
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

PT. X merupakan salah satu perusahaan yang bergerak  dalam bidang 

distribusi produk-produk dan sedang melakukan pengembangan di 

perusahaannya. Berdiri pada tanggal 30 Juli 1994 di Bekasi Barat. PT X bermula 

membantu memasarkan produk dengan bekerjasama dengan beberapa 

perusahaan kecil dan bermitra dengan 14 distributor besar yang tersebar dari 

Aceh sampai Papua. 

Inovasi produk dan proses promosi menjadi fokus utama untuk 

meningkatkan pendapatan perusahaan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, 

PT X melakukan pembenahan struktur organisasi dengan cara membentuk divisi 

pengembangan. PT X berada di kota Semarang. Struktur Organisasi di PT X 

terbagi menjadi beberapa bagian yaitu Regional Manager, Channel Developmant 

Promotion & Logistic, Branch Manager, HRD, Finance Accounting, dan 

Karyawan/ Salesman. 

Adapun Visi dan Misi PT. X adalah sebagai berikut: 

a. Visi  

“Menjadi salah satu perusahaan terbaik di industri makanan dan minuman di 

Indonesia dalam aspek profitabilitas, penjualan dan kepuasan konsumen 

melalui karyawan yang kreatif dan inovatif dari seluruh karyawan yang 

kompeten. 



b. Misi 

1) Memuaskan konsumen dengan menyediakan produk-produk makanan dan 

minuman berkualitas 

2) Membentuk komunitas karyawan untuk tumbuh bersama dan 

mengembangkan kualitas kehidupan, lingkungan kerja dan pekerjaan para 

karyawan 

3) Menciptakan kemanfaatan jangka panjang yang berkesinambungan dalam 

hubungan antara perusahaan dengan seluruh mitra usahanya 

4) Meningkatkan nilai tambah bagi pemenang saham dengan menjalankan 

etika bisnis dan pengelolaan perusahaan yang baik 

Penelitian ini berfokus pada bagian Salesman dimana tugas dan 

wewenang utamanya adalah sebagai berikut: 

a. Bertanggung jawab terhadap tersedianya produk yang layak jual di sebuat 

outlet atau pasar. 

b. Membangun hubungan baik dengan pelanggan. 

c. Memonitor kegiatan pengiriman barang apakah barang sesuai atau tidak 

dengan pemesanan. 

Adapun beberapa pertimbangan yang mendasari PT. X menjadi tempat 

penelitian ini, antara lain:  

1. Perusahaan yang cukup besar dengan jumlah karyawan yang cukup 

banyak 



2. Berdasarkan wawancara, pada perusahaan tersebut terdapat 

permasalahan berkaitan dengan subjective well being terhadap 

pekerjaan itu sendiri yang mengakibatkan tingkat turn over tinggi. 

3. Pihak dari PT X melalui HRD mendukung pelaksanaan penelitian 

dengan memberikan ijin penelitian. 

4. PT X belum pernah dijadikan tempat penelitian tentang Work 

Engagement dan Persepsi Beban Kerja dengan Subjective Well Being. 

 

B. Persiapan Pengumpulan Data 

1. Penelitian 

 Persiapan penelitian ini dilakukan dengan permohonan ijin terhadap 

perusahaan terkait, wawancara dan observasi awal serta pembuatan 

alat ukur penelitian yang valid. 

a. Penyusunan alat ukur 

Penelitian ini menggunakan tiga alat ukur yaitu terdiri dari 

skala subjective well being, skala work engagement, dan skala 

persepsi beban kerja. 

i. Skala Subjective Well Being 

 Skala subjective well being terdiri dari 24 item dimana terdapat 

20 item valid dan 4 item gugur yang mencakup seluruh aspek 

yang akan diukur yaitu aspek kognitif dan aspek afektif 

 



ii. Skala Work Engagement 

Skala work engagement terdiri dari 17 item dimana terdapat 16 

item valid dan 1 item gugur dan mencakup seluruh aspek yang 

akan diteliti yaitu vigor (semangat), dedication (dedikasi) dan 

absorption (penyerapan).. 

