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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Obyek Penelitian  

PT. PLN (Persero) Rayon Semarang Timur berada di Jl Unta raya No.4B 

Semarang lokasi ini ditetapkan agar PT. PLN (Persero) Rayon Semarang Timur 

dapat menjalankan aktivitasnya pada daerah atau tempat yang dianggap cukup 

strategis, sehingga kinerja PTPLN (Persero) Rayon Semarang Timur dapat 

menjalankan operasionalnya dengan lancar dalam meningkatkan kesejahteraan 

hidup masyarakat yang berkelanjutan melalui penyediaan ketenaga listrikan. 

Dalam perkembangan waktu dan bertambahnya perumahan baru 

diwilayah semarang timur, menyebabkan bertambahnya konsumen yang 

membutuhkan kelistrikan dan semakin bertambahnya tantangan PTPLN (Persero) 

Rayon Semarang Timur dalam memenuhi visi misinya.  Pada pertengahan tahun 

2015, di lakukan upaya penambahan gardu jaga gangguan di wilayah genuk guna 

kemudahan dan kecepatan respon petugas dalam menangani laporan gangguan 

pelanggan diwilayah ujung timur dibandingkan bila petugas berangkat dari kantor 

rayon di jalan Unta raya NO. 4B.  Hal demikian merupakan salah satu upaya 

PT.PLN (Persero) Rayon Semarang Timur dalam memenuhi Service Level 
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Agreement untuk menjaga pelayanan dan keandalan baik dari sisi sumber daya 

manusia maupun operasional. 

Data penelitian ini data dikumpulkan melalui pengumpulan arsip data 

langsung kepada dinas terkait berupa laporan gangguan (SLA) dan data karyawan. 

Data laporan gangguan (SLA) diperoleh langsung dari aplikasi pengaduan dan 

keluhan terpadu (APKT). Data dari PT PLN Rayon Semarang Timur merupakan 

data laporan Kinerja dari bulan mei hingga juli tahun 2017.  

Sampel yang sudah dikumpulkan peneliti akan diolah dengan 

menggunakan aplikasi SPSS V.16, untuk memudahkan dalam perolehan hasil 

statistik untuk memperoleh bukti dari dugaan hipotesis yang telah ditetapkan.  

Berdasarkan tabel 4.1 sampel yang dikumpulkan sebanyak 276 dari tanggal 1 mei 

2017, hingga 31 juli 2017 yang berisi 92 hari kerja, dan terdapat 3 shift dalam 1 

hari.   

Dari 276 data didalamnya dibagi menjadi beberapa pengamatan yaitu 5 

variabel bebas dan 1 variabel terikat yang dijadikan variabel bebas yaitu 

kesesuaian pendidikan petugas, jumlah regu petugas, beban kerja petugas, usia 

petugas, dan masa kerja petugas, yang bertugas dalam tiap shift nya, dan variabel 

terikat yaitu kinerja petugas yang diukur dari lama penanganan petugas atas 

penanganan beban kerja dalam satuan menit.  Kemudian untuk penghitungan tiap 

variabel yaitu : 

1. Perhitungan data variabel kesesuaian pendidikan dapat dilihat pada 

lampiran 11. kemudian nama petugas dalam regu dirubah sesuai 
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kesesuaian pendidikan dengan melihat kolom jurusan “LISTRIK” petugas 

yang memiliki kesesuaian pendidikan dengan nilai 1, dan selainnya nilai 

nya 0, kemudian dibagi jumlah petugas yang bertugas dan dikali 100 

(persen). 

1. Shift pagi : 

8

KKP7  KKP6  KKP5  KKP4  KKP3  KKP2  KKP1 
  x 100 

2. Shift sore :

8

KKP7  KKP6  KKP5  KKP4  KKP3  KKP2  KKP1 
 x 100 

3. Shift malam :

6

KKP7  KKP6  KKP5  KKP4  KKP3  KKP2  KKP1 
 x 100    

Keterangan :  

  KKP : kesesuaian pendidikan (jurusan) petugas 

  Nilai : “LISTRIK = 1”, LAINNYA = 0 

Dengan menggunakan MS Excel bantuan replace word (ctrl+F)  

tab replace, kemudian merubah kode regu dengan nilai kesesuaian 

pendidikan per petugas dalam kelompok regu tersebut yang bisa dilihat 

dalam lampiran 13.   

Kemudian untuk mendapatkan prosentase dengan membuat tabel 

yang berisi tanggal dan shift dapat dilihat pada lampiran 15, kemudian 

memasukkan fungsi “IF”  pada MS Excel pada tanggal 1 mei yaitu : 



47 
 

 
 

1. shift pagi : =((C6+C7+C17+C18)/8)*100 

2. shift sore : =((C8+C9+C19+C20)/8)*100 

3. shift malam : =((C10+C21+C22)/8)*100 

Dengan asumsi shift pagi pada kolom “C6,C7,C17,C18”, shift sore pada 

kolom “C8,C9,C19,C20”, dan shift malam pada kolom “C10+C21+C22” 

kemudian kolom shift tanggal 1 mei di generate hingga tanggal 31 mei.  

Cara yang sama digunakan pada jadwal shift bulan juni dan juli 2017. 

2. Perhitungan variabel jumlah regu bisa dilihat pada lampiran 9. Merupakan 

jadwal petugas bulan mei, juni, dan juli 2017.  Pada data tersebut terdapat 

2 jadwal shifting petugas dengan kode gajah dan genuk di kiri atas jadwal 

yang menandakan pos jaga operasional petugas gangguan PLN Semarang 

Timur.  Nilai variabel didapat dengan menjumlah regu bertugas pada 

kolom shift terdapat kode regu yang bertugas yaitu  

1. Timur 1, Timur 2, Genuk 1, dan Genuk 2 pada shift pagi (4 

regu) 

2. Timur 1, Timur 2, Genuk 1, dan Genuk 2 pada shift sore (4 

regu) 

3. Timur 1, Genuk 1, dan Genuk 2 pada shift malam (3 regu) 

3. Perhitungan variabel beban kerja dapat dilihat pada lampiran 12. data 

berasal dariAPKT (Aplikasi Pengaduan dan Keluhan Terpadu) berisi 

laporan padam tiap pelanggan lapor hariannya, kemudian dikelompokkan 

berdasarkan bulan, tanggal dan shift.  Kemudian dihitung dari banyaknya 
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laporan yang masuk, dimulai perhitungan beban kerja shift berdasar jam 

nyala dari tanggal 1 mei, juni, hingga 31 juli 2017.  yaitu :  

1. Jam nyala Shift pagi dimulai ≤ jam 07:00 sampai ≤ jam 

16:00  

2. Shift sore dimulai ≤ jam 16:00 sampai ≤ jam 22:00 

3. Shift malam dimulai ≤ jam 22:00 sampai ≤ jam 07:00 

4. Perhitungan variabel usia petugasdapat dilihat pada lampiran 11. 

kemudian nama petugas dalam regu dirubah sesuai usia masing-masing 

dengan melihat kolom usia, kemudian dibagi jumlah petugas yang 

bertugas. 

