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STUDI DESKRIPTIF KEPUASAN KERJA PADA DRIVER GO-JEK

ABSTRAK

Sulu Abwiyarta
suluawi@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan kepuasan kerja driver Go-jek.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Partisipan dalam penelitian ini
adalah 100 Driver Go-jek di Kota Malang yang relevan dan sesuai dengan permasalahan yang
dihadapi dengan menggunakan skala Likert. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang
telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut sebagian besar Driver Go-jek
menyatakan bahwa kepuasan kerja masuk dalam kriteria sedang. Adapun untuk masing-masing
indikator dapat diuraikan sebagai berikut: kepuasan kerja mengenai gaji paling banyak terdapat
pada kategori tinggi, promosi paling banyak terdapat pada kategori sedang dan tunjangan paling
banyak terdapat pada kategori sedang. Kepuasan kerja mengenai performa paling banyak
terdapat pada kategori sedang, kepuasan mengenai rekan kerja paling banyak terdapat pada
kategori sedang, mengenai karakteristik pekerjaan paling banyak terdapat pada kategori tinggi
dan kepuasan kerja karyawan mengenai komunikasi sebagian besar masuk dalam kategori tinggi.

Kata Kunci: Kepuasan Kerja dan Driver Go-Jek



WORK SATISFACTION DESKRIPTIVE STUDY ON GO-JEK DRIVER

ABSTRACT

Sulu Abwiyarta
suluawi@gmail.com

The purpose of this study is to describe the job satisfaction of Go-jek drivers. This study
uses a quantitative descriptive approach. The participants in this study were 100 Go-jek Drivers
in Malang City who were relevant and in accordance with the problems faced by using a Likert
scale. Based on the results of the research and discussion that has been done, it can be concluded
that according to most of the Go-jek drivers stated that job satisfaction is included in the criteria
of being. As for each indicator can be described as follows: the highest job satisfaction regarding
salary is in the high category, the most promotion is in the medium category and the most
benefits are in the medium category. Job satisfaction regarding the most performance is in the
medium category, the most satisfaction with coworkers is in the medium category, the most
characteristic of work is in the high category and the work satisfaction of employees regarding
communication is mostly in the high category.

Keywords: Job Satisfaction and Go-Jek Drivers
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang

sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya

peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam

suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan

ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas

dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah

(Fidel Miro, 2005).

Kondisi yang terjadi saat ini terdapat fenomena ojek yang cukup

mendapat perhatian masyarakat, yaitu ojek berbasis aplikasi atau online (Go-

jek). Fenomena ojek online kini makin digemari, sebab angkutan Go-jek

mempunyai karakteristik sebagai berikut : 1) Efisiensi dalam hal waktu, cara

pemesanan, mampu melayani pada saat diperlukan, daya jelajahnya cukup

tinggi, dan; 2) Memiliki ciri khas tersendiri yaitu menggunakan atribut berupa

helem dan jaket berwarna hijau dengan logo Go-jek (Vuchic, Vukan R, 2013).

Keberadaan Go-jek sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan (demand)

masyarakat akan angkutan dengan operasional pelayanan seperti ojek ternyata

belum memiliki payung hukum, oleh karena itu banyak pihak dalam kaitannya

dengan transaksi dan keberadaan Go-jek ini belum mendapat perlindungan

hukum selain itu masih sering terjadi petentangan-pertentangan yang berasal
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dari ojek atau angkutan secara tradisional. Kondisi ini mempengaruhi para

driver yang melakukan kegiatan operasional secara langsung sehingga

berdampak pada kepuasan driver dalam bekerja yang ditunjukkan dengan

perilaku driver dalam bekerja yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan.

Secket dan DeVore (dalam Anderson, 2005) mengartikan bahwa

perilaku kerja kontraproduktif (Counterproductive work behavior) mencakup

segala bentuk perilaku yang dilakukan dengan sengaja oleh anggota organisasi

yang bertentangan dengan tujuan organisasi tersebut. Berdasarkan pengertian

tersebut dapat dikatakan bahwa perilaku kerja kontraprodiktif adalah perilaku

yang dilakuakan oleh individu baik secara sengaja ataupun tidak sengaja yang

dapat bertentangan serta menghambat organisasi untuk mencapai tujuan yang

diinginkan.

Bentuk-bentuk perilaku driver yang masuk dalam kriteria perilaku

kerja kontraproduktif yaitu melakukan penolakan atas order yang dirasakan

merugikan driver misalnya dengan lokasi order yang jauh. Perilaku driver juga

ditunjukkan dengan memilih sistem pembayaran secara tunai dibandingkan

dengan menggunakan Go-pay. Perilaku-perilaku tersebut jelas merugikan

secara langsung bagi konsumen, dimana hak-hak yang dimiliki oleh konsumen

tidak dilakukan atau dipenuhi oleh driver.

Upaya untuk menjaga keberlangsungan kinerja PT GO-JEK

Indonesia, komitmen driver terhadap organisasi merupakan isu yang sangat

penting agar tercipta kondisi kerja yang kondusif maka upaya untuk
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menciptakan kepuasan kerja menjadi hal penting untuk dipenuhi oleh

perusahaan. Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor penentu/keberhasilan

suatu pekerjaan. Oleh karena itu, perusahaan harus benar-benar memperhatikan

faktor kepuasan kerja.

Robbins (2001) mengemukakan bahwa kepuasan kerja adalah sebagai

suatu sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. Pekerjaan menurut

interaksi dengan rekan sekerja dan atasan, mengikuti aturan dan kebijakan

organisasi, memenuhi standar kinerja, hidup pada kondisi kerja yang sering

kurang dari ideal, dan hal serupa lainnya. Salah satunya karena penghasilan

yang lebih dari cukup, fasilitas perusahaan yang baik sampai dengan

lingkungan kantor yang memiliki rasa kekeluargaan tinggi.

Indrawijaya (2002) menyatakan bahwa kepuasan kerja secara umum

menyangkut sikap seseorang mengenai pekerjaannya karena menyangkut

sikap, pengertian kepuasan kerja mencakup berbagai hal seperti,emosi dan

kecenderungan perilaku seseorang. Kepuasan kerja itu tidak nampak dan nyata

tetapi dapat terwujud dalam suatu hasil pekerjaan. Oleh karena itu kepuasan

walupun sulit dan abstrak tetapi perlu diperhatikan.

Penelitian Sulistiono (2013) menunjukkan bahwa keberhasilan

perusahaan sebagian besar ditentukan oleh kualitas dan kepuasan sumber daya

manusia. Oleh karena itu usaha peningkatan kepuasan sumber daya manusia

menjadi pilar utama bagi kokoh berdirinya perusahaan. Kemudian hasil

penelitian yang dilakukan Amri (2013) yang menunjukkan bahwa kepuasan

kerja karyawan menjadi masalah yang menarik dan penting karena terbukti
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banyak manfaatnya bagi kepentingan individu, dan industri masyarakat.

Kepuasan kerja sebagai suatu informasi bagi perusahaan, ini sangat berguna

dalam rangka meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan kualitas hidupnya,

yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja dan bagi

perusahaan berarti suatu keuntungan. Kepuasan kerja bukanlah berarti seberapa

keras atau seberapa baik seseorang bekerja, melainkan seberapa jauh seseorang

menyukai pekerjaan tertentu. Spector (1994) dalam De Corbonel (2007)

mengungkapkan bahwa kepuasan kerja dipengaruhi  dimensi spesifik dilihat

dari kepuasan terhadap gaji, kesempatan promosi, supervisor, tunjangan,

penghargaan terhadap hasil kerja, prosedur kerja yang ada, rekan kerja,

karakteristik pekerjaan dan komunikasi.