iii. Skala Persepsi Beban Kerja  

Skala persepsi beban kerja terdiri dari 30 dimana terdapat 27 

item valid dan 3 item gugur dan mencakup seluruh aspek dari 

persepsi beban kerja yaitu aspek kognitif yang mencakup 

aktivitas mental, kekuatan fisik dan waktu, serta aspek afektif 

yang mencakup aktivitas mental, kakuatan fisik dan waktu. 

b. Permohonan Ijin Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melalui surat 

pengantar dari Program Studi Pasca Sarjana Psikologi dengan 

nomor surat 572/B.2.1/MP/VI/2016 meminta perijinan penelitian 

kepada HRD PT X. Setelah pihak perusahaan memberikan ijin 

tentang tata cara pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan 

preliminary research dengan memperlihatkan skala penelitian 

kepada 5 subjek yang akan diteliti untuk mengecek apakah subjek 

memahami item-item yang disajikan peneliti dalam skala tersebut. 

 

 



c. Pelaksanaan Pengumpulan Data Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama tujuh (7) hari yaitu pada 

tanggal 3-9 Juli 2017. Penelitian dilakukan dengan cara dikoordinir 

oleh HRD terkait, dikarenakan adanya pekerjaan yang membuat 

karyawan sering keluar kantor dan waktu yang tidak menentu untuk 

karyawan tersebut kembali kekantor. Dalam penelitian ini subjek 

penelitian adalah seluruh karyawan bagian sales yang berjumlah 52 

orang, sehingga peneliti memutuskan menggunakan teknik studi 

populasi. Teknik studi populasi yaitu mengambil semua subjek dari 

satu departemen saja atau semua populasi tertentu pada bagian 

atau divisi yang akan dijadikan contoh. 

 

2. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik Alpha 

Cronbach dengan kriteria koefisien reliabilitas yang baik adalah >0,70. 

Suatu alat ukur dinyatakan reliable apabila koefisien reliabilitasnya berkisar 

antara 0,70-0,90, sedangkan > 0,90 dikatakan sangat reliable. 

a. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Subjective Well Being 

 Skala subjective well being dalam penelitian ini terdiri dari 24 item 

pertanyaan dan setelah dilakukan pengujian validitas maka diketahui 

terdapat 4 (empat) item pertanyaan pada skala yang gugur atau tidak 

memenuhi kriteria validitas item yang telah ditentukan sebelumnya (≥0, 



275) sehingga selanjutnya tidak diikut sertakan dalam skala penelitian. 

Hasil pengujian validitas pada skala subjective well being menunjukkan 

koefisien validitas item berkisar antara 0,340-0,694. Sedangkan 

koefisien reliabilitas Alpha Cronbach pada skala subjective well being 

berada pada skor 0,860. Hasil ini menunjukkan bahwa skala subjective 

well being yang digunakan adalah reliable. 

Tabel 6. 
Sebaran Item Valid dan Gugur Pada Skala Subjective Well Being 

 

No Aspek 

Subjective 

Weel Being 

Item 

(Favourable) 

Item 

(Unfavourable) 

Item 

Valid 

Item 

Gugur 

1. Kognitif 1, 8, 9, 11, 13, 

14, 16 

2, (10), 15, 

(19), 22  

10 2 

2. Afektif 3, 5, 7, 18, 20, 

23 

4, 6, 12, (17), 

(21), 23 

10 2 

Total 13 11 10 4 

 
Keterangan: 
()  : Nomor item gugur 

 
Item yang tidak valid adalah item nomer 10, 19 yang merupakan 

aspek dari kognitif dan nomer 17, 21 yang merupakan aspek dari afektif. 

Item valid dan gugur pada skala dapat dilihat dalam lampiran. Item 

tersebut tidak valid kemungkinan karena salah persepsi bahasa yang 

digunakan atau ambigu bagi subjek untuk menjawab pernyataan. 