1. Shift pagi : 

8

 UP7  UP6  UP5  UP4  UP3  UP2 UP1 
	

2. Shift sore :  

8

 UP7  UP6  UP5  UP4  UP3  UP2 UP1 
 

3. Shift malam :  

6

 UP7  UP6  UP5  UP4  UP3  UP2 UP1 
 

Dengan menggunakan MS Excel bantuan replace word (ctrl+F)  

tab replace, kemudian merubah kode regu dengan nilai usia petugas dalam 

kelompok regu tersebut yang bisa dilihat dalam lampiran 13. 

5. Perhitungan variabel masa kerjadapat dilihat pada lampiran lampiran 11. 

kemudian nama petugas dalam regu dirubah sesuai masa kerja masing-
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masing dengan melihat kolom masa kerja, kemudian dibagi jumlah 

petugas yang bertugas. 

1. Shift pagi :  

 8

MKP7  MKP6  MKP5  MKP4  MKP3  MKP2  MKP1 

 

2. Shift sore :   

 
8

MKP7  MKP6  MKP5  MKP4  MKP3  MKP2  MKP1 
 

3. Shift malam :  

 
6

MKP7  MKP6  MKP5  MKP4  MKP3  MKP2  MKP1 
 

Keterangan : 

MKP : Masa Kerja Petugas 

Dengan menggunakan MS Excel bantuan replace word (ctrl+F)  

tab replace, kemudian merubah kode regu dengan nilai masa kerja tiap-

tiap petugas dalam kelompok regu tersebut yang bisa dilihat dalam 

lampiran 13. 

6. Perhitungan variabel kinerja dapat dilihat pada lampiran lampiran 12. data 

berasal dariAPKT (Aplikasi Pengaduan dan Keluhan Terpadu) berisi 

laporan padam tiap pelanggan lapor hariannya, kemudian dikelompokkan 

tiap shift dengan dasar mulai shift berasal dari jam selesai dari tanggal 1 

mei, juni, hingga 31 juli 2017.   

1. Kinerja Shift pagi dimulai ≤ jam 07:00 sampai ≤ jam 16:00  
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2. Kinerja Shift sore dimulai ≤ jam 16:00 sampai ≤ jam 22:00 

3. Kinerja Shift malam dimulai ≤ jam 22:00 sampai ≤ jam 07:00 

Data durasi merupakan penambahan dari data response time 

ditambah recovery time (SLA) atau durasi waktu mulai pelanggan mulai 

lapor hingga selesai.  Kemudian data durasi dalam tiap laporan di rata-rata 

berdasar jumlah beban kerja dalam tiap shift dan hasilnya kemudian 

dirubah menjadi satuan menit dengan mengkonversi kali 60 (1 jam = 60 

min). 

Sebelum menganalisis data-data yang telah diperoleh terhadap keterkaitan 

beberapa faktor dalam penelitian ini, peneliti akan terlebih dahulu membahas 

mengenai gambaran umum karyawan. Gambaran umun karyawan diperoleh baik 

dari pengumpulan data petugas maupun karyawan yang bekerja di Divisi Teknik 

Pelayanan Gangguan PT. PLN Rayon Semarang Timur periode bulan mei hingga 

juli 2017.  

B. Karakteristik Responden 

B.1. Jenis Kelamin 

Petugas gangguan kesemuanya berjenis kelamin pria sebanyak 36 orang 

dan tidak ada petugas gangguan yang berjenis kelamin perempuan.  Kondisi 

demikian menunjukkan bahwa petugas gangguan yang bekerja pada perusahaan 

tersebut kesemuanya berjenis kelamin pria yang sudah sewajarnya dibutuhkan 

fisik pria yang lebih fleksibel dalam penempatan shift kerja serta memiliki 

kekuatan fisik yang lebih daripada wanita. 
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Tabel 4.1. 

Karakteristik Usia, Masa Kerja, Kesesuaian Pendidikan 

Usia Masa Kerja Kesesuaian Pendidikan 

RentangTahun Frekuensi  Persentase RentangTahun Frekuensi Persentase Kualifikasi Frekuensi Persentase 

21 - 30 13 36.1 1 - 5. 19 52.8 Kelistrikan 16 44% 

31 - 40 13 36.1 5 - 10. 6 16.7 Non kelistrikan 20 56% 

41 - 50 5 13.9 11 - 15. 1 2.8 
   

51 - 60 5 13.9 16 - 20. 10 27.8 
   

Total 36 100 Total 36 100 Total 36 100% 

 Sumber: Data petugas pada lampiran 1 

B.2. Kesesuaian Pendidikan 

Dari tabel4.1jumlah petugas dengankesesuaian pendidikan LISTRIK 

hanya 44,4% dengan jumlah 16 orang dibandingkan sisanya yaitu petugas dengan 

latar belakang non kelistrikan sebesar 55,6% dengan jumlah 20 orang.  Hal ini 

dikarenakan adanya sistem rekruitmen petugas lebih mengutamakan kesesuaian 

pendidikan namun tidak mengabaikan petugas yang sudah lama bekerja sebelum 

adanya sistem rekruitmen tersebut. 

B.3. Usia 

Tabel 4.1memberikan informasi bahwa petugas pada kelompok usia 21-30 

tahun dan kelompok usia 31-40 tahun yaitu sebanyak 13 orang atau 36.1% diikuti 

oleh karyawan pada kelompok usia 41-50 tahun dan diatas 50 tahun sebanyak 5 

orang atau 13.9%. Petugas termuda pada usia 21 tahun sedangkan yang tertua 

pada usia 57 tahun dapat dilihat pada lampiran 1.  Banyaknya petugas dengan usia 
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rentang 21 – 40 tahun sangat dibutuhkan dalam operasionalkarena berada pada 

usia produktif memiliki kekuatan fisik dan fleksibilitas penempatan shift kerja 

dalam pekerjaan ini. 

B.4. Masa Kerja 

Tabel 4.1memberikan informasi bahwa masa kerja terbanyak berada pada 

kelompok masa kerja 1 - 5 tahun sebanyak 19 orang atau 52.8% diikuti oleh 

karyawan pada kelompok masa kerja 16 – 20tahun sebanyak 10 orang atau 

27.8%.Masa kerja minimal yaitu 2 taun dan terlama yaitu 20 tahun dapat dilihat 

pada lampiran 1.Banyaknya petugas dengan rentang masa kerja 1 - 5 tahun di 

sebabkan adanya rekruitmen petugas baru dengansistem rekruitmen perusahaan. 

B.5. Usia Terhadap Kesesuaian Pendidikan 

Gambar 6. UsiaTerhadap Kesesuaian Pendidikan 

Sumber: Data karyawanpada lampiran 1 

21 - 25 
tahun

25 - 30 
tahun

31 - 35 
tahun

36 - 40 
tahun

> 40 
tahun

FREKUENSI PENDIDIKAN 
KELISTRIKAN

6 3 3 3 1

FREKUENSI PENDIDIKAN NON 
KELISTRIKAN

3 1 5 2 9

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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e
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n
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rentang usia
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Dalam grafik perbandingan pada gambar 6.terdapat perbedaan antara 

petugas dengan pendidikan kelistrikan dengan petugas tanpa pendidikan 

kelistrikan dilihat dari rentang pertambahan usia. Bisa diambil kesimpulan 

bahawa semakin bertambah usia petugas maka semakin sedikit petugas yang 

memiliki kesesuaian pendidikan kelistrikan.Ini disebabkan karena perubahan 

sistem rekruitmen petugas yang lebih baik. 