Hasil penelitian Aidil Mansukra (2017) menunjukkan bahwa tingkat

kepuasan kerja karyawan dapat diperoleh dari gaji yang yang diterima, dimana

gaji tersebut memiliki faktor penentu utama dari kepuasan kerja yang dirasakan

oleh karyawan. Sabilla Nurul Imanda (2016) dari penelitian yang dilakukan

menunjukkan bahwa umumnya responden puas dengan kinerja kompensasi,

pengawasan, pekerjaan itu sendiri, hubungan kerja, serta jaminan kerja yang

diberikan oleh perusahaan. Namun demikian ketidakpuasan kerja karyawan

juga ditunjukkan dengan adanya kesempatan cuti yang diberikan perusahaan,

sistem pengawasan dengan menggunakan alat bantu, fasilitas transportasi

karyawan, peralatan kerja yang memadai, serta jaminan hari tua. Hasil yang

sama juga ditunjukkan dari penelitian yang dilakukan oleh Edwin Hargono

(2013) dimana kepuasan kerja seorang karyawan adalah aspek kepuasan
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terhadap rekan kerja jika rekan, aspek kepuasan terhadap atasan, aspek

kepuasan terhadap gaji, dan aspek kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri.

Beberapa fakta tersebut menunjukkan bahwa kepuasan kerja

karyawan merupakan masalah yang penting, karena ada bukti yang kuat

kepuasan kerja memberi manfaat yang besar bagi kepentingan individu,

industri/instansi, dan masyarakat menurut As’ad (2009). Kepuasan kerja

menjadi topik yang menarik karena memberikan manfaat yang baik bagi

perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Bagi industri swasta maupun instansi

publik, penelitian tentang kepuasan kerja dilakukan dalam rangka usaha

meningkatkan produksi dan efisiensi melalui perbaikan sikap dan perilaku

karyawan. Kepuasan kerja karyawan sering menyangkut tentang emosi atau

kondisi perasaan terhadap suatu pekerjaan. Maka dari itu, berdasarkan latar

belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “

Studi Deskriptif Kepuasan Kerja Pada Driver Go-Jek”

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan ini adalah untuk

mendeskripsikan kepuasan kerja driver Go-jek.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

a. Hasil penelitian ini akan memantapkan dan mengembangkan teori

antara kepuasan kerja dalam dunia kerja.
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b. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi mengenai kepuasan

kerja karyawan.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi peneliti

Mengetahui perbandingan antara teori-teori yang diperoleh di

bangku perkuliahan mengenai kepuasan kerja karyawan.

b. Bagi instansi yang bersangkutan

1) Mengetahui seberapa besar kepuasan kerja karyawan

2) Hasil dari penelitian ini hendaknya dapat dijadikan suatu bahan

masukan atau pertimbangan dalam rangka pemberian perhatian

tentang kepuasan kerja yang mengarah pada kemajuan instansi.

3) Sebagai pedoman untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan

tentang kepuasan kerja karyawan.

4) Untuk membuat kebijakan-kebijakan tentang kepuasan kerja

karyawan pada periode selanjutnya.

D. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Aidil Mansukra (2017). Analisis Kepuasan Kerja Karyawan di PT

Perkebunan Nusantara V Kebun Seirokan Kecamatan Pagarantapah

Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Hasil analisis tingkat kepuasan

kerja karyawan diperolehgaji memiliki skor tingkat kepuasan tertinggi

yaitu 4,19 dengan kategori “sangat puas” selanjutnya diikuti dengan

tingkat kepuasan terhadap penyelia dengan skor 3,76 kategori “puas”

selanjutnya diikuti tingkat kepuasan terhadap teman sekerja skor 3,69
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kategori “puas” kemudian kategori promosi yaitu 3,43 dengan

kategori “puas” sedangkan skor terendah kategori terhadap pekerjaan

itu sendiri yaitu 3,23 kategori “cukup puas” sehingga rata-rata tingkat

kepuasan kerja karyawan di PTPNV Kebun Sei Rokan dengan skor

3,66 dengan kategori “puas”.

2. Sabilla Nurul Imanda (2016), Analisis Tingkat Kepuasan Kerja

Karyawan (Studi kasus pada Karyawan Kontrak PT. Kharisma Ide

Nusantara Garmindo Cibitung - Bekasi). Berdasarkan hasil

Importance – Performance analysis diperoleh kesimpulan bahwa rata

– rata total untuk variabel kompensasi adalah sebesar 85,45% yang

termasuk dalam kategori sangat puas, untuk variabel pengawasan

adalah sebesar 79,10% termasuk dalam kategori puas, untuk variabel

pekerjaan itu sendiri adalah sebesar 75,91% termasuk dalam kategori

puas, untuk variabel hubungan kerja adalah sebesar 79,64% termasuk

dalam kategori puas, untuk variabel jaminan kerja adalah sebesar

75,13% termasuk dalam kategori puas. Hal ini, berarti pada umumnya

responden puas dengan kinerja kompensasi, pengawasan, pekerjaan

itu sendiri, hubungan kerja, serta jaminan kerja PT. Kharisma Ide

Nusantara Garmindo Cibitung – Bekasi. Namun masih ada responden

yang kurang puas dengan kesempatan cuti yang diberikan perusahaan,

sistem pengawasan dengan menggunakan alat bantu, fasilitas

transportasi karyawan, peralatan kerja yang memadai, serta jaminan

hari tua.
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3. Edwin Hargono (2013). Analisis Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT.

Mitra Wibowo. Pada pembahasan ini dikemukakan mengenai hasil

penelitian bila dikaitkan dengan konsep Luthans (1998) yaitu persepsi

karyawan mengenai kepuasan kerja adalah suatu sudut pandang

individu karyawan terhadap pekerjaannya. Hal ini didukungan faktor

yang paling dominan dalam kepuasan kerja seorang karyawan adalah

aspek kepuasan terhadap rekan kerja jika rekan, aspek kepuasan

terhadap atasan, aspek kepuasan terhadap gaji, dan aspek kepuasan

terhadap pekerjaan itu sendiri.

4. C Mafini, J Surujlal, M Dhuru (2016), The relationship between job

satisfaction and job loyalty among municipal sports officers. Tujuan

dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara kepuasan

kerja dan kesetiaan pekerjaan di antara petugas olahraga kota di

Afrika Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif,

yang melibatkan pemberian kuesioner kepada 185 karyawan olahraga

kota yang berbasis di Provinsi Gauteng Afrika Selatan. Reliabilitas

alat ukur diuji melalui koefisien alpha Cronbach. Analisis Komponen

Utama menggunakan rotasi varimax dilakukan. Korelasi non

parametrik dan analisis regresi digunakan untuk menguji adanya

hubungan kausal antara faktor kepuasan kerja dan kesetiaan

pekerjaan. Lima faktor kepuasan kerja, yaitu kondisi kerja,

pemanfaatan kemampuan, kerja tim, kreativitas dan otonomi

diidentifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan
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positif antara lima faktor kepuasan kerja dan kesetiaan pekerjaan

ditemukan, dengan pemanfaatan kemampuan memberikan kontribusi

tertinggi dan otonomi memberikan kontribusi terendah terhadap

kesetiaan pekerjaan para karyawan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepuasan Kerja

1. Pengertian Kepuasan Kerja

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. Ini disebabkan karena

adanya perbedaan pada masing-masing individu. Semakin banyak aspek

dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu tersebut maka

semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakannya dan sebaliknya.