 

 



 

b. Uji Validitas dan Reliabilitas Work Engagement 

Jumlah item yang digunakan dalam skala penelitian kepuasan 

kerja berjumlah 17 item dan setelah dilakukan pengujian validitas maka 

diketahui terdapat 1 (satu) item pertanyaan pada skala yang gugur atau 

tidak memenuhi kriteria validitas item. Koefisien validitas skala work 

engagement berkisar antara 0,434-0,704 dengan koefisien reliabilitas 

Alpha Cronbach sebesar 0, 895. Hasil ini menunjukkan bahwa skala 

work engagement yang digunakan dalam penelitian ini layak mengukur 

variable penelitian dan memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Berikut 

merupakan table data sebaran item valid dan gugur pada skala work 

engagement: 

Tabel 7. 
Sebaran Item Valid dan Gugur pada Skala Work Engagement 

 

No Aspek Work 

Engagement 

Item 

Favourable 

Item 

Valid 

Item 

Gugur 

1. Vigor 

(Semangat) 

1, 4, 5, 8, 11, 14 6 - 

2. Dedication 

(Dedikasi) 

2, (6), 9, 12, 16 4 1 

3. Arbsorpsi 

(Penyerapan) 

3, 7, 10, 13, 15, 

17 

6 - 

Total  17 16 1 

 

Keterangan: 
()  : Nomor item gugur 



 
 
 
 
 

c. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Persepsi Beban Kerja 

Jumlah item yang digunakan dalam skala penelitian selanjutnya 

berjumlah 30 item dan setelah dilakukan pengujian validitas maka 

diketahui terdapat 3 (tiga) item pertanyaan pada skala yang gugur atau 

tidak memenuhi kriteria validitas item. Koefisien validitas skala persepsi 

beban kerja berkisar antara 0,305-0,651 dengan koefisien reliabilitas 

Alpha Cronbach sebesar 0,877. Hasil ini menunjukkan bahwa skala 

persepsi beban kerja yang digunakan adalah sangat reliable. Berikut 

merupakan table data sebaran item valid dan gugur pada skala persepsi 

beban kerja. 

Tabel 8. 
Sebaran Item Valid dan Gugur Pada Skala Persepsi Beban Kerja 

 
No Aspek Persepsi Beban 

Kerja 

Item (UnFav) Item (Fav) Item 

Valid 

Item 

Gugur 

1. Kognisi 

(Aktivitas mental, 

Kekuatan Fisik, Waktu) 

1, (3), 8, (13), 

15, 20, (26) 

2, 7, 9, 14, 

19, 21, 25, 

27 

12 3 

2. Afeksi 

(Aktivitas mental, 

Kekuatan Fisik, Waktu) 

5, 10, 12, 17, 

22, 24, 28 

4, 6, 11, 16, 

18, 23, 29, 

30 

15 - 

 Total 14 16 27 3 

 
Keterangan: 
()  : Nomor item gugur 



 

3. Hasil Analisis dan Intepretasi 

Analisis data yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran dari 

hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode analisis regresi linier sederhana. Sebelum menguji kebenaran 

hipotesis, dilakukan uji asumsi yang berupa uji normalitas dan uji 

linearitas sebagai syarat pengunaan analisis regresi. 

1. Uji Asumsi 

Melalui data penelitian yang diperoleh, selanjutnya peneliti 

melakukan uji asumsi sebagai pengujian awal untuk mengetahui 

apakah data penelitian memenuhi syarat untuk melakukan analisis 

selanjutnya atau tidak. Uji asumsi yang dilakukan dalam penelitian 

ini meliputi uji normalitas, uji linearitas dan uji multikolinearitas. 

a)  Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui normal atau 

tidaknya distribusi data penelitian. Teknik analisis uji normalitas 

dilakukan dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov-

Smirnov Test, dengan alat bantu program SPSS for window versi 

20.0. Kaidah yang digunakan untuk mengetahui normal atau 

tidaknya adalah p > 0,05 maka sebaran dikatakan normal, dan 

jika p < 0,05 maka sebaran dikatakan tidak normal. Berdasarkan 

hasil uji normalitas pada ketiga variable penelitian didapatkan 



hasil sebagai berikut: Uji normalitas data variable subjective well 

being menunjukkan nilai K-S Z = 0,696 dengan signifikan 

sebesar 0,718 (p>0,05). Uji normalitas data variable work 

engagement mendapatkan hasil nilai K-S Z = 0,702 dengan 

signifikansi 0,708 (p>0,05).  

Selanjutnya, hasil uji normalitas pada variable persepsi 

beban kerja menunjukkan K-S Z = 0, 690 dengan signifikansi 

sebesar 0,727 (p>0,05). Karena nilai sifnifikansi ketiga data 

variable > 0,05 maka, dapat disimpulkan bahwa ketiga data yang 

diuji pada penelitian ini berdistribusi normal. Hasil pengujian 

normalitas data penelitian selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran normalitas. 

