
 

Kode/Nama Rumpun Ilmu : 571/Prodi Manajemen 

 

 

 

LAPORAN AKHIR 

PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Analisis Pengaruh  Kinerja Pegawai Tetap Dan Pegawai Outsourcing Terhadap 

Kepuasan Kerja Di RSUD  Solok 

 

 

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun 

 

 

TIM PENGUSUL: 

 
Arfimasri, SE.MM (Ketua) 

NIDN 1019087694 
SRI RAHMI PUTRI (Anggota) 

NPM : 151000461201008 

 

 

 

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK 

February 2020 
 

 

 

 

 

 

 





DAFTAR ISI  

 

 

 

 

         

RINGKASAN          

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

3 METODE 

4 PEMBAHASAN 

5 PENUTUP 

6 JADWAL 

7 DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 



RINGKASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja pegawai tetap dan pegawai 

outsourcing terhadap kepuasan kerja di RSUD Solok. Kepuasan kerja merupakan sikap positif 

pegawai terhadap pekerjaannya. Dalam unit kerja, pegawai menghadapi berbagai macam situasi, 

misalnya menyangkut hubungan dengan rekan kerja, dengan kebijakan atasan, dengan imbalan 

yang diterima, dan kesempatan promosi, salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah kinerja.  

Lokasi penelitian ini adalah RSUD Solok dan subjeknya adalah Pegawai RSUD solok 

sebanyak 60 orang. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan jenis penelitian deskriptif 

korelatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi keseluruhan pegawai tetap maupun outsourcing 

yang berjumlah 354 orang. Penarikan digunakan teknik purposive sampling judgement sebanyak 

60 orang pegawai. Metode pengumpulan data dengan  penyebaran kuesioner kepada subjek 

untuk diisi.  

Hasil analisis regresi linear sederhana pegawai tetap yang dilakukan diperoleh persamaan 

regresinya Y= 17,310 + 0,871 dan hasil analisis regresi linear sederhana pegawai outsourcing 

diperoleh persamaan regresinya 10,863 + 0,984 artinya dapat dikatakan bahwa variabel 

independen, yaitu kinerja pegawai tetap dan pegawai outsourcing memiliki keterkaitan yang 

searah secara positif terhadap kepuasan kerja pada RSUD Solok. Hasil nilai angka R2 pegawai 

tetap sebesar 0,486 atau sebesar 548,6% dan  hal ini menunjukan bahwa kinerja pegawai tetap 

(X) berpengaruh dan kontribusi yang kuat terhadap variabel kepuasan kerja pegawai tetap (Y) 

pada RSUD Solok sebesar 48,6%, sedangkan sisanya sebesar 51,4% dipengaruhi oleh variabel 

yaitu motivasi kerja . Dan untuk hasil nilai angka R2 pegawai outsourcing sebesar 0,586 atau 

sebesar 58,6% dan  hal ini menunjukkna bahwa kinerja pegawai tetap (X) berpengaruh dan 

kontribusi yang kuat terhadap variabel kepuasan kerja pegawai tetap (Y) pada RSUD Solok 

sebesar 58,6%, sedangkan sisanya sebesar 41,4% dipengaruhi oleh variabel lain yaitu motivasi, 

komitmen dan lingkungan kerja. Hasil uji T pegawai tetap diperoleh nilai thitung  sebesar 5,144 

dan hasil uji T Pegawai outsourcing diperoleh nilai thitung 6,291. Artinya dari hasil tersebut dapat 

diketahui bahwa nilai t hitung  > t tabel  (5,144 > 1,672)(untuk pegawai tetap) dan nilai t hitung  > t tabel  

(6,291 > 1,672)(untuk pegawai outsourcing) dinyatakan bahwa kinerja pegawai tetap dan 

pegawai outsourcing mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kepuasan kerja pada 

RSUD Solok. 

 

 

 

Kinerja, Kepuasan Kerja, Pegawai Tetap dan Pegawai Outsourcing. 
 

BAB I Pendahuluan 

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latarbelakang penelitian, tujuan dan 

tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.  

Kata kunci maksimal 5 kata 

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan 

yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian 

tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema. 



1.1 Latar Belakang 

Perusahaan makanan dan minuman merupakan bagian dari sektor industri barang 

konsumsi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Pemilihan 

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman ini karena produk-produk yang 

dihasilkannya adalah kebutuhan sekunder masyarakat, sehingga ketergantungan masyarakat 

terhadap keberlangsungan perusahaan-perusahaan ini tinggi diharapkan akan berpengaruh 

terhadap profitabilitas perusahaan mereka yang baik.  

Secara umum tujuan dari suatu perusahaan adalah meningkatkan kekayaan atau 

kesejahteraan pemilik, mempertahankan kelangsungan hidup dan mengupayakan untuk dapat 

berkembang. Pencapaian tujuan tersebut, baik untuk meningkatkan kekayaan pemilik, untuk 

melangsungkan usaha dan untuk mengembangkan perusahaan merupakan aktivitas-aktivitas 

yang memerlukan dana atau kas. Oleh karena itu, agar tujuan tersebut dapat tercapai secara 

efektif dan efesien, maka salah satu keadaan yang harus dapat dicapai adalah perusahaan harus 

memiliki laba atau dengan kata lain perusahaan harus memiliki profitabilitas yang tinggi dari 

kegiatan operasinya. Faktor-faktor internal yang memiliki pengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan kualitas keputusan yang dibuat oleh manajer 

yang meliputi : keputusan investasi, keputusan operasi, dan keputusan pembiayaan. Keputusan 

investasi berkaitan dengan keputusan untuk menginvestasikan dana perusahaan pada aktiva-

aktiva yang diharapkan dapat menghasilkan kas baik pada periode berjalan maupun pada periode 

yang akan datang. 

Ketangguhan dan kesuksesan perusahaan hanya bisa dicapai dengan pengelolaan 

manajemen keuangan yang baik sehingga modal yang dimiliki perusahaan dapat berfungsi secara 

efektif dan efesien. Modal kerja memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung 

pencapaian tujuan perusahaan, oleh karena itu manajemen harus mampu mengelola modal kerja 

tersebut. Dalam sub sektor makanan dan minumanadabeberapa faktor yang mempengaruhi 

Return On Investment (ROI)yaitu Perputaran modal kerja dan Debt Ratio. Perputaran modal 

kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam 

modal kerja berputar dalam satu periode atau berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap 

modal kerja yang digunakan. Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang 

perusahaan terhadap total aktiva. Oleh karena itu saya melakukan penelitian dengan judul 



“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Return On Invesment Pada Perusahaan Sub Sektor 

Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia”. Kegiatan manajemen 

sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam pengelolaan sumber daya manusia 

dalam perusahaan. Karena sumber daya manusia dalam perusahaan mengandung faktor penting 

untuk menentukan kepuasan kerja meningkat dan menurun sehingga kuantitas dan kualitas dari 

manusia yang dipilih dan diperkejakan sesuai kebutuhan. Banyak perusahaan yang berhasil 

menghasilkan sejumlah produk dan jasa dengan kualitas baik dan mampu bersaing dipasaran 

namun masih kesulitan dalam melakukan efisiensi sehingga biaya produksi yang dikeluarkan 

tetap tinggi. Untuk mengurangi biaya pembengkakan tersebut, banyak pebisnis menggunakan 

pegawai outsourcing. Dimana pegawai outsourcing memungkinkan organisasi untuk melakukan 

peran lebih proaktif dan strategis berfokus pada kompetensi utama mereka dalam meningkatkan 

efisiensi. 

