
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitan 
4.1.1 Letak Geografis, Topografis dan Demografis Lokasi Penelitian 
 
Luas keseluruhan Pulau Madura kurang lebih 5.168 km², atau kurang lebih 10 

persen dari luas daratan Jawa Timur. Adapun panjang daratan kepulauannya dari 

ujung barat di Kamal sampai dengan ujung Timur di Kalianget sekitar 180 km dan 

lebarnya berkisar 40 km. Pulau ini terbagi dalam empat wilayah kabupaten. Dengan 

Luas wilayah untuk kabupaten Bangkalan 1.144, 75 km² terbagi dalam 8 wilayah 

kecamatan, kabupaten Sampang berluas wilayah 1.321,86 km², terbagi dalam 12 

kecamatan, Kabupaten Pamekasan memiliki luas wilayah 844,19 km², yang terbagi 

dalam 13 kecamatan, dan kabupaten Sumenep mempunyai luas wilayah 1.857,530 

km², terbagi dalam 27 kecamatan yang tersebar diwilayah daratan dan kepulauan. 

Luas Wilayah Kabupaten Sumenep adalah 2.093,457573 km², terdiri dari 

pemukiman seluas 179,324696 km², areal hutan seluas 423,958 km², rumput tanah 

kosong seluas 14,680877 km² , perkebunan/tegalan/semak belukar/ladang seluas 

1.130,190914 km² , kolam/ pertambakan/air payau/danau/waduk/rawa seluas 

59,07 km² , dan lain-lainnya seluas 63,413086 km² . Untuk luas lautan Kabupaten 

Sumenep yang potensial dengan keanekaragaman sumber daya kelautan dan 

perikanannya seluas + 50.000 km² . 

PT. Marinal Indoprima yang terletak di Desa Kepedi, Kecamatan Bluto, 

Kabupaten Sumenep, Madura, jawa timur terletak diketinggian 116 meter diatas 

permukaan laut, yang terletak di antara 113°32'54"-116°16'48" Bujur Timur dan di 

antara 4°55'-7°24' Lintang Selatan, Kecamatan Bluto merupakan salah satu dari 27 
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Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep, adapun batas-batas wilayahnya 

secara jelas sebagai berikut : 

a. Sebeleh Utara : Desa Errabu 

b. Sebelah Selatan : Selat Madura 

c. Sebelah Timur : Desa Pekandangan Barat 

d. Sebelah Barat : Desa Guluk Manjung 

letak perusahaan sangat berdekatan dengan laut dikarenakan perusahaan 

berorientasi pada bahan baku yang dapat segera diproses atau diolah setelah 

nelayan menyetorkan hasil tangkapanya, selain itu lokasi PT. Marinal Indoprima 

berdekatan dengan pemukiman warga sehingga untuk menyerap atau memperoleh 

tenaga kerja sangatlah mudah. 

Menurut Topografinya, 84,18 % Kecamatan Bluto atau 60,11 Km2 memiliki 

tingkat kemiringan tanah diantara 30 sampai 60 % atau merupakan daerah berbukit, 

kurang lebih sebanyak 15,82 % dari total luas wilayah atau sekitar 11,29 Km2 

merupakan daerah landai. 

Menurut Demografisnya wilayah Desa Kapedi memiliki jumlah penduduk sebesar 

9041 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 4.224 orang dan perempuan 

sebanyak 4.817 orang dimana tingkat pendidikan masih sangat rendah dengan 

jumlah penduduk yang tidak atau belum sekolah sebanyak 5.339 orang dengan 

angka pengangguran sebanyak 1.798 dengan penyerapan tenaga kerja di 

perusahaan swasta sebanyak 101 orang. Dengan penyerapan perusahaan swasta 

yang sangat rendah terhadap penduduk sekitar terutama di Desa Kapedi, hal ini 

dapat disimpulkan bahwa PT. Marinal Indoprima masih belum mampu menyerap 

tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran di Desa Kapedi. 
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4.1.2 Potensi Perikanan di Kabupaten Sumenep 

Potensi utama dari wilayah perairan adalah perikanan, baik itu perikanan 

tangkap maupun perikanan budidaya. Pengertian potensi sumberdaya perikanan 

adalah merupakan suatu kemampuan suatu perairan untuk dimanfaatkan dalam 

usaha perikanan sehingga menghasilkan suatu jumlah tertentu berat basah yang 

berupa hasil perikanan yang secara ekonomis, menguntungkan dan berkelanjutan. 

Kabuapaten Sumenep memiliki potensi perikanan tangkap, potensi budidaya, 

budidaya air payau, budidaya air tawar dan produk olahan hasil perikanan Adapun 

data menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep (DKP),adalah 

sebagai berikut : 

1. Perikanan Tangkap 

- Potensi Lestari      : 172.361,45 Ton/Tahun 

- Produksi Tahun    :  44.494,80 Ton 

- Nilai Produksi    : Rp. 465.604.655.000,00 

- Jumlah Kapal Perikanan :  7.289 Unit 

- Jumlah Nelayan    : 40.015 Orang 

- Jumlah PPI    : 1 Unit 

2. Potensi Budidaya 

a. Budidaya Laut  

- Potensi lahan   : 287.324,75 Ha 

- Luas Pengelolaan : 143.662,38 Ha 

- Produksi Tahun 2015   

      . Rumput Laut  : 533.706,37 Ton (Basah) 

      . Nilai Produksi : Rp. 640.447.644,00 

      . Kerapu  : 136,40 Ton 

      . Nilai Produksi : Rp. 6.820.000.000,00 

- Jumlah Pembudidaya : 7.036 Orang 
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b. Budidaya Air Payau  

- Potensi lahan   : 3.527,68 Ha 

- Potensi Produksi  : 4.315,00 Ton 

- Luas Pengelolaan : 2.141,40 Ha 

- Produksi    : 891,60 Ton 

- Nilai Produksi  : Rp. 23.407.599.000,00 

- Jumlah Pembudidaya : 1.235 Orang 

c. Budidaya Air Tawar  

- Potensi lahan   : 24,5 Ha 

- Potensi Produksi  : 244,2 Ton 

- Luas Pengelolaan : 10,68 Ha 

- Produksi    :  92,90 Ton 

- Nilai Produksi   : Rp. 954.592.000,00 

- Jumlah Pembudidaya : 66 Orang 

3. Produk Olahan Hasil Perikanan 

 - Produksi Produk Olahan   : 42.557,61 Ton 

 - Nilai Produksi   : Rp. 572.384.000.000,00 

 - Jumlah Unit pengolahan Ikan  : 1.026 Unit 

 - Jumlah Unit Pemasaran Ikan  : 3.197 Unit  

 - Jumlah Unit Pemasaran Ikan  : 3.197 Unit 

 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dengan luas laut sebesar 50.000 km² 

sehingga  potensi perikanan di Kabuapaten Sumenep masih sangat baik dengan 

hasil melimpah tidak hanya dari hasil perikanan tangkap, namun potensi perikanan 

di Kabupaten Sumenep juga berasal dari potensi hasil budidaya dan  produk olahan 

hasil perikanan. 

Hubungan potensi perikanan dengan perusahaan dan tenaga kerja adalah ketika 

suatu wilayah di pilih untuk lokasi perusahaan yang berorientasi dekat dengan 

bahan baku maka harus di lihat dari data potensi perikananya. Apablia potensinya 

besar maka akan menguntungkan perusahaan dan meningkatkan 
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produksinya,sehingga di dalam produksi perusahaan membutuhkan tenaga kerja 

dalam jumlah banyak dan akan mengurangi angka pengangguran di wilayah 

Kabupaten Sumenep, dan menguntungkan perusahaan karena mampu 

mengoptimalkan potensi bahan baku untuk hasil produknya. 

4.1.3 Karakteristik penduduk Desa Kapedi 

a. Karakteristik penduduk Desa Kapedi Menurut Jenis Kelamin 

Jumlah penduduk desa Kapedi sebesar 9.041 jiwa dengan rincian 4.224 

penduduk jenis kelamin laki-laki dan 4.817 penduduk jenis kelamin perempuan dari 

20 Desa di Kecamatan Bluto, penduduk di Desa Kapedi termasuk yang tebanyak. 

Berikut data penduduk desa Kapedi menurut jenis kelamin. Dapat dilihat pada Tabel 

4. 

Tabel 4. Data Penduduk Desa Kapedi menurut jenis kelamin per Januari tahun 
2016 

NO Desa Laki-laki Perempuan 

1 Aeng  Baja Kenek 1.754 1.580 

2 Aeng Baja Raja 788 812 

3 Aeng Dake 1.588 1640 

4 Bluto 1.250 1.350 

5 Bungbungan 1.018 1.059 

6 Errabu 646 652 

7 Gilang 357 369 

8 Gingging 659 989 

9 Guluk Manjung 763 861 

10 Kapedi 4.224 4.817 

11 Karang Cempaka 731 785 

12 Lobuk 2.086 2.165 

13 Masaran 757 765 

14 Pakandangan Barat 1.906 1.982 

15 Pakandangan Sangra 1.266 1.390 

16 Pakandangan Tengah 812 819 

17 Palongan 897 3\958 

18 Sera Barat 925 1.014 

19 Sera Tengah 387 462 

20 Sera Timur 740 791 

 Jumlah 23.544 25.260 

 Sumber : Kantor Desa Kapedi per Januari 2016. 
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b. Karakteristik penduduk Desa Kapedi Menurut Tingkat Pendidikan 

Terdapat beberapa tingkat pendidikan penduduk di Desa Kapedi yaitu belum 

atau tidak sekolah, belum tamat SD, Tamat SD/Sederajat, SLTP/Sederajat, 

SLTA/Sederajat, Diploma III, dan Diploma IV/Strata I. Jumlah penduduk menurut 

tingkat pendidikan terbanyak adalah belum sekolah sebesar  5.339 orang dan yang 

paling sedikit adalah tingkat pendidikan strata 1 dan strata 2 yang berjumlah 0 atau 

belum ada.  Dapat disimpulkan bahwa tingkat pedidikan di Desa Kapedi masih 

sangatlah minin/rendah dimana jumah penduduk yang belum sekolah masihlah 

sangat besar. Berikut adalah data penduduk desa Kapedi menurut tingkat 

pendidikan dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Data Penduduk Desa Kapedi menurut jenis kelamin per Januari tahun   
2016 

No Tingkap Pendidikan Desa Kapedi 

1. Belum Sekolah 5.339 

2. SD sederajat 2.537 

3. SMP Sederajat 138 

4. SMU Sederajat 901 

5. Diploma 36 

6. Strata-1 90 

7. Strata-2 0 

8. Strata-3 0 

 Jumlah 9.041 

 Sumber : Kantor Desa Kapedi per Januari 2016 
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c. Karakteristik penduduk Desa Kapedi Menurut Tingkat Usia 

Terdapat berbagai macam tingkatan usia penduduk di Desa Kapedi . Tingkat 

usia penduduk yang paling banyak adalah usia >60  tahun yaitu sebesar 9.041 

orang sedangkan yang paling sedikit adalah usia 55 sampai  59 tahun yaitu sebesar 

442 orang . Usia lebih dari 60 tahun jumlahnya sangat besar sehingga dapat 

disimpulkan jumlah angka kematian sangat sedikit . Berikut adalah data penduduk 

Desa Kapedi menurut tingkat usia dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Data Penduduk Desa Kapedi Menurut Tingkat Usia per Januari 2016 
NO Tingkat Usia Desa Kapedi 

1. 0-4 tahun 643 

2. 5-9 tahun 642 

3. 10-14 tahun 669 

4. 15-19 tahun 657 

5. 20-24 tahun 600 

6. 25-29 tahun 775 

7. 30-34 tahun 828 

8. 35-39 tahun 714 

9. 40-44 tahun 769 

10. 45-49 tahun 634 

11. 50-54 tahun 598 

12. 55-59 tahun 442 

13. >60 tahun 1.070 

 Jumlah 9.041 

 Sumber : Kantor Desa Kapedi per Januari 2016 
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d. Karakteristik penduduk Desa Kapedi Menurut Jenis Pekerjaan 

Penduduk Desa Kapedi kebanyakan adalah peetanian, peternakan dan 

perikanan dapat disimpulkan karena Desa kapedi berdekatan dengan laut maka 

sektor perikanan terutama bekerja sebagai nelayan sangatlah besar sebesar 3.371 

orang. Namun, untuk penyerapan tenaga kerja di perusahaan swasta data 

menunjukan  bahwa perusahaan menyerap tenaga kerja sebesar 101 orang, jumlah 

ini masih sangat kecil dibanding  jumlah pengangguran masih sebesar 1.798 orang. 

Berikut adalah data penduduk desa Kapedi menurut tingkat usia dapat dilihat pada 

Tabel 7. 