 

b)  Uji Linearitas 

Uji linearitas merupakan salah satu prasyarat dalam analisis 

korelasi, atau regresi linear. Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah dua variable yang sudah ditetapkan, dalam 

hal ini satu variable independen, dan dua variable dependen 

memiliki hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Data 

yang didapat baru dapat dikatakan linear apabila memiliki taraf 

signifikasi untuk linearitas lebih kecil dari 0,05 (p<0,05). Hasil uji 

linearitas antara variable work engagement dengan subjective 



well being menunjukkan nilai Flinear = 152,052 dengan signifikansi 

sebesar 0,000 (p<0,05). Uji linearitas antara variable persepsi 

beban kerja dengan subjective well being mendapatkan nilai  

Flinear = 100,035 dengan signifikansi sebesar 0,000 (p<0,05). Hasil 

pengujian linearitas secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 

uji linearitas. 

c)  Uji Multikolinearitas 

  Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu 

adanya hubungan linear antara variable independen dalam model 

regresi. Pengujian linearitas dapat dilakukan dengan menguji nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) pada model regresi. Apabila skor 

VIF masih diantara 1-10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi multikolinearitas. Berdasarkan hasil pengujian 

multikolinearitas antara variable work engagement dan persepsi 

beban kerja didapatkan nilai tolerance variabel work engagement 

(X1) dan Persepsi Beban Kerja (X2) yakni 0, 575 > 0, 10. 

Sementara hasil nilai VIF sebesar 1,738 atau < 5, sehingga dapat 

dikatakan antara kedua variable tersebut tidak terjadi 

multikolinearitas. Hasil multikolinieritas selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran multikolinearitas. 

2. Uji Hipotesis 



a) Hipotesis Mayor 

Hipotesis mayor yang akan diuji dalam penelitian ini 

adalah ada hubungan antara work engagement (X1) dan 

persepsi beban kerja (X2) dengan subjective well being pada 

karyawan PT X. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan 

menggunakan teknik Analisa Regresi Dua Prediktor dengan 

bantuan program Statistical Packages for Social Sciences 

(SPSS) for Windows versi 20.00. Berdasarkan hasil analisa data 

diperoleh nilai R sebesar 0,960 dan nilai F sebesar 285,984 

dengan p<0,01. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang sangat signifikan antara variable work 

engagement dan persepsi beban kerja dengan subjective well 

being pada karyawan PT X. Artinya semakin tinggi work 

engagement dan rendahnya persepsi beban kerja, maka 

semakin tinggi pula subjective well being, begitu pula sebaliknya. 

Hasil lain yang diperoleh dari analisis data adalah nilai 

koefisien determinasi sebesar 0,921 atau 92,1%. Hal ini berarti 

bahwa persentase sumbangan efektif work engagement dan 

persepsi beban kerja terhadap subjective well being adalah 

sebesar 92,1% dan sisanya 7,9% dipengaruhi oleh faktor lain.  

b)  Hipotesis Minor 



Teknik analisa data yang digunakan untuk menguji 

hipotesis minor dalam penelitian ini adalah teknik regresi linier. 

Hasil analisa regresi pada lampiran:  

1) Berdasarkan hasil analisis hubungan antara variable work 

engagement dengan variable subjective well being diketahui 

bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,867 dengan tingkat 

signifikansi p= 0,000 (p< 0,01). Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa work engagement terbukti berkorelasi positif 

signifikan dengan subjective well being. 

2) Hipotesis minor kedua dalam penelitian ini memperlihatkan 

bahwa persepsi beban kerja memiliki hubungan dengan 

subjective well being yang menghasilkan koefisien korelasi 

sebesar - 0,817 dengan tingkat signifikansi p= 0,000 (p< 

0,01). Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima 

yakni persepsi beban kerja terbukti memiliki hubungan 

negatif dan signifikan dengan subjective well being. 