C. Statistik Deskriptif 

Tabel 4.2 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KESESUAIAN PENDIDIKAN 276 13 83 39.52 14.763 

JML REGU 276 3 4 3.67 .472 

BEBAN KERJA 276 0 61 15.59 7.897 

USIA 276 31 43 35.67 2.538 

MASA KERJA 276 4 15 8.24 1.951 

KINERJA 276 0 872 133.09 64.486 

Valid N (listwise) 276     

Sumber: Output SPSS, pada lampiran 2 

Dari Tabel 4.2 dapat diketahui beberapa hal, yaitu: 

1. N atau jumlah data pada setiap variabel adalah 276, data hilang (missing) 

adalah nol dan berarti semua data siap diproses.  Data tersebut didapat dari 

jumlah pengamatan variabel bebas dan variabel terikat dengan rentang 

waktu 1 mei – 31 juli 2017, sebanyak 92 hari dan terdapat 3 shift dalam 1 

hari, atau 276 kasus. 
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2. Mean atau rata- rata dari ukuran kinerja adalah 133.09 artinya rata-rata 

lama penanganan petugas adalah 133 menitdengan standar deviasi 64.486 

ukuran kinerja minimum adalah 0 dan maksimum adalah 872.  Kinerja 

minimum adalah 0 menit disebabkan tidak adanya laporan pelanggan 

padam sedangkan maksimum 872 menit merupakan waktu terlama 

penanganan laporan padam dikarenakan kondisi terbanyakbeban kerja 

yang harus ditindaklanjut petugas yaitu sebanyak 61 laporan padam.   

3. Mean Kesesuaian Pendidikan adalah 39.52% artinya rata-rata petugas 

yang memiliki pendidikan kelistrikansebesar 39.52% dengan standar 

deviasi 14.763dengan data minimum adalah 13% dan maksimum adalah 

83%.   Nilai standar deviasi yang tinggi menunjukkan adanya variasi 

tingkat kesesuaian dikarenakan roling shift dengan perbedaan jumlah 

petugas pada shift pagi, sore serta kurang adanya spesifikasi penempatan 

shift petugas yang jelas. 

4. Mean jumlahregu adalah 3.67 atau dibulatkan menjadi 4 regu artinya rata-

rata jumlah regu terdapat 4 regu dengan standar deviasi 0,472 dengan data 

minimum adalah 3 dan maksimum adalah 4.   Nilai standar deviasi jumlah 

regu paling rendah daripada variabel lain dikarenakan jumlah regu yang 

bertugas pada siap shift yang bertugas dalam 1 hari konstan/ tidak berubah 

dengan formasi shift pagi 4 regu, shift sore 4 regu dan shift malam 3 regu.  

Pemilihan shift malam lebih sedikit dikarenakan gangguan padam pada 

shift tersebut lebih sedikit daripada shift pagi dan sore.  
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5. Mean beban kerja adalah 15.59artinya rata-rata pekerjaan yang ditangani 

petugas adalah 15.59 laporan atau dibulatkan 16 laporandengan standar 

deviasi 7.897 data minumum adalah 0 dan data maksimum adalah 61.  

Beban kerja minimum adalah 0 (nol) pekerjaan disebabkan tidak adanya 

laporan pelanggan padam dan maksimum pekerjaan yang diterima petugas 

adalah 61 laporan dikarenakan penumpukan laporan pelanggan yang 

masuk sangat banyak dalam rentang waktu yang pendek. 

6. Mean usia petugas adalah 35.67 artinya rata-rata petugas yang bertugas 

memiliki usia 35.67 tahundengan standar deviasi 2.538 data minimum 

adalah 31 dan data maksimum adalah 43.  Kondisi tersebut dikarenakan 

regenerasi petugas yantek dengan pola maupun jenis pekerjaan ini 

memerlukan usia yang dewasa untuk mengerjakan pekerjaan lebih 

optimal. 

7. Mean masa kerja adalah 8.24 artinya rata-rata masa kerja petugas yaitu 

8.24 tahundengan standar deviasi 1.951 data minumum adalah 4 dan data 

maksimum adalah 15.  Hal ini dikarenakan adanya regenerasi petugas dan 

penambahan personil untuk menangani laporan padam lebih cepat.  
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Gambar 7.  Rata rata variabel berdasar shift kerja 

 

Sumber: data SPSS pada lampiran 10 

Dari gambar 7. dapat dijelaskan bahwa perbedaan rerata tiap shiftnya : 

1. Rata-rata kinerja tertinggi pada shift pagi sebesar 143 menit dan terendah 

pada shift malam sebesar 124 menit, hal ini disebabkan karena beban 

pekerjaan shift pagi lebih banyak dari pada shift malam serta kondisi jalan 

yang lebih padat menyebabkan lebih lama dalam penanganan. 

2. Rata-rata kesesuaian pendidikan tertinggi pada shift malam sebanyak 42% 

dan paling rendah pada shift pagi dan sore sebanyak 38%.  Dikarenakan 

petugas dengan kesesuaian kelistrikan perupakan personel yang memiliki 

masa kerja belum banyak, dan mengingat luas dan rumitnya daerah 

semarang timur akan menjadi kendala bila petugas belum hafal jalan yang 

dilalui yang bisa berdampak pada naiknya lama penanganan. 
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3. Rata-rata jumlah regu tertinggi pada shift pagi dan sore sebanyak 4 regu 

dan paling rendah pada shift malam sebanyak 3 regu.  Dikarenakan 

banyaknya pemakaian operasional jaringan oleh konsumen industri besar 

maupun kecil serta bisnis maupun perkantoran pada waktu pagi maupun 

sore, yang menyebabkan tingginya laporan gangguan listrik yang masuk 

dan harus ditangani dari pada shift malam.  Maka, divisi teknik gangguan 

semarang timur memberikan porsi jumlah regu lebih banyak pada shift 

pagi dan sore.  

4. Rata-rata beban kerja tertinggi pada shift pagi sebanyak 21 dan paling 

rendah pada shift malam sebanyak 9 tiap shift tersebut.  Dikarenakan 

banyaknya pemakaian operasional jaringan oleh konsumen industri besar 

maupun kecil serta bisnis maupun perkantoran pada jam kerja di waktu 

pagi, dimana rentan terjadi gangguan listrik akibat pemakaian. 

5. Rata-rata usia petugas paling rendah ada pada shift malam yaitu 35 tahun 

sedangkan rerata usia petugas shift sore dan shift pagi nilai rerata sama 

yaitu 36 tahun.  Hal ini dikarenakan regenerasi petugas ditunjukkan  

dengan masa kerja petugas dengan rentang usia terendah rendah yang 

paling banyak. 