Menurut Siagian (2002:295) menyatakan bahwa: “Kepuasan kerja

merupakan suatu cara pandang seseorang baik yang bersifat positif maupun

yang bersifat negatif tentang pekerjaannya”. Karena itu tidak sederhana dalam

melakukan analisis terhadap kepuasan kerja karyawan, banyak faktor yang

perlu mendapat perhatian dalam menganalisis kepuasan kerja seseorang.

Sedangkan menurut Martoyo (2007) kepuasan kerja adalah: “Keadaan

emosional karyawan dimana terjadi ataupun tidak terjadi titik temu antara nilai

balas jasa yang memang diinginkan oleh karyawan yang bersangkutan.

Dikemukakan juga oleh Handoko (2011) bahwa kepuasan kerja adalah

“Keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan

mana karyawan memandang pekerjaan mereka”. Kepuasan kerja

mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ini nampak dalam
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sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di

lingkungan kerjanya.

Dari batasan-batasan mengenai kepuasan kerja di atas sebenarnya

batasan yang sederhana dan operasional adalah “Perasaan seseorang terhadap

pekerjaannya”. Ini berarti bahwa konsepsi kepuasan kerja semacam ini

melihat kepuasan kerja itu sebagai hasil interaksi manusia dengan lingkungan

kerjanya. Jadi determinasi kepuasan kerja menurut batasan ini meliputi

perbedaan individu (individual differences) maupun situasi lingkungan

pekerjaan. Kemudian oleh Sunarto (2003:85) dikatakan bahwa kepuasan kerja

adalah sebagai suatu sikap umum seseorang individu terhadap pekerjaannya.

Berdasarkan pendapat mengenai kepuasan kerja diatas dapat digaris

bawahi bahwa kepuasan kerja yaitu merupakan suatu sikap seorang karyawan

terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Kepuasan kerja seorang karyawan

dapat mewakili sikap secara menyeluruh sehingga berpengaruh terhadap

perasaan di dalam bekerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

kepuasan kerja yang tinggi seorang karyawan dapat menjadi tanda bahwa

perusahaan atau organisasi telah dikelola dengan baik, begitu pula sebaliknya

apabila terdapat karyawan memiliki kepuasan yang rendah menunjukkan

kurang maksimalnya pihak manajemen perusahaan dalam mengelola

organisasinya.

2. Dimensi Kepuasan Kerja

Dimensi-dimensi kepuasan kerja dalam instrumen yang

dikembangkan oleh Spector (1994 dalam De Corbonel, 2007) dilihat
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berdasarkan faset-faset kepuasan kerja. Terdapat sembilan faset kepuasan

kerja yang diukur yaitu kepuasan terhadap gaji, kesempatan promosi,

supervisor, tunjangan, penghargaan terhadap hasil kerja, prosedur kerja yang

ada, rekan kerja, karakteristik pekerjaan dan komunikasi. Dimensi itu adalah:

a. Kepuasan terhadap gaji

Dimensi ini meliputi kepuasan terhadap gaji dan besarnya kenaikan gaji.

b. Kepuasan kesempatan promosi

Dimensi ini mengenai peluang promosi yang diberikan

c. Kepuasan supervisor

Dimensi ini mengacu pada kepuasan terhadap atasan secara langsung

d. Kepuasan tunjangan

Dimensi ini mengenai kepuasan terhadap kompensasi yang didapatkan

diluar upah langsung

e. Kepuasan penghargaan terhadap hasil kerja

Dimensi ini mengacu mengenai pengehargaan (yang tidak selalu

berbentuk uang) yang diterima untuk performa yang baik yaitu mengenai

pemberian pernghargaan atau pengakuan

f. Kepuasan prosedur kerja yang ada

Dimensi ini mengenai atauran maupun prosedur kerja termasuk beban

kerja yang ada

g. Kepuasan rekan kerja

Dimensi ini mengenai kepuasan kerja antara sesama pekerja ditempat kerja



13

h. Kepuasan karakteristik pekerjaan

Dimensi ini mengenai jenis pekerjaan yang dilakukan

i. Kepuasan komunikasi

Dimensi ini mengenai kepuasan terhadap komunikasi di dalam lembaga

3. Teori-Teori Kepuasan Kerja

Menurut Mangkunegara (2006) terdapat beberapa teori mengenai

kepuasan kerja para pegawai, yaitu meliputi:

1. Teori Keseimbangan (Equity Theory)

Komponen dari teori ini adalah input, outcome, comparison person, dan

equity-inequity.

2. Teori Perbedaan (Disrepancy Theory)

Teori perbedaan ini menyatakan bahwa untuk mengukur kepuasan dapat

dilakukan dengan cara menghitung selisih antara apa yang seharusnya

dengan kenyataan yang dirasakan oleh pegawai.

3. Teori Pemenuhan Kebutuhan (Need Fulfillment Theory)

Menurut teori ini, kepuasan kerja pegawai tergantung pada terpenuhi atau

tidaknya kebutuhan pegawai. Pegawai akan merasa puas apabila ia

mendapatkan apa yang dibutuhkannya.

4. Teori Pandangan Kelompok (Social Reference Group Theory)

Menurut teori ini, kepuasan kerja pegawai bukanlah tergantung pada

pemenuhan kebutuhan saja, tetapi sangat tergantung pada pandangan dan

pendapat kelompok yang oleh para pegawai dianggap sebagai kelompok
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acuan. Kelompok acuan tersebut oleh pegawai dijadikan tolak ukur untuk

menilai dirinya maupun lingkungannya.

5. Teori Dua Faktor dari Herzberg

Teori ini dikemukan oleh Frederick Herzberg, yang menggunakan teori

Abraham Maslow sebagai titik acuannya. Teori ini mengemukakan bahwa

dua faktor yang menyebabkan timbulnya rasa puas dan tidak puas, yaitu

meliputi: faktor pemeliharaan (maintenance factors) dan faktor

pemotivasian (motivational factors).

4. Konsep Kepuasan Kerja

Apabila kepuasan kerja terjadi, maka tercermin pada perasaan

karyawan terhadap pekerjaannya, yang sering diwujudkan dalam sikap positif

karyawan terhadap pekerjaannya dan segala sesuatu yang dihadapi atau

ditugaskan kepadanya di lingkungan kerjanya. Monitoring kontinyu dari

kepuasan kerja karyawan tersebut sangat penting untuk mendapatkan

perhatian pimpinan organisasi terutama bagian personalia. Masalah kepuasan

kerja tersebut menurut Martoyo (2006) akan mempengaruhi:

a. Tingkat absensi karyawan.

b. Perputaran (turn over) tenaga kerja

c. Semangat kerja

d. Keluhan-keluhan

e. Masalah-masalah personalia yang vital lainnya.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kuantitatif deskriptif.

Metode penelitian kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono

(2012: 8) yaitu : “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu,

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah

ditetapkan”. Menurut Sugiyono (2012: 13) penelitian deskriptif yaitu,

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu

variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau

menghubungkan dengan variabel yang lain.

Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan

data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan

metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini

dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran kepuasan kerja pada driver Go-

jek.

B. Identifikasi Variabel

Menurut Arikunto (2010) variabel adalah objek penelitian atau yang

menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian, variabel dalam penelitian ini

yaitu kepuasan kerja.
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C. Definisi Operasional Variabel

Kepuasan kerja menunjukkan sikap suka atau tidak suka yang dialami

saat dia bekerja dan seberapa jauh pekerjaanya secara keseluruhan  memenuhi

kebutuhan. Dimensi-dimensi kepuasan kerja dalam instrumen yang dilihat

berdasarkan faset-faset kepuasan kerja. Terdapat sembilan faset kepuasan

kerja yang diukur yaitu kepuasan terhadap gaji, kesempatan promosi,

supervisor, tunjangan, penghargaan terhadap hasil kerja, prosedur kerja yang

ada, rekan kerja, karakteristik pekerjaan dan komunikasi.

