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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas  

Peneliti menggunakan uji normalitas data dengan 

menggunakan prosedur Kolmogorov Smirnov Z. Distribusi 

normal menunjukkan probabilitas error/p uji Kolmogorov 

Smirnov terhadap minat terhadap pekerjaan dan kepuasan 

kerja lebih besar dari 0,05. Hasil uji Kolmogorov Smirnov 

sebagai berikut : 

a.Skor uji normalitas minat terhadap pekerjaan menunjukkan  

    nilai Kolmogorov Smirnov Z sebesar 0,615 dengan p > 

    0,05. Hal ini berarti data minat terhadap pekerjaan  

   berdistribusi normal. 

b.Skor uji normalitas kepuasan kerja menunjukkan  

    nilai Kolmogorov Smirnov Z sebesar 0,230 dengan p > 

    0,05. Hal ini berarti data minat terhadap pekerjaan  

   berdistibusi normal.Hasil dapat dilihat pada lampiran D-1 

b. Uji Linieritas 

 Uji linieritas penelitian ini diuji menggunakan program 

Statistical Packages for Social Science (SPSS) versi 20 untuk 

melihat hubungan minat terhadap pekerjaan dengan kepuasan 

kerja pada karyawan PT. Plambo Pemalang. Dari Uji 
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linieritas yang dilakukan didapatkan variabel minat terhadap 

pekerjaan di PT. Plambo memiliki hubungan dengan 

kepuasan kerja pada karyawan PT. Plambo Pemalang dengan 

skorFlinear sebesar 134,015dengan p< 0,01, yang menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang linier antara minat terhadap 

pekerjaan dengan kepuasan kerja pada karyawan PT. Plambo 

Pemalang. Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran D-2. 

2. Uji Hipotesis 

 Semua data yang terkumpul dan telah dilakukan uji 

linieritas, langkah selanjutnya adalah dilakukannya uji 

asumsi. Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan 

menggunakan Statistical Packages for Social Science (SPSS) 

versi 20 dengan menggunakan korelasi product momenthasil 

rxy sebesar 0,835 dengan p = 0,000 (p< 0,01) . Hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis diterima, adanya hubungan 

positif yang sangat signifikan antara minat terhadap 

pekerjaan dengan kepuasan kerja di PT. Plambo Pemalang. 

Hasil dapat dilihat pada lampiran E  

B. Pembahasan  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan 

teknik product moment diperoleh rxy 0,835 dengan p = 0,000 (p0,01). 

Hal ini menunjukan adanya hubungan positif yang sangat signifikan 

antara minat terhadap pekerjaan dengan kepuasan kerja di PT. Plambo 

Pemalang. Semakin tinggi minat terhadap pekerjaan maka kepuasan 
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kerja karyawan PT. Plambo Pemalang semakin tinggi. Sebaliknya, jika 

minat terhadap pekerjaan rendah maka kepuasan kerja karyawan akan 

menjadi rendah. Hal ini menunjukan hipotesis diterima, yakni adannya 

hubungan positif antara minat terhadap pekerjaan dengan kepuasan 

kerja pada karyawan PT. Plambo Pemalang. Hal ini dibuktikan dengan 

nilai signifikansi F hitung sebesar 134,015 dengan p<0,01. 

Hasil penelitian ini mendukung yang dikemukan peneliti 

sebelumnya bahwa terdapat hubungan positif antara minat terhadap 

pekerjaan dengan kepuasan kerja. Semakin tinggi minat karyawan 

terhadap pekerjaan, maka akan semakin tinggi pula kepuasan kerja 

karyawan, demikian juga sebaliknya. Dalam menjalani kehidupan 

sehari-hari, individu dituntut untuk dapat memiliki minat terhadap 

sesuatu yang sedang dikerjakannya karena minat memiliki peranan 

yang penting dalam membentuk sikap dan perilaku individu. Bila 

terjadi kesesuaian minat terhadap pekerjan maka akan menghasilkan 

hasil yang lebih baik yang terlihat seperti kepuasan, stabilitas dan 

keberhasilan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Rizaldi, dan 

Djunaidi (Telvisia dan Suyasa, 2008, h.84), bila terdapat kesesuaian 

antara minat individu dengan pekerjaan yang digelutinya, maka 

kemungkinan individu akan menjadi lebih puas dan sukses dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. Kepuasan dalam bekerja yang didapat 

oleh individu akan membuatnya menjadi lebih efektif dalam bekerja 

dan pada akhirnya hasil kerja yang dicapai akan dapat lebih maksimal.  
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Adapun pendapat Fricko dan Behr (dalam Greenberg dan Baron, 

1995, h.232) kepuasan kerja individu berhubungan erat dengan 

kesesuaian antar pekerjaan, minat pekerja dan jurusan yang dipilih saat 

kuliah. Semakin sesuai ketiganya, semakin tinggi tingkat kepuasan 

kerjanya. Selain itu, karyawan akan merasa lebih puas jika mempunyai 

kesempatan untuk dapat menggunakan keterampilannya dalam bekerja. 