6. Rata-rata masa kerja pada shift pagi, sore dan shift malam yaitu 8 tahun.  

Hal ini dikarenakan sistem rotasi shift tiap petugas. 
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D. Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji kolmogorov smirnov 

untuk menguji normalitas data secara statistik, uji heteroskedastisitas dengan 

menggunakan uji glejser, uji multikolinearitas dengan menggunakan Variance 

Inflation Faktors (VIF) dan tolerance value. Serta uji autokorelasi menggunakan 

Durbin-Watson. 

Tabel 4.3 

Hasil Asumsi Klasik 

Variabel 

Normalitas Heteroskedastisitas Multikolinieritas Autokorelasi 

Kolmogorov Smirnov Uji Glejser Collinearity Statistics Durbin-Watson 

.Sig 
distribusi 

tidak 
normal 

.Sig 
distribusi 
normal 

.Sig Tolerance VIF Durbin-Watson 

Kesesuaian 
Pendidikan   

0.031 0.148 0.115 0.948 1.055 1.730 

Jml Regu 0.031 0.148 0.088 0.595 1.680 1.730 

Beban 
Kerja 

0.031 0.148 0.938 0.619 1.615 1.730 

Usia 0.031 0.148 0.772 0.665 1.505 1.730 

Masa Kerja 0.031 0.148 0.102 0.649 1.540 1.730 

 

D.1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan One 

Sample Kolmogorov-Semirnov Test. Dalam uji  Kolmogorov-Semirnov Test, 

variabel-variabel yang mempunyai Asymp. Sig (2-tailed) di atas tingkat signifikan 

sebesar 0,05 (probabilitas > 0,05) diartikan bahwa variabel-variabel tersebut 
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memiliki distribusi tidak normal dan disajikan hasil uji Kolmogorov Smirnov  

dengan asumsi : 

H0 : Data residual berdistribusi normal 

HA : Data residual berdistribusi tidak normal 

Dari Tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini memiliki nilai Asymp. Sig. (2-tailed) dengan tingkat probabilitas 

0,031 yang lebih kecil dari α (0,05), yang artinya bahwa nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa 

hipótesis (HA) yang menyatakan bahwa data tidak normal diterima dan menolak 

hipotesis bahwa data terdistribusi secara normal. 

Karena data terdistribusi tidak normal, maka data ditransformasi agar 

menjadi normal dengan menghilangkan outliers ekstrim dari data dengan 

menghilangkan nomor 16, 123, dan 207 yang dapat dilihat pada gambar 8. 
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Gambar 8.  Outliers 

 
Sumber: Output SPSS, lampiran 4  

Dari Tabel 4.3diatas dapat dilihat bahwa variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini memiliki nilai Asymp. Sig. (2-tailed)dengan tingkat probabilitas 

0.148yang lebih besar dari α (0,05), yang artinya bahwa nilai Asymp. Sig. (2-

tailed)tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen. Hal ini menunjukkan 

bahwa hipótesis (HA) yang menyatakan bahwa data tidak normal ditolak dan 

menerima hipotesis bahwa data terdistribusi secara normal. 

 

D.2. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam penelitian ini pengujian heterokedastisitas dilakukan dengan uji 

glejser. Uji glejser dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual terhadap 
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variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen 

maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas.  

Tabel 4.3diatas menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang 

signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolute residual 

(ABS_RES). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya diatas tingkat 

kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung 

adanya heteroskedastisitas.  

 

D.3. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006: 91).Adanya 

multikolinieritas dapat dilihat dari tolerance value atau nilai variance inflation 

faktor(VIF). Batas dari tolerance variance adalah 0,01 dan batas VIF adalah 10. 

Apabila tolerance variance dibawah 0,1 atau VIF diatas 10, maka terjadi 

multikolinieritas. 

Dari Tabel 4.3dapat dilihat hasil perhitungan tolerance menunjukkan tidak 

ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0.10 yang 

berarti tidak ada korelasi antar variabel independent yang nilainya lebih dari 95 

persen. Sedangkan hasil perhitungan nilai Variance Inflation Faktor(VIF) juga 

menunjukkan hal yang sama, yaitu tidak ada satupun variabel independent yang 

memiliki nilai VIF lebih dari 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak 
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ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 

2006: 93). 

 

D.4. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).  kemunculan Autokorelasi 

data dikarenakan urutnya observasi sepanjang waktu yang berkaitan antara waktu 

yang satu dengan yang lainnya.  pengujian data penelitian ini menggunakan uji 

Durbin-Watson.   

Pengambilan keputusan : 

1. Tidak terjadi autokorelasi jika dU < DW < (4-dU) 

2. Terjadi autokorelasi positif jika DW < dL 

3. Terjadi autokorelasi negative jika DW > (4 - dU) 

4. Tanpa keputusan jika dL < DW < dU atau (4 - dU) < DW < (4 - 

dL) 

Pada Tabel 4.3dapat dilihat Nilai DW sebesar 1.730 dibandingkan dengan 

0.5%, N = 273 dan jumlah variabel independen 5 (k=5) dengan pengambilan 

keputusan berdasar tabelDurbin Watson (DW) nilai dL 1.7176, dan nilai dU 

1.8199. 

Dari dasar pengambilan keputusan diatas dapat dilihat bahwa nilai dari 

durbin watson (dL) 1.7176 <(DW) 1.730 <4 - (dU) 1.8199, atau 1.7176< 1.730 < 

2.1801 yang artinya tidak terjadi autokorelasi. 
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E. Analisis Regresi 

Tabel 4.4Persamaan Regresi 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 139.963 43.068  3.250 .001 

KESESUAIAN 

PENDIDIKAN 
.299 .181 .096 1.649 .100 

JML REGU -13.519 7.123 -.139 -1.898 .059 

BEBAN KERJA 2.690 .445 .434 6.044 .000 

USIA -.369 1.252 -.020 -.294 .769 

MASA KERJA -.129 1.643 -.006 -.078 .938 

a. Dependent Variable: KINERJA     

Sumber: Output SPSS, lampiran 8 

Berdasarkan hasil analisa data dengan menggunakan alat analisa metode 

regresi linier berganda, dihasilkan persamaan regresi berdasarkan tabel 4.4maka 

dapat disusun persamaan model regresi sebagai berikut: 

Kinerja= 139,963 + 0,299(KKP) - 13.519(JRP) + 2,690(BRP) – 0,369(UP) – 

0,129(MKP) 

 

F. Hasil Uji Hipotesis 

Pengaruh kesesuaian pendidikan, jumlah regu, beban kerja, masa kerja, 

dan usia petugas terhadap kinerja divisi teknik pelayanan gangguan. 
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Tabel 4.5Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .382
a
 .146 .130 42.802 1.730 

a. Predictors: (Constant), MASA KERJA, BEBAN KERJA, KESESUAIAN PENDIDIKAN, USIA, JML 

REGU 

b. Dependent Variable: KINERJA   

Sumber: Output SPSS, lampiran 6  

Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan pada tabel 4.5dapat 

diketahui bahwa besarnya nilai Adjusted R Square sebesar 0,130 yang berarti 

variabilitas variabel kinerja divisi teknik pelayanan gangguan dapat dijelaskan 

oleh variabel-variabel kesesuaian pendidikan, jumlah regu petugas, beban kerja, 

masa kerja, dan usia petugas sebesar 0,130 atau 13%. Sedangkan sisanya sebesar 

0,87 atau 87% dijelaskan oleh variabel-variabel yang tidak termasuk dalam model 

regresi. 

