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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek penting dalam suatu 

organisasi. Dengan kata lain, manusia adalah unsur kerja yang terpenting 

sehingga tidak dapat diperlakukan seperti unsur lainnya karena manusia hidup 

dinamis dengan akal, perasaan, keinginan, kemampuan, tanggung jawab, dan 

kebutuhan mengembangkan diri. SDM senantiasa melekat pada setiap 

organisasi apapun sebagai faktor penentu keberadaan dan perannya dalam 

memberikan kontribusi ke arah pencapaian tujuan organisasi secara efektif 

dan efisien. 

Sumber daya manusia dan pengelolaannya menjadi lebih penting 

peranannya dalam mencapai keunggulan kompetitif. Manusia merupakan 

faktor paling penting di balik kesuksesan suatu organisasi karena gagasannya 
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yang cemerlang, serta kemampuan menyelesaikan masalah ataupun 

menangkap peluang sehingga cara pengelolaan manusia itu yang membuat 

suatu organisasi mempunyai daya saing. 

Karyawan merupakan salah satu aspek penting dalam suatu organisasi 

perusahaan. Karyawan adalah individu-individu yang unik dan berbeda 

perilakunya satu dengan lainnya, yang harus dapat berproduksi secara efektif 

dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari kinerja secara kualitatif maupun 

kuantitatif. Karyawan juga adalah pelaksana segala visi, misi, dan tujuan yang 

hendak dicapai perusahaan. Sehingga sudah selayaknya mendapatkan 

perlakuan yang adil dan pantas dari perusahaan serta dipenuhi hak-haknya 

sebagai karyawan. Terpenuhinya hak-hak karyawan akan menimbulkan rasa 

memiliki dari karyawan pada perusahaan dan membangkitkan motivasi kerja 

karyawan yang akan berdampak positif bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

Karyawan sering mengatur ekspresi emosi mereka di tempat kerja. 

Pengaturan ekspresi khusus seperti itu menguntungkan organisasi. Beberapa 

teori juga membuktikan bahwa pengaturan emosi dapat juga menimbulkan 

stress pada karyawan yang akan berdampak pada kinerja karyawan, 

menurunkan kepuasan kerja karyawan  dan dapat meningkatkan keinginan 

untuk keluar karyawan dari perusahaan..  

Kebanyakan teori emosi setuju bahwa  penilaian pada kejadian penting 

memicu emosi. Emosi mengubah fisiologi, ekspresi wajah dan tubuh, tingkah 

laku, kesadaran dan pengalaman subjektif (Cote dan Morgan, 2002).  

Gross (dalam Cote dan Morgan, 2002) menyatakan bahwa dengan 

komponen model emosi ini, pengaturan emosi mencakup semua usaha secara 
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sadar dan tidak sadar untuk meningkatkan, memelihara, atau menurunkan satu 

atau lebih komponen emosi. Pengaturan emosi yang berfokus sebagai 

antecedent memperhatikan manipulasi dari sistem input. Seseorang dapat 

menilai suatu ancaman tidak membahayakan pada saat mereka mengalami 

ketakutan yang rendah. Sebaliknya, pengaturan emosi yang berfokus sebagai 

respon memperhatikan manipulasi dari sistem output. Fitness (dalam Cote dan 

Morgan, 2002) melengkapi  dukungan teori dalam penelitiannya yang 

mengungkapkan bahwa bawahan yang marah cenderung menyembunyikan 

kemarahan yang dialaminya dari atasannya. 

Peneliti – peneliti yang mendukung suatu pendekatan perselisihan emosi 

sudah menjelaskan bagaimana usaha pekerja untuk mengatur emosi mereka 

berdampak pada kepuasan kerja yang mereka alami dan niat mereka untuk 

keluar.  

Pengaturan emosi merupakan proses yang mana individu dipengaruhi 

oleh emosi yang mereka alami, ketika mereka mengalaminya, dan bagaimana 

mereka mengalami dan mengekspresikan emosi tersebut. Pengaturan emosi 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penguatan emosi menyenangkan 

(amplification of pleasant emotions) dan penekanan emosi tidak 

menyenangkan (suppression of unpleasant emotions). Penguatan emosi 

menyenangkan merujuk pada berpura-pura atau melebih-lebihkan tampilan 

emosi senang yang sama sekali tidak dialami atau mengalami pada level 

rendah. Penekanan emosi tidak menyenangkan merujuk pada 

menyembunyikan tampilan emosi tidak senang yang sebenarnya dialami (Cote 

dan Morgan, 2002). 
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Pengaturan emosi yang dilakukan karyawan di tempat kerja akan 

berpengaruh terhadap kepuasan kerjanya. Kepuasan kerja adalah keadaan 

emosional yang menyenangkan tentang bagaimana para karyawan 

memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan kepuasan 

seseorang pada pekerjaannya. Hal ini tampak dalam sikap positif karyawan 

pada pekerjaan yang dihadapi di lingkungan kerjanya. Konsekuensi kepuasan 

kerja atau ketidakpuasan kerja akan berdampak pada absensi dan turnover 

(Luthans, 1998 : 147).  