Untuk mencapai kinerja sumber daya manusia yang lebih baik, manajemen dalam 

perusahaan harus memberikan perhatian yang lebih terhadap para pegawainya. Perusahaan tidak 

bisa hanya fokus pada tenaga kerja outsourcing guna meningkatkan efektivitas perusahaan. 

Namun, perusahaan harus memperhatikan pegawai tetap yang juga memiliki peranan penting 

dalam kemajuan perusahaan. Maka daripada itu diperlukan adanya keseimbangan antara pegawai 

tetap dan pegawai outsourcing yang ada di perusahaan terutama dalam hal kinerja dan kepuasan 

kerja pegawai yang terlihat dari aktivitas-aktivitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya di perusahaan  (Ni Made Bella Sintya Devi, Bustanul ArifinNoer, 2017).  

Outsourcing adalah hubungan kontrak antara penyediaan layanan bisnis oleh penyedia 

layanan eksternal. Dengan kata lain perusahaan membuat sebuah persetujuan dengan perusahaan 

lain untuk melakukan beberapa pekerjaan. Penelitian terdahulu mengatakan outsourcing adalah 

kegiatan memindahkan beberapa aktivitas di perusahaan kepada pihak lain, termasuk dalam hal 

pengambilan keputusan yang telah diatur dengan perjanjian kontrak. Outsourcing juga dikatakan 

sebagai aktivitas dimana supplier atau pihak pemasok menyediakan layanan kepada pihak 

perusahaan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Pegawai tetap adalah pegawai yang 

menerima atau memperoleh imbalan dalam jumlah tertentu secara teratur atau berkala (Ni Made 

Bella Sintya Devi, Bustanul ArifinNoer, 2017) .  

Pegawai tetap merupakan pegawai swasta, pegawai negeri dan penerima pensiun. Imbalan 

pegawai tetap bisa berupa gaji, beragam tunjangan, penghasilan tidak teratur seperti bonus, 



honorarium jasa produksi, gratifikasi dan lain sebagainya. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak 

nomor 31/PJ/2009, pegawai tetap merupakan pegawai yang menerima penghasilan secara teratur 

dalam jumlah tertentu, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang 

secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai 

yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang 

bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut (Ni Made Bella Sintya Devi, 

Bustanul ArifinNoer, 2017) 

Kepuasan kerja dikatakan sebagai nilai penting dalam perusahan karena dalam peningkatan 

kepuasan kerja pegawai maka akan meningkatkan kinerja outsourcing yang bekerja 

mengharapkan memperoleh kepuasan dari tempatnya bekerja. Pada dasarnya kepuasan kerja 

merupakan hal yang bersifat individual karena setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan 

yang berbeda-beda sesuai nilai-nilai yang berlaku dalam diri setiap individu. Semakin banyak 

aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi tingkat 

kepuasan yang dirasakan. 

RSUD ( Rumah Sakit Umum Daerah ) Solok merupakan salah satu unit layanan  kesehatan 

bagi masyarakat umum. Pada saat ini rumah sakit umum daerah solok menjadi sumber rujukan 

utama untuk daerah sekitar. Hal ini disebabkan oleh pengembangan dari tahun ke tahun oleh 

manjemen. Hal ini dapat dilihat dengan bertambahnya sarana dan prasarana serta SDM  baik  

tenaga spesialis maupun tenaga kesehatan lainnya, baik pegawai tetap maupun tenaga 

outsourcing. RSUD Solok menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan 

paripurna, itu semua dapat diwujudkan dengan adanya sumber daya manusia yang bermutu yang 

dapar memberikan kinerja yang terbaik sehingga mereka mampu mencapai kepuasan kerja.untuk 

itu dilakukan analisis bagaimana pengaruh kinerja pegawai tetap dan pegawai outsourcing 

tehadap kepuasan kerja. 

Oleh karena itu saya melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh  Kinerja 

Pegawai Tetap Dan Pegawai Outsourcing Terhadap Kepuasan Kerja Di RSUD  Solok”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas dan latar belakang tujuan diatas maka penulis merumuskan 

masalah penelitian yaitu : 

1. Apakah kinerja pegawai tetap berpengaruh terhadap kepuasan kerja di RSUD Solok ? 



2. Apakah kinerja pegawai outsourcing berpengaruh terhadap kepuasan kerja di RSUD Solok 

? 

3. Apakah ada perbedaan kepuasan kerja antara pegawai tetap dan pegawai outsourcing di 

RSUD Solok ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kinerja pegawai tetap terhadap kepuasan kerja di RSUD Solok 

2. Untuk mengetahui pengaruh kinerja pegawai Outsourcing terhadap kepuasan kerja di 

RSUD Solok 

3. Untuk mengetahui perbedaan kepuasan kerja antara pegawai tetap dengan pegawai 

outsourcing di RSUD Solok 

 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kepuasan Kerja 

2.1.1 Pengertian Kepuasan Kerja  

Mengacu pada prinsip pengembangan sumber daya manusia dan berbagai studi tentang 

upaya pihak manajemen dalam menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai, pemenuhan 

kebutuhan finansial serta kesempatan pengembangan diri pegawai, sehingga setiap pegawai 

dapat mencapai kepuasan kerjanya. Pegawai yang berkinerja dengan baik, jika mereka memiliki 

kepuasan kerja yang tinggi. Kepuasan kerja adalah sikap positif pegawai terhadap pekerjaannya. 

Dalam unit kerja, pegawai tidak hanya sekedar bekerja, akan tetapi menghadapi berbagai macam 

situasi, misalnya menyangkut hubungan dengan rekan kerja, dengan kebijakan atasan, dengan 

imbalan yang diterima, dan kesempatan promosi. Hal ini dipercayai oleh sebagian besar pihak 

manajemen bahwa kepuasan kerja dapat mempengaruhi perilaku tenaga kerja, produktivitas 

kerja, tingkat absensi tenaga kerja dan perputaran tenaga kerja. (Dr. Meithiana Indrasari, S.T, 

2017). 

2 Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art dalam 

bidang yang diteliti. Bagan dapat dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan 

dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan 

hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan 

sumber pustaka 10 tahun terakhir. 