 

F.1. Uji Pengaruh Simultan (uji F)  

 Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan pada semua variabel bebas 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat.  Untuk menilainya yaitu bila p < 0.05, maka model 

regresi dapat digunakan untuk memprediksi hubungan variabel penelitian atau 

hipotesis diterima, atau sebaliknya bila p > 0.05, maka hipotesis ditolak (Ghozali, 

2006:84). 
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Tabel 4.6Hasil Uji Pengaruh Simultan (Uji F) 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 83553.016 5 16710.603 9.121 .000
a
 

Residual 489152.874 267 1832.033   

Total 572705.890 272    

a. Predictors: (Constant), MASA KERJA, BEBAN KERJA, KESESUAIAN PENDIDIKAN, USIA, JML 

REGU 

b. Dependent Variable: KINERJA     

Sumber: Output SPSS, lampiran 6  

Dari uji ANOVA atau F test pada tabel 4.6 didapat nilai F hitung sebesar 

9,121 dengan probabilitas 0,000.  Maka nilai F adalah 0.00 < 0.05, atau 9.121 > 

1.223. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi kinerja divisi teknik pelayanan gangguan. 

 

F.2. Uji Signifikansi Parameter Individual (uji t)  

Uji parameter individual atau Uji t, pada dasarnya adalah untuk 

menunjukkan sejauh apa pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen.  Untuk mengetahuinya yaitu dengan 

melihat nilai p-value atas masing-masing variabel.  Apabila p<0.05 maka 

hipotesis diterima, dan sebaliknya apabila p>0.05, maka hipotesis ditolak 

(Ghozali, 2006: 87). 
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Dari kelima variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi 

hanya variabel beban kerjayang signifikan dengan nilai sig. sebesar 0,000< 0,05.  

Sedangkan variabel kesesuaian pendidikan, jumlah regu, masa kerja, dan usia 

petugas dinyatakan tidak signifikan dengan nilai probabilitas jauh di atas 0,05.  

Berikut hasil uji hipotesis : 

Hipotesis I 

Ho : β1 ≤ 0, artinya Kesesuaian Pendidikantidak berpengaruhsignifikan terhadap 

kinerjapetugas  

H1: β1> 0, artinya Kesesuaian Pendidikan berpengaruhsignifikan terhadap kinerja 

petugas  

Berdasarkan perhitungan tabel 4.4 dapat diketahui nilai p value sebesar 

0,100 > 0.05, sehingga hasil hipotesis gagal menolak H0, dengan kata lain tidak 

ada pengaruh kesesuaian pendidikan terhadap kinerja petugas. 

Gambar 9 

Kurva Z pengaruh kesesuaian pendidikanterhadap kinerja divisi teknik gangguan 

Ho ditolak  Ho gagal ditolak  Ho ditolak 

 

 

   -1,96      0    (Ha 1,649) 1,96 

Diperoleh angka t hitung sebesar 1.649 sedangkan nilai t tabel pada tingkat 

signifikan 95%dan degree of freedom two-tail adalah 1,969, dijelaskan pada 

gambar 9. 
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Hipotesisi II 

Ho : β2 ≤ 0, artinya jumlah regu tidak berpengaruhsignifikan terhadap kinerja 

petugas 

H2: β2 > 0, artinya jumlah regu berpengaruhsignifikan terhadap kinerja petugas  

Berdasarkan perhitungan tabel 4.4 dapat diketahui nilai p value sebesar 

0,059> 0.05, sehingga hasil hipotesis gagal menolak H0, dengan kata lain tidak 

ada pengaruh kesesuaian pendidikan terhadap kinerja petugas. 

Gambar 10 

Kurva Z pengaruh jumlah regu terhadap kinerja divisi teknik gangguan 

Ho ditolak  Ho gagal ditolak  Ho ditolak 

 

 

-1,96    (Ha -1,898) 0    1,96 

Diperoleh angka t hitung sebesar -1.898sedangkan nilai t tabel pada tingkat 

signifikan 95%dan degree of freedom two-tail adalah 1,969, dijelaskan pada 

gambar 10. 

Hipotesisi III 

Ho :β3 ≤ 0, artinya Beban Kerja tidakberpengaruh signifikan terhadap kinerja 

petugas 

H3: β3 > 0, artinya Beban Kerja berpengaruhsignifikan terhadap kinerja petugas  
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Berdasarkan perhitungan tabel 4.4 dapat diketahui nilai p value sebesar 

0,00< 0.05, sehingga hasil hipotesis menolak H0, dan menerima H3 dengan kata 

lain Beban Kerjaberpengaruh signifikan terhadap kinerja petugas. 

Gambar 11 

Kurva Z pengaruh beban kerjaterhadap kinerja divisi teknik gangguan 

Ho ditolak  Ho gagal ditolak  Ho ditolak 

 

 

-1,96       0     1,96  (Ha 6,044) 

Diperoleh angka t hitung sebesar 6,044 sedangkan nilai t tabel pada tingkat 

signifikan 95%dan degree of freedom two-tail adalah 1,969, dijelaskan pada 

gambar 10. 

Hipotesisi IV 

Ho :β4 ≤ 0, artinya Faktor usia tidak berpengaruhsignifikan terhadap kinerja 

petugas 

H4:β4 > 0, artinya Faktor usia berpengaruh signifikan terhadap kinerja petugas  

 Berdasarkan perhitungan tabel 4.4 dapat diketahui nilai p value 

sebesar0,769> 0.05, sehingga hasil hipotesis gagal menolak H0, dengan kata lain 

Faktor usia tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja petugas. 

 



69 
 

 
 

Gambar 12 

Kurva Z pengaruh usia petugasterhadap kinerja divisi teknik gangguan 

Ho ditolak  Ho gagal ditolak  Ho ditolak 

 

 

-1,96     (Ha -0,294)0      1,96  

Diperoleh angka t hitung sebesar -0,294 sedangkan nilai t tabel pada 

tingkat signifikan 95%dan degree of freedom two-tail adalah 1,969, dijelaskan 

pada gambar 10. 

Hipotesisi V 

Ho :β5 ≤ 0, artinya Masa Kerjatidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

petugas 

H5:β5> 0, artinya Masa Kerjaberpengaruh signifikan terhadap kinerja petugas  

 Berdasarkan perhitungan tabel 4.4dapat diketahui nilai p value 

sebesar0,938> 0.05, sehingga hasil hipotesis gagal menolak H0, dengan kata lain 

Masa Kerja tidakberpengaruh signifikan terhadap kinerja petugas. 
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Gambar 13 

Kurva Z pengaruh masa kerja petugas terhadap kinerja divisi teknik gangguan 

Ho ditolak  Ho gagal ditolak  Ho ditolak 

 

 

-1,96     (Ha -0.78) 0      1,96  

Diperoleh angka t hitung sebesar -0,78 sedangkan nilai t tabel pada tingkat 

signifikan 95%dan degree of freedom two-tail adalah 1,969, dijelaskan pada 

gambar 10. 