Ketika karyawan merasa tidak puas dengan pekerjaannya, mereka lebih 

menyukai mangkir dari pekerjaannya atau meninggalkan organisasi untuk 

bekerja di tempat lain. Hal ini berarti kepuasan kerja berpengaruh negatif pada 

keinginan untuk keluar. Karyawan yang memiliki kepuasan kerja tinggi akan 

memiliki keinginan untuk keluar yang rendah, sebaliknya karyawan yang 

memiliki kepuasan kerja rendah berpeluang mempunyai keinginan untuk 

keluar yang tinggi. 

Telah diteorikan bahwa kepuasan kerja itu mendahului niat untuk keluar 

di dalam model turnover. Konsisten dengan argumentasi konseptual ini, 

penelitian yang lalu telah menemukan suatu pengaruh yang cukup kuat 

kepuasan kerja pada keinginan untuk keluar. Akan tetapi hanyalah  suatu efek 

yang sangat kecil keinginan untuk keluar pada  kepuasan kerja (Cote dan 

Morgan, 2002). 

PT. Tirtamas Megah adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

produksi air minum dalam kemasan yang telah berbentuk perseroan terbatas. 

PT. Tirtamas Megah cabang Temanggung merupakan satu-satunya 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 5 

perusahaan yang memproduksi air minum dalam kemasan yang beroperasi 

dalam skala besar di Kabupaten Temanggung dengan struktur organisasi yang 

memperkerjakan karyawan dalam jumlah yang cukup banyak.   

Dengan skala kegiatan operasional yang besar, PT. Tirtamas Megah 

berkepentingan untuk mengelola karyawannya secara efektif dan efisien tanpa 

mengabaikan standar etika bisnis yang ada, khususnya etika ketenagakerjaan. 

Pengelolaan itu menyangkut kebijakan-kebijakan PT. Tirtamas Megah dalam 

memperlakukan karyawannya agar karyawan merasa puas dengan 

pekerjaannya dan mencegah terjadinya turnover karyawan. 

Masalah ini menarik untuk diteliti karena mengkaji pengaruh pengaturan 

emosi karyawan terhadap kepuasan kerja karyawan dan keinginan untuk 

keluar pada karyawan PT. TIRTAMAS MEGAH. Penelitian ini dilakukan di 

PT. TIRTAMAS MEGAH Temanggung karena fakta di lapangan 

menunjukkan bahwa tingkat Turnover nyata dari perusahaan ini relatif rendah 

sehingga penulis ingin melihat apakah benar hal ini disebabkan oleh 

pengaturan emosi karyawan serta kepuasan kerja karyawan. Dengan tingkat 

turnover karyawan yang rendah, penulis ingin melakukan cross-check apakah 

keinginan untuk keluar karyawan juga rendah. 

Atas dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian 

replikasi parsial pada penelitian yang dilakukan oleh Cote dan Morgan (2002).  

Dalam penelitian ini, obyek penelitian adalah karyawan tetap perusahaan air 

mineral dalam kemasan PT. TIRTAMAS MEGAH Temanggung Jawa 

Tengah, sesuai dengan driving force penelitian ini yang diinspirasi oleh 

keterbatasan penelitian sebelumnya yang menggunakan objek penelitian 
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karyawan paruh waktu dan menyarankan untuk menggunakan objek penelitian 

karyawan tetap untuk penelitian selanjutnya (Cote dan Morgan,2002).  

Penelitian ini menggunakan objek karyawan tetap karena karyawan tetap 

dimungkinkan lebih mengenal secara mendalam pekerjaan mereka. Karyawan 

tetap juga berencana untuk bertahan dengan pekerjaannya itu. Karyawan tetap 

akan mempunyai cukup waktu untuk mengenali lebih mendalam tentang 

situasi dan kondisi di dalam perusahaan. Ashfort dan Humprey (dalam Cote 

dan Morgan, 2002) menyatakan suatu teori bahwa pengaturan emosi 

membawa pada hasil yang lebih positif untuk karyawan yang mengenal betul 

peran pekerjaan mereka. Penelitian dilakukan secara cross-sectional, dengan 

judul :  

KEPUASAN KERJA SEBAGAI PEMEDIASI PENGARUH 

PENGATURAN EMOSI PADA KEINGINAN UNTUK KELUAR (Studi 

pada karyawan perusahaan air minum dalam kemasan PT. TIRTAMAS 

MEGAH Temanggung). 

B. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, perumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh antara penekanan emosi tidak menyenangkan pada 

kepuasan kerja? 

2. Apakah ada pengaruh antara penekanan emosi tidak menyenangkan pada 

keinginan untuk keluar? 

