .873 .717 .005 

N 46 46 46 46 46 46 46 

X2.2.2 Pearson Correlation .208 .386** .137 1 .690** .403** .730** 

Sig. (2-tailed) .166 .008 .365  .000 .005 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 

X2.3.1 Pearson Correlation .311* .390** .024 .690** 1 .463** .746** 

Sig. (2-tailed) .035 .007 .873 .000  .001 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 

X2.3.2 Pearson Correlation .201 .503** .055 .403** .463** 1 .707** 

Sig. (2-tailed) .180 .000 .717 .005 .001  .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 

X2 Pearson Correlation .470** .739** .405** .730** .746** .707** 1 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .005 .000 .000 .000  

N 46 46 46 46 46 46 46 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lampiran 3. Lanjutan 

c. Pengalaman Kerja 

Correlations  

  X3.1.1 X3.1.2 X3.1.3 X3.2.1 X3.2.2 X3.3.1 X3.3.2 X3 

X3.1.1 Pearson Correlation 1 .339* .352* -.097 .155 .361* -.009 .505** 

Sig. (2-tailed)  .021 .017 .523 .305 .014 .953 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 

X3.1.2 Pearson Correlation .339* 1 .293* .207 .252 .390** .467** .695** 

Sig. (2-tailed) .021  .048 .168 .091 .007 .001 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 

X3.1.3 Pearson Correlation .352* .293* 1 .199 .037 .167 -.040 .526** 

Sig. (2-tailed) .017 .048  .185 .809 .266 .791 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 

X3.2.1 Pearson Correlation -.097 .207 .199 1 .204 .002 .386** .486** 

Sig. (2-tailed) .523 .168 .185  .174 .991 .008 .001 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 

X3.2.2 Pearson Correlation .155 .252 .037 .204 1 .513** .263 .568** 

Sig. (2-tailed) .305 .091 .809 .174  .000 .078 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 

X3.3.1 Pearson Correlation .361* .390** .167 .002 .513** 1 .370* .666** 

Sig. (2-tailed) .014 .007 .266 .991 .000  .011 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 

X3.3.2 Pearson Correlation -.009 .467** -.040 .386** .263 .370* 1 .619** 

Sig. (2-tailed) .953 .001 .791 .008 .078 .011  .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 

X3 Pearson Correlation .505** .695** .526** .486** .568** .666** .619** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000  

N 46 46 46 46 46 46 46 46 

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

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 3. Lanjutan 

d. Loyalitas Karyawan 

Correlations  

  Y.1.1 Y.1.2 Y.1.3 Y.1.4 Y.2.1 Y.2.2 Y.2.3 Y.2.4 Y.3.1 Y.3.2 Y.4.1 Y.4.2 Y.4.3 Y 

Y.1.1 Pearson 
Correlation 

1 .600** .342* .535** .351* .359* .243 .155 .309* .269 .388** .542** .639** .704** 

Sig. (2-tailed)  .000 .020 .000 .017 .014 .103 .305 .036 .070 .008 .000 .000 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Y.1.2 Pearson 
Correlation 

.600** 1 .097 .155 .104 .313* .136 .164 .286 .086 .328* .526** .345* .514** 

Sig. (2-tailed) .000  .521 .305 .492 .034 .368 .275 .054 .570 .026 .000 .019 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Y.1.3 Pearson 
Correlation 

.342* .097 1 .555** .547** .513** .513** .199 .227 .268 .327* .335* .445** .671** 

Sig. (2-tailed) .020 .521  .000 .000 .000 .000 .185 .130 .072 .027 .023 .002 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Y.1.4 Pearson 
Correlation 

.535** .155 .555** 1 .356* .434** .063 .076 .439** .313* .150 .185 .436** .594** 

Sig. (2-tailed) .000 .305 .000  .015 .003 .679 .617 .002 .034 .320 .219 .002 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Y.2.1 Pearson 
Correlation 

.351* .104 .547** .356* 1 .487** .214 .259 .412** .154 .220 .399** .523** .614** 

Sig. (2-tailed) .017 .492 .000 .015  .001 .154 .083 .004 .306 .142 .006 .000 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Y.2.2 Pearson 
Correlation 