3. Analisis Tambahan 

Penelitian ini memberikan kajian lebih mendalam yang 

menganalisa tentang aspek apa saja yang memiliki nilai paling 

rendah sehingga dapat memberikan saran untuk meningkatkan 

aspek terendah tersebut. Berikut hasil analisis untuk masing-masing 

aspek dari variable. 



a. Variabel Subjective Well Being 

Berdasar hasil analisis deskriptif yang dilakukan subjective 

well being memiliki nilai minimum 30 dan nilai maximum 68 

dengan mean 42,37. Selanjutnya, berdasarkan skor-skor 

tersebut peneliti kemudian membuat kategorisasi. Kategorisasi 

dibuat untuk menempatkan individu ke dalam kelompok-

kelompok yang terpisah secara berjenjang menurut kontinum 

berdasarkan atribut yang diukur. Peneliti menetapkan lima 

kategorisasi yang diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 

 

  

 
Gambar 2 

Rumus Kategorisasi 
 

Tabel 9 
Kategorisasi Subjective Well Being 

Nilai Kategori 

30 – 37,6 Rendah  

37,7 – 45,3 Sedang rendah 

45,4 – 53 Sedang 

53,1 – 60,7 Sedang Tinggi 

60,8 - 68 Tinggi 

 
 

                      Skor tertinggi variable- skor terendah variabel 
                      Jumlah kategori 

 Interval = 



Hasil pengolahan data didapatkan bahwa Subjective well 

being di PT X berada pada kategori sedang bawah dengan nilai 

rata-rata sebesar 42,37. Hal ini mengindikasikan bahwa secara 

umum karyawan perusahaan memiliki subjective well being 

tergolong pada kategori sedang bawah, yaitu lebih mendekati 

rendah. Dalam hal ini subjective well being terlihat memiliki hasil 

yang berbeda dengan indikasi permasalahan yang ada 

dikarenakan respon individu terhadap pertanyaan cenderung 

menjawab dengan jawaban yang normatif, dimana subjek 

berusaha untuk meningkatkan kesamaan dengan karakteristik 

masyarakat. Hasil pengujian berikutnya yaitu melihat aspek 

mana saja yang paling rendah dari subjective well being, dimana 

aspek afektif memiliki mean paling rendah yaitu 21,06. Hasil 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran analisis tambahan. 

b. Variabel Work Engagement 

Hasil penelitian work engagement memperoleh data skor 

tertinggi adalah 64 dan skor terendah 38 dengan mean 47,25. Hal 

ini menunjukkan bahwa work engagement pada kategori sedang 

rendah mendekati rendah.  

Tabel 10. Kategorisasi 

Nilai Kategori 

38 – 43,2 Rendah  



43,3 – 48,5 Sedang rendah 

48,6 – 53,8 Sedang 

53,9 – 59,1 Sedang Tinggi 

59,2 - 64 Tinggi 

 

Dalam hal ini work engagement terlihat memiliki hasil yang 

berbeda dengan indikasi permasalahan yang ada dikarenakan 

respon individu terhadap pertanyaan cenderung menjawab 

dengan jawaban yang normatif, dimana subjek berusaha 

berusaha untuk meningkatkan kesamaan dengan karakteristik 

masyarakat. Hasil pengujian selanjutnya yaitu melihat aspek 

terendah dari work engagement, dari hasil yang didapat aspek 

dedication (dedikasi) memiliki nilai mean sebesar 11,50.  

c. Variabel Persepsi Beban Kerja 

Hasil penelitian persepsi beban kerja memperoleh data 

skor tertinggi adalah 101 dan skor terendah 70 dengan nilai mean 

sebesar 89,20 berada pada kategori sedang tinggi mendekati 

tinggi.  

Tabel 11 
Kategorisasi 

Nilai Kategori 

70 – 76,2 Rendah  

76,3 – 82,5 Sedang rendah 



82,6 – 88,8 Sedang 

88,9 – 95,1 Sedang Tinggi 

95,2 - 101 Tinggi 

 

Dalam hal ini persepsi beban kerja terlihat memiliki hasil 

yang berbeda dengan indikasi permasalahan yang ada 

dikarenakan respon individu terhadap pertanyaan cenderung 

menjawab dengan jawaban yang normatif, dimana subjek 

berusaha berusaha untuk meningkatkan kesamaan dengan 

karakteristik masyarakat. Hasil pengujian selanjutnya adalah 

melihat aspek tertinggi dari persepsi beban kerja, dimana aspek 

tertinggi dari persepsi beban kerja adalah aspek Afektif (kekuatan 

fisik) dimana memiliki nilai mean sebesar 16,9. 