3. Apakah pengaruh penekanan emosi tidak menyenangkan pada keinginan 

untuk keluar dimediasi oleh kepuasan kerja? 
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4. Apakah ada pengaruh antara penguatan emosi menyenangkan  pada 

kepuasan kerja? 

5. Apakah ada pengaruh antara penguatan emosi menyenangkan pada 

keinginan untuk keluar? 

6. Apakah pengaruh penguatan emosi menyenangkan  pada keinginan untuk 

keluar dimediasi oleh kepuasan kerja? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh penekanan emosi tidak menyenangkan pada 

kepuasan kerja. 

2. Mengetahui pengaruh penekanan emosi tidak menyenangkan pada 

keinginan untuk keluar. 

3. Mengetahui model pengaruh antara penekanan emosi tidak 

menyenangkan, kepuasan kerja, dan keinginan untuk keluar. 

4. Mengetahui pengaruh penguatan emosi menyenangkan pada kepuasan 

kerja. 

5. Mengetahui pengaruh penguatan emosi menyenangkan pada keinginan 

untuk keluar. 

6. Mengetahui model pengaruh antara penguatan emosi menyenangkan, 

kepuasan kerja, dan keinginan untuk keluar. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 
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Penelitian ini berguna bagi penulis untuk menemukan keterkaitan 

antara teori-teori yang sudah didapat dengan realita yang ada di lapangan. 

Penelitian ini menjadi manifestasi dan aplikasi dari teori-teori yang sudah 

didapatkan penulis tentang Manajemen Sumber Daya Manusia, terutama 

tentang pengaturan emosi karyawan, kepuasan kerja karyawan, dan 

keinginan untuk keluar karyawan dari perusahaan. Dengan melakukan 

penelitian ini, penulis mengetahui penerapan praktik Manajemen Sumber 

Daya Manusia di perusahaan. Penulis menjadi lebih paham pengaruh 

pengaturan emosi karyawan pada kepuasan kerja karyawan dan keinginan 

karyawan untuk keluar dari perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi praktik pengambilan 

keputusan perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif peningkatan kinerja 

karyawan. Perusahaan diharapkan dapat mengelola karyawannya dengan 

mengetahui pola pengaturan emosi, yaitu penguatan emosi menyenangkan 

dan penekanan emosi tidak menyenangkan yang akan berpengaruh pada 

kepuasan kerja karyawan dan keinginan karyawan untuk keluar dari 

perusahaan.  

3. Bagi pihak lain 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pendorong 

dilakukannya penelitian-penelitian lebih lanjut tentang pengaturan emosi 
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karyawan, kepuasan kerja karyawan, dan keinginan karyawan untuk keluar 

dari perusahaan. 

BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pengaturan Emosi 

a.  Pengertian Pengaturan Emosi 

Emosi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengalaman 
hidup manusia dan kehidupan berorganisasi. Emosi membentuk 
persepsi, perilaku langsung, dan mempengaruhi hubungan dengan 
orang lain (Frijda dalam Glomb dan Tews, 2004). 

Emosi karyawan melibatkan pengelolaan emosi dan ekspresi 

emosi yang konsisten dengan organisasi dan jabatannya. Pengaturan 

tampilan emosi didefinisikan sebagai pengharapan tentang ekspresi 

emosi yang tepat (Goffman dalam Glomb dan Tews, 2004). Menurut 

Ashforth dan Humphrey (dalam Glomb dan Tews, 2004), emosi 

karyawan adalah tindakan menampilkan emosi yang tepat 

(menyesuaikan pengaturan emosi), tanpa memperhatikan apakah 

emosi tidak sesuai dengan perasaan internal. Kelaziman dalam 

konseptualisasi ini diiringi oleh perbedaan dalam pendekatan teoritis. 

Umumnya, perlakuan teoritis berpusat di sekitar tiga tema, yaitu 

internal states; internal processes; dan external behavioral display. 

Perspektif teori yang pertama menekankan pada internal state 

dari ketidakcocokan emosi, atau keadaan yang ada ketika terjadi 

ketidaksesuaian antara sikap emosi yang seseorang tunjukkan karena 
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dianggap tepat, dan emosi yang sebenarnya dirasakan tetapi akan 

menjadi tidak tepat untuk ditunjukkan (Mann dalam Glomb dan Tews, 

2004). Hochschild (dalam Glomb dan Tews, 2004) berpendapat bahwa 

ketidaksesuaian emosi menciptakan keadaan yang tidak stabil pada 

individu dan dapat mengarah pada hasil yang negatif seperti 

pemisahan antara perasaan diri dan perasaan yang sebenarnya. 

Adelmann (dalam Glomb dan Tews, 2004) juga mengemukakan 

bahwa ketidaksesuaian emosi ini juga menyebabkan stress kerja.  