.359* .313* .513** .434** .487** 1 .420** .253 .413** .346* .441** .268 .594** .720** 

Sig. (2-tailed) .014 .034 .000 .003 .001  .004 .089 .004 .018 .002 .072 .000 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Y.2.3 Pearson 
Correlation 

.243 .136 .513** .063 .214 .420** 1 .381** .134 .108 .656** .374* .433** .563** 

Sig. (2-tailed) .103 .368 .000 .679 .154 .004  .009 .374 .473 .000 .010 .003 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Y.2.4 Pearson 
Correlation 

.155 .164 .199 .076 .259 .253 .381** 1 .387** .131 .339* .388** .395** .484** 

Sig. (2-tailed) .305 .275 .185 .617 .083 .089 .009  .008 .385 .021 .008 .007 .001 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Y.3.1 Pearson 
Correlation 

.309* .286 .227 .439** .412** .413** .134 .387** 1 .227 .198 .295* .402** .587** 

Sig. (2-tailed) .036 .054 .130 .002 .004 .004 .374 .008  .130 .187 .047 .006 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Y.3.2 Pearson 
Correlation 

.269 .086 .268 .313* .154 .346* .108 .131 .227 1 .285 .294* .414** .486** 

Sig. (2-tailed) .070 .570 .072 .034 .306 .018 .473 .385 .130  .055 .048 .004 .001 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Y.4.1 Pearson 
Correlation 

.388** .328* .327* .150 .220 .441** .656** .339* .198 .285 1 .607** .587** .667** 

Sig. (2-tailed) .008 .026 .027 .320 .142 .002 .000 .021 .187 .055  .000 .000 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Y.4.2 Pearson 
Correlation 

.542** .526** .335* .185 .399** .268 .374* .388** .295* .294* .607** 1 .627** .708** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .023 .219 .006 .072 .010 .008 .047 .048 .000  .000 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Y.4.3 Pearson 
Correlation 

.639** .345* .445** .436** .523** .594** .433** .395** .402** .414** .587** .627** 1 .831** 

Sig. (2-tailed) .000 .019 .002 .002 .000 .000 .003 .007 .006 .004 .000 .000  .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Y Pearson 
Correlation 

.704** .514** .671** .594** .614** .720** .563** .484** .587** .486** .667** .708** .831** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .001 .000 .000 .000  

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
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Lampiran 4. Hasil Uji Reabilitas 

Reliability X1 (Karakteristik Pribadi) 

 

Case Processing Summary  

  N % 

Cases Valid 46 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 46 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.750 6 

 
 

Item-Total Statistics  

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 24.50 33.856 .598 .707 

X1.2 25.26 32.019 .692 .684 

X1.3 25.48 30.922 .839 .659 

X1.4 25.96 42.265 -.103 .788 

X1.5 24.02 33.888 .406 .735 

X1 13.91 10.481 1.000 .624 
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Lampiran 4. Lanjutan 

Reliability X2 (Karakteristik Pekerjaan) 

 

Case Processing Summary  

  N % 

Cases Valid 46 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 46 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.755 7 

 

Item-Total Statistics  

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X2.1.1 41.07 39.040 .391 .751 

X2.1.2 42.00 33.333 .649 .701 

X2.2.1 41.59 38.692 .286 .758 

X2.2.2 41.50 35.722 .667 .716 

X2.3.1 41.76 34.853 .678 .709 

X2.3.2 42.70 35.105 .628 .714 

X2 22.78 10.618 1.000 .705 
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Lampiran 4. Lanjutan 

Reliability X3 (Pengalaman Kerja) 

 

Case Processing Summary  

  N % 

Cases Valid 46 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 46 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.730 8 

 

Item-Total Statistics  

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X3.1.1 52.65 35.387 .404 .714 

X3.1.2 52.41 35.048 .643 .700 

X3.1.3 52.91 34.303 .402 .710 

X3.2.1 52.85 35.599 .384 .716 

X3.2.2 52.76 35.119 .484 .707 

X3.3.1 52.43 34.296 .597 .696 

X3.3.2 53.07 33.040 .508 .694 

X3 28.39 9.932 1.000 .648 
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Lampiran 4. Lanjutan 