Tabel 1 Dimensi Kepuasan Kerja
No. Dimensi Indikator
1 Kepuasan terhadap gaji Dimensi ini kepuasan terhadap

gaji dan besar kenaikan gaji
2 Kepuasan terhadap promosi Dimensi ini mengenai peluang

promosi yang diberikan
3 Kepuasan terhadap supervisor Dimensi ini mengacu pada

kepuasan terhadap atasan secara
langsung

4 Kepuasan terhadap tunjangan
(fringe benefit)

Dimensi ini mengenai kepuasan
terhadap kompensasi yang
didapatkan diluar upah langsung

5 Kepuasan terhadap
penghargaan performa yang
baik (contingent reward)

Dimensi ini mengacu mengenai
pengehargaan (yang tidak selalu
berbentuk uang) yang diterima
untuk performa yang baik yaitu
mengenai pemberian
pernghargaan atau pengakuan.

6 Kepuasan terhadap prosedur
kerja (operating condition)

Dimensi ini mengenai atauran
maupun prosedur kerja
termasuk beban kerja yang ada.

7 Kepuasan terhadap rekan kerja Dimensi ini mengenai kepuasan
kerja antara sesama pekerja
ditempat kerja.

8 Kepuasan terhadap
karakteristik pekerjaan (nature
of work)

Dimensi ini mengenai jenis
pekerjaan yang dilakukan.

9 Kepuasan terhadap komunikasi Dimensi ini mengenai kepuasan
terhadap komunikasi di dalam
lembaga.



17

D. Partisipan Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan

subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan

(Sugiyono:2012). Populasi dalam penelitian ini adalah Driver Go-jek di

Kota Malang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi (Sugiyono, 2004). Dalam penelitian ini teknik penarikan

sampel diambil dengan menggunakan teknik nonprobability sampling.

Teknik nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang

tidak memberi peluang dan kesempatan sama bagi setiap unsur atau

anggota populasi yang dipilih oleh sampel (Sugiyono, 2004). Sampel

dalam penelitian ini adalah sebagian dari Driver Go-jek di Kota Malang.

Widayat (2012) menyatakan bahwa sampel harus berkisar 30 sampai 500.

Jadi dalam penelitian ini ditetapkan jumlah sampel penelitian sebanyak

100 responden.

E. Prosedur Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini diantaranya

sebagai berikut :
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1. Tahap Kajian Pustaka

Peneliti menentukan variabel penelitian, setelah

memutuskan unuk mengambil variabel iklim organisasi dan

kepuasan kerja karyawan yang akan diteliti, kemudian

merumuskan masalah yang hendak diteliti dari hasil mempelajari

variabel tersebut kemudian peneliti mencari informasi mengenai

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel. Kajian

pustaka ini didapatkan dari bahan-bahan seperti buku, jurnal-jurnal

penelitian disertai, thesis atau skripsi terbaru. Landasan teori yang

dirancang peneliti tentunya merupakan kajian atau beberapa teori

yang telah ada dalam penelitian ini.

2. Tahap Mendesain Penelitian

Langkah kedua dalam tahap ini adalah menemukan desain

penelitian agarpeneliti mendapatkan data yang akurat. Penelitian

initermasuk di dalamnya adalah peneliti menemukan desain

penelitian,menentukan subjek, teknik pengumpulan data.

Pemilihan ini disesuaikan dengan tujuan penelitian, subjek dan

data penelitian.

3. Pengumpulan data

Sebelum penelitian dilaksanakan terdapat beberapa hal yang

harus dipersiapkan oleh peneliti, yaitu:

Tahap pertama adalah melakukan persiapan penelitian, tahap

persiapan penelitian sebagai berikut:
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a. Perizinan

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu

membuat surat perizinan baik secara tertulis ataupun lisan kepada

pihak Universitas agar pemberian kuesioner telah mendapatkan

persetujuan serta tidak mengganggu aktivitas yang dilakukan oleh

responden penelitian.

b. Pembuatan Alat Ukur

Skala yang dibuat oleh peneliti merupakan skala yang

mengukur iklim organisasi dan kepuasan kerja karyawan.

Penyusunan skala dengan membuat blue print dan

dioperasionalisasikan dengan bentuk-bentuk aitem-aitem

pertanyaan. Terdapat tiga hal dalam pembuatan alat ukur yaitu

perancangan alat ukur, uji coba alat ukur serta revisi alat ukur

yang dilakukan setelah alat ukur tersebut di uji coba

c. Perancangan Alat Ukur

Sebelum pembuatan aitem, sebelumnya ditentukan dimensi

dan indikator dimana peneliti menyusun dan mengembangkannya

dari penelitian terdahulu untuk adopsi alat ukur yang digunakan.

d. Revisi Alat Ukur

Revisi alat ukur dilakukan setelah peneliti melakukan uji

coba terhadap alat ukur dengan melakukan pengujian validitas dan

realibilitas skala.Setelah diketahui aitem-aitem mana saja yang

memenuhi standar validitas dan reliabilitas, maka peneliti
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selanjutnya menyusun aitem-aitem tersebut ke dalam alat ukur

yang digunakan untuk mengambil data penelitian.

e. Uji Coba Alat Ukur (Try Out)

Data penelitian dikumpulkan melalui berbagai macam metode

dengan menghasilkan data primer, sekunder, maupun keduanya,

sebelum peneliti melakukan pengumpulan data terlebih dahulu

peneliti. Namun demikian dalam penelitian ini tidak melakukan

pengujian kuesioner, dikarenakan menggunakan skala terpakai.

4. Pelaksanaan Penelitian

a. Pengambilan Data

Prosedur penelitian diawali dengan menyusun instrumen

penelitian berupa skala likert, dilanjutkan dengan menyebarkan

skala untuk try out pada 30 subjek. Dalam try out ini, data hasil

try out dianalisis dan di revisi, kemudian melanjutkan

menyebarkan skala untuk data penelitian sebanyak sejumlah

sampel penelitian sebagai hasil penelitian penyebaran skala

dilakukan sesuai dengan kriteria subjek sesuai dengan tema

penelitian.

b). Pengolahan Data

Setelah diperoleh skor dari  skala kepuasan pada driver

Go-jek maka dilakukan pengolahan data dengan bantuan SPSS

version 21,00 for windows.
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F. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan sesuai dengan

permasalahan yang dihadapi, maka peneliti menggunakan metode

pengumpulan melalui skala. Skala Likert adalah setiap jawaban item

instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif.

Skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Skala kepuasan kerja adalah sikap suka atau tidak suka yang dialami

saat dia bekerja dan seberapa jauh pekerjaanya secara keseluruhan

memenuhi kebutuhan. Dimensi-dimensi kepuasan kerja dalam instrumen

yang dikembangkan oleh Spector (1994) dalam Permatasari (2015).

Tabel 2 Bluprint Skala Kepuasan Kerja

No. Dimensi Definisi Operasional
Variabel

Nomor
Item

Jumlah Persentase

1 Kepuasan terhadap
gaji

Dimensi ini kepuasan
terhadap gaji dan besar
kenaikan gaji

1,10,19,28 4 11,11%

2 Kepuasan terhadap
promosi

Dimensi ini mengenai
peluang promosi yang
diberikan

2,11,20,29 4 11,11%

3 Kepuasan terhadap
supervisor

Dimensi ini mengacu
pada kepuasan terhadap
atasan secara langsung

3,12,21,30 4 11,11%

4 Kepuasan terhadap
tunjangan (fringe
benefit)

Dimensi ini mengenai
kepuasan terhadap
kompensasi yang
didapatkan diluar upah
langsung

4,13,22,31 4 11,11%

5 Kepuasan terhadap
penghargaan performa
yang baik (contingent
reward)

Dimensi ini mengacu
mengenai pengehargaan
(yang tidak selalu
berbentuk uang) yang
diterima untuk performa
yang baik yaitu
mengenai pemberian
pernghargaan atau
pengakuan.