Tabel 7. Data Penduduk Desa Kepedi Menurut Jenis Pekerjaan per Januari 
2016 

No Jenis Pekerjaan Desa kapedi 

1. Tidak Bekerja 1.798 

2. Pertanian, Peternakan dan Perikanan 3.371 

3. Perdagangan 153 

4. Industri 0 

5. Jasa Kemasyarakatan 15 

6. Kontruksi 1 

7. Pemerintahan 63 

8. Pelajar/Mahasiswa 1.035 

9. Swasta 101 

10. Wiraswasta 124 

11. Lainya 2.380 

 Jumlah 9.041 

Sumber : Kantor Desa Kapedi per Januari 2016 
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4.2 Profil Perusahaan 

PT. Marinal Indoprima adalah sebuah perusahaan yang berdiri di Desa Kepedi, 

Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Madura, jawa timur. PT Marinal Indoprima 

memproduksi hasil produk yang berasal dari hasil perikanan dimana mengolah ikan 

teri dan rumput laut yang di pasarkan untuk pasar lokal maupun pasar internasional 

atau ekspor dimana tujuan ekspornya adalah negara Jepang.  

Bangunan-bangunan unit pengolahan PT. Marinal Indoprima Desa Kepedi, 

Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Madura, jawa timur memiliki beberapa 

tempat yang terdiri dari kantor pusat yang berisi kantor staf, tempat karyawan, 

gedung terbuka (sebagai sarana tempat produksi), tempat penimbangan, 

penjemuran, pengoperasian (proses), penyimpanan (cold storage), gedung bahan 

penunjang , musholla, tempat parker, WC umum dan kamar mandi. 

PT. Marinal Indoprima Sumenep pada saat ini memiliki empat unit pengolahan 

diantaranya : 

a. Unit pengolahan Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep untuk 

pengolahan yang ada di Desa Kepedi ini merupakan pusat dari semua cabang yang 

pengolahanya mulai dari pengadaan bahan baku sampai dengan proses finishing. 

Untuk pengolahan bahan baku dapat diperoleh dari daerah Talang, Lobuk, Kadura, 

Dungkek, Nepa, Romben dan bahan baku dapat diperoleh sendiri di Kapedi. 

b. Unit pengolahan Paiton Kabupaten Probolinggo, unit pengolahan bahan bakunya 

berasal dari daerah Basuki, Pasuruan, Kalbut dan Panarukan. Unit pengolahan 

Paiton hanya dilakukan proses bahan baku , sehingga pengeringan dilakukan di unit 

Kepedi. 



46 
 

c. Unit pengolahan Jumiang Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Unit 

pengolahan ini pengadaan bahan bakunya berasal dari daerah Talang, Dungkek dan 

dari daerah Jumiang sendiri 

d. Unit pengolahan Nepa, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Unit 

pengolahan ini pengadaan bahan bakunya berasal dari daerah Sokobeneh, 

Tamberru, Ketapang, Banyuates, Blukai dan daerah Nepa sendiri. 

Lokasi unit -unit diatas dipilih berdasarkan : 

a. Lokasi terletak berdsarkan dengan pengadaan bahan baku, sehingga 

ketersediaan bahan baku terjamin dan jarak antara unit pengolahan penyediaan 

bahan baku dekat, sehingga mempermudah jalanya kegiatan produksi perusahaan. 

b. Lokasi dekat dengan pemukiman penduduk, sehingga tenaga kerja mudah 

diperoleh, karena proses produksi pada perusahaan ini semi tradisonal, maka 

membutuhkan tenaga kerja yang ralatif banyak. Dengan pemilihan lokasi yang 

berdekatan dengan pemukiman penduduk sehingga perusahaan dapat menyerap 

tenaga di sekitar perusahaan juga dapat membantu megurangi angka pengangguran 

c. Lokasi berdekatan dengan jalan atau jalur transportasi memudahkan proses 

distribusi baik itu distribusi bahan baku yang dikirim dari tiap-tiap unit, maupun 

dkstribusi produk yang dihasilkan PT. Marinal Indoprima berupa ikan teri kering yang 

akan dikirim ke kantor pemasaran di Surabaya. 
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4.2.1 Sejarah Perusahaan 

PT. Madura Prima Interna atau bisa disingkat PT. MPI sebenarnya sudah ada 

sejak tahun 1991. Pendiri  munculnya PT. Madura Prima Interna (MPI) yaitu Ir.Khalis 

Esbe, berkat pengalamanya dari PT. Indorsa Central Choop Seafood (ICS) yang 

kemudian pada tanggal 5 Mei 1993 beliau mendirikan usaha sendiri yang terletak di 

Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenenep dan kemudian diberi nama 

PT. Madura Prima Interna. Dalam mendirikan PT. Madura Prima Interna Ir. Kholis 

Esbe dibantu oleh rekanya yang bernama Ir. Moh. Nadji, Pak Saidi dan Ir Lalam 

Salam. Didalam usahanya tersebut PT. Madura Prima Interna masih mengadakan 

hubungan dengan PT. Indorsa Central Choop Seafood (ICS),sedangkan modal 

untuk mendirikan perusahaan berasal dari modal sendiri (self finance). 

Pemberian nama PT. Madura Prima Interna didasarkan pada pulau Madura 

sebagai nama daerah dimana perusahaan berdiri dan secara keseluruhan PT. 

Madura Prima interna menunjukan keadaan perusahaan ini dimasa mendatang atau 

keinginan dan cita-cita dari PT. Madura Prima Interna, adapun arti dari masing-

masing kata adalah : Madura artinya lokasi PT. Madura Prima Interna yang terletak 

diwilayah Madura dan terletak di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten 

Sumenenep Provinsi Jawa Timur, Prima yang artinya agar upaya bidang usaha PT. 

Madura Prima Interna selalu jaya, Interna artinya agar supaya bidang usaha dari PT. 

Madura Prima Interna mampu menembus pasar Internasional. 

Pada tahun 2010 PT. Madura Prima Interna mengalami krisis finansial, maka 

diadakan penjualan saham secara besar-besaran dan kepemilikan diambil oleh 

pemilik saham tertinggi serta merubaha nama perusahaan dari PT. Madura Prima 

Interna menjadi PT. Marinal Indoprima dan masih tetap berdiri hingga saat ini serta 
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memproduksi dan mengekspor hasil perikanan yaitu ikan teri kering ke negara 

Jepang. 

Dalam mengembangkan produksinya PT. Marinal Indoprima mendirikan 

beberapa unit-unit pengolahan dapat dilihat di Tabel 3 : 

Tebel 8. Unit-unit pengolahan PT. Marinal Indoprima  

NO. Lokasi Unit Daerah Unit 

1. Kapedi Bluto 

2. Jumiang Pamekasan 

3. Paiton Probolinggo 

4. Nepa Sampang 

5. Poteran Sumenep 

6. Romben Sumenep 

7. Binding Pamekasan 

8 Lobuk Sumenep 

Sumber : Data PT. Marinal Indoprima  

PT. Marinal Indoprima mempunyai dua unit pengolahan yang prosesnya sampai 

siap ekspor, yaitu di Desa Kapedi sekaligus sebagai kantor cabang unit-unit PT. 

Marinal Indoprima yang lain dan Desa Jamiang yang dalam prosesnya sudah 

sampai pada proses finishing. Ikan teri dari setiap unit-unit PT. Marinal Indoprima 

setelah siap dan di packing di pusatnya yaitu PT. Marinal Indoprima Desa Kepedi 

kemudian dikirim ke Surabaya sebagai kantor pemasaran yang selanjutnya diekspor 

ke Jepang. 
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4.2.2 Visi dan Misi Perusahaan 

1. Visi Perusahaan 

      Menjadi perusahaan pengolahan dan eksporter hasil perikanan dan kelautan 

terbesar dan ternama di Indonesia serta diakui Internasioal yang di ridhoi Allah SWT. 

2. Misi Perusahaan 

      Senantiasa melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas produk serta 

penguasaan teknologi pengolahan hasil perikanan dan kelautan dengan senatiasa 

berfikir kreatif dan bertindak inovatif. 

4.2.3 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan suatu gambaran skematis mengenai hubungan 

kerjasama dari masing-masing manajer untuk mencapai suatu tujuan, PT. Marinal 

Indoprima dipimpin oleh seorang direktur yang dibantu general manager, dimana 

general manager dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh lima manager 

diantaranya : 

1. General Manager  

General Manager bertugas untuk memimpin pada setiap cabang perusahaan, 

dimana pemimpin bertugas memantau dan bertanggung jawab atas keberhasilan 

suatu produksi, adapun tugas lain dari general manager adalah sebagai perantara 

antara pemimpin cabang satu dengan cabang lainya, Mengatur dan memimpin 

jalannya perusahaan demi kemajuan dan kelangsungan perusahaan, Membuat dan 

menentukan garis kebijakan perusahaan jangka panjang, Bertanggung jawab 

terhadap perkembangan perusahaan terhadap pemegang saham. 

2. Manajer Sumber Daya Manusia (SDM)  

     Manajemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab terhadap perencanaan 

tenaga kerja, pengambilan atau perekrutan tenaga kerja, pengembangan tenaga 
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kerja, serta mengelola sistem pemberian upah atau kompensasi serta memberikan 

saran kepada manajer manajer lain tentang karyawan dari masing-masing bidang. 

Disamping itu, koordinator umum dan supervisor sumber daya manusia bertanggung 

jawab langsung kepada manajer sumber daya manusia  atas pembelian bahan baku 

diunit pengiriman (stuffing) produk akhir dikirim ke jasa pengiriman untuk diekspor. 

Selain itu manajer sumber daya manusia juga melakukan pengawasan terkait 

mengenai pengawasan terhadap penggunaan es batu, bensin, dan pengaturan atau 

pemeliharaan semua kendaraan perusahaan. 

3. Manajer Keuangan 

     Manajer keuangan bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap saldo kas, 

memeriksa pelaksanaan kegiatan akutansi, mengambil tindakan seperlunya dan 

menyelesaikan permasalahan serta mengawasi persediaan bahan baku, barang jadi 

dan bahan penunjang lainya. Selain itu, manajer keuangan bertugas untuk 

merencanakan dan mengendalikan fluktuasi cash flow terhadap bahan baku dan 

kebutuhan kas lainya. 

     Manajer keuangan dalam melakukan tugasnya dibantu oleh akuntan dan data 

yang merangkap sebagai administrasi gaji dan upah yang bertugas untuk 

melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan mulai dari penyusunan laporan 

keuangan diantaranya pengisian jurnal, jurnal diisi sesuai dengan laporan keuangan 

bulanan, sedangkan dalam tugas administrasi keuangan yang berkaitan dengan 

pembuatan kas bon, kwitansi, slip pembayaran dan pembayaran dari nota 

pembelian dibantu oleh kasir 

4. Manajer Produksi 

     Manajer produksi bertanggung jawab atas semua pengeluaran bahan baku 

ataupun bahan penunjang yang dibutuhkan bagian produksi, serta menganalisa dan 
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mengawasi kuslitas bahan baku. Dalam melakukan tugasnya manajer produksi 

dibantu oleh Inventory Control dan Quality Control Unit (QCU). Inventory Control  

harus mampu membuat perkiraan stock FG yang dikaitkan dengan rencana ekspor, 

sementara tugas dan tanggung jawab Quality Control Unit bertugas dalam 

pengawasan dan usul serta saran kepada pelaksanaan produksi jika pada suatu 

saat terjadi penyimpanan standar mutu. 

5. Manajer Pembelian 

     Manajer pembelian bertanggung jawab terhadap semua pengeluaran biaya yang 

digunakan oleh bawahanya dan dibuktikan dengan nota yang sah serta menjalin 

hubungan kerja sama dan komunikasi yang dengan para pemasok (suppliyer). 

Manajer pembelian dibantu oleh supervisor pembelian yang bertanggung jawab 

langsung kepada manajer pembelian terkait hasil pembelian bahan baku kepada 

administrasi pembelian untuk diproses lagi. Administrasi pembelian bertugas 

mencatat dan membuat hasil timbangan dalam nota timbang atas bahan baku yang 

telah masuk ke pabrik. Selain iru, administrasi pembelian berhak mengajukan usulan 

permintaan bahan penunjang dan bahan non-bahan baku yang dibutuhkan bagian 

pembelian. 

6. Manajer Pemasaran 

     Manajer pemasaran bertanggung jawab terhadap semua proses pendistribusian 

barang dari PT. Marinal Indoprima, mencatat banyaknya permintaan barang dari 

distributor. Serta menyampaikan semua kebutuhan dari Negara eksprtir kepada 

manajer prouksi, adapun bagan struktur organisasi PT. Marinal Indoprima di Desa 

Kapedi, Kecamatan Bluto adalah dapat dilihat ada gambar 2. Untuk melihat struktur 

organisasi pusat dapat dilihat pada lampiran 3 dan untuk struktur organisasi cabang 

Sumenep dapat dilihat pada Lampiran 3. 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi PT. Marinal Indoprima 
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`4.2.4 Jam Kerja dan Upah Karyawan 

Jam kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, yang dapat dilaksanakan 

siang hari atau malam hari, menurut pasal 77 ayat 1, UU No, 13/2003 mewajibkan 

setiap pengusaha melaksanakan ketentuan jam kerja. Adapun jam kerja yang di 

terapkan oleh PT. marinal Indoprima untuk karyawanya adalah sebagai berikut : 

 Hari Senin s/d Sabtu (8 jam Kerja x 6 hari = 48 jam/minggu) ; 

- Jam 08.00 - 12.00 WIB 

- Jam 12.00 - 13.00 WIB (istirahat) 

- Jam 13.00 - 16.00 WIB  

 Hari Jumat 

- Jam 08.00 - 11.00 WIB 

- Jam 11.00 - 13.00 WIB (istirahat) 

- Jam 13.00 - 16.00 WIB  

Yang dimaksud upah atau gaji adalah semua pemberian dalam bentuk uang 

atau sebuah apresiasi yang di berikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai 

imbalan atas kinerjanya. Besarnya upah di tentukan berdasarkan jenis pekerjaan 

yang di atur menurut status karyawan dan golongannya sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dalam perusahaan.  