Reliability Y (Loyalitas Karyawan) 

 

Case Processing Summary  

  N % 

Cases Valid 46 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 46 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.754 14 

 

Item-Total Statistics  

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y.1.1 101.48 110.344 .675 .736 

Y.1.2 101.63 111.038 .459 .741 

Y.1.3 101.91 108.214 .628 .732 

Y.1.4 101.35 110.099 .547 .737 

Y.2.1 101.78 111.107 .576 .739 

Y.2.2 101.72 109.318 .690 .734 

Y.2.3 101.72 111.541 .521 .741 

Y.2.4 101.72 113.718 .445 .746 

Y.3.1 101.80 110.205 .540 .738 

Y.3.2 101.41 111.981 .434 .743 

Y.4.1 101.46 110.209 .633 .736 

Y.4.2 101.63 109.527 .677 .734 

Y.4.3 101.59 107.892 .812 .729 

Y 52.85 29.776 1.000 .868 
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Lampiran 5. Hasil Uji Blue/ Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  

  Unstandardized 

Residual 

N 46 

Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation 4.02806220 

Most Extreme Differences Absolute .097 

Positive .097 

Negative -.085 

Kolmogorov-Smirnov Z .656 

Asymp. Sig. (2-tailed) .782 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Lampiran 5. Lanjutan 

b. Uji Multikolonieritas 
 

Coefficients a 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Correlations 
Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Zero-
order Partial Part 

Tolera
nce VIF 

1 (Constant) 20.439 5.827  3.507 .001      

Pengalaman_Kerja_
X3 

.916 .254 .529 3.608 .001 .638 .486 .411 .604 1.65
7 

Karakteristik_pekerj
aan_X2 

.408 .240 .243 1.696 .097 .534 .253 .193 .630 1.58
7 

Karakteristik_Pribadi
_X1 

-.207 .203 -.123 -1.022 .313 .101 -.156 -.116 .898 1.11
3 

a. Dependent Variable: Loyalitas_Y 

 
 

c. Uji Heterokedastisitas 

Coefficient Correlations a 

Model 
Karakteristik_Pri

badi_X1 
Karakteristik_pek

erjaan_X2 
Pengalaman_Ker

ja_X3 

1 Correlations Karakteristik_Pribadi_X1 1.000 -.068 -.216 

Karakteristik_pekerjaan_X2 -.068 1.000 -.575 

Pengalaman_Kerja_X3 -.216 -.575 1.000 

Covariances Karakteristik_Pribadi_X1 .041 -.003 -.011 

Karakteristik_pekerjaan_X2 -.003 .058 -.035 

Pengalaman_Kerja_X3 -.011 -.035 .064 

a. Dependent Variable: Loyalitas_Y 
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Lampiran 5. Lanjutan 

d. Uji Autokorelasi 

Model Summary b 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .675a .455 .416 4.16944 2.178 

a. Predictors: (Constant), Karakteristik_Pribadi_X1, Karakteristik_pekerjaan_X2, 

Pengalaman_Kerja_X3 

b. Dependent Variable: Loyalitas_Y 

 

 
Tabel Hasil Intrepretasi Uji Autokorelasi 

Nilai 
Dw Du Interprestasi  

2.178 2.33 Tidak ada autokorelasi  

Keterangan   : Jumlah data (observasi) = 46 
Sumber : Data Primer yang diolah 2014 
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Lampiran 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

a. Koefisien Determinasi  

Model Summary  

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .675a .455 .416 4.16944 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

 

b. Hasil uji F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 609.797 3 203.266 11.693 .000a 

Residual 730.138 42 17.384   

Total 1339.935 45    

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

b. Dependent Variable: Y 

 

c. Hasil Uji T 

Coefficients a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 20.439 5.827  3.507 .001 

X1 -.207 .203 -.123 -1.022 .313 

X2 .408 .240 .243 1.696 .097 

X3 .916 .254 .529 3.608 .001 

a. Dependent Variable: Y 
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