Morris dan Feldman (dalam Glomb dan Tews, 2004) juga memperkuat 

teori ini dengan mengungkapkan bahwa ketidaksesuaian emosi  dapat 

menyebabkan keletihan emosi. 

Perspektif teori kedua memfokuskan pada internal processes. 

Brotheridge dan Lee (dalam Glomb dan Tews, 2004) mengemukakan 

keterlibatan internal processes dalam menciptakan tampilan emosi, 

khususnya self-regulation processes. Gross (dalam Glomb dan Tews, 

2004) mendefinisikan pengaturan emosi sebagai proses yang mana 

individu dipengaruhi oleh emosi yang mereka alami, ketika mereka 

mengalaminya, dan bagaimana mereka mengalami dan 

mengekspresikan emosi tersebut. 

Pendekatan teoritis ketiga memfokuskan pada external behavior 

display karyawan. Ashforth dan Humprey (dalam Glomb dan Tews, 

2004) menyatakan suatu konseptualisasi emosi karyawan, yaitu 

tindakan menampilkan emosi yang tepat (menyesuaikan pengaturan 

emosi), menekankan tindakan atau perilaku daripada internal state 
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atau proses mengarahkan pada perilaku tersebut. Argumentasi yang 

dikemukakannya adalah bahwa kerelaan pada pengaturan tampilan 

emosi pada akhirnya dimanifestasikan dalam perilaku yang dapat 

diamati dan mempengaruhi interaksi. Mudahnya, self-regulatory 

processes pada akhirnya dimanifestasikan dalam behavioral display. 

b.  Dimensi Pengaturan Emosi 

Penelitian terdahulu telah mengidentifikasi dua tipe konseptual 

yang sangat berarti dari pengaturan emosi, yaitu penguatan emosi 

(emotion amplification) dan penekanan emosi (emotion suppression). 

Emotion amplification merujuk pada berpura-pura atau melebih-

lebihkan tampilan emosi yang sama sekali tidak dialami atau 

mengalami pada level rendah (Zuckerman et al. dalam Cote dan 

Morgan, 2002). Pugh (dalam Cote dan Morgan, 2002) mendukung 

teori tersebut dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa  teller 

bank memperkuat tampilan emosi menyenangkan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan yang mereka berikan. Di sisi lain, emotion 

suppression merujuk pada menyembunyikan tampilan emosi yang 

sebenarnya dialami (Zuckerman et al. dalam Cote dan Morgan, 2002). 

Penelitian Zuckerman et al. ini membuktikan bahwa bawahan 

menekan emosi mereka ketika mereka menyembunyikan 

kemarahannya dari atasan mereka. 

Walaupun terdapat ketidaksetujuan pada topik ini, banyak 

peneliti percaya ada dua dasar sistem emosi, satu tertuju pada 

kesenangan dan lainnya pada ketidaksenangan (Isen dalam Cote dan 
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Morgan, 2002). Pandangan ini didasarkan pada fakta-fakta, bahwa 

struktur syaraf yang berbeda berdampak pada emosi menyenangkan  

dan emosi tidak menyenangkan (Davidson dalam Cote dan Morgan, 

2002). Schwarz (dalam Cote dan Morgan, 2002) menyatakan bahwa 

emosi menyenangkan dan emosi tidak menyenangkan mempunyai 

pengaruh yang berbeda pada kesadaran. Bukti ini menyarankan bahwa 

pengaturan terhadap emosi menyenangkan mungkin mempunyai 

pengaruh yang berbeda daripada pengaturan terhadap emosi tidak 

menyenangkan. 

Menurut Ashforth dan Humphrey (dalam Cote dan Morgan, 
2002), pendekatan umum ke pemahaman bagaimana pengaturan emosi 
berhubungan dengan kepuasan kerja dan keinginan untuk keluar 
memperhatikan perselisihan emosi. Rafaeli dan Sutton (dalam Cote 
dan Morgan, 2002) berpendapat bahwa perselisihan emosi adalah 
suatu status pertentangan antara tampilan emosi dan pengalaman 
emosi internal. Menurut Grandey (dalam Cote dan Morgan, 2002), 
emosi yang ditampilkan dan emosi internal yang dialami sering 
mengikuti proses pengaturan emosi  

Para ahli telah mengusulkan perselisihan  emosi itu secara 
psikologis. Dua studi lapangan menemukan laporan diri (self-report) 
tentang perselisihan emosi yang dihubungkan dengan kelelahan emosi 
tinggi, komitmen organisasional rendah, dan kepuasan kerja rendah 
(Abraham dalam Cote dan Morgan, 2002). Percobaan laboratorium 
juga menunjukkan bahwa penekanan tampilan emosi saat 
menyaksikan film yang menciptakan perselisihan emosi, 
meningkatkan beberapa indikator ketegangan fisiologis (Cote dan 
Morgan, 2002). 