PT.Marinal Indoprima memiliki banyak karyawan untuk proses produksi, dimana 

setiap karyawan bekerja dan di beri upah berdasarkan produk yang dapat dikerjakan 

dalam waktu sehari, adapun sistem pemberian upah adalah sebagai berikut : 

 Upah Buruh per hari : Rp 23.000/hari  

 Seminggu    : 23.000 x 6 hari waktu kerja = Rp 138.000/Minggu 

 Sebulan   : 23.000 x 25 hari waktu kerja = Rp 575.000/Bulan 
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Adapun UMK atau ( Upah minimum Kabupaten) di Kabupaten Sumenep, Madura, 

jawa Timur adalah Rp 1.253.500, hal ini sangatlah berbeda jauh dengan upah yang 

di dapatkan oleh karyawan di PT. Marinal Indoprima, namun hal ini dikarenakan 

perusahaan berorientasi pada bahan baku dimana ketika bahan baku berupa ikan 

teri sedang sedikit, maka karyawan yang dibutuhkan juga sedikit ketika bahan baku 

sedang banyak maka karyawan yang digunakan juga banyak, dan karyawan akan 

mendapatkan bonus upah dan lembur dari hasil produk yang mampu dihasilkan dari 

proses produksi oleh setiap karyawan. 

 
4.2.5 Proses Produksi 

Proses produksi merupakan kegiatan atau proses mengubah bahan baku 

menjadi bermacam-macam hasil produk (bahan jadi) sehingga mempunyai nilai 

tambah . Proses produksi terdiri atas beberapa bagian proses, dimana saling 

berhubungan. Proses tersebut mulai dari pembelian bahan baku sampai pengiriman 

hasil produksi. Proses produksi di PT. Marinal Indoprima adalah sebagai berikut : 

a. Persiapan bahan baku  

Bahan baku yang digunakan di PT. Marinal Indoprima adalah ikan teri basah dan 

kering. Bahan baku ikan teri basah diperoleh dari nelayan setempat dan juga 

beberapa wilayah seperti daerah lobuk, Dungkek, Kabupaten Sumenep, Kabupaten 

Pamekasan, Paiton, Kabupaten Probolinggo, Desa Jumiang dan Talang Pademawu. 

Pada setiap wilayah difasilitasi dengan tempat perebusan ikan teri di setiap 

pengoperasianya disesuaikan dengan jumlah ikan yang dapat dihasilkan oleh tiap-

tiap wilayah. Jika jumlah ikan yang diperoleh cukup banyak maka perebusan 

dilakukan di masing-masing wilayah namun apabila ikan yang dihasilkan sedikit 

maka perebusan akan dilakukan di PT. Marinal Indoprima Desa Kapedi. Tingkat 
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kesegaran bahan baku dilihat dari warna ikan teri itu sendiri, jika warna ikan putih 

bening maka, harga yang ditawarkan lebih mahal namun jika warna ikan kuning dan 

merah, maka harga yang ditawarkan lebih murah. Untuk penentuan grade 

ditentukan seteah proses perebusan yang dilakukan di perusahaan 

Bahan tambahan digunakan untuk menambah bahan dalam proses produksi 

dimana PT. Marinal Indoprima menambahkan garam non yodium, dimana garam 

berfungsi untuk mengawetkan ikan teri yang akan direbus kemudian di jemur, 

adapun penambahan garam dapat pula di tentukan atau atas permintaan dari buyer 

yaitu Jepang. 

b. Pencucian 

Proses selanjutnya adalah pencucian, dimana tujuan dari pencucian disini 

adalah untuk menghilangkan kotoran yang menempel atau terbawa ketika nelayan 

menangkap ikan teri di laut lepas. Pencucian yang dilakukan di PT. Marinal 

Indoprima dengan cara meletakan ikan ke dalam bak yang berbentuk balok atau bak 

air dengan beralaskan keramik yang berukuran 50 X 50 cm yang kemudian 

mencucinya hingga bersih dan memasukan sebanyak 2 - 3 kg kedalam keranjang 

karet berlubang dan mengguyuri kembali dengan air sumur sampai ikan teri benar-

benar bersih. 

c. Perebusan dan Penggaraman 

Proses selanjutnya adalah proses perebusan, dimana saat proses perebusan di 

tambahkan garam non yodium yang berfungsi sebagai pengawet alami ikan teri. 

Saat proses perebusan air mendidih akan mengencerkan larutan garam dan larutan 

garam akan meresap kedalam daging ikan teri. Komposisi air yang dimasukan 

kedalam tempat perebusan adalah sebanyak 250 mL yang dicampurkan 15 kg 

garam non yodium, lalu direbus hingga mendidih. Campuran 250 mL air dan 15 kg 
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garam digunakan untuk merebus ikan sebanyak 5kwintal dan ciri-ciri ikan yang 

memiliki kualitas yang baik dalah ikan mengapung di permukaan air dan berwarna 

putih cerah. 

d. Pengeringan 

Proses selanjutnya adalah proses pengeringan, dimana fungsi proses 

pengeringan adalah untuk menurunkan kadar air yang ada di dalam daging ikan 

sehingga bakteri tidak akan berkembang dan ikan akan awet untuk di ekspor ke 

Jepang. Pengeringan menggunakan bantuan cahaya matahari dimana maksimalnya 

pengeringan ikan dipengaruhi oleh cuaca. 

Ikan teri yang sudah direbus diletakan diatas alat yang bernama sanoko 

(keranjang berbentuk persegi) yang di letakan di luar perusahaan di bawah panas 

terik sinar matahari. Pengeringan ikan teri yang maksimal adalah selama 12 jam 

apabila cuaca tidak mendukung ikan yang tidak sempurna dikeringkan akan 

dimasukan kedalam cold storage dan akan di keringkan besok harinya. Pengeringan 

ikan dilakukan hingga kadar air mencapai 33-36 % dengan menggunakan uji kadar 

air, setelah proses pengeringan dilakukan atau dapat ditentukan grade dari ikan teri 

adapun grade ikan teri yang baik untuk grade A yaitu : kadar garam ≤ 6% berwarna 

putih bersih atau ikan berwarna bening, untuk grade B yaitu > 6%, berwarna merah, 

dan kuning. 

e. Sortir 

Sortir dilakukan untuk memisahkan ikan teri nasi berdasarkan mutu, dan kotoran 

yang masih tertangkap. Kegiatan sortir  masih mengandalkan tenaga manusia 

dengan kemampuan perorangan dimana target dalam sehari adalah 5kg, namun 

apabila tenaga kerja dapat menyortir lebih dari 5 kg maka akan diberi bonus. 

Penentuan mutu PT Marinal Indoprima digolongkan menjadi 2 yaitu ikan teri kualitas 
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ekspor dan ikan teri kualitas lokal. untuk ikan teri kualitas ekspor adalah teri nasi 

(Stelephorus sp) sedangkan untuk ikan teri kualitas  lokal dapat dilihat pada Tabel 4  

Tabel 9. Jenis ikan teri untuk pasar lokal 

Jenis Ikan Teri Ciri-Ciri 

Teri macan Terdapat bintik hitam di seluruh tubuh ikan 

Teri cemmi Perut ikan berwarna kuning 

Teri ekor merah Terdapat warna merah pada ekor ikan 

Teri perut merah Perut berwarna merah 

Teri cocot Mulut ikan condong ke depan 

Teri padi Berwarna putih kecil 

Sumber : Data PT.Marinal Indoprima 

f. Sizing 

Sizing bertujuan untuk mengelompokan ikan teri berdasarkan ukuran, untuk 

sizing PT. Marinal Indoprima menggunakan mesin yang memiliki blower atau kipas 

besar dimana prinsipnya, semakin ringan teri yang terkena blower maka jatuhnya 

teri akan semakinn jauh, sedangkan semakin dekat maka ikan memiliki bobot yang 

cukup berat, hal ini akan dilakukan berkali-kali untuk mendapatkan ukuran yang 

sesuai, adapun penggolongan ukuran ikan teri adalah sebagai berikut : 

 Size M  : ukuranya 2,5 - 3 cm 

 Size S1 : ukuranya 2 - 2,5 cm 

 Size S  : ukuranya 1 - 2 cm 

 Size SS : ukuranya 0,5 - 1 cm 
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     Setelah ikan teri dikelompokan berdasarkan ukuran, selanjutnya ikan 

ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik seberat 8kg.  

a. Checking (Sortir 2) 

     Checking 2 bertujuan memastikan kembali apakah proses sortir pertama 

dilakukan dengan baik, dan untuk melihat apakah terdapat kotoran yang lolos pada 

proses sortir dan sizing. 

b. Metal Detecting  

     Metal detecting bertujuan untuk memeriksa ada tidaknya logam yang 

menempel pada ikan, dimana untuk memeriksanya digunakan alat yang bernama 

metal detector. 

c. Packing (Pengemasan) 

     Pengemasan di PT. Marinal Indoprima menggunakan pengemasan primer 

dan sekunder. Kemasan sekunder menggunakan master cartoon seberat0,535 kg 

yang dilapisi kemasan primer menggunakan jensi plastic polietilin seberat 0,6 - 0,56 

kg, dengan tujuan agar ikan yang dimasukan kedalam master cartoon tidak 

berceceran. Berat total ikan teri yang dikemas sebesar 6 kg, pengemasan bertujuan 

agar memudahkan didalam permintaan pasar berdasarkan pengelompokan ukuran. 

d. Storage ( Penyimpanan) 

     Ikan yang sudah dikemas dimasukan ke dalam cold storage atau lemari 

pendingin berukuran besar berbentuk ruangan dengan suhu - 10  . Lantai cold 

storage dilapisi kayu agar kardus tidak bersentuhan langsung dengan lantai yang 

akan menyebabkan kerusakan kardus. 
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e. Stuffing ( Pengiriman) 

     Pengiriman barang yang dilakukan PT. Marinal Indoprima menggunakan box 

pengangkut dimana didalamnya dilengkapi lemari pendingin agar kualitas produk 

ikan teri selama pengiriman tidak mengalami penurunan mutu produk, untuk 

kapasitas truck pengangkut adalah 1450 master cartoon dengan berat satu master 

cartoon adalah 6,05 kg. Pengiriman akan dilanjutkan ke kantor pusat yang berada di 

Surabaya yang kemudian akan dipasarkan dan diekspor ke Jepang.  

 
4.3 Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui penyebaran data kepada seluruh 

karyawan di PT. Marinal Indoprima, desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten 

Sumenep, Madura, Jawa Timur yang dijadikan responden maka dapat diketahui 

karakteristik berdasarkan usia, jenis kelamin, status pernikahan, masa kerja dan 

pendidikan adapaun hasil dari pengumpulan data didapat hasil sebagai berikut : 

4.3.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui penyebaran data kepada seluruh 

karyawan di PT. Marinal Indoprima, desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten 

Sumenep, Madura, Jawa Timur dan di dapatkan hasil pengisian identitas responden 

menurut usia karyawan dan di dapatkan data sebagai berikut : 
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Tabel 10. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Julmlah (karyawan) Presentase 

1. < 20 tahun 0 0 % 

2. 20 - 30 tahun 16 31,37 % 

3. 31 - 40 tahun 28 54,90% 

4. 41 - 50 tahun 7 13,73% 

5. > 50 tahun 0 0 % 

Total 51 100 % 

Sumber : Data Olahan 2016 

Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa responden yang terbesar adalah 

responden dengan usia 31-40 sebesar 54,90 % sedangkan untuk usia < 20 tahun 

dan > 50 tahun tidak ada atau jumlahnya 0. 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa usia kerja rata-rata di karyawan di PT. 

Marinal Indoprima, desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Madura, 

Jawa Timur memilki karyawan dengan rata-rata usia produktif namun yang perlu 

diperhatikan adalah usia 40-50 tahun dimana seharusnya perusahaan dapat 

merekrut tenaga kerja yang lebih muda dan memilki usia produktif. 

 
4.3.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui penyebaran data kepada seluruh 

karyawan di PT. Marinal Indoprima, desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten 

Sumenep, Madura, Jawa Timur dan di dapatkan hasil pengisian identitas responden 

menurut jenis kelamin dan di dapatkan data sebagai berikut : 
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Tabel 11. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Julmlah (karyawan) Presentase 

1. Laki-laki 18 35,30 % 

2. Perempuan 33 64,70 % 

Total 51 100 % 

Sumber : Data Olahan 2016 

Berdasarkan Tabel 10 dapat diketahui bahwa responden yang terbesar menurut 

Jenis kelamin adalah responden dengan jenis kelamin perempuan dengan jumlah 33 

orang dan presentase sebesar 64,70 % sedangkan untuk jenis kelamin laki-laki 

adalah 18 orang dengan presentase 35,30 %. 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin rata-rata karyawan di 

PT. Marinal Indoprima, desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, 

Madura adalah perempuan, karena proses produksi banyak melibatkan karayawan 

wanita dalam memilih serta memisahkan jenis ikan teri dan ukuranya, perempuan 

memiliki ketelitian yang tinggi sehingga rata-rata karyawan adalah perempuan, 

sedangkan laki-laki banyak bekerja menggunakan fisik di dalam perusahaan atau 

sebagai penanggung jawab dalam produksi. 