 Karyawan yang memiliki minat terhadap pekerjaannya maka akan 

memunculkan kognitif dan afektif yang positif terhadap pekerjaan 

yang memiliki arti dan makna bagi karyawan. Hal ini juga sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan Katherine (2014) yang memiliki 

kesimpulan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kesesuaian 

minat dengan kepuasan kerja. Di dalam minat terhadap pekerjaan 

terdapat kesempatan untuk memiliki tanggung jawab dan kemandirian 

atas pekerjaan dan karyawan akan mendapatkan timbal balik atas 

usaha mereka. Karyawan yang memiliki kognitif dan afektif yang 

positif akan berpengaruh terhadap kepuasan dalam menerima gaji yang 

didapatkan dari perusahaan. Karyawan akan merasa gaji yang 

didapatkan seimbang dengan hasil kerja keras yang telah dikeluarkan. 

Karyawan juga akan mampu merasa puas dengan kebijakan 

perusahaan. Karyawan akan merasa kebijakan yang diberikan 

perusahaan didapatkannya secara adil sesuai dengan hasil kerja 

karyawan. Selanjutnya karyawan akan mampu merasa puas terhadap 

tunjangan tambahan yang diterimanya karena karyawan merasa 

memperolehnya secara adil dan sebanding dengan hasil kerjanya. 

Setiap karyawan akan merasa puas apabila di perusahan terdapat 
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peraturan dan prosedur yang jelas mengenai birokrasi dan beban kerja 

karyawan. Hubungan komunikasi dengan rekan kerja juga akan 

memengaruhi kepuasan karyawan sehingga akan menciptakan suasana 

kerja yang nyaman. Bagian terakhir yang juga penting dari minat 

terhadap pekerjaan bagi karyawan adalah kepuasan dengan pekerjaan 

itu sendiri. Tanggung jawab yang diberikan dan kompleksitas 

pekerjaan akan membuat karyawan merasa nyaman dalam 

menyelesaikan tugasnya.  

Dalam penelitian ini, kondisi setiap variabel yang diteliti termasuk 

dalam kategori sedang. Dibuktikan dengan variabel minat terhadap 

pekerjaan didapatkan sebagaian besar subyek masuk dalam katergori 

sedang dengan rata-rata empiriknya 75,68. Begitu pula dengan variabel 

kepuasan kerja yang sebagaian besar subyeknya juga masuk dalam 

kategori sedang dengan rata-rata empiriknya 98,02. Berdasarkan data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagaian besar karyawan PT. 

Plambo Pemalang memiliki minat terhadap pekerjaan dengan kepuasan 

kerja yang termasuk dalam kriteria sedang.  

Dari hasil analisa product moment yang dilakukan diketahui pula 

bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,698, yang artinya 

menunjukkan bahwa variabel minat terhadap pekerjaan memberikan 

sumbangan efektifnya sebesar 69,8% kepada kepuasan kerja. 

Beberapa kelemahan yang bisa mempengaruhi hasil penelitian 

adalah pengisian skala yang tergesa-gesa dikarenakan subjek hanya 

memiliki waktu yang singkat dalam mengisi skala yaitu di pagi hari 

sebelum mereka melakukan pekerjaannya. Adapun item-item pada 
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skala minat terhadap pekerjaan dengan kepuasaan kerja mengalami 

overlap pada item-item kepuasan kerja dan minat terhadap pekerjaan 

sehingga mengakibatkan sumbangan efektif menjadi besar.  

 Kelemahan lain dalam penelitian ini adalah adanya hasil 

wawancara dari karyawan yang mengatakan kurang menyukai dalam 

memilih pekerjaannya karena banyangan mereka terhadap pekerjaan 

tidak sesuai dengan minat karyawan, sedangkan hasil penelitian yang 

diperoleh sangat berbeda yaitu menunjukan bahwa adanya hubungan 

positif yang sangat signifikan antara minat terhadap pekerjaan dengan 

kepuasan kerja pada karyawan PT. Plambo Pemalang. Beberapa faktor 

lain yang mungkin menjadi penyebab ingin tetap bertahan di 

perusahaan seperti imbalan, gaji yang karyawan terima cukup besar 

dibandingkan pekerjaan yang lainnya di kota Pemalang. Selain itu pula 

karyawan memiliki teman yang saling mendukung dan susahnya untuk 

mencari pekerjaan yang mau menerima karyawan dengan bekal 

pendidikan terakhir SMA atau D3. Apalagi kebanyakan dari karyawan 

tersebut merasa nyaman dengan tinggal di kota Pemalang, sehingga 

ketika mendapat pekerjaan di luar kota Pemalang beberapa karyawan 

akan menolaknya dengan alasan tidak ingin meninggalkan kota 

Pemalang.  

 

 

 

 