5,14,23,32 4 11,11%

6 Kepuasan terhadap Dimensi ini mengenai 6,15,24,33 4 11,11%
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prosedur kerja
(operating condition)

atauran maupun
prosedur kerja termasuk
beban kerja yang ada.

7 Kepuasan terhadap
rekan kerja

Dimensi ini mengenai
kepuasan kerja antara
sesama pekerja ditempat
kerja.

7,16,25,34 4 11,11%

8 Kepuasan terhadap
karakteristik pekerjaan
(nature of work)

Dimensi ini mengenai
jenis pekerjaan yang
dilakukan.

8,17,26,35 4 11,11%

9 Kepuasan terhadap
komunikasi

Dimensi ini mengenai
kepuasan terhadap
komunikasi di dalam
lembaga.

9,18,27,36 4 11,11%

Subjek diminta menjawab secara jujur dengan memilih jawaban yang

sesuai dengan keadaan dirinya dimana setiap jawaban mempunyai bobot

tertentu. Pilihan jawaban yang disediakan adalah:

Tabel 3

Skor Skala Kepuasan Karyawan

Favourabel Nilai Unfavourabel Nilai
Sangat Setuju (SS) 4 Sangat Setuju (SS) 1
Setuju ( S) 3 Setuju (S) 2
Tidak Setuju (TS) 2 Tidak Setuju (TS) 3
Sangat tidak Setuju (STS) 1 Sangat tidak setuju (STS) 4

G. Pengukuran Alat Ukur

1. Validitas

Validitas berkenaan dengan sejauh mana skala mampu

menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan ukurnya (Azwar,

2012). Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh

mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan
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fungsi ukurnya.Suatu tes atau instrument pengukur dapat dikatakan

mempunyai validitas yang tinggi apabila alat ukur tersebut menjalankan

fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan

maksud dilakukannya pengukuran tersebut (Azwar, 2012). Penelitian

ini menggunakan validitas isi, yaitu validitas yang menunjukkan sejauh

mana aitem-aitem dalam skala mencangkup keseluruhan kawasan isi

objek yang hendak diukur oleh skala itu (Azwar, 2012).

Validitas isi merupakanvaliditas yang diestimasi lewat pengukur

terhadap isi tes dengan analisis rasional atau professional judgement.

Validitas isi tidak saja menunjukkan bahwa tes tersebut komprehensif

isinya, akan tetapi harus pula memuat hanya isi yang relevan dan tidak

keluar dari batasan tujuan ukur (Azwar, 2012). Validitas menurut

Azwar (2012) validitas adalah sejauhmana ketepatan dan kecermatan

suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Pengujian validitas isi

dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meminta pendapat

professional judgement yaitu dosen pembimbing mengenai konstrak

dan aitem-aitem yang akan digunakan dalam angket.

2. Reliabilitas

Menurut Hasan (2002) reliabilitas alat ukur menunjukkan derajat

keajegan atau konsistensi alat ukur yang bersangkutan, bila ditetapkan

beberapa kali pada kesempatan yang berbeda.Reliabilitas alat ukur yang

dapat dilihat dari koefisien reliabilitas merupakan indikator konsistensi

atau alat kepercayaan hasil ukur, yang mengandung makna kecermatan
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pengukur.Pengujian reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini dengan

menggunakan teknik Alpha Chornbach. Menurut Sugiyono (2012)

besarnya koefisien batas minimum reliabilitas antar 0,6. Suatu aitem

instrumen dapat dikatakan ajeg atau handal apabila memiliki koefisien

keandalan reliabilitas mendekati 1,0. Perhitungan reliabilitas dilakukan

dengan bantuan program komputer SPSS 21.00 (Statistical Product and

Service Solution).

H. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mengetahui kepuasan kerja pada

driver Go-jek yaitu dengan menggunakan analisis teknik analisis data

deskriptif merupakan tekhnik analisis yang dipakai untuk menganalisis

data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah

dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil

penelitian. Yang termasuk dalam teknik analisis data statistik deskriptif

diantaranya seperti penyajian data untuk dilakukan analisis kesimpulan

dari penelitian yang dilakukan.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Data Demografis Subjek Penelitian

Karakteristik subjek dalam penelitian ini mencakup umur, jenis

kelamin, lama kerja dan pendidikan terakhir serta masing-masing kategori

dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Karakteristik subjek berdasarkan Usia

Tabel 4 Distribusi Subjek Berdasarkan Usia

Usia Jumlah Subjek Persentase
< 25 tahun 19 19%

26-30 tahun 40 40%
31-35 tahun 21 21%
36-40 tahun 9 9%
41-45 tahun 8 8%
46-50 tahun 3 3%

TOTAL 100 100%

Dari tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar subyek penelitian

dalam hal ini adalah Driver Go-jek di Kota Malang adalah berusia antara

26-30 tahun yaitu sebanyak 40 responden atau sebesar 40%.
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b. Karakteristik subjek berdasarkan jenis kelamin

Tabel 5 Distribusi Subjek Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin Jumlah Subjek Persentase

Laki-Laki 98 98%

Perempuan 2 2%

TOTAL 100 100%

Dari tabel 5 di atas menunjukkan bahwa jumlah subjek yaitu Driver

Go-jek di Kota Malang yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu

98 orang atau 98%, sedangkan subjek perempuan berjumlah 2 orang atau

sebesar 2%.

c. Karakteristik subjek berdasarkan lama kerja

Tabel 6 Distribusi Subjek Berdasarkan Lama Kerja

Lama Kerja Jumlah Subjek Persentase

<1 tahun 23 23%

1-2 tahun 56 56%

>2 tahun 21 21%

TOTAL 100 100%

Dari tabel 6 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar subyek

yaitu Driver Go-jek di Kota Malang memiliki masa kerja selama 1-2 tahun

yaitu sebanyak 56 karyawan atau 56%.
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d. Karakteristik subjek berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 7 Distribusi Subjek Berdasarkan Pendidikan terakhir

Pendidikan Jumlah Subjek Persentase
SMP 11 11%
SMA 69 69%
Diploma (DIII) 11 11%
S1 9 9%
TOTAL 100 100%

Dari tabel 7 menunjukkan bahwa Driver Go-jek di Kota Malang

sebagian besar memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA yaitu sebanyak 69

responden atau 69%.

2. Skor Hipotetik dan Skor Empirik

Penghitungan skor dalam penelitian ini dilakukan baik secara

hipotetik maupun secara empirik. Berikut ini merupakan perbandingan

skor hipotetik dan empirik pada masing-masing variabel.

Tabel 8 Perbandingan Skor Hipotetik Dan Empirik Variabel Kepuasan
kerja

Variabel Statistik Hipotetik Empirik
Kepuasan

kerja
Skor maksimum 176 161
Skor minimum 44 100
Mean 110 124,89
Standar deviasi 22 14,482

Berdasarkan paparan tersebut, dapat diketahui bahwa variabel

kepuasan kerja memiliki rata-rata hipotetik sebesar 110 dengan rata-rata

empirik sebesar 124,89. Nilai minimum hipotetik pada kepuasan kerja

sebesar 44 dengan nilai empirik sebesar 100, nilai maksimum hipotetik

adalah 176 sedangkan nilai maksimum empiriknya sebesar 161. Standar
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deviasi pada skor hipotetik variabel kepuasan kerja sebesar 22 sedangkan

data empirik menunjukkan standar deviasi senilai 14,482.