 

G. Pembahasan 

 Pembahasan dari hasil penelitian ini merupakan dugaan atau hipotesis 

yang dibuat penulis terhadap data yang diambil pada penelitian di PT. PLN Rayon 

Semarang Timur terhadap kinerja petugas teknik gangguan.Berdasarkan hasil 

pada tabel 4.13 dapat dijelaskan bahwa variabel kesesuaian pendidikan, jumlah 

regu, beban kerja, usia petugas dan masa kerja petugas berpengaruh secara 

simultan terhadap kinerja petugas teknik pelayanan gangguan PLN semarang 

timur dengan nilai sig. 0,00 < 0,05,namun hanya variabel beban kerja yang 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja petugas pada tabel 4.4  

Pembasannya dijelaskan sebagai berikut. 
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G1. Pengaruh Kesesuaian Pendidikan Terhadap Kinerja Petugas 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan yang dihipotesiskan, yang berarti 

gagal menolak hipotesis H0.  Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian pendidikan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja petugas ditunjukkan dengan nilai 

probabilitas > dari 0,05.   

Penjelasan kesesuaian pendidikan petugas merujuk pada pengetahuan dan 

kemampuan yang dimiliki petugas dan digunakan pada saat perbaikan gangguan 

listrik dengan harapan petugas mampu menyelesaiakan perbaikan listrik lebih 

cepat dikarenakan memiliki dasar pendidikan sesuai dengan kelistrikan.Dari 36 

petugas teknik gangguan listrik, hanya 16 petugas yang memiliki kesesuaian 

pendidikan.  Tidak adanya fokus penempatan petugas pada shift tertentu dan 

adanya pencampuran petugas dengan kesesuaian pendidikan bersama petugas 

tanpa latar belakang pendidikan kelistrikan yang di tempatkan pada shift yang 

sama membuat tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap kinerja.  

Dalam praktek di operasional tidak hanya diukur kecepatan dalam 

perbaikan listrik saja namun juga kecepatan petugas untuk sampai ke lokasi 

gangguan listrik.  Dibutuhkan pengetahuan tentang daerah atau wilayah kerjanya 

dimana petugas dituntut hafal jalan yang harus dilalui menuju pelapor yang 

listriknya terganggu.Hal tersebut sangat dirasa berdampak pada pengukuran 

kinerja karena terdapat instrument respon time dan recovery time sebagai acuan 

pengukuran kinerja petugas dimana pengetahuan kelistrikan sangat bermanfaat 
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ketika perbaikan listrik namun tidak bisa membantu petugas untuk lebih cepat 

sampai ke lokasi pelanggan lapor. 

Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Darayanti, Sukma. 2013 yang 

menyatakan Konsistensi pendidikan  baik secara  simultan maupun  secara  parsial  

berpengaruh signifikan terhadap  kinerja  karyawan. 

 

G2. Pengaruh Jumlah Regu Terhadap Kinerja Petugas 

 Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan yang dihipotesiskan, yang berarti 

gagal menolak hipotesis H0.  Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian pendidikan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja petugas ditunjukkan dengan nilai 

probabilitas > dari 0,05.   

Hal ini diduga disebabkan karena jumlah regu yang bertugas dalam tiap 

shift tidak memiliki perbedaan yang tinggi seperti yang bisa di lihat pada tabel 

4.2, dimana mean jumlah regu nilainya 3,67 artinya dalam tiap shift tidak 

memiliki perbedaan yang besar, dimana shift pagi jumlah regu bertugas 4 regu, 

sedangkan shift malam dengan 3 regu.  Beban kerja yang diterima petugas sangat 

fluktuatif dan tidak bisa diprediksi meskipun hasil rata-rata beban kerja yang 

diukur peneliti dalam periode sampel penelitian pada jangka waktu tiga bulan dari 

tanggal 1 mei 2017 hingga 31 juli 2017 menunjukkan bahwa rata-rata shift pagi 

lebih banyak daripada shift sore dan shift malam yang diterima PT. PLN Rayon 

Semarang Timur.  Meskipun jumlah beban kerja yang diterima fluktuatif namun 

tidak merubah formasi jumlah regu yang bertugas dalam tiap shift nya. 
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Tercatat pada data sekunder penelitian yang dikumpulkan pada tanggal 17 

juli 2017 terdapat beban kerja sebanyak 30 pekerjaan dengan kinerja 110 menit 

yang diterima petugas shift sore dengan formasi jumlah regu petugas yaitu 4 regu, 

sedangkan di hari yang sama pada shift pagi hanya terdapat 11 pekerjaan yang 

diterima petugas dengan kinerja 118 min.  pada tanggal 3 mei 2017 tercatat 32 

beban kerja yang diterima petugas shift malam dengan kinerja 165 menit, dan 

dikerjakan hanya dengan 3 regu petugas saja, sedangkan di hari yang sama pada 

shift pagi tercatat 20 pekerjaan yang diterima petugas shift pagi dengan kinerja 

141 menit dan shift sore sebanyak 21 pekerjaan dengan kinerja 157 menit.  Dari 

fenomena diatas terjadi ketimpangan dalam penempatan jumlah regu yang 

bertugas dikarenakan pengaturan jumlah regu yang cenderung kurang 

kondisional. 

Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Noviandari, Indah. Sutopo. 

Prasetyo, Andi Catur 2017. yang menyatakan bahwa tim kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawanPT. Momen Global Internasional Surabaya. 

 

G3. Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja Petugas 

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dihipotesiskan, yang berarti 

menolak hipotesis H0 dan menerima Ha dengan nilai probabilitas < 0,05.  Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggibeban kerja mengakibatkan naiknya lama 

penanganan kinerja divisi teknik gangguan, dan pengaruhnya signifikan.   
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Tercatat beban kerja tertinggi sebanyak 61 pekerjaan dengan kinerja 872 

menit atau 14 jam 53 menit pada tanggal 16 mei 2017 pada shift pagi.  Hal ini di 

akibatkan adanya penumpukan pekerjaan dari laporan pelanggan gangguan listrik 

yang lapor masuk pada shift malam dan tanggal 15 mei 2017 namun tidak dapat 

ditangani seluruhnya yang kemudian terjadi penumpukan pada shift pagi.  Hal 

tersebut jauh di atas rata-rata beban kerja shift pagi yang terhitung 21 pekerjaan 

pada rentang waktu bulan mei hingga bulan juli 2017.  Fenomena tersebut dapat 

membuat stres petugas dengan penumpukan beban kerja yang tinggi dan 

berdampak pada turunnya kinerja. 

Hal ini patut berikan perhatian khusus oleh manajemen divisi teknik 

gangguan PT. PLN Semarang Timur untuk meningkatkan motivasi kerja 

dikarenakan tingginya beban kerja akan mengakibatkan kelelahan fisik dan 

dampaknya akan mengarah pada motivasi kerja yang dapat menurunkan kinerja 

petugas.  Dapat dipahami bahwa kinerja seseorang sangat erat hubungannya 

dengan beban pekerjaan yang di kerjakannya dikarenakan manusia biasa memiliki 

stamina yang dapat menurun bila mendapatkan beban kerja yang lebih dari 

kemampuannya. 