 

4. Pembahasan 

a. Hipotesis Mayor (H1) 

Berdasarkan hasil  dari pengujian hipotesis penelitian maka 

diperoleh hasil bahwa hipotesis mayor yang diajukan dalam penelitian 

yaitu terdapat hubungan antara work engagement dan persepsi beban 

kerja dengan subjective well being pada karyawan. Hasil ini ditunjukkan 

dengan nilai koefisien korelasi R sebesar 0,960 dan nilai F hitung sebesar 

(285,984) > F table (3,19) atau signifkikansi yaitu 0,000 yang kurang dari 



α (0,01). Hal ini menunjukkan bahwa variable independen dalam 

penelitian ini yakni work engagement dan persepsi beban kerja adalah 

variable yang layak untuk menjelaskan terjadinya variasi dalam variabel 

dependen subjective well being. Berdasarkan perhitungan tersebut maka 

H1 yaitu hipotesis mayor dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat 

hubungan antara work engagement dan persepsi beban kerja dengan 

subjective well being. 

Persamaan garis regresi variabel juga menunjukkan bahwa 

apabila work engagement (X1) dan persepsi beban kerja (X2) tetap maka 

akan berpengaruh terhadap subjective well being (Y). Jika work 

engagement meningkat dan persepsi beban kerja menurun maka 

subjective well being akan meningkat, demikian pula sebaliknya. 

 Hasil yang diperoleh melalui pengujian tersebut ditunjukkan 

dengan F hitung = 285,984 (> F table 3,19), p= 0,000 (p<0,05). Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang menjelaskan bahwa subjective well being 

berpengaruh secara positif terhadap performa dan kepuasan individu 

dalam lingkungan kerja. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin 

tinggi subjective well being yang dimiliki individu, maka semakin tinggi 

pula kinerja dan kepuasan kerja (Russell, 2008). Ketika karyawan tidak 

merasakan well being dalam pekerjaannya maka performa kerjanya 

menjadi terhambat dan produktivitas menjadi terganggu. Implikasi lebih 

jauh dari rendahnya well being yang dirasakan karyawan adalah 



munculnya keinginan untuk keluar dari pekerjaan dan mencari pekerjaan 

baru yang dirasa lebih bisa membuatnya merasakan kebahagiaan (Putri, 

2015) 

 Dari hasil pengujian hubungan work engagement dan persepsi 

beban kerja dengan subjective well being  dapat diketahui bahwa work 

engagement dan persepsi beban kerja memberikan sumbangan efektif 

sebesar 0,921 atau sebesar 92.1% terhadap subjective well being. Nilai 

sumbangan empirik ini dapat menjadi bukti besarnya kemampuan 

variabel independen dalam penelitian ini adalah work engagement dan 

persepsi beban kerja dalam memprediksi munculnya perilaku subjective 

well being pada karyawan. Mendukung penelitian-penelitian tersebut  

Gall up (dalam Putra, 2012) mengungkapkan bahwa 86% karyawan yang 

bahagia di tempat kerjanya mereka akan engaged terhadap 

perusahaannya dibandingkan dengan 11% pada karyawan yang tidak 

bahagia. 

 

b. Hipotesis Minor 1 (H2) 

Analisis hipotesis minor yang pertama memperlihatkan work 

engagement memiliki hubungan positif yang sangat signifikan dengan 

subjective well being, dengan koefisien regresi sebesar 0,601 

menunjukkan sumbangan efektif variable work engagement dengan 

subjective well being sebesar 60,1% dengan nilai korelasinya sebesar 



0,867 dan nilai signifikansinya sebesar (0,000) < 0,05. Membuktikan 

bahwa work engagement berhubungan positif signifikan yang dominan 

atau paling besar dengan subjective well being. Semakin tinggi work 

engagement yang dirasakan karyawan maka akan semakin tinggi pula 

subjective well being pada karyawan, begitupun sebaliknya.  