Peneliti – peneliti yang mendukung suatu pendekatan 
perselisihan emosi sudah menjelaskan bagaimana usaha karyawan 
untuk mengatur emosi mereka berdampak pada kepuasan kerja mereka 
dan niat mereka untuk keluar. Perselisihan emosi mendekati untuk 
menjadi terbatas sebab sebagian besar memusat pada konsekuensi 
pengaturan emosi intraindividual dan dengan kurang menyertakan 
konteks pengaturan emosi yang berhubungan antar pribadi (Cote dan 
Morgan, 2002).  

Suatu model interaksi sosial melengkapi pendekatan perselisihan 
emosi, bagaimana suatu pengaturan emosi karyawan berdampak pada 
orang lain, dan tanggapan orang lain  terhadap pengaturan emosi 
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karyawan berdampak pada karyawan itu. Mengambil perspektif 
interaksi sosial, pengaturan emosi karyawan mungkin mengakibatkan 
tanggapan dari  lainnya  selama pertemuan hubungan antar pribadi 
yang kemudian berdampak pada kepuasan kerja dan niat karyawan 
untuk keluar. 

Kelly dan Barsade (dalam Cote dan Morgan, 2002) 
mengemukakan teori bahwa tampilan emosi itu menyampaikan 
informasi substansial tentang minat dan tujuan individu di dalam 
interaksi sosial. Sebagai hasilnya, tampilan emosi mengkoordinasikan 
pertemuan hubungan antar pribadi. Sementara penelitian Keitner dan 
Buswell (dalam Cote dan Morgan, 2002) menemukan bahwa orang-
orang yang menunjukkan ekspresi kebingungan setelah melakukan 
pelanggaran terhadap suatu norma sosial telah dimaafkan dengan 
mudah dibanding orang-orang yang tidak menampilkan emosi. 

Berdasarkan keterangan teoritis dan keterangan empiris 
menyangkut peran emosi di dalam pertemuan hubungan antar pribadi, 
jenis tertentu dari pengaturan emosi positif mempunyai pengaruh pada 
hasil pekerjaan seperti kepuasan kerja dan keinginan untuk keluar, 
dengan menggunakan model interaksi sosial untuk membuat ramalan 
mengenai efek menyangkut penguatan emosi menyenangkan (Cote 
dan Morgan, 2002). Penelitian Clark (dalam Cote dan Morgan, 2002) 
membuktikan bahwa orang - orang yang menampilkan emosi positif 
dinilai oleh orang lain sebagai orang yang mudah bergaul, ramah, dan 
menyenangkan. 

Sebagai konsekuensi, tampilan kebahagiaan mengakibatkan 
perilaku dapat disetujui dan memperkuat ikatan sosial (Keitner dan 
Bonanno dalam Cote dan Morgan, 2002). Penelitian yang dilakukan 
oleh Pugh (dalam Cote dan Morgan, 2002) membuktikan bahwa 
pelanggan menyatakan kepuasan tinggi dengan interaksi pelayanan 
dan menandai adanya suatu kesediaan untuk kembali ke suatu toko 
setelah saling berinteraksi dengan pelayanan yang menyenangkan. 

 

 

 

2. Kepuasan Kerja 

a. Pengertian Kepuasan Kerja 

Robbins (1996:179) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai 

suatu sikap umum terhadap pekerjaannya. Pekerjaan menuntut 

interaksi dengan rekan sekerja dan atasan, mengikuti aturan dan 
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kebijakan organisasi, memenuhi standar kerja, hidup pada kondisi 

kerja yang kurang dari ideal, dan hal yang serupa. 

Kepuasan kerja adalah keadaan emosi yang positif dari 

mengevaluasi pengalaman kerja seseorang. Ketidakpuasan muncul 

saat harapan-harapan ini tidak terpenuhi. Kepuasan kerja mempunyai 

banyak dimensi. Secara umum tahap yang diamati adalah kepuasan 

dengan pekerjaan itu sendiri; seperti gaji, pengakuan, hubungan antara 

supervisor dengan karyawan, dan kesempatan untuk maju. Setiap 

dimensi menghasilkan perasaan puas secara keseluruhan dengan 

pekerjaan itu sendiri (Mathis dan Jackson, 2001:98). 

Luthans (1998:144) mengungkapkan bahwa kepuasan kerja 

karyawan merupakan hasil persepsi karyawan tentang bagaimana 

pekerjaan mereka dapat memberikan sesuatu yang dianggap penting. 

Ini berarti kemampuan kerja akan tercapai apabila karyawan merasa 

apa yang didapat dalam bekerja sudah memenuhi hal yang dianggap 

penting. Karena  hal ini adalah masalah persepsi, maka kepuasan kerja 

yang ditunjukkan oleh seseorang berbeda dengan orang lain, karena 

hal yang dianggap sebagai suatu kebutuhan oleh masing-masing orang 

berbeda. 