Setelah mendapatkan hasil dari skor hipotetik dan empirik pada

masing-masing variabel penelitian, peneliti akan melakukan kategorisasi

subjek yang disusun sebuah norma berdasarkan jenjang nilai masing–

masing subjek sesuai ketentuan berikut ini (Azwar, 2012):

Tabel 9 Ketentuan Kategorisasi Jenjang Bagi Subjek Penelitian

Kategori Daerah Keputusan
Rendah X < (µ - )
Sedang (µ - ) ≤ X < (µ + )
Tinggi (µ + ) ≤ X

Keterangan :
µ : Mean Hipotetik

: Standar Deviasi
X : Skor Subjek

Diketahui nilai mean hipotetik dari skala kepuasan kerja adalah 110

dengan standar deviasi sebesar 22. Nilai tersebut dimasukkan ke dalam

rumus norma seperti pada tabel 4.8, sehingga menghasilkan skor dengan

masing-masing kategori  yang terdapat pada Tabel 4.7.

Tabel 10 Kategori Subjek Pada Skala Kepuasan kerja

Variabel Daerah
Keputusan

Kategori Jumlah
Subjek

Persentase

Kepuasan
Kerja

TOTAL

X < 80 Rendah 0 0
80 ≤ X < 132 Sedang 73 73%

132 ≤ X Tinggi 27 27%

100 100%

Dari tabel 10 di atas, dapat diketahui bahwa kategori kepuasan kerja

paling banyak terdapat pada kategori sedang, yaitu sebesar 73%, dan
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kategori tinggi sebesar 27%, dan tidak terdapat responden yang

menyatakan rendah. Selanjunya skor hipotetik dan empirik untuk masing-

masing dimensi kepuasan kerja dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 11 Perbandingan Skor Hipotetik Dan Empirik Dimensi Kepuasan
kerja

Variabel Statistik Hipotetik Empirik
Dimensi

Kepuasan
kerja

Skor maksimum 16 16
Skor minimum 4 7
Mean 10 11,58
Standar deviasi 2 2,104

Berdasarkan paparan tersebut, dapat diketahui bahwa untuk

dimensi kepuasan kerja memiliki rata-rata hipotetik sebesar 10 dengan

rata-rata empirik sebesar 11,58. Nilai minimum hipotetik pada dimensi

kepuasan kerja sebesar 4 dengan nilai empirik sebesar 7, nilai maksimum

hipotetik adalah 16 sedangkan nilai maksimum empiriknya sebesar 16.

Standar deviasi pada skor hipotetik dimensi kepuasan kerja sebesar 2

sedangkan data empirik menunjukkan standar deviasi senilai 2,104.

Adapun untuk kriteria kepuasan responden berdasarkan dimensi dari

kepuasan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 12 Kategori Subjek Pada Dimensi Kepuasan kerja Terhadap

Gaji

Variabel Daerah
Keputusan

Kategori Jumlah
Subjek

Persentase

Kepuasan
Kerja

Terhadap
Gaji

TOTAL

X < 8 Rendah 0 0
8 ≤ X < 12 Sedang 34 34%

12 ≤ X Tinggi 66 66%

100 100%
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Berdasarkan tabel 12, dapat diketahui bahwa kategori kepuasan kerja

mengenai gaji paling banyak terdapat pada kategori tinggi, yaitu

sebesar 66%, dan kategori sedang sebesar 34%, dan tidak terdapat

responden yang menyatakan rendah

Tabel 13 Kategori Subjek Pada Dimensi Kepuasan kerja Terhadap

Promosi

Variabel Daerah
Keputusan

Kategori Jumlah
Subjek

Persentase

Kepuasan
Kerja

Terhadap
Promosi
TOTAL

X < 8 Rendah 27 27%
8 ≤ X < 12 Sedang 73 73%

12 ≤ X Tinggi 0 0

100 100%

Dari tabel 13 di atas, dapat diketahui bahwa kategori kepuasan

kerja mengenai promosi paling banyak terdapat pada kategori sedang,

yaitu sebesar 73%, dan kategori rendah sebesar 27%, dan tidak

terdapat responden yang masuk dalam kategori tinggi.

Tabel 14 Kategori Subjek Pada Dimensi Kepuasan kerja Terhadap

Supervisor

Variabel Daerah
Keputusan

Kategori Jumlah
Subjek

Persentase

Kepuasan
Kerja

Terhadap
Supervisor

TOTAL

X < 8 Rendah 3 3%
8 ≤ X < 12 Sedang 75 75%

12 ≤ X Tinggi 22 22%

100 100%

Dari tabel 14 di atas, dapat diketahui bahwa kategori kepuasan

kerja terhadap supervisor paling banyak terdapat pada kategori sedang,
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yaitu sebesar 75%, dan kategori tinggi sebesar 22%, dan responden

yang menyatakan rendah yaitu sebanyak 3%.

Tabel 15 Kategori Subjek Pada Dimensi Kepuasan kerja Terhadap

Tunjangan

Variabel Daerah
Keputusan

Kategori Jumlah
Subjek

Persentase

Kepuasan
Kerja

Terhadap
Tunjangan

TOTAL

X < 8 Rendah 19 19%
8 ≤ X < 12 Sedang 45 45%

12 ≤ X Tinggi 36 36%

100 100%

Berdasarkan tabel 15 di atas, dapat diketahui bahwa kategori kepuasan

kerja mengenai tunjangan paling banyak terdapat pada kategori

sedang, yaitu sebesar 45%, dan kategori tinggi sebesar 36%, dan

responden yang masuk dalam kategori rendah yaitu sebanyak 19%.

Tabel 16 Kategori Subjek Pada Dimensi Kepuasan kerja Terhadap
Penghargaan Performa

Variabel Daerah
Keputusan

Kategori Jumlah
Subjek

Persentase

Kepuasan
Kerja

Terhadap
Performa
TOTAL

X < 8 Rendah 9 9%
8 ≤ X < 12 Sedang 59 59%

12 ≤ X Tinggi 32 32%

100 100%

Dari tabel 16, dapat diketahui bahwa kategori kepuasan kerja

terhadap performa paling banyak terdapat pada kategori sedang, yaitu

sebesar 59%, dan kategori tinggi sebesar 32%, dan terdapat responden

yang menyatakan rendah yaitu sebayak 9%.
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Tabel 17 Kategori Subjek Pada Dimensi Kepuasan kerja Terhadap

Prosedur Kerja

Variabel Daerah
Keputusan

Kategori Jumlah
Subjek

Persentase

Kepuasan
Kerja

Terhadap
Prosedur

Kerja
TOTAL

X < 8 Rendah 5 5%
8 ≤ X < 12 Sedang 45 45%

12 ≤ X Tinggi 50 50%

100 100%

Dari tabel 17, dapat diketahui bahwa kategori kepuasan kerja

mengenai prosedur kerja paling banyak terdapat pada kategori tinggi,

yaitu sebesar 50%, dan kategori rendah sebesar 45%, dan terdapat

responden yang menyatakan rendah yaitu sebanyak 5%

Tabel 18 Kategori Subjek Pada Dimensi Kepuasan kerja Terhadap

Rekan Kerja

Variabel Daerah
Keputusan

Kategori Jumlah
Subjek

Persentase

Kepuasan
Kerja

Terhadap
Rekan
Kerja

TOTAL

X < 8 Rendah 6 6%
8 ≤ X < 12 Sedang 66 66%

12 ≤ X Tinggi 28 28%

100 100%

Dari tabel 18 di atas, dapat diketahui bahwa kategori kepuasan kerja

mengenai rekan kerja paling banyak terdapat pada kategori sedang,

yaitu sebesar 66%, dan kategori tinggi sebesar 28%, dan sebanyak 6%

responden yang menyatakan rendah
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Tabel 19 Kategori Subjek Pada Dimensi Kepuasan kerja Terhadap