 
4.3.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan 

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui penyebaran data kepada seluruh 

karyawan di PT. Marinal Indoprima, desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten 

Sumenep, Madura, Jawa Timur dan di dapatkan hasil pengisian identitas responden 

menurut jenis status pernikahan dan di dapatkan data sebagai berikut : 

 

 



62 
 

Tabel 12. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan 

No Status Pernikahan Julmlah (karyawan) Presentase 

1. Menikah 44 86,27 % 

2. Belum Menikah 7 13,73 % 

Total 51 100 % 

Sumber : Data Olahan 2016 

Berdasarkan Tabel 11 dapat diketahui bahwa responden yang terbesar menurut 

status pernikahan adalah responden dengan status menikah dengan jumlah 44 

orang dengan presentase sebesar 86,27 % sedangkan untuk responden dengan 

status belum menikah adalah 7 orang dengan presentase 13,73 %. 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa status pernikahan rata-rata karyawan 

di PT. Marinal Indoprima, desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, 

Madura adalah kebanyakan sudah menikah, dimana dengan presentase usia yang 

sudah matang maka wajar dan dengan status pernikahan dimana seseorang akan 

lebih bertanggung jawab dalam pekerjaanya, sebab dengan status pernikahan 

seorang karyawan akan bekerja lebih giat dan penuh tanggung jawab untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangganya, namun bukan berarti seorang yang belum 

menikah tidak memiliki tanggung jawab akan pekerjaanya karena biasanya 

seseorang yang belum menikah masih memenuhi suatu kebutuhan untuk dirinya 

sendiri. 

 
4.3.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui penyebaran data kepada seluruh 

karyawan di PT. Marinal Indoprima, desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten 
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Sumenep, Madura, Jawa Timur dan di dapatkan hasil pengisian identitas responden 

menurut masa kerja dan di dapatkan data sebagai berikut : 

Tabel 13. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

No Masa kerja Julmlah (karyawan) Presentase 

1. 1 - 5 tahun 18 35,29 % 

2. 6 - 10 tahun 23 45,09 % 

3. 11 - 20 tahun 10 19,62 % 

4. 21 - 30 tahun 0 0 % 

5. 31 - 40 tahun 0 0 % 

Jumlah 51 100 % 

Sumber : Data Olahan 2016 

Berdasarkan Tabel 12 dapat diketahui bahwa responden yang terbesar menurut 

masa kerja adalah responden dengan masa kerja 6-10 tahun dengan jumlah 23 

orang dengan presentase sebesar 45,09 % sedangkan untuk responden dengan 

masa kerja diatas 20 tahun sebesar 0 atau tidak ada, untuk masa kerja 1-5 tahun 

sebanyak 18 orang dengan presentase 35,29% dan untuk masa kerja 11-20 tahun 

sebanyak 10 orang dengan presentase sebesar 19,62%. 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa masa kerja rata-rata karyawan di PT. 

Marinal Indoprima, desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Madura 

adalah 6 - 10 tahun dimana perusahaan masih tetap mempertahankan karyawan 

dengan usia matang dan memiliki kinerja yang baik walaupun usia tidak lagi muda, 

sedangkan karyawan yang bekerja selama 1-5 tahun adalah karyawan yang baru 

sebab menurut sejarah perusahaan berdiri atau kembali berkembang pada tahun 

2010 dan membutuhkan karyawan baru sedangkan untuk usia kerja 11 - 20 tahun 

adalah karyawan yang masih bekerja dari perusahaan masih belum bernama PT. 
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Marinal Indoprima perusahaan masih mempertahankan karena kinerja yang masih 

baik dan loyalitas yang tinggi pada perusahaan. 

 
4.3.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui penyebaran data kepada seluruh 

karyawan di PT. Marinal Indoprima, desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten 

Sumenep, Madura, Jawa Timur dan di dapatkan hasil pengisian identitas responden 

menurut pendidikan karyawan dan di dapatkan data sebagai berikut : 

Tabel 14 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Julmlah (karyawan) Presentase 

1. SD 11 21,56 % 

2. SMP 19 37,25 % 

3. SMA/SMK 20 39,21 % 

4. D1 1 1,98 % 

5. S1 0 0 % 

6. S2 0 0 % 

Jumlah 51 100 % 

Sumber : Data Olahan 2016 

Berdasarkan Tabel 13 dapat diketahui bahwa responden yang terbesar menurut 

pendidikan adalah responden dengan lulusan SMA/SMK dengan jumlah 19 orang 

dengan presentase sebesar 39,21 %,sedangkan untuk responden dengan lulusan 

terkecil adalah D1 dimana hanya 1 orang dengan presentase 1,98 % dan untuk 

selanjutnya karyawan dengan lulusan SMP sebanyak 19 orang dengan presntase 

37,25 % dan lulusan SD sebanyak 11 orang dengan presentase 21,56 %. 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan rata-rata karyawan di PT. 

Marinal Indoprima, desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Madura 

adalah sampai pada SMP/SMK dimana berdasarkan data kependudukan di Desa 
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Kapedi dalam hal pendidikan sangatlah rendah dimana jumlah yang tidak sekolah 

sangatlah tinggi, namun perusahaan menerapkan minimal pendidikan bagi karyawan 

adalah lulusan SD sebab perusahaan membutuhkan karyawan buruh yang sangat 

besar dalam mengolah hasil perikanan berupa ikan teri. 

4.4 Deskripsi Variabel 
4.4.1 Gaya Kepemimpinan di PT. marinal Indoprima 
 

Tabel 15.  Jawaban Responden Tentang Gaya Kepemimpinan 
 

No Indikator 

Skor 

Jumlah 
Rata-

Rata STS TS N S SS 

1 

 

Kepemimpinan 

Otoriter 

X1.1 11 37 3 0 0 94 1,843 

X1.2 21 26 4 0 0 85 1,666 

X1.3 20 29 2 0 0 84 1,647 

X1.4 11 36 4 0 0 95 1,862 

X1.5 9 39 3 0 0 99 1,941 

2 

 

Kepemimpinan 

Demokratis 

X1.6 0 0 3 30 18 219 4,294 

X1.7 0 0 5 21 25 224 4,392 

X1.8 0 0 2 28 21 223 4,372 

X1.9 0 0 3 38 10 211 4,137 

X1.10 0 0 5 36 10 209 4,098 

3 
Kepemimpinan 

Bebas 

X1.11 27 20 2 2 0 73 1,431 

X1.12 15 32 4 0 0 91 1,784 

X1.13 16 32 3 0 0 89 1,745 

X1.14 16 30 5 0 0 91 1,784 

X1.15 22 22 7 0 0 87 1,705 

Sumber: data olahan, 2016 
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kepemimpinan sebagai suatu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang-

orang agar bekerja bersama-sama menuju suatu tujuan tertentu yang mereka 

inginkan bersama. Dengan kata lain, kepemimpinan adalah kemampuan 

mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan kelompok tersebut.  

Tanggapan responden sebagaimana didapatkan dari hasil kusioner dan 

wawancara dengan karyawan PT. Marinal Indoprima  di dapatkan hasil bahwa gaya 

kepemimpinan yang diterapkan di perusahaan adalah gaya kepemimpinan 

demokratis dapat dilihat dari tabel hasil jawaban responden untuk rata rata jawaban 

bahwa gaya kepemimpinan demokrasi sebasar 4 dengan nilai X1.6  = 4,294, X1.7= 

4,392, X1.8= 4,372, X1.9 = 4,137, X1.10 = 4,098. Dimana gaya kepemimpinan 

demokratis adalah gaya kepemimpinan yang di inginkan oleh karyawan sebab 

karyawan menginginkan pemimpin yang selalu memberikan ilmunya, mau berdiskusi 

dalam mengambil keputusan dengan karyawanya dan selalu bertanggung jawab 

atas kebijakan yang dibuatnya. 

Menurut Fatmasari (2012), Gaya kepemimpinan demokratis yakni suatu gaya 

kepemimpinan yang menitik beratkan pada kemampuan untuk menciptakan moral 

dan kemampuan untuk menciptakan kepercayaan atau bisa juga Gaya 

kepemimpinan demokratis adalah pola tingkah laku yang dirancang untuk 

mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

Menurut Sari (2013), menyatakan bahwa seorang pemimpin yang efektif adalah 

seorang yang mampu menampilkan dua fungsi penting, yaitu fungsi tugas dan fungsi 

pemeliharaan. Fungsi tugas berhubungan dengan segala sesuatu yang harus 

dilaksanakan untuk memilih dan mencapai tujuan-tujuan secara rasional, tugas-

tugas tersebut antara lain menciptakan kegiatan, mencari informasi, memberi 
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informasi, memberikan pendapat, menjelaskan, mengkoordinasikan, meringkaskan, 

menguji kelayakan, mengevaluasi, dan mendiagnosis 

 
4.4.2 Motivasi Kerja di PT. marinal Indoprima 

Tabel 16.  Jawaban Responden Tentang Motivasi 
 

No Indikator 
Skor 

Jumlah 
Rata-

Rata STS TS N S SS 

1 Motivasi Instrinsik 

X2.1 0 0 0 30 21 225 4,411 

X2.2 0 0 0 30 21 225 4,411 

X2.3 0 0 0 38 13 217 4,254 

X2.4 2 18 5 21 5 162 3,107 

2 Motivasi Ekstrinsik 

X2.5 0 0 0 40 11 175 3,434 

X2.6 0 24 10 14 3 149 2,921 

X2.7 0 0 0 40 11 175 3,431 

X2.8 3 12 12 24 12 219 4,294 

Sumber: data olahan, 2016 

Motivasi atau dorongan kerja karyawan adalah kemauan kerja karyawan yang 

timbulnya karena adanya dorongan dari dalam pribadi karyawan yang bersangkutan 

sebagai hasil integrasi keseluruhan dari pada kebutuhan pribadi, pengaruh 

lingkungan fisik maupun pengaruh lingkungan sosial dimana kekuatanya tergantung 

daripada proses pengintegrasian tersebut. 

Tanggapan responden sebagaimana didapatkan dari hasil kusioner dan 

wawancara dengan karyawan PT. Marinal Indoprima dapat dilihat dari tabel hasil 

jawaban responden untuk rata rata jawaban bahwa Motivasi sebasar 4 dengan nilai 
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X2.1=4,411, X2.2=4,411,  X2.3=4,254, X2.4=3,107. Di dapatkan hasil bahwa motivasi 

intrinsik lebih mendominan daripada motivasi ekstrinsik hal ini karena karyawan 

memotivasi dirinya sendiri akan pekerjaan sedangkan untuk motivasi ekstrinsik hal 

yang belum atau kurang di dapatkan oleh karyawan adalah upah yang diberikan 

perusahaan yang dirasa masih kurang oleh karyawan sebab upah yang diperoleh 

kurang dari UMK (Upah Minimum Kabupaten) sebesar Rp 1.253.500 , serta 

kurangnya rasa aman dan nyaman di dalam perusahaan yang harus di perhatikan 

oleh perusahaan. 

Menurut George dan Jones dalam Riniwati (2011), motivasi di bagi menjadi 2 

yaitu  Motivasi eksentrik dan motivasi ekstrinsik dimana motivasi ekstrinsik adalah 

perilaku yang dibentuk untuk kebutuhan berkaitan dengan materi dan penghargaan 

sosial. Motivasi ekstrinsik menyangkut kebutuhan yang tingkatnya lebih rendah 

(upah yang tinggi, keamanan kerja, keuntungan kerja, status dan kontak sosial) 

sedangkan motivasi Intrinsik adalah perilaku yang dibentuk untuk kepentingan 

sendiri misalnya memberi rasa berprestasi. Motivasi intrinsik juga dihubungkan 

dengan hirarki kebutuhan masnusia, maka menyangkut kebutuhan tingkat  lebih 

tinggi (ketertarikan terhadap pekerjaan, tertantang pada pekerjaan, belajar hal baru, 

membuat kontribusi penting, memanfaatkan potensi kerja, tanggung jawab dan 

kreatif). 