Kepuasan kerja menjadi masalah yang cukup menarik dan penting, karena terbukti besar 

manfaatnya baik bagi kepentingan individu, industri dan masyarakat. Pada dasarnya kepuasan 

kerja merupakan hal yang bersifat individu. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang 

berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin banyak aspek-

aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu tersebut, maka semakin tinggi 

tingkat kepuasan yang dirasakannya, sebaliknya semakin sedikit aspek-aspek dalam pekerjaan 

yang sesuai dengan keinginan individu, maka semakin rendah tingkat kepuasan yang 

dirasakannya (DR. H. Edy Sutrisno, 2010)   

 

2.1.2 Fakor-Faktor  Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja adalah suatu sikap positif yang dirasakan pegawai yang didapatkan atas 

kinerja yang sesuai keinginannya sehingga ia merasakan kepuasan dari pekerjaannya. kepuasan 

itu sendiri juga didapat dari beberapa faktor yang diberikan oleh organisasi. Menurut (Marlia, 

2010) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja yaitu antara lain : 

1. Balas jasa yang adil dan layak Kompensasi merupakan semua pendapatan yang berbentuk 

uang, baik langsung maupun tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas 

jasa yang diberikan kepada perusahaan. 

2. Penempatan yang sesuai dengan keahlian Penempatan karyawan harus sesuai dengan 

keahlian dan latar belakang pendidikan. Kesesuaian ini bertujuan agar karyawan mampu 

bekerja dengan efektif dan mampu mengimplementasikan teori-teori dan konsep- konsep 

yang dimiliki sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni. 

3. Berat ringannya pekerjaan Berat ringannya pekerjaan yang dibebankan perusahaan 

tergantung pada persepsi karyawan terhadap pekerjaan itu sendiri. Perusahaan harus 

memandang karyawan sebagai asset yang berharga dan jangan memperlakukan karyawan 

sebagai mesin atau alat produksi semua. 

4. Suasana dan lingkungan pekerjaan Suasana dan lingkungan kerja yang nyaman dan 

kondusif akan meningkatkan semangat kerja karyawan dalam bekerja. Perusahaan harus 

menciptakan suasana kerja yang kekeluargaan sehingga memungkinkan karyawan untuk 

bekerjasama.  

5. Peralatan yang menunjang Perusahaan harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat 

membantu karyawan dalam bekerja. 



6. Sikap pimpinan dalam kepemimpinannya Pemimpin merupakan leader bagi setiap 

bawahannya, bertanggung jawab dan memegang peranan penting dalam mencapai suatu 

tujuan. Pimpinan harus mengikutsertakan karyawan dalam pengambilan keputusan 

sehingga karyawan memiliki peluang untuk mengeluarkan pendapat, ide, dan gagasannya 

demi keberhasilan perusahaan. 

7. Sifat pekerjaan monoton atau tidak Sifat pekerjaan yang terlalu monoton akan 

menyebabkan kebosanan karyawan dalam bekerja. Salah satu cara untuk mengurangi 

kebosanan. 

 

Faktor-faktor yang digunakan untuk mengukur kepuasan kerja seorang pegawai adalah 

pekerjaan, pekerjaan aktual sebagai kontrol terhadap pekerjaan, supervisi oleh atasan, organisasi 

dan manajemen, kesempatan untuk maju, gaji dan keuntungan finansial, rekan kerja, dan kondisi 

pekerjaan. Faktor penyebab kepuasan kerja adalah bekerja pada tempat yang tepat, pembayaran 

yang sesuai, organisasi dan manajemen, supervisi pada pekerjaan yang tepat, dan orang yang 

berada dalam pekerjaan adalah orang yang tepat (Dr. Meithiana Indrasari, S.T, 2017). 

 

2.1.3 Teori Kepuasan Kerja  

kepuasan kerja dapat diterangkan oleh teori need fulfilment, teori equity, teori discrepancy, 

teori motivasi two factor, dan teori social reference group (Dr. Meithiana Indrasari, S.T, 2017). 

Kelima macam teori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Teori need fulfilment Teori ini menyatakan bahwa kepuasan kerja diukur melalui 

penghargaan yang diterima pegawai atau tingkat kebutuhan yang terpuaskan.  

2. Teori equity Prinsipnya teori ini mengemukakan bahwa orang akan merasa puas sepanjang 

mereka merasa ada keadilan (equity), Perasaan equity dan inequity diperoleh dengan 

membandingkan dirinya dengan orang lain yang sekelas, sekantor, maupun di tempat lain. 

Teori ini mengidentifikasi equity dalam tiga bagian yakni:  

a. Input, adalah sesuatu yang berharga dirasakan oleh pegawai sebagai masukan untuk 

menunjang pekerjaannya seperti pendidikan, pelatihan, alat kerja, dan Iain-lain. 

b. Out comes, adalah segala sesuatu yang berharga dirasakan pegawai sebagai dari hasil 

pekerjaannya seperti gaji, status, pengakuan atas prestasi, dan lain-lain. 



c. Comparisons person, adalah perbandingan antara input dan out comes yang 

diperolehnya. Menurut teori ini puas atau tidak puasnya pegawai merupakan hasil dari 

perbandingan input-output dirinya dan input-output pegawai lain (comparisons 

person).. 

3. Teori discrepancy Teori ini menyatakan untuk mengukur kepuasan kerja seseorang dilakukan 

dorongan menghitung selisih antara apa yang diharapkan dari pekerjaan dengan kenyataan 

yang dirasakan. Kepuasan kerja tergantung pada discrepancy antara expectation, needs, atau 

values dengan apa yang menurut perasaannya atau persepsinya telah diperoleh atau dicapai 

melalui pekerjaan.  

4. Teori motives two factor Menurut teori ini terdapat dua faktor pengukur kepuasan dan ketidak 

puasan pegawai yakni:  

a. Faktor maintenance atau dissatisfaction factors, adalah faktor- faktor pemeliharaan 

yang berhubungan dengan hakekat manusia yang ingin memperoleh ketentraman 

badaniah meliputi gaji, kualitas supervisi, kebijakan organisasi, kualitas hubungan 

interpersonal diantara rekan kerja, dengan atasan dan bawahan, keamanan bekerja, 

status, dan kondisi kerja. 

b. Faktor motivator atau satisfaction factors menyangkut kebutuhan prsikologis pegawai. 

Faktor ini berhubungan dengan penghargaan terhadap pribadi pegawai yang secara 

langsung berkaitan dengan pekerjaan seperti prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri. 

5. Teori social reference-group Teori ini hampir menyerupai teori need fulfilment, namun 

perbedaanya adalah bahwa dalam teori ini, harapan, keinginan, serta kepentingan adalah 

milik individu dalam kelompok dan bukan sebagai individu yang independen. Menurut teori 

ini, jika pekerjaan sesuai dengan kepentingan, harapan, dan tuntutan individu dalam 

kelompok, maka seseorang akan merasa puas terhadap pekerjaannya. 