Karakteristik Pekerjaan

Variabel Daerah
Keputusan

Kategori Jumlah
Subjek

Persentase

Kepuasan
Kerja

Terhadap
Karakteristik

Pekerjaan
TOTAL

X < 8 Rendah 0 0
8 ≤ X < 12 Sedang 48 48%

12 ≤ X Tinggi 52 52%

100 100%

Berdasarkan tabel 19, dapat diketahui bahwa kategori kepuasan kerja

mengenai karakteristik pekerjaan paling banyak terdapat pada kategori

tinggi yaitu sebesar 52%, dan kategori tinggi sebesar 52%, dan tidak

terdapat responden yang menyatakan rendah

Tabel 20 Kategori Subjek Pada Dimensi Kepuasan kerja Terhadap

Komunikasi

Variabel Daerah
Keputusan

Kategori Jumlah
Subjek

Persentase

Kepuasan
Kerja

Terhadap
Komunikasi

TOTAL

X < 8 Rendah 0 0
8 ≤ X < 12 Sedang 43 43%

12 ≤ X Tinggi 57 57%

100 100%

Dari tabel 20, dapat diketahui bahwa kategori kepuasan kerja paling

mengenai komunikasi banyak terdapat pada kategori tinggi, yaitu

sebesar 57%, dan kategori sedang sebesar 43%, dan tidak terdapat

responden yang menyatakan rendah.
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B. Pembahasan Hasil Penelitian

Tingkat kepuasan Driver Go-jek sebagian besar responden termasuk

dalam kategori sedang. Hasil tersebut dapat mengindikasikan bahwa selama

ini Driver Go-jek memberikan tanggapan secara positif terhadap upaya-upaya

perusahaan untuk menciptakan kepuasan kerja. Kondisi kepuasan kerja dalam

hal ini mengenai interaksi menunjukkan bahwa Driver Go-jek merasakan

adanya kenyamanan dalam bekerja sehingga memiliki kepuasan kerja yang

tinggi dalam bekerja. Karyawan yang memiliki kepuasan tinggi dalam

pekerjaannya memiliki unjuk kerja yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya

daripada mereka yang merasa tidak puas dengan pekerjaannya. Karyawan yang

memiliki kepuasan terhadap pekerjaannya akan memiliki kemungkinan yang

lebih kecil untuk mangkir dan berhenti pada pekerjaannya (Robbins & Judge,

2008).

Karyawan dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi menunjukkan

sikap positif terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini

tampak dari sikap karyawan terhadap pekerjaannya dan segala sesuatu di

lingkungan kerjanya. Karyawan dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi

biasanya mempunyai catatan kehadiran, prestasi kerja, serta hubungan kerja

yang baik dengan anggota perusahaan lainnya. Sebaliknya, karyawan dengan

tingkat kepuasan rendah akan menunjukkan sikap negatif, baik terhadap

pekerjaannya maupun terhadap lingkungan kerjanya (Wibowo, 2013).

Kepuasan kerja mengenai gaji paling banyak terdapat pada kategori

tinggi, hasil tersebut menunjukkan bahwa kepuasan kerja karyawan

tergantung pada terpenuhi atau tidaknya kebutuhan. Karyawan akan merasa
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puas apabila ia mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Semakin banyak

kebutuhan yang terpenuhi, maka semakin puas pula karyawan tersebut,

demikian pula sebaliknya karyawan akan merasa tidak puas jika kebutuhannya

tidak terpenuhi dimana hal tersebut tergantung dengan besarnya gaji yang

diterima oleh karyawan. Kepuasan terhadap gaji yang dirasakan oleh driver

yaitu Gojek memberikan gaji dengan sistem presentase 20:80, dimana 80%

untuk driver dan 20 % untuk PT. Gojek pada setiap ordernya. Sistem

pembagian presentase ini langsung di potong dari saldo driver pada saat driver

selesai menjalankan orderan, jadi tidak menggunakan sistem setoran seperti

transportasi konvensional dan hal tersebut dirasakan mudah dan

menguntungkan bagi driver.

Kepuasan kerja mengenai promosi paling banyak terdapat pada

kategori sedang. Tingkat kepuasan driver mengenai promosi tersebut

ditunjukkan dengan driver gojek memiliki kesempatan untuk promosi ke

jenjang yang lebih tinggi tidak ada , karena sifat dari driver itu sendiri adalah

mitra jadi bukan karyawan dari PT. Gojek yang memiliki jenjang karir dan

kepuasan kerja terbentuk dari keuntungan yang diberikan ketika menjadi mitra

PT. Gojek.

Kepuasan kerja terhadap supervisor paling banyak terdapat pada

kategori sedang, dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan

antara supervisor dengan karyawan bisa disebut functional attraction. Dimensi

kepuasan kerja terhadap supervisor dapat ditunjukkan dengan adanya

beberapa kantor cabang di setiap kota yang terdapat gojek di kota tersebut.
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Upaya pihak PT. Gojek untuk membangun hubungan baik antara pegawai

kantor gojek cabang dengan para drivernya biasanya gojek  kantor cabang

mengadakan gathering setiap 3- 6 bulan sekali. Tujuan dilaksanakan kegiatan

tersebut yaitu untuk mempererat silahturahmi para driver dengan pegawai di

PT. Gojek itu sendiri. Gathering itu sendiri biasanya melibatkan juga para

atasan dari PT. Gojek pusat, dimana akan diadakan diskusi seputar

permasalahan driver dan berbagai permasalahan para driver selama

menjalankan order. Beberapa masukan para driver ini yang akan di gunakan

PT. Gojek untuk membuat kebijakan selanjutnya guna meningkatkan

kesejahteraan para driver.

Kepuasan kerja mengenai tunjangan paling banyak terdapat pada

kategori sedang. Tunjangan/jaminan sosial dikategorikan sedang, kondisi

tersebut terjadi karena PT. Gojek selalu memperhatikan kesejahteraan

karyawan-karyawannya. Dimensi kepuasan mengena tunjangan selama ini

telah menggunakan sistem atau skema pemberikan bonus yang benar-benar

memberikan jaminan kepuasan bagi driver, dimana bonus diberikan kepada

driver yang dapat mencapai target yang dietapkan oleh PT.Gojek. Adapun

sistem atau skema bonus yang diberikan kepada driver yang mencapai target

yaitu sebagai berikut: a) 14 poin : Rp.15.000, b) 16 poin : Rp.25.000 dan c) 20

poin : Rp. 40.000. Poin yang diperoleh driver bisa didapatkan dengan cara

menyelesaikan order yang masuk, jenis order yang masuk pada setiap driver

berbeda jenisnya , begitupun dengan poin yang di dapat, setiap order memiliki

poin yang berbeda, dimana untuk Go-Food: 1,5 poin (belanja lebih dari
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Rp.200.000 mendapat tambahan 1 poin ), Go- Ride: 1 poin, Go- Send: 1 poin

dan untuk Go-Shop: 1 poin (belanja lebih dari Rp.200.000 mendapat

tambahan 1 poin). Jadi total bonus harian yang di dapat adalah Rp.80.000,

bonus bisa di dapat dengan syarat perfoma harian driver lebih dari 75%,

dimana performa ini di hitung dari jumlah order yang masuk dan order yang di

jalankan.