Menurut Anoraga (2013), menyatakan bahwa setiap tindakan manusia 

mempunyai suatu tujuan/motivasi baik itu disadari maupun tidak disadari/spontanitas 

yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan yang bersangkutan. Demikian pula 

setiap pekerjaan atau kegiatan karyawan mempunyai suatu motivasi misalnya dia 

mengharapkan gaji/penghasilan, kepuasan pribadi dari hasil kerjanya, peningkatan 

status atau promosi, penghargaan dari karyawan sejawat, dari atasanya dan lain-
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lain. Motivasi atau dorongan kerja karyawan adalah kemauan kerja karyawan yang 

timbulnya karena adanya dorongan dari dalam pribadi karyawan yang bersangkutan 

sebagai hasil integrasi keseluruhan dari pada kebutuhan pribadi, pengaruh 

lingkungan fisik maupun pengaruh lingkungan sosial dimana kekuatanya tergantung 

daripada proses pengintegrasian tersebut 

4.4.3 Karakteristik Pribadi Karyawan di PT. marinal Indoprima 

Tabel 17.  Jawaban Responden Tentang Karakteristik Pribadi Karyawan 

Sumber: data olahan, 2016 

Selain sumber daya manusia sebagai salah satu unsur yang sangat menentukan 

keberhasilan suatu organisasi,disisi lain juga sebagai mahluk yang mempunyai 

pikiran, perasaan, kebutuhan dan harapan-harapan tertentu. Hal ini sangat 

memerlukan perhatian tersendiri karena faktor-faktor tersebutakan mempengaruhi 

prestasi, dedikasi dan loyalitas serta kecintaan terhadap pekerjaan dan 

oraganisasinya 

No Indikator  
Skor 

Jumlah 
Rata-

Rata STS TS N S SS 

1 
Sopan dalam 

berpakaian 
X3.1 0 3 1 35 12 209 4,098 

2 Disiplin waktu  X3.2 0 6 4 33 8 196 3,843 

3 Bekerja fisik X3.3 0 0 26 25 8 218 4,274 

4 
Belajar untuk 

Pekerjaanya 
X3.4 0 1 1 27 22 223 4,372 

5 

Bersosialisasi 

dan 

berkomunikasi 

X3.5 0 11 1 27 13 198 3,882 
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Karakteristik Pribadi adalah suatu sifat, watak atau kepribadian yang khas dari 

seseoranng, dimana baik buruknya setiap individu tergantung dari bagaimana 

seseorang mengaplikasikan dalam kehidupanya 

Tanggapan responden sebagaimana didapatkan dari hasil kusioner dan 

wawancara dengan karyawan PT. Marinal Indoprima  dapat dilihat dari tabel hasil 

jawaban responden untuk jawaban dengan nilai rata rata terbesar adalah  X3.4 = 

4,372 dimana karyawan mau belajar dari televisi atau membaca untuk pekerjaanya, 

sedangakan nilai rata rata terkecil adalah X3.2 = 3,843 dengan indikator disiplin kerja, 

hal ini dapat dilihat karena karyawan masuk kerja pukul 8.00 WIB namun 

kebanyakan karyawan tidak disiplin akan waktu kerjanya sehingga banyak karyawan 

datang dengan waktu telat 15-20 menit, dan nilai rata rata terkecil berikutnya adalah 

X3.5 = 3,882 dengan indikator sosialisasi antar karyawan, karena pekerjaan yang 

mengharuskan ketelitian dan kedisiplinan maka jarang dari karyawan yang dapat 

mengobrol serta saling bersosialisasi. 

Salah satu cara untuk memahami sifat-sifat manusia ialah dengan menganalisis 

kembali prinsip-prinsip dasar yang merupakan salah satu bagian dari manusia. 

Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut (1) manusia berbeda 

perilakunya karena kemampuanya tidak sama, (2) manusia memiliki kebutuhan yang 

berbeda, (3) orang berfikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang 

bagaimana bertindak, (4) seseorang memahami lingkunganya dengan hubunganya 

dalam pengalaman masa lalu dan kebutuhanya, (5) seseorang itu mempunyai 

reaksi-reaksi senang ata tidak senang, dan (6) banyak faktor yang menentukan 

sikap dan perilaku seseorang, sehingga kelompok variabel yang menjelaskan 

perbedaan individu dalam perilaku dan kinerja diklasifikasikan sebagai kemampuan 

dan keterampilan, latar belakan dan demografis (Rivai dan Mulyadi,2009) 
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4.4.4 Kepuasan  Kerja di PT. marinal Indoprima 

Tabel 18.  Jawaban Responden Tentang Kepuasan Kerja 
 

Sumber: data olahan, 2016 

Kepuasan kerja merupakan suatu sarana untuk menuju ke arah terpenuhinya 

kepuasan pribadi dengan jalan memperoleh kekuasaan dan menggunakan 

kekuasaan itu terhadap orang lain. Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal 

yang bersifat individual. Setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang 

berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku pada dirinya 

Tanggapan responden sebagaimana didapatkan dari hasil kusioner dan 

wawancara dengan karyawan PT. Marinal Indoprima  di dapatkan hasil bahwa 

kepuasan kerja yang paling besar adalah pekerjaan yang sesuai dengan keahlianya, 

nyaman akan lingkungan kerjanya, puas akan pendapat yang dihargai serta rekan 

kerja yang baik hal ini berbanding terbalik dengan kepuasan akan upah yang 

diperoleh dan jabatan yang tidak didapatkan. 

No Indikator 
Skor 

Jumlah 
Rata-

Rata STS TS N S SS 

1 

Promosi sudah 

sesuai dengan 

kinerja 

Y1 25 23 3 0 0 80 1,568 

2 Upah yang sesuai Y2 19 27 5 0 0 88 1,725 

3 
Menjalin 

hubungan baik 
Y3 0 0 6 25 20 218 4,274 

4 Kemampuan kerja Y4 0 0 5 33 13 212 4,156 

5 
Nyaman dan 

aman 
Y5 0 0 5 25 21 220 4,313 

6 

Dihargai dalam 

mengungkapkan 

pendapat 

Y6 0 1 9 21 20 213 4,107 
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 Menurut Rashidi dalam Bayhaqi (2010), mendefinisikan kepuasan kerja 

sebagai satu acuan dari orientasi yang efektif seseorang pegawai terhadap peranan 

mereka pada jabatan yang dipegangnya saat ini. Sikap yang positif terhadap 

pekerjaan secara konsepsi dapat dinyatakan sebagai kepuasan kerja dan sikap 

negatif terhadap pekerjaan sama dengan ketidakpuasan. apa yang membuat orang-

orang menginginkan dan menyenangi pekerjaan, apa yang membuat mereka 

bahagia dalam pekerjaannya atau keluar dari pekerjaanya. 

 
4.5 Uji validitas  

Menurut Sugiono (2008), validitas merupakan derajad ketepatan antara data 

yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti, 

dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang 

dialporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek 

penelitian. Adapun hasil validitas dari setiap variabel gaya kepemimpinan, motivasi, 

karakteristi pribadi dan kepuasan kerja adalah sebagai berikut : 

4.5.1 Hasil Uji validitas Variabel Gaya Kepemimpinan (X1)  

Dari hasil kusioner yang telah disebar maka selanjutnya akan diuji apakah 

kusioner valid atau tidak, Uji validitas pada penelitian ini menggunakan IBM SPSS 

20 For windows. Menurut Sugiono (2008), terdapat syarat minimum untuk dianggap 

memenuhi syarat yaitu r = 0,3 jadi apabila kolerasi antara butir dengan skor total 

kurang dari 0,3 maka butir dalam instrument tersebut dinyatakan tidak valid. adapun 

hasil uji validitas dari variabel gaya kepemimpinan keseluruhanya lebih dari 0,3 dan 

dikatan valid dapat dilihat pada Tabel 14. 
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Tabel 19. Uji validitas (X1) Gaya kepemimpinan 

Item Validitas Kesimpulan 

Kolerasi Sig. 

 

 

 

 

 

(X1) 

Gaya 

kepemimpinan 

X1.1.1 0,718 0,00 Valid 

X1.1.2 0,617 0,00 Valid 

X1.1.3 0,698 0,00 Valid 

X1.1.4 0,718 0,00 Valid 

X1.1.5 0,680 0,00 Valid 

X1.1.6 0,661 0,00 Valid 

X1.1.7 0,531 0,00 Valid 

X1.1.8 0,761 0,00 Valid 

X1.1.9 0,568 0,00 Valid 

X1.1.10 0,664 0,00 Valid 

X1.1.11 0,596 0,00 Valid 

X1.1.12 0,654 0,00 Valid 

X1.1.13 0,707 0,00 Valid 

X1.1.14 0,583 0,00 Valid 

X1.1.15 0,632 0,00 Valid 

Sumber : Data Primer (IBM SPSS 20 For Windows), 2016 

4.5.2 Hasil Uji validitas Variabel Motivasi (X2)  

Dari hasil kusioner yang telah disebar maka selanjutnya akan diuji apakah 

kusioner valid atau tidak, Uji validitas pada penelitian ini menggunakan IBM SPSS 

20 For windows. Menurut Sugiono (2008), terdapat syarat minimum untuk dianggap 

memenuhi syarat yaitu r = 0,3 jadi apabila kolerasi antara butir dengan skor total 

kurang dari 0,3 maka butir dalam instrument tersebut dinyatakan tidak valid. adapun 

hasil uji validitas dari variabel motivasi keseluruhanya lebih dari 0,3 dan dikatan 

valid, dapat dilihat pada Tabel 15. 

 

 



74 
 

Tabel 20. Uji validitas (X2) Motivasi 

Item Validitas Kesimpulan 

Kolerasi Sig. 

 

 

(X2) 

Motivasi 

X1.2.1 0,636 0,00 Valid 

X1.2.2 0,480 0,00 Valid 

X1.2.3 0,536 0,00 Valid 

X1.2.4 0,646 0,00 Valid 

X1.2.5 0,743 0,00 Valid 

X1.2.6 0,589 0,00 Valid 

X1.2.7 0,514 0,00 Valid 

X1.2.8 0,579 0,00 Valid 

Sumber : Data Primer (IBM SPSS 20 For Windows), 2016 

4.5.3 Hasil Uji validitas Variabel Karakteristik Pribadi (X3) 

Dari hasil kusioner yang telah disebar maka selanjutnya akan diuji apakah 

kusioner valid atau tidak, Uji validitas pada penelitian ini menggunakan IBM SPSS 

20 For windows. Menurut Sugiono (2008), terdapat syarat minimum untuk dianggap 

memenuhi syarat yaitu r = 0,3 jadi apabila kolerasi antara butir dengan skor total 

kurang dari 0,3 maka butir dalam instrument tersebut dinyatakan tidak valid. adapun 

hasil uji validitas dari variabel karakteristik pribadi keseluruhanya lebih dari 0,3 dan 

dikatan valid, dapat dilihat pada Tabel 16. 
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Tabel 21. Uji validitas (X3) Karakteristik Pribadi 

Sumber : Data Primer (IBM SPSS 20 For Windows), 2016 

4.5.4 Hasil Uji validitas Variabel Kepuasan Kerja (Y) 

Dari hasil kusioner yang telah disebar maka selanjutnya akan diuji apakah 

kusioner valid atau tidak, Uji validitas pada penelitian ini menggunakan IBM SPSS 

20 For windows. Menurut Sugiono (2008), terdapat syarat minimum untuk dianggap 

memenuhi syarat yaitu r = 0,3 jadi apabila kolerasi antara butir dengan skor total 

kurang dari 0,3 maka butir dalam instrument tersebut dinyatakan tidak valid. adapun 

hasil uji validitas dari variabel kepuasan kerja keseluruhanya lebih dari 0,3 dan 

dikatan valid, dapat dilihat pada Tabel 17 . 

 

 

 

 

 

 

 

Item Validitas Kesimpulan 

Kolerasi Sig. 

 

(X3) 

Karakteristik 

Pribadi 

X1.3.1 0,606 0,00 Valid 

X1.3.2 0,648 0,00 Valid 

X1.3.3 0,734 0,00 Valid 

X1.3.4 0,720 0,00 Valid 

X1.3.5 0,674 0,00 Valid 
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Tabel 22. Uji validitas (Y) Kepuasan Kerja 

Item Validitas Kesimpulan 

Kolerasi Sig. 

(Y) 

Kepuasan 

Kerja 

Y1.1 0,757 0,00 Valid 

Y1.2 0,842 0,00 Valid 

Y1.3 0,833 0,00 Valid 

Y1.4 0,684 0,00 Valid 

Y1.5 0,813 0,00 Valid 

Y1.6 0,605 0,00 Valid 

Sumber : Data Primer (IBM SPSS 20 For Windows), 2016 

4.6 Uji Reliabilitas 
4.6.1 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja dan 

Karakteristik Pribadi Karyawan (X1,X2,X3) 
 
Menurut Sugiono (2008), reliabilitas berkenaan dengan derajad konsistensi dan 

stabilitas data atau temuan. Dalam pandangan kuantitatif, suatu data dinyatakan 

reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data 

yang sama, atau peneliti sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama, 

atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukan data yang tidak 

berbeda. Menurut Ghazali (2008), Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung 

cronbach alpha dari masing - masing instrumen dalam suatu variabel. Instrumen 

yang dipakai dikatakan andal (reliable ) jika memiliki nilai croncbach alpha lebih dari 

0,6. Adapun hasil dari uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 18. 
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Tabel 23. Uji Reliabilitas Variabel (X1,X2,X3) 

Variabel Alpha Cronbach Keterangan 

Gaya Kepemimpinan (x1) 0,899 Reliabel 

Motivasi Kerja (x2) 0,667 Reliabel 

Karakteristik Pribadi (x3) 0,683 Reliabel 

Sumber : Data Primer (IBM SPSS 20 For Windows), 2016 

Berdasarkan data dari Tabel 15, dapat disimpulkan bahwa item-item variabel 

yang digunakan adalah reliabel. Dikatakan reliabel apabila nila Alpha Cronbach yang 

di dapat lebih dari 0,60 sehingga dapat dikatakan seluruh item variabel X1,X2,X3 

stabil atau konsisten karena data yang dihasilkan sesuai dengan kondisi yang 

sebenarnya.  