Hasil tersebutsama dengan penelitian  Fajriani, Arie. Septiari, Dovi.2005. 

yang menyebutkan beban  pekerjaan  berpengaruh signifikan terhadap  kinerja  

karyawan. 
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G4. Pengaruh Usia Petugas Terhadap Kinerja Petugas 

 Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan yang dihipotesiskan, yang berarti 

gagal menolak hipotesis H0.  Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian pendidikan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja petugas ditunjukkan dengan nilai 

probabilitas > dari 0,05.  Penjelasan hal ini diduga disebabkan karena pengaruh 

rolling shift seperti yang bisa di lihat di gambar 7, dimana rata-rata usia dalam 

tiap shift nya tidak memiliki perbedaan yang besar, dimana shift pagi dan sore 

memiliki rata-rata usia petugas yang sama yaitu 36 tahun, sedangkan shift malam 

dengan rata-rata usaia petugas 35 tahun.Bisa disimpulkan kombinasi petugas 

dengan usia lebih tua dengan usia yang lebih muda bekerja dalam shift yang sama 

dalam tiap shift nya. 

Hasil tersebut sama dengan penelitian dari Wirjono 2015, yang 

menyebutkan bahwa variabel usia tidak mempengaruhi kinerja individual namun 

pada hasil yang lain berbeda dengan penelitianKusumastuti, Ratih. Primadi 

Prasetyo. Tona Aurora. 2017. yang menyebutkan usia dan komitmen organisasi  

mempunyai pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kinerja  karyawan. 

 

G5. Pengaruh Masa Kerja Terhadap Kinerja Petugas 

 Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan yang dihipotesiskan, yang berarti 

gagal menolak hipotesis H0.  Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian pendidikan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja petugas ditunjukkan dengan nilai 

probabilitas > dari 0,05.  Penjelasan hal ini diduga disebabkan karena pengaruh 
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rolling shift seperti yang bisa di lihat di gambar 7, dimana rata-rata masa kerja 

petugas dalam tiap shift nya tidak memiliki perbedaan, dimana shift pagi, sore dan 

malam memiliki rata-rata masa kerja petugas yang sama yaitu 8 tahun. 

Hasil tersebut berbeda dengan penelitianPriyadi 2009. yang menyebutkan 

Masa kerja berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Karyawan PT. 