  

2.1.4 Dimensi Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja dapat diukur melalui beberapa indikator (Dr. Meithiana Indrasari, S.T, 

2017) menyatakan terdapat 5 (lima) dimensi kepuasan kerja yakni: 

a. Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan memberikan kesempatan pegawai 

belajar sesuai dengan minat serta kesempatan untuk bertanggung jawab. Dalam teori dua 



faktor diterangkan bahwa pekerjaan merupakan faktor yang akan menggerakkan tingkat 

motivasi kerja yang kuat sehingga dapat menghasilkan prestasi kerja yang baik. 

b. Kesempatan terhadap gaji. Kepuasan kerja pegawai akan terbentuk apabila besar uang yang 

diterima pegawai sesuai dengan beban kerja dan seimbang dengan pegawai lainnya 

c. Kesempatan promosi. Promosi adalah bentuk penghargaan yang diterima pegawai dalam 

organisasi. Kepuasan kerja pegawai akan tinggi apabila pegawai dipromosikan atas dasar 

prestasi kerja yang dicapai pegawai tersebut. 

d. Kepuasan terhadap supervisi. Hal ini ditunjukkan oleh atasan dalam bentuk memperhatikan 

seberapa baik pekerjaan yang dilakukan pegawai, menasehati dan membantu pegawai serta 

komunikasi yang baik dalam pengawasan. Kepuasan kerja pegawai akan tinggi apabila 

pengawasan yang dilakukan supervisor bersifat memotivasi pegawai. 

e. Kepuasan terhadap rekan sekerja. Jika dalam organisasi terdapat hubungan antara pegawai 

yang harmonis, bersahabat, dan saling membantu akan menciptakan suasana keiompok 

kerja yang kondusif, sehingga akan menciptakan kepuasan kerja pegawai. 

 

2.1.5 Pengukuran Kepuasan Kerja 

Pengukuran kepuasan kerja dapat dilakukan menggunakan beberapa pendekatan,  yaitu 

single global rating method (SGRM) yang mengukur sikap kerja seseorang terhadap 

pekerjaannya, dan Summation score method (SCM) yang mengukur tentang pengenalan tugas 

kerja dan beban kerja, lingkungan kerja, hubungan supervisi, kesempatan promosi karier, dan 

hubungan dengan relasi kerja. Adams  menyatakan bahwa prinsip dari teori kepuasan kerja 

adalah bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas, tergantung apakah seseorang merasakan 

adanya keadilan (equity) atau tidak atas suatu situasi. Perasaan equity dan inequity atas suatu 

situasi, diperoleh orang dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain yang sekelas, 

sekantor maupun di tempat lain (Dr. Meithiana Indrasari, S.T, 2017). 

 Menurut teori ini elemen-elemen dari equity ada tiga yaitu: input, out comes, comparison 

person, dan equity-inequity Yang dimaksud dengan input ialah is anything of value that an 

employee perceives that he contributes to his job. Ini berarti input ialah segala sesuatu yang 

berharga yang dirasakan sebagai sumbangan terhadap pekerjaan. Dalam hal ini misalnya 

education, experience, skills, amount of effort expected, number of hours worked, and personal 



tools dan sebagainya. Adapun yang dimaksudkan out comes ialah is anything of value that the 

employee perceives he obtains from the job. 

2.2 Kinerja 

2.2.1 Pengertian Kinerja 

Kinerja telah menjadi terminologi atau konsep penting dalam berbagai pembahasan 

khususnya dalam mendorong keberhasilan organisasi dan sumber daya manusia. Kinerja akan 

selalu menjadi isu aktual dalam organisasi karena apapun organisasinya kinerja merupakan kunci 

terhadap efektifitas keberhasilan organisasi. Organisasi yang efektif atau berhasil akan di topang 

oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Istilah kinerja berasal dari kata job performance 

atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang). 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Dr. Meithiana 

Indrasari, S.T, 2017).  

Kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai serta merujuk pada tindakan pencapaian 

serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta. Kinerja merupakan fungsi dari   motivasi, 

kecakapan, dan persepsi peranan. Bernardin dan Russel (Dr. Meithiana Indrasari, S.T, 2017). 

Kinerja adalah success full role achievement yang diperoleh seseorang atau sekelompok orang 

dari perbuatannya. Artinya semakin tinggi kualitas dan kuantitas hasil kerja seseorang, maka 

akan semakin tinggi pula kinerjanya. Jadi dengan demikian apabila konsep ini diterapkan di 

lingkungan akademik dapat dikatakan bahwa kinerja itu merupakan kualitas dan kuantitas 

pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh seorang dosen, yaitu kemapuan mengaplikasikan tugas 

Tri Dharma Perguruan Tinggi (Dr. Meithiana Indrasari, S.T, 2017). 

2.2.2 Faktor-faktor Kinerja Karyawan  

Para ahli menyimpulkan bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat digunakan untuk 

menjelaskan perubahan variabel kinerja individu. Variabel individu dikelompokkan pada sub 

variabel kemampuan dan keterampilan, latar belakang dan kondisi geografis mereka. Sub 

variabel kemampuan dan keterampilan merupakan faktor utama dan pokok yang mempengaruhi 

secara langsung kondisi perilaku dan kinerja individu. Sedangkan variabel demografis 

mempunyai efek yang tidak langsung terhadap pola perilaku dan kinerja individu dalam 

organisasi (Dr. Meithiana Indrasari, S.T, 2017). 



Faktor-faktor situasi juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan, di mana situasi yang 

mendukung misalnya adanya kondisi kerja yang mendukung, sarana yang menunjang, ruangan 

yang tenang , sehat, adanya pengakuan atas prestasi yang ada, pemimpin yang mengerti akan 

kebutuhan karyawan, serta sistem kerja yang mendukung, tentunya akan mendorong pencapaian 

kinerja yang tinggi, dan disinilah letak peranan seorang pemimpin untuk dapat lebih teliti dalam 

melihat kebutuhan karyawan yang akan menunjang peningkatan kinerja karyawan. (Dr. 

Meithiana Indrasari, S.T, 2017).  

Dalam Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan menurut Mangkuprawira dan 

Hubeis (Artadi, 2015) terdiri dari: 

1.  Faktor intrinsik Faktor Personal atau individual, yaitu pengetahuan, keterampilan (skill), 

kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh tiap individu 

karyawan. 

2.  Faktor ekstrinsik  

a.  Faktor kepemimpinan, meliputi aspek mutu manajer dan team leader dalam 

memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan kerja pada karyawan. 

b. Faktor tim, meliputi aspek dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu 

tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim. 

c. Faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh 

proses organisasi dan kultur kerja dalam organisasi. 

d. Faktor situasional, meliputi tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal. 

2.2.3 Indikator-Indikator Kinerja  

Penelitian ini menganalisis pengaruh kepuasan kerja dan beban kerja dalam meningkatkan 

kinerja karyawan (Chandraningtyas, 2010). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa 

indikator, antara lain:  

1.      Kuantitas Kerja Karyawan  

 Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah 

unit atau jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Kuantitas yang diukur dari persepsi 

karyawan terhadap jumlah aktivitas yang ditugaskan beserta hasilnya. 