Kepuasan kerja terhadap performa paling banyak terdapat pada

kategori sedang. Kepuasan performa yang dihasilkan oleh driver terhadap

hasil kerja yaitu PT. Gojek membuat sebuah trobosan dimana PT. Gojek akan

memberikan reward berupa penganugrahan Driver Of The Month pada driver

yang mempunyai prestasi bagus selama menjalankan order, penilaian yang di

hitung adalah dari rating dan comment dari customer. Driver yang

mendapatkan penghargaan ini akan di berikan bingkisan khusus oleh PT.

Gojek dan foto dari driver ini akan muncul pada iklan yang di tampilkan pada

driver gojek.

Kondisi kepuasan kerja mengenai prosedur kerja paling banyak

terdapat pada kategori tinggi. Prosedur kerja yang di ditetapkan oleh PT.

Gojek terhadap driver nya sangatlah tidak mengikat, bisa di kerjakan sewaktu

waktu dan di manapun selama masih dalam kota yang sama, kebijakan

tersebut menjadikan banyak sekali orang yang mendaftar menjadi driver gojek

di karenakan jam kerja yang fleksibel. PT. Gojek juga mempunyai beberapa

peraturan yang tidak boleh di langgar oleh semua mitranya tanpa terkecuali ,

seperti : 1) Menjalankan order fiktif 2) Menggunakan aplikasi  yg bukan dari
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PT. Gojek 3) Menggunakan aplikasi tambahan (fake gps) dan 4)

Menggunakan atribut dan accecories sesuai dengan ketentuan (jaket Ggo-jek,

bersepatu, menggunakan celana panjang, dan helm SNI ).

Kepuasan kerja mengenai rekan kerja paling banyak terdapat pada

kategori sedang. Hubungan antar pribadi, baik antara perusahaan dengan

bawahan maupun antar sesama rekan kerja jika dibina dengan baik maka akan

dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Apabila di perusahaan atasan

dapat menciptakan hubungan yang baik dengan bawahan maupun antar

sesama rekan kerja, maka karyawan akan merasa senang untuk bekerja karena

dapat tercipta suasana kerja yang harmonis.

Kepuasan rekan kerja merupakan salah satu yang menjadi daya tarik

menjadi driver gojek adalah rasa kekompakan dan keterikatan yang kuat

antara driver yang satu dan yang lain. Hal tersebut didasarkan dari hasil

wawancara yang dilakukan dengan driver yang menyatakan bahwa rekan kerja

menjadi salah satu penyemangat dalam bekerja dan selama ini hubungan antar

driver terjalin dengan baik. Kondisi ini juga ditunjukkan dengan banyak

terdapat pangkalan-pangkalan yang terbentuk di beberapa titik di Kota Malang

yang digunakan sebagai media untuk membahas setiap permasalahan yang

berhubungan dengan pekerjaan. Kondisi ini juga memudahkan PT. Gojek

untuk memonitor para drivernya selama di jalan, meskipun keberadaan

pangkalan tersebut tidak ditetapkan dari PT. Gojek, melainkan dari para driver

itu sendiri untuk mempermudah konsumen melakukan order.
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Kepuasan kerja mengenai karakteristik pekerjaan paling banyak

terdapat pada kategori tinggi. Kepuasan karakteristik pekerjaan pada gojek

sendiri menerapkan sistem kerja yang fleksibel, mulai dari waktu , jenis order

yang di ambil, dan tempat menerima order, ini sangat memudahkan para

driver dalam menjalankan pekerjaan sebagai driver gojek selama dalam

aktivitas yang dilakukan driver tidak melanggar aturan yang di tetapkan PT.

Gojek

Kepuasan kerja mengenai komunikasi sebagian besar masuk dalam

kategori tinggi. Kepuasan komunikasi dalam hal ini merupakan interaksi yang

terjadi antara PT. Gojek dengan mitranya dilaksanakan melalui beberapa

wakil dari PT. Gojek yang turun langsung pada driver gojek untuk

mendengarkan aspirasi para driver lewat beberapa acara gathering yang

dilakukan 3 – 6 bulan sekali. Tubs dan Moss (2000) mengemukakan bahwa

efektivitas komunikasi interpersonal ditandai dengan komunikan dan

komunikator dalam sebuah proses komunikasi terwujud saling pengertian,

kesenangan, saling memengaruhi, hubungan sosial yang baik, juga adanya

tindakan yang nyata sebagai umpan balik. Diharapkan dengan terciptanya

komunikasi interpersonal yang efektif yang didasari oleh asertivitas pada

anggota organisasi maka dapat mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan

terhadap organisasi yang berkaitan derngan kepuasan kerjanya.

Greenberg dan Baron (2003:148) mendeskripsikan kepuasan kerja

sebagai sikap positif atau negatif yang dilakukan individu terhadap pekerjaan

mereka. Selain itu Gibson (2000:106) menyatakan kepuasan kerja sebagai
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sikap yang dimiliki para pekerja tentang pekerjaan mereka. Hal itu merupakan

hasil dari persepsi mereka tentang pekerjaan. Kepuasan kerja merupakan

respon afektif atau emosional terhadap berbagai segi atau aspek pekerjaan

seseorang sehingga kepuasan kerja bukan merupakan konsep tunggal.

Seseorang dapat relatif puas dengan salah satu aspek pekerjaan dan tidak puas

dengan satu atau lebih aspek lainnya.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A.  KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut sebagian besar Driver Go-jek

menyatakan bahwa kepuasan kerja masuk dalam kriteria sedang. Adapun

untuk masing-masing indikator dapat diuraikan sebagai berikut: kepuasan

kerja mengenai gaji paling banyak terdapat pada kategori tinggi, promosi

paling banyak terdapat pada kategori sedang dan tunjangan paling banyak

terdapat pada kategori sedang. Kepuasan kerja mengenai performa paling

banyak terdapat pada kategori sedang, kepuasan mengenai rekan kerja paling

banyak terdapat pada kategori sedang, mengenai karakteristik pekerjaan paling

banyak terdapat pada kategori tinggi dan kepuasan kerja karyawan mengenai

komunikasi sebagian besar masuk dalam kategori tinggi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka diajukan beberapa

saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Go-jek

a. Dalam upaya untuk memberikan dukungan kepuasan kerja Go-jek

maka perusahaan lebih memperhatikan hubungan baik dengan

driver yaitu dengan memberikan hak-hak para driver sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan. Upaya ini dilakukan untuk
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memberikan jaminan agar kepuasan kerja para driver dapat

dirasakan secara maksimal. Perusahaan diharapkan

mempertahankan mengenai kebijakan mengenai sistem gaji,

prosedur kerja, karakteristik pekerjaan dan komunikasi dimana

menurut responden selama ini masuk dalam kategori tinggi. Selain

itu diharapkan untuk meningkatkan demensi kepuasan yang masuk

dalam kategori sedang yaitu kepuasan mengenai promosi,

supervisor, tunjangan,penghargaan atas performa dan rekan kerja.

b. Kejelasan peraturan atau ketentuan kerja harus tetap diperhatikan

oleh perusahaan, sehingga keryawan dapat bekerja sesuai dengan

tugas dan tanggungjawab yang diberikan dan dapat bekerja sesuai

dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini

diharapkan untuk menyempurnakannya yaitu dengan menggunakan

variabel lain berpengaruh terhadap loyalitas Driver Go-jek serta

menggunakan alat analisis yang berbeda dengan harapan penelitian ini

dapat lebih berkembang.
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