Kepuasan kerja memiliki tiga dimensi. Pertama, kepuasan kerja 

adalah suatu emosi yang merupakan respon terhadap situasi kerja. Hal 

ini tidak dapat dilihat tetapi hanya dapat diduga. 

Kedua, kepuasan kerja dinyatakan dengan perolehan hasil yang 

sesuai, atau bahkan melebihi yang diharapkan, misalnya karyawan 
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bekerja sebaik mungkin sesuai dengan kemampuannya dan berharap 

mendapat imbalan atau penghargaan yang sepadan. Perusahaan pun 

memberikan gaji sesuai dengan yang diharapkan serta mendapat 

pujian dari atasannya karena prestasinya itu, maka karyawan merasa 

puas terhadap pekerjaannya. 

Ketiga, kepuasan kerja ini biasanya dinyatakan dalam sikap 

seseorang yang tercermin dalam tingkah lakunya, misalnya saja 

karyawan akan semakin loyal terhadap perusahaan, bekerja dengan 

baik, berdedikasi tinggi pada perusahaan, tertib dan mematuhi aturan 

yang ditetapkan dan sikap-sikap lain yang bersifat positif. 

 b. Teori Tentang Kepuasan Kerja 

Ada beberapa teori tentang kepuasan kerja. As’ad (1995:105-

111) dan Mangkunegara (1993:72-76) mengemukakan beberapa teori 

tentang kepuasan kerja yang meliputi : 

1) Equity Theory (Teori Keseimbangan) 

Kepuasan merupakan hasil dari membandingkan antara 

input-outcome dirinya dengan input-outcome pegawai lain 

(comparison person). Jika perbandingan tersebut dirasakan 

seimbang akan menghasilkan kepuasan. Akan tetapi bila terjadi 

ketidakseimbangan akan menyebabkan dua kemungkinan , yaitu 

over compensation inequity (ketidakseimbangan yang 

menguntungkan dirinya) dan sebaliknya, under compensation 

inequity (ketidakseimbangan yang menguntungkan pegawai lain 

yang menjadi pembanding atau comparison person. 
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2) Discrepancy Theory (Teori Perbedaan) 

Kepuasan tergantung pada perbedaan antara sesuatu yang 

didapat dan yang diharapkan oleh pegawai. Apabila yang didapat 

lebih besar dari yang diharapkan, pegawai merasa puas. 

Sebaliknya apabila yang didapat lebih rendah daripada yang 

diharapkan, pegawai menjadi tidak puas. 

3) Need Fullfillment Theory (Teori Pemenuhan Kebutuhan) 

Kepuasan tergantung pada terpenuhi atau tidaknya 

kebutuhan pegawai. Apabila kebutuhannya terpenuhi, pegawai 

merasa puas. Sebaliknya bila kebutuhannya tidak terpenuhi, 

pegawai akan merasa tidak puas. 

4) Social Reference Group Theory (Teori Pandangan kelompok) 

Kepuasan tergantung pada pandangan dan pendapat 

kelompok yang oleh para pegawai dianggap sebagai kelompok 

acuan. Pegawai akan merasa puas apabila pekerjaan yang 

dilakukannya sesuai dengan minat dan kebutuhan yang diharapkan 

oleh kelompok acuan. 

 

 

5) Teori Dua Faktor dari Herzberg 

Teori ini membagi dua hal yang berbeda. Teori ini membagi 

situasi yang mempengaruhi sikap seseorang menjadi dua 

kelompok, yaitu : 
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a) Satisfier (motivator) factor yang merupakan sumber 

kepuasan kerja (achievement, recognition, work it self, 

responsibility, and advancement). Hadirnya faktor ini akan 

memberikan kepuasan, tetapi tidak hadirnya faktor ini tidaklah 

selalu mengakibatkan ketidakpuasan. 

b) Dissatisfier (hygine) factor yang menjadi sumber 

ketidakpuasan (company policy and administration, supervision 

technical, salary, interpersonal relation, working condition, job 

security and status). Perbaikan terhadap kondisi atau situasi ini 

akan mengurangi atau menghilangkan ketidakpuasan, tetapi tidak 

akan menimbulkan kepuasan karena hal-hal tersebut bukan 

merupakan sumber kepuasan kerja. 

6) Expectacy Theory (Teori Pengharapan) 

Motivasi merupakan suatu produk dari cara seseorang 

menginginkan sesuatu dan penaksiran seseorang tersebut 

memungkinkan aksi tertentu yang akan menuntunnya. Aksinya 

dapat dilakukan dengan cara berusaha lebih keras atau mengikuti 

kursus dan pelatihan.  