Mondrian Klaten 
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	Kondisi operasional maupun tugas yang diembat karyawan dalam lingkungan kerjanya dapat mempengaruhi mental karyawan tersebut oleh beban kerja yang di embannya.  Motivasi dalam menjalankan tugasnya sangat mempengaruhi karyawan tersebut.  kondisi kelebihan beban pekerjaan merupakan kondisi dimana karyawan mendapatkan berbagai hal yang beragam untuk dilakukan namun waktu yang tersedia tidak cukup, maka karyawan tersebut akan merasa terlalu banyak pekerjaan yang harus dilaksanakannya.  Menurut (Fajriani, 2015:2), menyebutkan terlalu sulitnya suatu pekerjaan untuk dilakukan oleh karyawan disebut sebagai kelebihan beban pekerjaan kualitatif dan terlalu banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan disebut sebagai kelebihan beban pekerjaan kuantitatif.. 
	A.4. Jumlah Regu 
	Teamwork adalah sekelompok orang dengan  kemampuan, talenta, pengalaman dan latar belakang yang berbeda yang berkumpul bersama-sama untuk mencapai satu tujuan dalam satu atau lebih kegiatan. Indikatornya terlihat pada kerjasama, satu arah tujuan,  dialogis, delegasi dan organisasi.  Team work akan berhasil hanya  jika mereka dapat melenyapkan kompetisi dan berkonsentrasi pada perbedaan  pandangan dan keahlian untuk mengatasi masalah atau tantangan dengan cepat.  Kelompok kerja terdiri dari  sekelompok orang dengan kemampuan, talenta, pengalaman dan latar belakang yang berbeda yang berkumpul bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Meskipun  ada perbedaan diantara mereka, namun tujuan bersama merupakan penghubung yang menyatukan sebagai suatu kelompok kerja (Marpaung, 2014:36).   
	A.5. Masa Kerja 
	 Semakin lama masa kerja seorang tenaga kerja seharusnya memiliki keterampilan  dan  kemampuan dalam melakukan  pekerjaan yang ditekuninya juga semakin meningkat.  Kemampuan seorang tenaga kerja untuk menguasai peralatan ataupun lingkungan kerja untuk mendukung kinerja atau produktifitasnya didapatkan ketika pekerja tersebut sudah memiliki pengalaman dengan indikator lamanya sesorang berkecimpung di bidangnya.pengalaman karyawan dalam mengerjakan pekerjaan yang tiap hari dikerjakannya akan memiliki perbedaan dengan karyawan yang baru, dikarenakan lingkungan kerja sangat berbeda dengan lingkungan akademik.  Masa  kerja  dapat didefinisikan atas tingkatan seseorang dalam menguasai dan melaksanakan aspek-aspek  teknik  peralatan  dan teknik  pekerjaan (Selvia, 2017:69)  
	 Berbagai aktivitas dalam lingkungan kerja akan menumbuhkan keterampilan yang secara otomatis berdampak dalam penyelesaian pekerjaan yang diembannya.  Kemampuan serta ketrampilan untuk bekerja dengan baik dibutuhkan untuk mencapai hasil kerja yang baik. 
	A.6. Faktor Usia 
	Menurut (Priyadi, 2009:4), dalam merekrut karyawannya, usia merupakan salah satu indikator pilihan untuk memilah mana yang baik menurut perusahan tersebut.  karyawan yang memeliki produktifitas tinggi menjadi pilihan utama suatu perusahaan untuk menempati posisi yang dibutuhkan, sedangkan klasifikasi usia didasari oleh tingkat usia yang telah ditentukan perusahaan. Usia antara pegawai muda dan yang tua dapat menjadi pembeda dalam persepsi pada lingkungan kerja karena terdapat padangan negatif terhadap pegawai dengan usia muda lebih gesit, cekatan, kreatif dan produktif dibandingkan pegawai dengan usia tua yang kurang tanggap terhadap perubahan baik teknologi maupun inovasi yang ada. 
	A.7. Kerugian Akibat Beban Padam Gangguan Listrik 
	B.  Pengembangan Hipotesis 
	B1.  Hubungan Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan terhadap Kinerja 
	B2.  Hubungan Jumlah Regu terhadap Kinerja 
	Jumlah regu merupakan bagian penting dalam penanganan beban kerja dalam satuan tertentu.Divisi teknik pelayanan gangguan (Yan-gu) PLN Semarang Timurmerupakan gabungan dari beberapa petugas yang memiliki kompetensi dibidang penormalan gangguan padam listrik diakibatkan terjadinya gangguan.  Seiring dengan banyaknya pelanggan di wilayah PT PLN Persero PLN Semarang Timurbaik itu pelanggan rumahan maupun pabrik berdaya besar, maka seringkali adanya gangguan yang sifat penyebabnya bervariasi.  
	B3.  Hubungan Beban Kerja terhadap Kinerja 
	Penelitian Fajriani (2015) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh antara beban kerja dengan kinerja karyawan dengan kejenuhan (burnout) sebagai mediasi dengan kesimpulan bahwa Beban kerja berlebih pada karyawan dapan memicu timbulnya kejenuhan (burnout), yang dapat memicu turunnya kinerja.kemampuan petugas dalam menyelesaikan beban kerja yang diberikan harus sesuai dengan kemampuannya sesuai periode waktu yang tersedia.  tenaga yang dikeluarkan serta fasilitas yang dimiliki perusahaan yang tidak sesuai dapat menyebabkan terjadinya kinerja yang buruk dapat dipahami ketika petugas mendapatkan beban kerja yang berat.   petugas akan cenderung mempunyai kinerja yang rendah apabila mendapati beban kerja yang tidak sesuai dengan kapasitasnya, sebaliknya bila beban kerja petugas sesuai dengan kapasitasnya dan tidak terlalu membebani akan memberikan yang terbaik kepada perusahaan akan meningkatkan kinerjanya ke arah yang baik. dampak ketidakpuasan kerja yang berimbas pada turunnya kinerja serta produktifitas akan mutu pelayanan yang turun dapat diakibatkan oleh perencanaan pengelolaan tenaga kerja yang kurang sehingga menyebabkan ketidak efektifan serta efisiensi pekerja (Ramli, 2010:7). 
	Frekwensi banyaknya gangguan tidak bisa diprediksi oleh petugas maupun pelanggan itu sendiri yang mengalami gangguan di tempatnya.Dengan tuntutan pekerjaan yang harus cepat merespon dan memperbaikigangguan yang terjadi, seringkali petugas kewalahan dalam menangani laporan gangguan masuk yang harus segera di tangani karena tiap menit pelanggan padam adalah kerugian bagi pihak PLN Area Semarang.  Petugas yang bekerja dalam kondisi tertekan akibat pekerjaan yang menumpuk dan harus segera diselesaikan akan mengakibatkan stress yang mengakibatkan turunnya motivasi serta kinerjanya.   
	B4.  Hubungan Faktor Usia terhadap Kinerja 
	Terdapat beberapa alasan yang mendasari hubungan antara usia dan kinerja pekerjaan dengan tidak memperdulikan kebenarannya, namun banyak individu yang yakin dan bertindak atas hal tersebut.  pertama, yaitu pertambahan usia dipercaya dapat menurunkan kinerja pekerjaan.  kedua, terdapat kenyataan bahwa penuaan angkatan kerja (Robbins 2008:63) 
	Secara teori, produktivitas seseorang akan merosot seiring dengan bertambahnya usia.  Seiring bertambahnya usia, secara teori akan mengakibatkan produktifitas seseorang menjadi merosot.  Sejalan dengan waktu, dapat diumpamakan bahwa keterampilan sesorang dalam hal kekuatan fisik, kecepatan kerja serta koordinasi dengan rekan kerja akan menurun(Ramli, 2010:5). 
	Pelayanan yang tiada henti selama 24 jam oleh PT. PLN terhadap petugas gangguan dan tuntutan untuk selalu responsif, tanggap dan cepat dalam menanggapi setiap perkerjaan gangguan listrik padam dirasa memerlukan fisik serta stamina yang prima karena pekerjaan tersebut memiliki resiko yang tinggi.  Faktor usia yang lebih muda sewajarnya akan lebih diandalkan dalam stamina dan kondisi prima untuk menangani gangguan tersebut. 
	B5.  Hubungan Masa Kerja terhadap Kinerja 
	Pekerja dengan masakerja yang cukup dapat diasumsikan dengan pekerja dengan pengalaman yang luas baik kegagalan maupun keberhasilan dalam pencapaian target kerja yang ditetapkan oleh perusahaan.  Lamanya karyawan atau petugas yang memiliki durasi kerja yang tinggi di pekerjaannya dapat membentuk efektifitas kerja yang memiliki pola tertentu untuk menyelesaikan tugasnya karena pengalamannya dalam mengatasi kendala yang muncul, sehingga karyawan atau petugas yang berpengalaman dapan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik.  (Priyadi, 2009:4).  Namun pendapat berbeda menyebutkan  bahwa kejenuhan yang diakibatkan oleh kondisi serta situasi kerja yang sama juga dapat dialami oleh petugas yang lama bekerja.  hal ini dapat mengakibatkan timbulnya penurunan kinerja dikarenakan kejenuhan yang terjadi akan menyebabkan perasaan malas meskipun pengalaman kerja petugas tersebut tinggi (Ramli, 2010:6).  
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	Sampel merupakan anggota atau sebagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu yang diharapkan dapat mewakili populasi.Teknik penentuan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Sensus, yaitu pengambilan sampel secara keseluruhan sesuai dengan jumlah populasinya.   
	Rentang Periode Penelitian adalah selama rentang tanggal 1 mei 2017 hingga 31 juli 2017 (Rentang Periode 92 hari), sedemikian hingga total sampel data yang diteliti pada rentang periode 92 hari terdapat 276 shift dengan jumlah 1012 regu, dan 2024 petugas.  Periode tersebut dipilih untuk dijadikan penelitian dikarenakan pada bulan agustus 2017, peneliti memulai tahapan penyusunan tugas akhir skripsi dan mengamati fenomena yang terjadi terhadap perbandingan data laporan Saidi-Saifi PT. PLN Area Semarang pada bulan mei, juni, juli tahun 2017, dan mendapatkan tingginya angkaResponse Time dan Recovery time dibandingkat rayon lainnya se area semarang.Laporan triwulan tersebut dikarenakan pada aplikasi APKT saidi saifi hanya bisa menampilkan laporan maksimal 3 bulan kebelakang. 
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	E.1. PengukuranKinerja 
	Variabel ini diukur dengan jumlah reguyang bertugas dalam tiap shift nya.  Terdapat perbedaan jumlah regu pada tiap shift nya yaitu 4 regu pada shift pagi, 4 regu pada shift sore dan 3 regu pada shift malam. 
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	Tabel 4.4Persamaan Regresi 
	Kinerja= 139,963 + 0,299(KKP) - 13.519(JRP) + 2,690(BRP) – 0,369(UP) – 0,129(MKP) 
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	Tabel 4.6Hasil Uji Pengaruh Simultan (Uji F) 
	Berdasarkan perhitungan tabel 4.4 dapat diketahui nilai p value sebesar 0,100 > 0.05, sehingga hasil hipotesis gagal menolak H0, dengan kata lain tidak ada pengaruh kesesuaian pendidikan terhadap kinerja petugas. 
	Berdasarkan perhitungan tabel 4.4 dapat diketahui nilai p value sebesar 0,059> 0.05, sehingga hasil hipotesis gagal menolak H0, dengan kata lain tidak ada pengaruh kesesuaian pendidikan terhadap kinerja petugas. 
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	Berdasarkan perhitungan tabel 4.4 dapat diketahui nilai p value sebesar 0,00< 0.05, sehingga hasil hipotesis menolak H0, dan menerima H3 dengan kata lain Beban Kerjaberpengaruh signifikan terhadap kinerja petugas. 
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