4.6.2 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepuasan Kerja (Y) 

Dalam pandangan kuantitatif, suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau 

lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti 

sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data 

bila dipecah menjadi dua menunjukan data yang tidak berbeda. Menurut Ghazali 

(2008), Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung cronbach alpha dari masing - 

masing instrumen dalam suatu variabel. Instrumen yang dipakai dikatakan handal 

(reliable ) jika memiliki nilai croncbach alpha lebih dari 0,6.  

Dalam penelitian ini di dapatkan hasil dari uji reliabilitas dengan melihat koefisien 

Cronbach Alpha yang dapat diperoleh dengan menggunakan program IBM SPSS 20 

for Windows. 

Berdasarkan hasil pengujian, dapat dikatakan bahwa item-item variabel yang 

digunakan adalah reliabel. Dikatakan reliabel karena nilai Cronbach Alpha didapat 

lebih dari 0,60 adapun hasil dari penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 19. 
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Tabel 24. Uji Reliabilitas Variabel (Y) 

Variabel Alpha Cronbach Keterangan 

Kepuasan Kerja 0,842 Reliabel 

Sumber : Data Primer (IBM SPSS 20 For Windows), 2016 

 
4.7 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Menurut Gahazali (2013),Untuk memperoleh hasil analisis data yang memenuhi 

syarat pengujian, maka pengujian ini menggunakan pengujian asumsi klasik. Model 

regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa (OLS) atau Ordinary Least 

Square. Uji asumsi klasik tersebut terdiri dari: 1. Uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model 2. Uji Multikolinearitas 3. Uji Autokorelasi 4. Uji 

Heteroskedastisitas. 

4.7.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

bebas dan variabel terikat memiliki distribusi normal. Seperti diketahui uji t dan uji F 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. 

Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan 

menggunakan uji normalitas normal probability plot. Apabila data membentuk suatu 

garis lurus diagonal berarti analisis regresi yang dilakukan memenuhi asumsi 

normalitas dapat dilihat pada lampiran 6. Adapun hasil pengujian normalitas 

menggunakan hasil histogram dan pp plot  yang telah dilakukan pada SPSS 20 for 

Windows adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3. Hasil Pengujian Normalitas dengan PP Plot 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer (output SPSS 20 for Windows), 2016 

Pada gambar diatas PP plot dapat dilihat bahwa titik-titik mendekati garis 

diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa sebaran standart eror data terdistribusi 

secara normal. 

Gambar 4. Hasil Pengujian Normalitas dengan Histogram 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer (output SPSS 20 for Windows), 2016 

dapat dilihat dari gambar histogram garis membentuk lonceng, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa sebaran standart eror data terdistribusi secara normal. dapat 

dilihat pada lampiran 6.  
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4.7.2 Uji Autokolerasi 

Uji autokorelasi ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t  dengan periode t 

sebelumnya. Persamaan regresi yang baik adalah tidak memiliki masalah 

autokorelasi (Ghozali, 2016). Jika terjadi autokorelasi maka perasamaan tersebut 

menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Dengan menggunakan Durbin 

Watson dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut : 

Tabel 25. Uji Autokolerasi dengan Durbin Watson 

  

 

Sumber : Data primer (output SPSS 20 for Windows), 2016 

 . Dari data yang di dapatkan, nilai DW ( Durbin Watson) yang dihasilkan dari 

model regresi adalah 2,238. Sedangkan dari tabel DW dengan signifikan 0,05 dan 

jumlah data (n) = 51 dan K = 3 (K adalah jumlah variabel independen) diperoleh nilai 

dL sebesar 1,4273 dan dU sebesar 1,6754. Karena nilai DW (2,238) berada di 

daerah dU dan angka 2, maka menghasilkan kesimpulan bahwa tidak terjadi 

autokolerasi karena nilai DW 2,238 terletak pada dU sampai dengan 4-dU (4-1,4273) 

= 2,3246 dan dL 4-dL (5-1,6754) = 2,5727. 

4.7.3 Uji Heterokedastisitas 

Menurut Ghazali (2010), Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedasitas dan jika berbeda maka disebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau 

tidak terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan data crossection mengandung situasi 
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heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai 

ukuran (kecil,sedang dan besar). 

Apabila koefisien regresi antara nilai absolut residual dengan nilai variabel 

independen regresi signifikan yaitu < 0,05 (5%) maka persamaan regresi tersebut 

mengandung heterokedastisitas dan sebalikanya bila nilai regresi variabel bebas 

signifikan > 0,05 (5%) maka persamaan regresi tersebut non heterokedastisitas atau 

homokedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas yang telah dilakukan pada SPSS 20 

for Windows dapat dilihat pada Tabel 26 berikut ini. 

Tabel 26. Hasil Uji Asumsi heterokedastisitas 

Variabel Koefisien β Sig Keterangan 

X1 (b1) -0,031 0,061 Homokedastisitas 

X2 (b2) 0,100 0,058 Homokedastisitas 

X3 (b3) 0,052 0,152 Homokedastisitas 

Sumber : Data primer (output SPSS 20 for Windows), 2016 

Dari hasil pengujian heterokedastisitas pada tabel diatas menunjukkan 

bahwa nilai signifikan > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi 

yang digunakan tidak terjadi heterokedastisitas, adapun untuk melihat terjadi atau 

tidak terjadinya heterokedastisitas dapat dilihat pada gambar 5 atau dapat dilihat 

pada Lampiran 8. 
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Gambar 5. Hasil Pengujian sketer plot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer (output SPSS 20 for Windows), 2016 

Dari gambar sketer plot di atas dapat disimpulkan bahwa titik-titik yang tersebar 

di dalam gambar tersebar secara merata, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak 

terjadi heterokedastisitas. 

4.7.4 Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghazali (2010), Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen. 

Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak 

orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai kolerasi antar 

sesama variabel independen sama dengan nol. Apabilai nilai VIF > 10 dan tolerance 

> 1 maka terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, apabila nilai VIF < 10 dan tolerance < 
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1 maka tidak terjadi multikolinearitas. Dari hasil analisis diperoleh nilai VIF untuk 

masing-masing variabel independen seperti yang terlihat pada tabel 4.19 dibawah ini 

atau dapat dilihat pada Lampiran 8. 

Tabel 27. Hasil Uji Asumsi Multikolinearitas 

Variabel bebas Tolerance VIF Keterangan 

Gaya Kepemimpinan (X1) 0,905 1,105 Non Multikolinearitas 

Motivasi Kerja  (X2) 0,981 1,020 Non Multikolinearitas 

Disiplin Kerja  (X3) 0,921 1,086 Non Multikolinearitas 

Sumber : Data primer (output SPSS 20 for Windows), 2016 

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas pada tabel diatas dapat dilihat 

bahwa masing-masing variabel bebas mempunyai nilai VIF < 10 dan tolerance < 1, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan lolos uji asumsi 

multikolinearitas. 

4.8 Analisis Regresi Linear Berganda 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear 

berganda. Menurut  Hartono (2008), regresi berganda berguna untuk mencari 

pengaruh dua atau lebih variabel prediktor atau untuk mencari hubungan fungsional  

dua variabel prediktor  atau lebih terhadap variabel kriteriumnya, atau untuk 

meramalkan dua variabel prediktor atau lebih terhadap variabel kriteriumnya. 

Dengan demikian regresi ganda (multiple regression) digunakan untuk penelitian 

yang menyertakan beberapa variabel sekaligus. Dalam hal ini regresi juga dapat 

dijadikan pisau analisis terhadap penelitian yang diadakan, tentu saja jika regresi 

diarahkan untuk menguji variabel-variabel yang ada. Pada anaslisis ini dapat dilihat 

niali pengaruh yang paling dominan. 
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Analisis regresi linear digunakan untuk menganalisis kepuasan kerja di PT. 

Marinal Indoprima, desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Madura 

dengan melihat variabel Gaya Kepemimpinan (X1), motivasi kerja (X2), Karakteristik 

pribadi karyawan (X3) terhadap kepuasan kerja karyawan (Y), makan selanjutnya 

akan dilakukan analisis menggunakan IBM SPSS 20 for Windows yang dapat dilihat 

pada lampiran 8 dan kemudian akan diinterpretaskan adapun hasinya dapat dilihat 

pada uraian berikut : 

Tabel 28. Regresi Linear Berganda 

Sumber : Data Primer (IBM SPSS 20 For Windows), 2016 

Dari data diatas , di dapatkan hasil dari persamaan regresi linear berganda dan 

dapat disusun dan interpretasikan, adapun hasilnya sebagai berikut : 

Y = -1,346 + 12,497X1 + 0,736X2 - 0,002X3 

Berdasarkan koefisien regresi dari masing variabel, model regresi di atas dapat 

diinterpretasikan sebagai berikut : 

 

No. Variabel Koefisien 

Regresi (B) 

Sig t Keterangan 

Constant -1,346  

1. Gaya 

Kepemimpinan (X1) 

12,497 0,000 Berpengaruh,Signifikan 

2. Motivasi (X2) 0,736 0,466 Berpengaruh,Tidak 

Signifikan 

3. Karakteristik Pribadi 

(X3) 

-0,002 0,354 Berpengaruh,Tidak 

Signifikan 
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a. a = -1,346  

Dari hasil penelitian didapatkan nilai konstanta sebesar -1,346 dalam hal ini 

dapat diinterpretasikan bahwa apabila tidak terdapat variabel bebas yang 

mempengaruhi variabel terikat maka nilai dari variabel terikat atau Y sebesar -

1,346.Serta dapat disimpulkan bahwa kepuasan karyawan di PT. Marinal Indoprima 

kurang menurut karyawan karena nilai Y sama dengan negatif. 

Menurut Rietvield dan Sunaryanto (1994), menyatakan bahwa  jika melihat nilai 

Y adalah negatif (-) maka dapat disaumsikan mustahil, namun harus di perhatikan 

variabel Y dan hasil asumsi-asumsi regresi sudah terpenuhi atau tidak dan 

konstanta negetif tidak pernah menjadi masalah sepanjang X1 dan X2 tidak mungkin 

sama dengan 0. Jadi pada umumnya nilai konstanta negatif bukan menajadi alasan 

untuk menyimpulkan bahwa persamaanya salah. 

b. b1 = 12,497 

Menurut Hidayati (2010), Berdasarkan hasil pengolahan data dapat diketahui 

bahwa variabel gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang positif atau b>0 dan 

signifikan terhadap variabel kepuasan kerja, yang ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi hasil penelitian sebesar 0.00 di mana nilai tersebut lebih kecil jika 

dibandingkan dengan nilai signifikansi t yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu 

sebesar 0.05. 

Nilai koefisien regresi b1 menunjukan bahwa setiap variabel gaya kepemimpinan 

(X1) apabila pemimpin mau meningkatkan gaya kepemimpinan berupa gaya 

kepemimpinan demokratis, maka akan meningkatkan kepuasan di dalam diri 

karyawan dan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja sebesar 12,497 

dengan sigbifikan t 0,00. Atau dapat diasumsikan berdasarkan hasil kusioner di 

bawah ini : 



86 
 

1. Apabila pemimpin mau mendengarkan setiap pendapat serta ide-ide yang 

diberikan oleh karyawan, maka akan meningkatkan kepuasan di dalam diri 

karyawan, dari pernyataan kedua dapat disimpulkan ketika PT.Marinal indoprima 

mengadakan rapat, pemimpin harus mendengarkan ide-ide dan masukan dari 

karyawan sehingga karyawan merasa dihargai dan menjadi bagian dari team di 

dalam perusahaan. 

2. Apabila pemimpin mau memberikan ilmunya untuk karyawan maka akan 

meningkatkan kepuasan di dalam diri karyawan, hal ini karena dengan pemimpin 

memberikan arahanya dan ilmunya karyawan akan merasa senang dan 

memberikan rasa puas kepada pemimpin dan perusahaan dengan meningkatkan 

kinerjanya. 

3. Apabila pemimpin merasa ragu dalam pengambilan keputusan di dalam 

perusahaan dan mau mengajak seluruh karyawanya untuk memberikan opininya 

maka akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan sebesar 12,497 kali. 

Pemimpin harus tetap memahami bahwa karyawan adalah suatu aset dan team 

yang dapat diajak kerjasama,maka ketika PT.Marinal Indoprima mengadakan 

acara pemimpin menanyakan kepada karyawan untuk menyetujuinya atau tidak 

sebelum mengambil keputusan.  