Hasil yang akan dicapai secara primer adalah promosi 

jabatan atau gaji yang lebih tinggi. Hasil sekundernya antara lain; 

status menjadi lebih tinggi, pengenalan kembali, keputusan 

pembelian produk dan pelayanan keinginan keluarga. Dengan 

demikian menjadi dorongan pegawai mencapai kepuasan. 

 c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 
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Luthans (1998:144) serta Gibbson, Ivancevich, dan Donelly 

(1997:106) menjelaskan bahwa ada lima hal penting yang merupakan 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Lima hal 

tersebut meliputi : 

1) Pekerjaan yang dilakukan 

Jenis pekerjaan yang dilakukan dapat merupakan sumber 

kepuasan. Pekerjaan yang dapat memberikan kepuasan adalah 

pekerjaan yang menarik dan menantang, tidak membosankan dan 

pekerjaan itu dapat memberikan status. 

2) Gaji 

Gaji dan upah yang diterima karyawan dianggap sebagai 

refleksi cara pandang manajer mengenai kontribusi karyawan 

terhadap organisasi. Uang tidak hanya membantu orang untuk 

memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi juga dapat memberikan 

kepuasan pada tingkat berikutnya. 

3) Promosi 

Kesempatan untuk lebih berkembang dan mengembangkan 

diri di organisasi dapat menjadi sumber kepuasan kerja. 

 

 

4) Supervisor 

Kemampuan supervisor untuk memberikan bantuan teknis 

dan dukungan moral dapat meningkatkan kepuasan kerja. 

Misalnya dengan memberikan kesempatan karyawan untuk 
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berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memberikan 

pengarahan dan bantuan pada karyawan dan berkomunikasi 

dengan karyawan. 

5) Rekan sekerja 

Rekan sekerja yang dapat memberikan bantuan secara teknis 

dan dapat memberikan dukungan secara sosial akan meningkatkan 

kepuasan kerja karyawan. 

Banyak ahli yang mengungkapkan pendapatnya mengenai faktor 

yang mempengaruhi kepuasan kerja. As’ad (1995:115-116) 

mengemukakan bahwa yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah : 

1) Faktor psikologis 

Merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan 

karyawan yang meliputi minat, ketentraman dalam kerja, sikap 

terhadap kerja, serta bakat dan ketrampilan. 

2) Faktor sosial 

Merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial 

baik antara sesama karyawan, dengan atasannya, maupun 

karyawan yang berbeda jenis pekerjaannya. 

 

 

3) Faktor fisik  

Merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik 

lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan, meliputi jenis 

pekerjaan, pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat, 
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perlengkapan kerja, keadaan ruangan, suhu, penerangan, 

pertukaran udara, kondisi kesehatan karyawan, umur dan 

sebagainya. 

4) Faktor finansial 

Merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan serta 

kesejahteraan karyawan yang meliputi sistem penggajian dan 

besarnya gaji, jaminan sosial, macam-macam tunjangan, fasilitas 

yang diberikan, promosi dan sebagainya. 

Robbins (1996:181) menyatakan bahwa terdapat beberapa 

variabel yang menentukan kepuasan kerja. Variabel-variabel tersebut 

dijelaskan sebagai berikut : 

1) Kerja yang secara mental menantang 

Karyawan cenderung lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan 

yang memberikan mereka kesempatan untuk menggunakan 

ketrampilan dan kemampuan mereka dan menawarkan beragam 

batas kebebasan dan umpan balik mengenai betapa baik mereka 

mengerjakannya. 

2) Ganjaran yang pantas 

Karyawan menginginkan sistem upah dan kebijakan promosi 

yang mereka persepsikan sebagai adil, tidak bermakna ganda, dan 

searah dengan pengharapan mereka. Bila upah dilihat sebagai adil 

yang didasarkan pada tuntutan pekerjaan, tingkat ketrampilan 

individu, dan standar komunitas, kemungkinan besar akan 

menghasilkan kepuasan. 
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3) Kondisi kerja yang mendukung 

Karyawan peduli akan lingkungan kerja yang baik untuk 

kenyamanan pribadi maupun untuk kemudahan dalam 

mengerjakan tugas yang baik. 

4) Rekan sekerja yang mendukung 

Orang-orang mendapatkan lebih daripada sekedar uang atau 

prestasi yang berwujud dari dalam kerja. Bagi kebanyakan 

karyawan, kerja juga mengisi kebutuhan akan interaksi sosial. 

Rekan kerja yang ramah dan mendukung mengantarkan kepada 

kepuasan kerja yang meningkat. 

5) Kesesuaian dengan kepribadian dan pekerjaan 

Kecocokan yang tinggi antara kepribadian seseorang dengan 

pekerjaannya akan menghasilkan seorang individu yang lebih 

terpuaskan. 

 d. Pengaruh Kepuasan Kerja 

Luthans (1998:146-148) mengemukakan bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh terhadap berbagai hal, yaitu : 

1) Produktivitas  

Karyawan yang tingkat kepuasan kerjanya tinggi, 

produktivitasnya akan meningkat, walaupun hasilnya tidak 

langsung. Ada beberapa variabel pemoderasi yang 

menghubungkan antara produktivitas dengan kepuasan kerja, 

terutama penghargaan. Jika karyawan menerima penghargaan 
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yang mereka anggap layak, maka mereka akan merasa puas 

sehingga upaya untuk mencapai kinerja optimal semakin tinggi. 