 

2. Kualitas Kerja Karyawan 



Kualitas adalah ketaatan dalam prosedur, disiplin dan dedikasi. Tingkat dimana hasil 

aktivitas yang dikehendaki mendekati sempurna dalam arti menyesuaikan beberapa cara 

ideal dari penampilan aktivitas, maupun memenuhi tujuan-tujuan yang diharapkan dari 

suatu aktivitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan 

yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap ketrampilan dan kemampuan pegawai. 

3. Ketepatan Waktu 

yaitu dapat menyelesaikan pada waktu yang telah ditetapkan serta memaksimalkan waktu 

yang tersedia untuk aktivitas yang lain. 

4. Efektivitas pegawai 

Efektivitas pegawai adalah kemampuan karyawan untuk memanfaatkan tiap     sumber 

daya dengan baik secara maksimal.  

5. Kemandirian,  

yaitu dapat melaksanakan kerja tanpa bantuan dan menyusahkan orang lain serta  

menghindari hasil yang merugikan. 

6. Komitmen kerja,  

yaitu komitmen atau kesetiaan  kerja antara karyawan dengan organisasinya. 

 

2.2.4 Pengukuran Kinerja Karyawan 

Penilaian kinerja merupakan suatu proses organisai untuk menilai kinerja pegawainya. 

Tujuan dilakukannya penilaian kinerja secara umum adalah untuk memberikan umpan balik 

kepada karyawan dalam upaya memperbaiki kinerjanya dan meningkatkan produktivitas 

organisasi, khususnya yang berkaitan dengan kebijaksanaan terhadap karyawan seperti untuk 

tujuan promosi, kenaikan gaji, pendidikan dan latihan. Terdapat tujuh kriteria yang dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja karyawan (Dr. Meithiana Indrasari, S.T, 2017) secara 

individu yakni: 

1. Kualitas, yaitu hasil pekerjaan yang dilakukan mendekati  sempurna atau memenuhi tujuan 

yang diharapkan dari pekerjaan tersebut. Pengukuran kualitas kerja adalah sebagai berikut: 

karyawan memiliki kecermatan/ketelitian pekerjaannya, karyawan mematuhi prosedur 

operasional sesuai ketentuan organisasi, serta karyawan memperhatikan kebutuhan 

pelanggan yang dilayani. 



2. Produktifitas, yaitu jumlah yang dihasilkan atau jumlah aktivitas yang dapat diselesaikan. 

Pengukuran produktivitas adalah sebagai berikut: karyawan mampu menyelesaikan tugas 

kerja yang diberikan sesuai target yang diberikan oleh organisasi, karyawan menggunakan 

waktu kerja dengan seksama, serta karyawan mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai 

target yang diberikan organisasi ini. 

3. Ketepatan waktu, yaitu dapat menyelesaikan pada waktu yang telah ditetapkan serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas yang lain. 

4. Efektivitas, adalah pemanfaatan secara maksimal sumber daya yang ada pada organisasi 

untuk meningkatkan keuntungan dan mengurangi kerugian. 

5. Kemandirian, yaitu dapat melaksanakan kerja tanpa bantuan gursa menghindari hasil yang 

merugikan. 

6. Komitmen kerja, yaitu komitmen kerja antara karyawan dengan organisasinya. 

7. Tanggung jawab karyawan terhadap organisasinya, yaitu tanggung jawab karyawan 

terhadap organisasinya (organisasi). Pengukuran tanggung jawab adalah sebagai berikut: 

karyawan mampu hadir secara rutin dan tepat waktu di organisasi, karyawan mampu 

mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan oleh organisasi ini, serta karyawan mampu 

menyelesaikan tugas dan memenuhi tanggung jawab sesuai batas waktu yang ditentukan. 

 

2.3 Pegawai Tetap 

2.3.1 Pengertian Pegawai Tetap 

Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh imbalan dalam jumlah 

tertentu secara teratur atau berkala. Pegawai tetap merupakan pegawai swasta, pegawai negeri 

dan penerima pensiun. Imbalan pegawai tetap bisa berupa gaji, beragam tunjangan, penghasilan 

tidak teratu seperti bonus, honorarium jasa produksi, gratifikasi dan lain sebagainya (Ni Made 

Bella Sintya Devi, Bustanul ArifinNoer, 2017).  

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak nomor 31/PJ/2009, pegawai tetap merupakan pegawai 

yang menerima penghasilan secara teratur dalam jumlah tertentu, termasuk anggota dewan 

komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola 

kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk 

suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) 

dalam pekerjaan tersebut (Wahyuningtyas, 2018).  



2.3.2 Ketentuan Yang Berlaku Untuk Pegawai Tetap 

Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh imbalan dalam jumlah 

teratur. Jadi, ada beberapa ketentuan yang berlaku bagi pegawai tetap, diantanya yaitu : 

1. Tidak ada batasan waktu lamanya bekerja 

2. Hubungan kerja antara perusahaan dan pegawai dituangkan dalam “perjanjian kerja untuk 

waktu tidak tertentu” 

3. Perusahaan dapat mensyaratkan masa percobaan maksimal 3 bulan. 

4. Masa kerja pegawai tetap dihitung sejak masa percobaan. 

5. Jika terjadi pemutusan hubungan kerja bukan karena pelanggaran berat atau pegawai 

mengundurkan diri maka pegawai tetap mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan 

masa kerja (bagi pegawai yang sudah bekerja minimal 3 tahun) dan uang penggantian hak 

sesuai UU yang berlaku. 

 

2.3.3 Tanggung Jawab dan Kewajiban Pegawai Tetap Terhadap Pekerjaan 

Sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh imbalan secara berkala, mereka 

mempunyai beberapa tanggung jawab dan kewajiban atas pekerjaannya, yaitu : 

1. Tanggung jawab 

Tiap pekerjaan serta profesi yang sudah dan akan kita tekuni tentunya mengharuskan 

tanggung jawab kepada kita yang sudah memilih untuk berlindung pada sebuah instansi 

baik itu swasta atau pemerintah. Tentu tanggung jawab itu juga bisa menentukan sejauh 

mana kepercayaan sebuah perusahaan pada karyawannya. Apabila diberikan tanggung 

jawab yang besar, pastinya perusahaan akan mempercayainya dalam membawa tugas serta 

tanggung jawab tersebut. Penerapan tanggung jawab pada umumnya berada dalam uraian 

tugas maupun job descripttion. Seluruh tugas, serta tanggung jawab sudah terperinci, 

tujuannya supaya mudah dalam hal pemahaman pada bidang pekerjaannya.  

2.      Kewajiban  

a. kewajiban ketaatan 

Karyawan wajib konsekuen supaya bisa taat dan patuh pada perintah serta patuh pada 

arahan yang diberikan oleh perusahaan. 

b. kewajiban konfidensialitas 



Karyawan wajib berkofidensialitas atau kerahasiaan. Jadi untuk karyawan di tiap 

perusahaan mempunyai akses pada kerahasiaan perusahaan dan wajib menyimpan 

informasi yang dinilai rahasia. 

c.  kewajiban loyalitas 

Karyawan sebaiknya punya konsekuensi loyalitas serta dedikasi pada perusahaan, ikut 

mendukung apa yang menjadi visi misi perusahaan. 