Hasil temuan tersebut sesuai dengan beberapa penelitian 

sebelumnya yang menemukan bahwa work engagement memiliki 

hubungan dengan subjective well being (Bakker dan Oerlemans, 2010). 

Work engagement sendiri diartikan sebagai keterikatan dalam 

menjalankan pekerjaan. Keterikatan karyawan atau work engagement 

merupakan cara yang dilakukan karyawan untuk berjanji terhadap 

sesuatu atau seseorang di dalam organisasi serta seberapa keras orang 

bekerja di dalam perusahaan dan seberapa lama seseorang bekerja di 

suatu perusahaan (Lockwood, 2007). 

Berdasarkan analisa deskriptif dalam penelitian ini menunjukkan 

nilai work engagement yang tergolong sedang diikuti dengan nilai 

subjective well being yang masuk kategori sedang rendah, sehingga hasil 

studi ini menjadi bukti yang memperkuat hasil penelitian sebelumnya 

bahwa tinggi rendahnya subjective well being karyawan ditentukan oleh 

work engagement, semakin tinggi work engagement yang dirasakan oleh 

karyawan semakin tinggi pula subjective well being karyawan dan 



semakin rendah work engagement yang dirasakan karyawan makan 

semakin rendah pula subjective well being karyawan. 

 

c. Hipotesis Minor 2 (H3) 

Selanjutnya analisis hipotesis kedua menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan negatif yang signifikan antara persepsi beban kerja dengan 

subjective well being, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,489, 

dengan nilai korelasi sebesar -0,817 dan nilai signifikansi (0,000) < 0,05 

yang berarti persepsi beban kerja terbukti berpengaruh negatif terhadap 

subjective well being. Semakin tinggi persepsi beban kerja maka semakin 

rendah subjective well being karyawan dan sebaliknya. 

Diketahui pula berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan 

persepsi beban kerja menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,489 yang 

berarti sumbangan efektif variable persepsi beban kerja terhadap 

subjective well being adalah sebesar 48,9% sehingga persepsi beban 

kerja menjadi variable yang memiliki hubungan dengan subjective well 

being. 

Hal ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya bahwa ada 

faktor lain yang dapat mempengaruhi subjective well being, yaitu beban 

kerja dan persepsi tentang pekerjaan itu sendiri. Hurell (dalam Munandar, 

2008) menyatakan bahwa beban kerja merupakan tuntutan-tuntutan yang 

harus dipenuhi oleh karyawan yang dapat menimbulkan perasaan 



ketidaknyamanan. Grebner, Semmer dan Elfering, 2005 (dalam Panari, 

Guglielmi, Ricci, Tabanelli, dan Violante, 2012) menyatakan bahwa 

stressor pekerjaan (dalam hal ini tuntutan kerja atau beban kerja yang 

tinggi) adalah satu hal yang mungkin menjadi penyebab buruknya well 

being, kesehatan dan performa kerja (job performance). 

Berdasarkan analisa deskriptif dalam penelitian ini menunjukkan 

nilai persepsi beban kerja termasuk dalam kategori sedang tinggi diikuti 

dengan nilai subjective well being yang berada pada kategori sedang 

rendah, sehingga tinggi rendahnya subjective well being karyawan 

ditentukan oleh persepsi beban kerja, semakin rendah persepsi beban 

kerja yang dirasakan oleh karyawan semakin tinggi pula subjective well 

being karyawan dan semakin tinggi persepsi beban kerja karyawan yang 

dirasakan maka semakin rendah pula subjective well being karyawan. 

Temuan dari studi ini serta hasil penelitian studi-studi sebelumnya 

menjadi bukti bahwa persepsi beban kerja memiliki hubungan yang nyata 

dalam membangun maupun membentuk tinggi rendahnya subjective well 

being. 

Dengan demikian, persepsi beban kerja memiliki kontribusi dalam 

membangun subjective well being karyawan. Hal demikian karena 

karyawan yang merasakan persepsi beban kerja yang rendah akan 

menunjukkan sikap yang positif namun jika yang terjadi adalah tingginya 



persepsi beban kerja yang dirasakan maka mereka akan menampilkan 

sikap yang negatif.  