4. Apabila pemimpin mau berbaur dan meningkatkanya di setiap proses produksi 

dan mau mengontrol setiap pekerjaan dari karyawan maka akan meningkatkan 

kepuasan kerja di dalam diri karyawan. Di dalam produksi pemimpin PT.Marinal 

Indoprima selalu mengontrol dan bebaur kepada karyawan sehingga karyawan 

merasa bahwa pemimpin mau tetap berinteraksi dengan karyawanya serta mau 

mengontrol pekerjaan karyawanya hal ini berdampak pada rasa puas kepada 

pemimpin sehingga karyawan akan meningkatkan kinerjanya. 
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5. Apabila pemimpin meningkatkan pemberian solusinya kepada karyawan yang 

melakukan kesalahan dalam pekerjaanya,maka maka akan meningkatkan 

kepuasan kerja di dalam diri karyawan. Di dalam produksi pemimpin PT.Marinal 

Indoprima selalu mengontrol dan memberikan arahan ketika karyawan mengalami 

kesalahan dalam memproses ikan teri, hal ini akan meningkatkatkan kedisiplinan 

serta kepuasan sehingga karyawan merasa tetap harus bekerja bersama 

pemimpinya. 

Dari pernyataan ini dapat diimplikasikan gaya kepemimpinan (X1) memiliki 

pengaruh terhadap kepuasan kerja sebab setiap karyawan memiliki keinginan 

mempunyai seorang pemimpin yang diharapkan, adapun pengaruh terbesar 

terdapat pada gaya kepemimpinan demokratis dimana setiap karyawan 

menginginkan pemimpin yang demokratis sehingga meningkatkan kepuasan kerja 

setiap karyawan, karena pemimpin demokratis mau memberikan ilmunya, 

pemimpin mengajak seluruh bawahanya dalam pengambilan keputusan, pemimpin 

mau berbaur dan pemimpin memberikan solusi bagi karyawan ketika melakukan 

kesalahan. 

c. b2 = 0,736 

 Menurut Ekayadi (2009), berdasarkan hasil pengolahan data dapat diketahui 

bahwa variabel Motivasi memiliki pengaruh yang positif atau b>0 dan Koefisien 

regresi X1 (motivasi) sebesar menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda 

+) maka akan meningkatkan kepuasan karyawan. Hasil signifikannya yaitu sebesar 

0.191 yang lebih besar dari 0.05. Dari hasil t hitung terlihat bahwa motivasi 

mempunyai t hitung sebesar 1.315 yang lebih 

Nilai koefisien regresi b1 menunjukan bahwa setiap variabel motivasi (X2) apabila 

motivasi ekstrinsik diberikan dan ditingkatkan oleh perusahaan untuk 
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karyawanya,maka akan meningkatkan kepuasan di dalam diri karyawan dengan nilai 

0,736 dan dinyatakan berpengaruh, namun tidak signifikan dengan nilai t 0,466. Atau 

dapat diasumsikan berdasarkan hasil kusioner di bawah ini : 

1. Apabila perusahaan meningkatkan sarana dan prasarana untuk penunjang 

kenyamanan dan prosedur keamanan kerja maka akan meningkatkan kepuasan di 

dalam diri karyawan. Dalam kenyamanan kerja hal yang terpenting di dalam 

perusahaan adalah bagaimana perusahaan mampu memberikan sarana 

prasarana yang ada di dalam perusahaan hal yang belum dan dikeluhkan oleh 

karyawan adalah AC atau penyejuk ruangan yang rusak dan tidak dapat 

digunakan sehingga karyawan merasa panas dan menurunkan kepuasan dan 

mengganggu kinerjanya sehingga diharapkan persahaan mampu memperbaiki 

dan meningkatkan fasilitas untuk karyawan 

2. Apabila perusahaan mau meningkatkan atau menaikan upah atau gaji sebagai 

indikator motivasi ekstrinsik dari perusahaan kepada karywan dengan upah sesuai 

UMK (Upah Minimum Kabupaten), maka akan meningkatkan kepuasan di dalam 

diri karyawan. Upah menjadi hal yang paling utama dalam tujuan kerja karyawan, 

hal ini yang dirasa kurang didapatkan karyawan karena upah yang diberikan belum 

sesuai dengan upah yang di tetapkan sesuai UMK, sehingga apabila ditingkatkan 

maka diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari karyawan dan mampu 

meningkatkan kinerja karyawan 

3. Apabila rekan kerja meningkatkan dukungan satu karyawan dengan karyawan 

lainya maka akan meningkatkan kepuasan di dalam diri karyawan. Rekan kerja 

yang baik adalah kepusan tersendiri bagi karyawan sehingga tugas dari 

perusahaan adalah memberikan motivasi di dalam diri karyawan sehingga 

karyawan mau memberikan motivasinya untuk karyawan lain dan mampu 
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menyebarkan hal-hal positif sehingga rekan kerja yang mendukung akan 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 

4. Apabila perusahaan mau meningkatkan jaminan sosial yang diberikan dan 

dibutuhkan oleh karyawan maka akan meningkatkan kepuasan di dalam diri 

karyawan. Jaminan sosial adalah hal yang diinginkan karyawan setelah upah, hal 

ini meliputi jaminan kesehatan yang diharapkan di dapatkan oleh karyawan 

sehingga karyawan merasa terjamin ketika suatu saat mengalami sakit, jaminan 

kecelakaan kerja juga diharapkan mampu diberikan perusahaan sehingga 

karyawan merasa aman di dalam pekerjaanya, namun untuk jaminan sosial di 

PT,Marinal Indoprima masih dirasa kurang di dapatkan oleh seluruh karyawan 

sehingga kepuasan pekerjaan untuk motivasi ekstrinsik dalam jaminan sosial yang 

diberikan perusahaan masih belum terpenuhi. 

sedangkan untuk motivasi intrinsik atau motivasi untuk diri sendiri  tidak perlu 

ditingkatkan karena di dalam perusahaan swasta karyawan sudah memotivasi 

dirinya sendiri untuk tetap meningkatkan prestasinya sehingga untuk hasil motivasi 

adalah berpengaruh tapi tidak signifikan hal ini karena motivasi ekstrinsik kurang di 

dapat oleh karyawan dengan hal yang harus diperhatikan adalah upah yang 

sesuai dengan UMK,dan motivasi intrinsik yang sudah ada di dalam diri karyawan. 

d. b3 = -0,002 

Menurut Nurhastuti (2011), berdasarkan hasil pengolahan data dapat diketahui 

bahwa variabel karakteristik pribadi memiliki pengaruh yang negatif atau b<0 tidak 

terdapat pengaruh signifikan dari variabel karakteristik individu terhadap kepuasan 

kerja dan kinerja karyawan. Hal ini didasarkan pada hasil uji regresi linear berganda 

yang menghasilkan nilai t hitung dari variabel karakteristik individu sebesar -0,025. 
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Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

karakteristik individu terhadap kepuasan dan kinerja karyawan. 

Nilai koefisien regresi b3 menunjukan bahwa setiap variabel karakteristik pribadi 

(X3) apabila ditingkatkan, atau ditambahkan karakteristik pribadi maka akan 

menurunkan kepuasan di dalam diri karyawan dengan nilai koefisien sebesar -,002 

dan berpengaruh namun tidak signifikan karena nilai t nya 0,354. Atau dapat 

diasumsikan berdasarkan hasil kusioner di bawah ini : 

1. Apabila perusahaan mengahruskan dan meningkatkan peraturan tentang 

berpakaian rapih untuk karyawan maka akan menurunkan kepuasan di dalam diri 

karyawan. Hal ini karena karyawan tidak bekerja di dalam kantor namun di ruang 

produksi sehingga untuk karakter karyawan harus tetap sopan dalam berpakaian 

namun tidak perlu ditingkatkan atau di perketat peraturanya hal ini akan berakibat 

kepuasan di dalam diri karyawan berkurang karena yang harus diperhatikan 

perusahaan adalah kinerja karyawan. 

2. Apabila perusahaan meningkatkan dan memperketat peraturan kedisiplinan 

waktu kerja maka akan menurunkan kepuasan di dalam diri karyawan. Akses 

tempat tinggal dan lokasi perusahaan bagi setiap karyawan berbeda-beda hal ini 

berdasarkan keragaman karyawan yang diterima dan diperjakan untuk 

perusahaan sehingga jam kerja sudah ditetapkan dengan toleransi keterlambatan 

15 menit, namun apabila perusahaan memberikan atau memperketat waktu masuk 

jam kerja maka karyawan akan merasa keberatan sebab karyawan memiliki suami 

atau istri serta anak yang harus diantarkan ke sekolah 

3. Apabila perusahaan meningkatkan pekerjaan dengan menggunakan fisik bagi 

seluruh karyawanya, maka akan menurunkan kepuasan di dalam diri karyawan. 

Pekerjaan di PT.Marinal Indoprima beragam sesuai dengan kemampuan dan 
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keahlianya, hal ini berdasarkan karakteristik pribadi karyawan sebab tidak semua 

karyawan mampu bekerja di semua bidang dan apabila setiap karyawan di 

haruskan bekerja fisik seperti mengangkat baskom yang berisikan ikan teri maka 

tidak semua karyawan mampu, hal ini karena pekerjaan fisik dilakukan oleh laki-

laki sedangkan karyawan PT.Marinal Indoprima yang paling dominan adalah 

perempuan dan apabila perusahaan mengaruskan seluruh karyawan baik laki-laki 

maupun perempuan bekerja fisik maka akan mengurangi kepuasan kerja 

karyawan. 

4. Apabila perusahaan mengharuskan karyawanya untuk mempelajari pekerjaanya 

di dalam televisi dan buku maka akan menurunkan kepuasan di dalam diri 

karyawan. Karakteristik orang berbeda-beda ketika perusahaan memakasakan 

seorang karyawan untuk menambahkan ilmu pengetahuan yang berhubungan 

dengan pekerjaanya maka akan menurunkan kepuasan di dalam diri karyawan, 

karena tidak semua orang suka membaca buku dan tidak semua mau untuk 

menonton televisi dengan aturan bahwa karyawan harus memperoleh informasi 

tentang pekerjaanya. 

5.Apabila perusahaan meningkatkan waktu interkasi atau bersosialisasi setiap hari 

anatara karyawan dengan karyawan lainya, maka akan menurunkan kepuasan di 

dalam diri karyawan. Ketika perusahaan mengharuskan interaksi atau karyawan 

harus saling bersosialisasi setiap hari maka di dalam diri karyawan akan merasa 

bosan sehingga interaksi dan komunikasi seharusnya dilakukan dengan kemauan 

dari diri setiap orang, sehingga tidak harus dipaksakan dan diatur oleh 

perusahaan. 

Dapat disimpulkan bahwa karakteristik karyawan sudah ada dan setiap karyawan 

dan memiliki karakteristik bribadi yang berbeda-beda sehingga perusahaan tidak 
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harus meningkatkan dan memaksakan untuk membangun karakteristik pribadi 

karyawan di dalam lingkungan perusahaannya dan karakteristik pribadi 

berpengaruh, tidak signifikan terhadap kepuasan kerja. 

4.9 Pengujian Hipotesis 
4.9.1 Uji F 
 
Menurut Ghazalai (2013), Uji F pada dasarnya menunjukan apakah semua 

variabel X  atau bebas yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel Y /terikat. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji 

adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol. 

Pengujian Secara Parsial 

Hipotesis dalam pengujian ini adalah : 

H0 : b1 = b2 =……= b1 = 0 dapat diartikan bahwa variabel-variabel independen (X) 

secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y). 

a. Perumusan hipotesis : 

H0 : Sig F > 0,05 berarti tidak ada pengaruh antara variabel independen (X1,X2 

dan X3) terhadap variabel dependen (Y). 

H0 : Sig F < 0,05 berarti ada pengaruh antara variabel independen (X1,X2 dan X3) 

terhadap variabel dependen (Y). 

b. Penentuan F hitung dan Signifikanya 

Dari hasil analisis diperoleh nilai F hitung sebesar 55,990 dengan signifikan 0,000 

Tabel 29. Hasil Uji F 

Nilai Status Hipotesis 

F  = 55,990 

Sig F = 0,000 

A = 0,005 

H0 = Ditolak Ada pengaruh yang signifikan secara 

simultan dari variabel (X1,X2 dan X3) 

berupa gaya kepemimpinan,motivasi 

dan Karakteristik pribadi karyawan 

terhadap (Y) kepuasan kerja. 

Sumber : Data Primer (IBM SPSS 20 For Windows), 2016 
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c. Keputusan 

Dengan membandingkan nilai signifikan F hitung sebesar 0,000 lebih kecil dari 

signifikan α (0,005). Signifikan tabel ANNOVA 0,000 dengan demikian H0 ditolak 

dengan demikian variasi nilai variabel (X1,X2 dan X3) gaya kepemimpinan, motivasi 

dan karakteristik pribadi karyawan dapat menjelaskan variasi nilai (Y) kepuasan 

kerja, dengan kata lain variabel nilai statistik dan nilai bahasa dapat memprediksi 

variabel kemampuan penelitian. Hasil SPSS dapat dilihat pada lampiran 6. 

d. Kesimpulan 

Dari hasil pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa variasi perubahan nilai variabel 

kepuasan kerja (Y) dapat dijelaskan oleh variabel (X1,X2 dan X3) gaya 

kepemimpinan, motivasi dan karakteristik pribadi karyawan yang dapat diartikan 

bahwa semua variabel yaitu (X1) Gaya kepemimpinan, (X2) Motivasi dan (X3) secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel (Y). Sehingga dapat memprediksi variabel 

(X1,X2 dan X3) terhadap (Y) bagi seluruh karyawan di PT. Marinal Indoprima, desa 

Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Madura. 