2.4 Pegawai Outsourcing 

2.4.1 Pengertian Pegawai Outsourcing 

Istilah outsourcing dari kata “out” dan “source” yang berarti sumber dari luar, merupakan 

pendekatan manajemen yang memberikan kewenangan pada sebuah agen luar (pihak ketiga) 

untuk bertanggung jawab terhadap proses atau jasa yang sebelumnya dilakukan oleh perusahaan 

(Wahyuni, 2010). Beberapa pakar serta praktisi outsourcing dari Indonesia juga memberikan 

definisi mengenai outsourcing, antara lain menyebutkan bahwa outsourcing dalam bahasa 

Indonesia disebut sebagai alih daya, adalah pendelegasian operasi dan manajemen harian dari 

suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan jasa outsourcing) (Puspita, 2015). 

 Outsourcing dapat diartikan sebagai bentuk kontrak kerjasama antara perusahaan dengan 

perusahaan mitra yang menyediaan tenaga kerja untuk dipekerjakan dalam kurun waktu tertentu 

sesuai dengan kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak. Jadi dalam hal ini perusahaan 

pemakai tenaga kerja tidak memiliki hubungan dengan tenaga kerja yang dipekerjakan secara 

langsung tetapi melalui perusahaan outsourcing agency. Beberapa Perjanjian kerja penyediaan 

jasa pekerja/buruh pun diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 

tahun 2012 pasal 28 dan pasal 29 tentang syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan 

Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, yang pada intinya melindungi hak-hak karyawan. Sistem 

perekrutan tenaga kerja outsorcing sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem perekrutan 

karyawan pada umumnya. Perbedaannya, karyawan ini direkrut oleh perusahaan penyedia tenaga 

jasa, bukan oleh perusahaan yang membutuhkan jasanya secara langsung. Nanti, oleh perusahaan 

penyedia tenaga jasa, karyawan akan dikirimkan ke perusahaan lain (klien) yang 

membutuhkannya. Karyawan outsourcing biasanya bekerja berdasarkan kontrak, dengan 

perusahaan penyedia jasa outsourcing, bukan dengan perusahaan pengguna jasa (Maryono, 

2010).  

2.4.2 Ketentuan Yang Berlaku Untuk Karyawan Kontrak/ Outsourcing  



Sebagai pegawai outsourcing/kontrak ada beberapa ketentuan yang harus ditaati, yaitu : 

1. Karyawan kontrak dipekerjakan oleh perusahaan untuk jangka waktu tertentu   saja, 

waktunya terbatas maksimal hanya 3 tahun. 

2.  Hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan kontrak dituangkan dalam “Perjanjian 

Kerja Untuk Waktu Tertentu”. 

3.  Perusahaan tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan  

4.    Status karyawan kontrak hanya dapat diterapkan untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis 

dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu : 

a.  Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya  

b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang    tidak terlalu lama dan 

paling lama 3 (tiga) tahun. 

c.  Pekerjaan yang bersifat musiman. 

d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan 

yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 

e. Untuk pekerjaan yang bersifat tetap, tidak dapat diberlakukan status karyawan kontrak. 

5.   Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang 

ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan 

karena terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati bersama, maka 

pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak 

lainnya sebesar gaji karyawan sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian 

kerja. 

2.4.3 Faktor Pendorong Tenaga Kerja Outsourcing 

Terdapat beberapa alasan mengapa suatu perusahaan lebih memilih menggunakan tanaga 

kerja kontrak dibandingkan dengan menggunakan tenaga kerja tetap yang antara lain meliputi :  

1. Pekerjaan bersifat sementara.  

Untuk pekerjaan yang bersifat sementara akan mendorong manajemen juga 

mempekerjakan tenaga kerja kontrak. Hal ini tentu saja merupakan alasan yang sangat 

proporsional karena apabila menggunakan tenaga kerja tetap akan dapat menjadi beban 

perusahaan selanjutnya apabila pekerjaan yang bersifat sementara tersebut telah habis / 

selesai dikerjakan.  

 



2. Pekerjaan bersifat fluktuatif.  

Adanya pekerjaan yang bersifat fluktuatif yang dihadapi suatu perusahaan mendorong 

penggunaan tenaga kerja kontrak. Pada saat terdapat volume pekerjaan yang melonjak 

mereka akan mencari dan memerlukan tenaga kontrak dan pada saat pekerjaan tersebut 

telah selesai atau telah mengalami penurunan maka mereka akan memutus tenaga kontrak 

tersebut.  

3. Tingkat upah rendah. 

Selain faktor volume pekerjaan, manajemen juga sering dalam menggunakan tenaka kerja 

kontrak didasari suatu alasan bahwa dengan menggunakan tenaga kerja kontrak akan dapat 

menekan pengeluaran dari sektor upah tenaga kerja.  

4. Mudah dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerja.  

Berbeda dengan kasus pemutusan hubungan kerja dengan tenaga kerja tetap yang memiliki 

berbagai konsekuensi khususnya keuangan bagi perusahaan, maka pemutusan hubungan 

kerja dengan tenaga kerja kontrak akan lebih sederhana dan tidak membebani keuangan 

perusahaa. Terdapat banyak pengangguran.  

2.4.4 Tipe Outsourcing  

Tipe outsourcing dibedakan menjadi dua kelompok yaitu Business Process Outsourcing 

dan Outsourcing Sumber Daya Manusia (Wahyuni, 2010), kedua tipe itu adalah sebagai berikut: 

1.   Business Process Outsourcing (BPO), jika di Indonesia dikenal dengan pemborongan 

pekerjaan. Outsourcing jenis ini mengacu pada hasil akhir yang dikehendaki. Jika sebuah 

perusahaan manufaktur ingin mengalihkan penjualan produknya pada perusahaan lain, 

maka pembayaran kompensasinya berupa jumlah unit yang terjual. 

2. Outsourcing Sumber Daya Manusia. Outsourcing ini mengacu pada kebutuhan penyediaan 

dan pengelolaan sumber daya manusia. Untuk contoh di atas, perusahaan manufaktur akan 

bekerja sama dengan perusahaan outsourcing (vendor) yang memberikan jasa penyediaan 

dan pengelolaan tenaga penjual. Kompensasi kepada vendor berupa management fee sesuai 

kesepakatan. 

 



BAB III METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian data kuantitatif dan data kualitatif karena kedua 

jenis data ini saling berhubungan dalam penelitian ini. Dengan sumber primer maupun data 

sekunder karena kedua sumber data ini sangat diperlukan dalam proses penelitian ini. Dimana 

data di dapat dari pegawai RSUD Kota Solok. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari 

pegawai RSUD Kota Solok dan melalui berbagai buku-buku,literatur perusahaan dan data 

lainnya, serta situs internet yang berhubungan dengan objek penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai RSUD Kota Solok yaitu sebanyak jumlah 

karyawan 354 orang. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode 

purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dari suatu populasi dengan kriteria tertentu. 