 

5. Analisis Tambahan 

Beberapa fakta ditemukan dalam penelitian ini dan dibahas sebagai 

tambahan analisa yang akan menambah sumbangan penelitian: 

a. Subjective Well Being 

Selanjutnya penelitian ini juga telah melakukan analisis deskriptif 

untuk memberikan gambaran mengenai subjective well being 

berdasarkan jawaban responden dengan membandingkan nilai mean 

masing-masing aspek subjective well being. Hasil yang didapat yaitu 

aspek kognitif memiliki mean 21,31 dan aspek afektif memiliki mean 

21,06. Dapat dilihat bahwa aspek yang paling rendah dalam subjective 

well being yaitu afektif dengan mean 21,06.  

Dimensi afektif ini menekankan pada pengalaman emosi 

menyenangkan baik yang pada saat ini sering dialami oleh seseorang 

ataupun hanya berdasarkan penilaian (Diener, 2009). Diener (2009) 

juga mengungkapkan bahwa keseimbangan afek merujuk kepada 

banyaknya perasaan positif yang dialami dibandingkan dengan 

perasaan negatif. Diener (2009) kepuasan hidup dan banyaknya afek 

positif dan negatif dapat saling berkaitan, hal ini disebabkan oleh  

penilaian seseorang terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan, 



masalah dan kejadian-kejadian dalam hidupnya. Sekalipun kedua hal ini 

berkaitan, namun keduanya berbeda kepuasan hidup merupakan 

penilaian mengenai hidup seseorang  secara menyeluruh sedangkan 

afek positif dan negatif terdiri dari reaksi-reaksi berkelanjutan terhadap 

kejadian-kejadian yang dialami. 

b. Work Engagement 

 Variabel selanjutnya adalah work engagement, didapatkan hasil 

bahwa aspek vigor memiliki mean 18,48, aspek dedikasi sebesar 11,50 

dan aspek arbsorpsi sebesar 17,27. Dapat disimpulkan bahwa aspek 

terendah dari work engagement adalah aspek dedikasi. Didukung oleh 

pernyataan Hewitt (2015) bahwa work engagement yang tinggi 

ditunjukkan dengan say, stay, strive oleh karyawan. Say merupakan 

perkataan positif karyawan tentang organisasi pada rekan kerja, 

karyawan potensial maupun konsumen. Stay diwujudkan dengan sikap 

memiliki organisasi yang kuat dan keinginan menjadi bagian dari 

organisasi. Strive merupakan perilaku karyawan selalu termotivasi dan 

berusaha untuk meraih kesuksesan baik dalam pekerjaan maupun 

organisasi. 

c. Persepsi Beban Kerja 

 Hasil penelitian selanjutnya adalah persepsi beban kerja dimana 

aspek kognitif (aktivitas mental) memiliki mean sebesar 13,21, aspek 

kognitif (kekuatan fisik) sebesar 13,75 dan kognitif (waktu) sebesar 13,5. 



Sedangkan aspek afektif (aktivitas mental) memiliki mean sebesar 16,4 

lalu aspek afektif (kekuatan fisik) sebesar 16,9 dan aspek afektif (waktu) 

sebesar 15,44. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek afektif 

(kekuatan fisik) memiliki nilai terendah. Karyawan yang secara 

emosional melekat pada organisasinya akan merasa bangga menjadi 

bagian dari organisasi sehingga memilih untuk bertahan. Menurut 

Temaluru (2001) karyawan yang merasa senang secara emosional 

terikat dan mengidentifikasikan pada organisasinya akan merasa puas 

karena kondisi umum ataupun kondisi nyata yang mereka rasakan. 

Penelitian tentu memiliki keterbatasan dan kelemahan sebagaimana 

penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang dijelaskan 

sebagaimana berikut ini :  

1. Penelitian ini tidak menerapkan tahapan preliminary tryout 

namun langsung pada tahapan tryout terpakai sehingga terdapat 

item gugur yang seharusnya dapat dieliminir pada tahapan awal.  

2. Kurangnya pemahaman responden dapat menimbulkan 

perbedaan analisa dalam penelitian ini.  

3. Data dalam penelitian ini diambil melalui kuisioner, peneliti tidak 

terlibat langsung dalam aktivitas keseharian perusahaan 

sehingga kesimpulan terbatas pada data yang diperoleh dan 

dikumpulkan melalui penggunaan instrumen secara tertulis  

 