4.9.2 Uji Koefisien Determinasi  

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui 

prosentase sumbangan pengaruh variabel independen (X1, X2,……Xn) secara 

serentak terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar 

presentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu 

menjelaskan variasi variabel dependen. R2 sama dengan 0, maka tidak ada 

sedikitpun presentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen 

terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan 

dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen (Ghozali, 

2011). Sebaliknya R2 sama dengan 1, maka presentase sumbangan pengaruh yang 
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diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau 

variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi 

variabel dependen. 

Adapun dapat dilihat hasil dari model Summary hasil penelitian dapat dilihat 

pada lampiran 8, dan didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 30. Hasil Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model Hasil 

R 0,884a 

R Square 0,781 

Adjusted R Square 0,767 

Fhitung 55,990 

Sig F 0,000 

DW (Durbin Watson) 2,238 

Α 0,05 

N 51 

Sumber : Data Primer (IBM SPSS 20 For Windows), 2016 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel dapat disimpulkan bahwa nilai R2 sebesar 

0,781. Nilai ini dapat diartikan bahwa nilai 7,8 % variasi dari Y (output) dari variabel 

berupa gaya kepemimpinan (X1), motivasi (X2) dan karakteristik pribadi (X3) 

sedangkan sisanya (100 % - 76,7 % = 23,3 %) dijelaskan oleh variabel lain diluar 

model adapun model lain atau variabel lain di luar variabel X dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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a. Disiplin Kerja 

Menurut Masyjui (2005), variabel Disiplin kerja berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja Pegawai Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Grobogan, namun 

besarnya sumbangan yang diberikan variabel disiplin kerja masih rendah yaitu 

sebesar 26.8 % hal ini disebabkan karena Pegawai Kantor Dinas Pendidikan 

Nasional Kabupaten Grobogan memiliki tingkat kedisiplinan rendah yang ditunjukkan 

oleh indikator ketepatan waktu, tanggungjawab kerja dan ketaatan. 

b. Budaya Organisasi 

Menurut Koesomo (2005), berdasarkan analisis yang telah diuraikan maka dapat 

disimpulkan bahwa Budaya organisasi berpengaruh terhadap Motivasi dan 

Kepuasan kerja serta Kinerja pada karyawan industri pengolahan kayu skala 

menengah di Jawa Timur dapat diterima. Keempat variabel tersebut merupakan 

faktor-faktor dalam perilaku organisasi yang harus mendapatkan perhatian khusus 

bagi semua pihak yang terkait dengan proses produksi. Penelitian ini dapat 

memberikan informasi pada manajemen dalam mengelola Sumber daya manusia, 

artinya bahwa mengelola Sumber daya manusia tidak terlepas dari faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi kinerjanya. 

c. Stress Kerja 

Menurut Tukimin (2014), dari nilai koefisien regresi linear sederhana diketahui 

pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja sebesar 0,826. Artinya, setiap terjadi 

perubahan stres kerja, maka kepuasan kerja akan berubah sebesar 0,826. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan stress kerja berpengaruh, tidak signifikan antara stres 

kerja dengan kepuasan kerja. Gejala stres yang dialami pegawai Dinas Pertanian 

Sumatera Utara terlihat dari kondisi fisik, psikologis dan perilaku. Gejala fisik yang 

dialami pegawai saat mengalami stres kerja adalah denyut jantung meningkat, sesak 
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nafas, keringat dingin, gemetar, tekanan darah meningkat, sakit kepala dan 

gangguan pencernaan. Gejala psikologis terlihat dari adanya pegawai yang merasa 

tegang, gelisah, tidak ada kosentrasi kerja, merasa bosan, mudah tersinggung, 

mudah emosional, tidak produktif, sedih dan khawatir. Pegawai yang stress dapat 

dilihat dari perilakunya, yaitu beban kerja yang diberikan oleh atasan tidak dapat 

diselesaikan dengan baik, sehingga prestasi kerjanya menurun, malas bekerja, dan 

berbicara tidak tenang 

d. Komitmen Profesional 

Nurika (2009), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komitmen Profesional 

berpengaruh terhadap kepuasan Kerja melalui Komitmen Organisasional. Adanya 

pengaruh tidak langsung ini memiliki makna bahwa seorang akutan pendidik yang 

memiliki loyalitas terhadap profesinya akan memiliki loyalitas pula terhadap 

organisasinya, sehingga hal ini menyebabkan meningkatnya kepuasan kerja. Hasil 

penelitian ini juga menunjukkan bahwa komitmen organisasional merupakan variabel 

moderator yang memperkuat pengaruh komitmen profesional terhadap kepuasan 

kerja. 

4.9.3 Uji t-test 

Menurut Ghazali (2013), Uji t 2 sampel independen (bebas) adalah metode yang 

digunakan untuk menguji kesamaan rata-rata dari dua populasi yang bersifat 

independen, dimana peneliti tidak memiliki informasi mengenai ragam populasi. 

Pengujian Secara Parsial 

Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Y). Pengujian ini 

dilakukan dengan menggunakan uji t, dengan signifikan t < signifikan α (0,05). 

Adapun langkah-langkah analisis dalam pengujian hipotesis sebagai berikut: 
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1. Perumusan Hipotesis 

H0 : b1 = 0, H0 : b2 = 0, H0 : b3 = 0 berarti variabel independen secara parsial tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y) 

H0 : b1 ≠ 0, H0 : b2 ≠ 0, H0 : b3 ≠ 0 berarti variabel independen secara parsial 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y) 

2. Uji t 

Dari hasil analisis regresi yang telah dilakukan didapatkan hasil seperti yang telah 

ditampilkan pada tabel 4.17 dibawah ini. Terlihat bahwa variabel X2 motivasi dan X3 

karakteristik pribadi karyawan memiliki nilai signifikansi t > α (0,05), sedangkan 

variabel X1 gaya kepemimpinan memiliki nilai signifikansi t < α (0,05). Hasil uji T 

dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada lampiran 6 

Tabel 31. Hasil Uji t 

Variabel 

Bebas 
thitung Sig Keterangan Hipotesis 

X1 12,49 0,000 Tolak H0 

Variabel gaya kepemimpinan 

(X1) berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan 

kerja karyawan (Y) PT. Marinal 

Indoprima 

X2 0,736 0,466 Terima H0 

Variabel motivasi (X2) 

Berpengaruh,tidak signifikan 

terhadap kepuasan kerja 

karyawan (Y) PT. Marinal 

Indoprima 

X3 0,354 0,725 Terima H0 

Variabel karakteristik pribadi 

(X3) Berpengaruh,tidak 

signifikan terhadap kepuasan 

kerja karyawan (Y) PT. Marinal 

Indoprima 

Sumber : Data primer (output SPSS 20 for Windows), 2016 
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3. Keputusan 

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pada perbandingan signifikan t 

dengan (0,05). Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan, didapatkan 

nilai signifikan t untuk variabel i X1 gaya kepemimpinan < (0,05) maka keputusannya 

menolak hipotesis H0. Sedangkan variabel X2 motivasi dan X3 karakteristik pribadi 

karyawan mempunyai nilai signifikan t > (0,05) maka keputusannya menerima 

hipotesis H0. Secara lebih jelas berikut nilai signifikan t serta hasil perbandingannya 

dengan signifikan (0,05) untuk tiap variabel gaya kepemimpinan,motivasi dan 

karakteristik pribadi karyawan.  

a. Variabel gaya kepemimpinan (X1) 

Dari hasil analisis, variabel gaya kepemimpinan memiliki nilai thitung sebesar 12,49 

dengan signifikansi 0,000. Dari hasil tersebut menunjukkan variabel gaya 

kepemimpinan memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepuasan kerja di PT. 

Marinal Indoprima, desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Madura. 

Dalam penelitian ini diketahui bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja karena setiap karyawan menginginkan suatu pemimpin yang dapat 

memberikan ilmunya serta memiliki jiwa yang demokratis untuk memimpin dan 

mengarahkan seluh karyawan agar tercipta suatu kepuasan dalam bekerja, 

sehingga baik pemimpin maupun karyawan dapat saling bekerja sama dalam 

memajukan perusahaan 

Menurut Bayhaqi (2010) Diungkapkan pula bahwa gaya kepemimpinan yang 

efektif adalah kepemimpinan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

(contingency). Indikasi turunnya semangat dan kegairahan kerja ditunjukkan dengan 

tingginya tingkat absensi dan perpindahan pegawai. Hal itu timbul sebagai akibat 

dari kepemimpinan yang tidak disenangi. 



99 
 

b. Variabel motivasi kerja (X2) 

Dari hasil analisis, variabel motivasi kerja memiliki nilai thitung sebesar 0,736 

dengan signifikansi 0,466. Dari hasil tersebut menunjukkan variabel motivasi kerja 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kepuasan kerja 

karyawan di PT. Marinal Indoprima, desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten 

Sumenep, Madura 

Dalam penelitian ini diketahui bahwa variabel motivasi kerja tidak berpengaruh 

berpengaruh signifikan, hal ini karena motivasi bagi karyawan swasta tidak perlu di 

berikan terutama motivasi intrinsik karena di dalam diri karyawan dalam melakukan 

pekerjaanya sudah memotivasi dirinya sendiri sebab dengan memotivasi dirinya 

sendiri diharapkan perusahaan dapat melihat hasil kerja dan kinerjanya sehingga 

dapat memperoleh kenaikan promosi jabatan, sedangkan untuk motivasi ekstrinsik 

masih dirasa kurang didapatkan oleh karyawan karena perusahaan belum 

memberikan kepuasan dari motivasi ekstrinsik terutama berupa upah yang kurang 

bagi karyawan hal ini karena upah yang diberikan sebesar Rp 575.000,00,-/Bulan 

belum sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp 1.253.500,00,- . 

Menurut Saydam dalam Maulana (2015), Motivasi salah satu usaha dalam 

mengarahkan karyawan agar dapat bekerja lebih maksimal sesuai dengan keinginan 

perusahaan. memberikan penjelasan tujuan dari motivasi, yaitu 1.Meningkatkan 

prestasi kerja, 2. Meningkatkan disiplin kerja, 3. Meningkatkan gairah dan semangat 

kerja, 4. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi, 5. Menumbuhkan rasa loyal 

karyawan terhadap perusahaan, 6. Meningkatkan rasa tanggung jawab, 7. 

Mengubah perilaku karyawan sesuai dengan keinginan perusahaan. 
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c. Variabel karakteristik pribadi (X3) 

Dari hasil analisis, variabel disiplin kerja memiliki nilai thitung sebesar 0,354 

dengan signifikansi 0,725. Dari hasil tersebut menunjukkan variabel karakteristik 

pribadi karyawan tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepuasan kerja di 

PT. Marinal Indoprima, desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, 

Madura 

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa karakteristik pribadi karyawan tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan kerja, dari hasil diketahui bahwa 

karakteristik tidak mempengaruhi sebab karakteristik karyawan di PT. Marinal 

Indprima masih kurang dalam hal kedisiplinan waktu, hal ini bebrdasarkan jam 

masuk kerja yang sudah ditetapkan oleh peraturan perusahaan namun belum di 

patuhi sehingga perusahaan masih memberikan kelonggaran keterlambatan 15 

menit degan peraturan yang kurang tegas sehingga membentuk karakteristik pribadi 

karyawan yang kurang baik. 

Menurut Subyanto (2009), selain sumber daya manusia sebagai salah satu 

unsur yang sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi,disisi lain juga 

sebagai mahluk yang mempunyai pikiran, perasaan, kebutuhan dan harapan-

harapan tertentu. Hal ini sangat memerlukan perhatian tersendiri karena faktor-faktor 

tersebutakan mempengaruhi prestasi, dedikasi dan loyalitas serta kecintaan 

terhadap pekerjaan dan oraganisasinya 

4. Keputusan 

Dari hasil pengujian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

variabel (X1) gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan (Y) di PT. Marinal Indoprima, desa Kapedi, Kecamatan 

Bluto, Kabupaten Sumenep, Madura. Sedangkan variabel (X2) motivasi dan (X3) 
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karakteristik pribadi karyawan berpengaruh, namun tidak memberikan pengaruh 

yang signifikan secara parsial terhadap kepuasan kerja karyawan (Y) di PT. Marinal 

Indoprima, desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Madura. Jadi, 

pengaruh yang paling besar terhadap kepuasan kerja karyawan (Y) di PT. Marinal 

Indoprima, desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Madura adalah 

variabel gaya kepemimpinan (X1), hal tersebut berdasarkan besarnya koefisien 

regresi, dimana variabel gaya kepemimpinan (X1) memiliki koefisien regresi terbesar 

dan nilai signifikan t < (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran terbesar 

yang menjadi indikator kepuasan kerja karyawan adalah gaya kepemimpinan yang 

demokratis dimana perusahaan swasta harus memiliki seorang pemimpin yang 

mampu memimpin bawahanya serta memperhatikan karyawanya. 