Berdasarkan kriteria tersebut, dari total populasi jumlah sebanyak 30 orang pegawai tetap dan 30 

orang pegawai outsourcing dari banyak pegawai 354 orang pegawai di RSUD Kota Solok. 

Berdasarkan kriteria tersebut, dari total populasi pegawai di RSUD Kota Solok sebanyak 

354 pegawai, diperoleh sampel sejumlah 30 pegawai Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Anakisa Deskriptif 

2. Uji Validitas 

3. Uji Realibilitas. 

4. Analisis regresi linear berganda 

5. Uji koefisien determinasi 

6. Uji hipotesis 

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. 

Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah 

dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan.  Format diagram alir 

dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang 

jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. 

Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan 

penelitian yang diusulkan. 



Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji f, uji t. 

Langkah-langkah penelitian ini adalah 1) Observasi lapangan, 2) merumuskan 

permasalahan, 3) membuat dan membagikan kuisioner,  4) merumuskan dan menganalisis data 

yang didapatkan ke program olah data, 5) mengolah data, 6) melakukan analisis data sesuai 

materi, 7) penyusunan laporan penelitian, 8) menyusun artikel dan publikasi. 

BAB IV Pembahasan 

 

Hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan secara otoritas dan empiris tentang pengaruh 

Perputara Modal Kerja dan Debt Ratioterhadap Return On Investment (ROI) pada perusahaan 

sub sektor makanan dan minuman  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015sampai 

2019 adalah sebagai berikut :  

1. Analisis linear berganda didapatkan dari persamaan : 

Y= 17144.436 + (-008 X1) + (- 090 X2) + e 

2. Persamaan diatas menjelaskan bahwa konstanta bernilai = 17144.436, koefisien regresi 

Perputaran Modal Kerja (X1)bergerak negatif =-008, 

3. Koefisien regresi Debt Ratio (X2) bergerak negatif bernilai = -090  

Uji determinan atau R squere yang diketahui nilai R2 sebesar 0,342 atau sebesar 34,2% 

menunjukan bahwa kontribusi variabel Perputaran Modal Kerja dan Debt Ratio adalah 

sebesar 34,2%. Sedangkan sisanya (100% - 34,2% =65,8%) dipengaruhi olehvariabel lain 

diluar model regresi ini seperti Net Profit Margin (NPM), Debt To Equity Ratio (DER) 

dan Harga Saham. Variabel lain yang belum diteliti biasanya juga dapat disebut dengan 

error (e). Diperoleh angka R sebesar 0.424. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pengaruh 

yang lemah antara Perputaran Modal Kerja dan Debt Ratio terhadap Return On 

Investment (ROI) Pengaruh Perputaran Modal Kerja terhadap Retrurn On Investment 

(ROI) 

4. Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ditemukan bahwa hipotesis pertama (H1) 

diterima sedangkan (H0) ditolak maka dapat disimpulkan bahwa Perputaran Modal Kerja 

berpengaruh signifikan terhadap ROI. Nilai thitung adalah [-4.473]>ttabel[1,999] dan nilai 

signifikan 0,00 < α 0,05. Hal ini menunjukan bahwa adanya pengaruh antara Perputaran 

Modal Kerja terhadapRetrun On Investment(ROI). Didukung dengan penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh (Nawalani and Lestari 2015) yang menyatakan bahwa Perputaran 



Modal Kerjaberpengaruh terhadap ROIpada perusahaan yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia.Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yuliyati 

2014) uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel perputaran modal kerja pada perusahaan 

sub sektor otomatif tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROI).Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Perputaran Modal Kerja yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dengan menggunakan seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa 

bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Dari hasil perhitungan 

apabila perputaran modal kerja rendah berarti pengelolaan modal kerja belum efektif dan 

sebaliknya apabila perputaran modal kerja tinggi berarti pengelolaan modal kerja 

perusahaan telah efektif. 

5. Pengaruh Debt Ratio Terhadap ROI 

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ditemukan bahwa hipotesis kedua (H2) 

diterima sedangkan (H0) ditolak. Nilai thitung adalah [-3.423]>ttabel [1.999] dan nilai 

signifikan 0,001< α 0,05.. Hal ini menunjukan bahwa adanya pengaruh antara Debt Ratio 

danReturn On Investment(ROI). Didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh (Muliana 2020) menyatakan bahwa adanya  pеngаruh yаng signifikаn аntаrа Debt 

Ratio dengan Return On Investment(ROI) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar 

di bursa efek indonesia, yang menyatakan bahwa perubahan yang dialami oleh variabel 

Debt Ratio berpengaruh secara nyata terhadap perubahan nilai Return On Investment. 

Temuan ini berbeda dengan temuan (Fidayah 2014) yang mengatakan tidak ada pengaruh 

Debt Ratio terhadap Return On Investment (ROI).Debt ratio menunjukkan sejauh mana 

utang dapat ditutupi oleh aktiva lebih besar rationya lebih aman. Bisa juga dibaca 

beberapa porsi utang dibandingkan aktiva. Debt ratio yang semakin tinggi akan 

menimbulkan semakin tinggi juga resiko perusahaan, karena bila resiko semakin tinggi 

ditakutkan perusahaan tersebut tidak dapat membayar utangnya. Sehingga bila Debt Ratio 

tinggi akan menurunkan nilai perusahaan tersebut. 

1. Pengaruh Perputaran Modal Kerja Dan Debt Ratio Terhadap ROI 

Hasil pengujian secara simultan dengan menggunakan Uji F menunjukan bahwa Perrputaran 

Modal Kerja dan Debt Ratio berpengaruh signifikan terhadap ROI dengan bahwa fhitung adalah 

[16.115]> ftabel[3,14] dan nilai signifikan sebesar 0,000 <dari sig α 0,05. Hal ini berarti 

Perputaran Modal Kerja dan Debt Ratio berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Return 



On Investmen (ROI). Return On Investment (ROI) adalah analisis rasio keuangan yang penting 

karena sifatnya menyeluruh, jadi Return On Investment (ROI) digunakan untuk menilai tingkat 

efektivitas perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, rasio ini membandingkan laba setelah 

bunga dan pajak yang diperoleh perusahaan dengan jumlah aktiva yang digunakan untuk 

memperoleh laba tersebut. Semakin besar nilai Return On Investment (ROI), maka kinerja 

perusahaan meningkat. Investor akan tertarik untuk berinvestasi di perusahaan yang memiliki 

kinerja yang meningkat, sehingga harga saham perusahaan tersebut akan mengalami 

peningkatan. 

 

BAB V PENUTUP 

Hasil nilai konstanta pegawai tetap Y= a+bX atau Y= 17,310 + 0,871X dan nilai konstanta 

untuk pegawai outsourcing adalah Y= 10,863 + 0,984X artinya jika kinerja (X) sama dengan 0 

maka kepuasan kerja (Y) pegawai tetap ada sebesar 17,310 dan pegawai otsourcing ada sebesar 

10,863. 

Koefisien regresi  pegawai tetap (b) = 0,871 dan koefisien regresi pegawai outsourcing (b) 

= 0,984 yang artinya untuk variabel kepuasan kerja pegawai tetap diperoleh sebesar 0,871 dan 

variabl kepuasan kerja pegawai outsourcing  diperoleh sebesar 0,984. Angka ini memiliki arti 

bahwa dngan meningkatkan nilai variabel kinerja (X) misalnya sebesar (1) satuan maka kepuasan 

kerja (Y) akan meningkat 0,871 untuk pegawai tetap dan 0,984 untuk pegawai outsourcing. 

Berdasarkan hasil yang diketahui koefisien determinasi pegawai tetap (R2)=0,486 nilai R 

square, atau 48,6%. Dan koefisien determinasi pegawai outsourcing  (R2) = 58,6 nilai R square, 

atau 58,6%. Perolehan dari angka ini mengindikasi bahwa kinerja (X) yang telah diteliti benar-

benar mempuyai pengaruh dan kontribusi yang kuat terhadap variabel kepuasan kerja (Y) sebesar 

48,6 untuk pegawai tetap ,sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain seperti motivasi 

kerja, komitmen, dan lingkungan kerja. Begitu juga dengan pegawai outsourcing sebesar 58,6% 

dan sisanya juga sama-sama dipemgaruhi oleh variabel lain seperti motivasi kerja, komitmen dan 

lingkungan kerja.  

Hasil uji (T) pegawai tetap diatas didapatkan t hitung dan t tabel. Didapat t tabel sebesar 1,672 

(5,144 > t tabel 1,672). Dan hasil uji (T) pegawai outsourcing diatas didapatkan t  hitung dan t tabel. 

(6,291 > t tabel 1,672). Nilai t hitung lebih besar dari ttabel maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

kinerja (X) berpengaruh dignifikan terhadap kepuasan kerja (Y). 

Dalam penelitian ini terdapat pengaruh kinerja pegawai tetap terhadap kepuasan kerja di 

RSUD Solok dan pengaruh kinerja pegawai outsourcing terhadap kepuasan kerja di RSUD 

Solok. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pegawai outsourcing lebih mendapatkan kepuasan 

kerja daripada pegawai tetap karena dalam tingkat kepuasan kerja yang didapatkan atas 

kinerjanya  oleh pegawai outsourcing adalah sebesar 58,6% dari 100% sedangkan kepuasan kerja 

yang didapatkan  oleh pegawai tetap atas kinerjanya adalah sebesar 48,6% dari 100%. Jadi, 

pegawai outsourcing mendapatkan kepuasan kerja yang lebih besar dari pegawai tetap atas 

kinerja. 

 



 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data analisa yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya, maka penulis  dapat memberikan  kesimpulan dari hasil penelitian yaitu sebagai 

berikut : 

1. Hasil nilai konstanta pegawai tetap Y= a+bX atau Y= 17,310 + 0,871X dan nilai konstanta 

untuk pegawai outsourcing adalah Y= 10,863 + 0,984X artinya jika kinerja (X) sama 

dengan 0 maka kepuasan kerja (Y) pegawai tetap ada sebesar 17,310 dan pegawai 

otsourcing ada sebesar 10,863. 

2. Koefisien regresi  pegawai tetap (b) = 0,871 dan koefisien regresi pegawai outsourcing (b) 

= 0,984 yang artinya untuk variabel kepuasan kerja pegawai tetap diperoleh sebesar 0,871 

dan variabl kepuasan kerja pegawai outsourcing  diperoleh sebesar 0,984. Angka ini 

memiliki arti bahwa dngan meningkatkan nilai variabel kinerja (X) misalnya sebesar (1) 

satuan maka kepuasan kerja (Y) akan meningkat 0,871 untuk pegawai tetap dan 0,984 

untuk pegawai outsourcing. 

3. Berdasarkan hasil yang diketahui koefisien determinasi pegawai tetap (R2)=0,486 nilai R 

square, atau 48,6%. Dan koefisien determinasi pegawai outsourcing  (R2) = 58,6 nilai R 

square, atau 58,6%. Perolehan dari angka ini mengindikasi bahwa kinerja (X) yang telah 

diteliti benar-benar mempuyai pengaruh dan kontribusi yang kuat terhadap variabel 

kepuasan kerja (Y) sebesar 48,6 untuk pegawai tetap ,sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain seperti motivasi kerja, komitmen, dan lingkungan kerja. Begitu juga dengan 

pegawai outsourcing sebesar 58,6% dan sisanya juga sama-sama dipemgaruhi oleh variabel 

lain seperti motivasi kerja, komitmen dan lingkungan kerja.  

4. Hasil uji (T) pegawai tetap diatas didapatkan t hitung dan t tabel. Didapat t tabel sebesar 1,672 

(5,144 > t tabel 1,672). Dan hasil uji (T) pegawai outsourcing diatas didapatkan t hitung dan t 

tabel. (6,291 > t tabel 1,672). Nilai t hitung lebih besar dari ttabel maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel kinerja (X) berpengaruh dignifikan terhadap kepuasan kerja (Y). 

5. Dalam penelitian ini terdapat pengaruh kinerja pegawai tetap terhadap kepuasan kerja di 

RSUD Solok dan pengaruh kinerja pegawai outsourcing terhadap kepuasan kerja di RSUD 

Solok. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pegawai outsourcing lebih mendapatkan 

kepuasan kerja daripada pegawai tetap karena dalam tingkat kepuasan kerja yang 

didapatkan atas kinerjanya  oleh pegawai outsourcing adalah sebesar 58,6% dari 100% 

sedangkan kepuasan kerja yang didapatkan  oleh pegawai tetap atas kinerjanya adalah 

sebesar 48,6% dari 100%. Jadi, pegawai outsourcing mendapatkan kepuasan kerja yang 

lebih besar dari pegawai tetap atas kinerja. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, bagian berikut ini dapat dikemukakan saran 

kepada objek yang diteliti. Saran yang dimaksud adalah :  

1.  Bagi pimpinan RSUD Solok agar dapat memperhatikan bagaimana kemampuan 

pegawai dalam bekerja, mengetahui bagaimana bentuk pekerjaan yang diberikan 

kepada pegawai untuk selalu meningkatkan kinerja sehingga tercapai kepuasan kerja 

yang baik. Hal ini dikarenakan kinerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

2. Bagi pegawai tetap RSUD Solok agar dapat meningkatkan kinerjanya seperti pegawai 

outsourcing agar tercapainya kepuasan kerja yang sama atau bahkan lebih, dengan cara 



bekerja sama dengan rekan kerja serta atasan dalam melaksanakan tugas yang 

diberikan. 
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