2) Keinginan untuk pindah kerja (turnover intention) 

Jika karyawan tidak puas dengan pekerjaannya, maka besar 

keinginan mereka untuk pindah. Walaupun demikian, tingkat 

kepuasan kerja yang tinggi tidak menjamin karyawan yang bekerja 

di organisasi tersebut tidak ingin pindah. 

3) Tingkat kemangkiran (absenteeism) 

Ketika tingkat kepuasan kerja tinggi maka tingkat 

kemangkiran rendah. Sebaliknya, ketika tingkat kepuasan kerja 

rendah maka tingkat kemangkiran tinggi. 

4) Faktor lain 

Karyawan yang tingkat kepuasannya tinggi akan mempunyai 

kesehatan fisik dan mental yang lebih baik, lebih cepat untuk 

mempelajari tugas-tugas, tidak banyak kesalahan yang dibuat, 

tidak banyak keluhan. Selain itu, karyawan akan menunjukkan 

perilaku dan aktivitas yang lebih baik, misalnya membantu rekan 

sejawat, membantu pelanggan, dan lebih mudah bekerja sama. 

Ketidakpuasan kerja karyawan dapat diekspresikan dalam 

berbagai cara. Robbins (1996 : 184-185) mengetengahkan empat 

respon yang dapat dilakukan oleh karyawan ketika mereka merasa 

tidak puas dengan pekerjaan mereka. Respon tersebut dapat berupa: 

1) Keluar dari organisasi (exit). 
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Ketidakpuasan yang diungkapkan lewat perilaku yang 

diarahkan untuk meninggalkan organisasi. Mencakup pencarian 

posisi baru maupun meminta berhenti. 

2) Suara (voice) 

Ketidakpuasan yang diungkapan lewat usaha aktif dan 

konstruktif untuk memperbaiki kondisi. Mencakup saran 

perbaikan, membahas masalah-masalah dengan atasan dan 

beberapa bentuk kegiatan serikat buruh. 

3) Kesetiaan (loyalty). 

Ketidakpuasan yang diungkapkan secara pasif menunggu 

membaiknya kondisi. Mencakup berbicara membela organisasi 

menghadapi kritik dari luar serta mempercayai organisasi dan 

manajemennya untuk melakukan hal yang tepat. 

4) Pengabaian (neglect) 

Ketidakpuasan yang dinyatakan dengan membiarkan kondisi 

memburuk. Termasuk kemangkiran atau datang terlambat secara 

kronis, upaya yang dikurangi dan tingkat kekeliruan yang 

meningkat. 

 

 

 

3. Keinginan untuk keluar (intention to quit / turnover intention) 

a.  Pengertian intention to quit (turnover) 
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Robbins (1996:184) mengungkapkan bahwa salah satu cara 

karyawan dalam mengungkapkan ketidakpuasan mereka akan 

pekerjaan mereka selama ini adalah dengan suatu tindakan dimana 

tindakan ini merupakan respon karyawan yang bersifat destruktif aktif. 

Tindakan tersebut berupa keluar (turnover / quit), yaitu perilaku atau 

tindakan karyawan yang ditujukan kearah meninggalkan organisasi. 

Perilaku ini mencakup pencarian suatu posisi baru di luar organisasi 

maupun meminta untuk berhenti. 

Mathis dan Jackson (2001:102) mendefinisikan turnover sebagai 

suatu proses dimana tenaga kerja meninggalkan organisasi dan harus 

ada yang menggantikannya. Turnover yang tinggi menimbulkan biaya 

yang tinggi. Kenaikan biaya ini diakibatkan produktivitas yang hilang, 

waktu pelatihan dan waktu pemilihan tenaga kerja baru yang 

bertambah, hilangnya efisiensi kerja dan biaya tidak langsung lainnya. 

Williams, Werther dan Davis (1996:302) memberikan dua definisi 

mengenai turnover. Pertama, turnover adalah berkurangnya karyawan 

dalam suatu organisasi akibat keluarnya karyawan dengan berbagai 

alasan. Kedua, turnover merupakan keinginan karyawan untuk 

meninggalkan organisasi dan berpindah pada organisasi lain. 

b. Jenis-jenis Turnover 

Menurut Mathis dan Jackson (2001:102) turnover dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu : 

1) Turnover suka rela (voluntary) 
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Turnover sukarela terjadi pada saat tenaga kerja meninggalkan 

organisasi atas permintaan sendiri. 

2) Turnover tidak suka rela (unvoluntary) 

Turnover tidak sukarela terjadi pada saat tenaga kerja 

diberhentikan oleh organisasi. 

Alasan  tenaga kerja meninggalkan pekerjaan secara sukarela 

disebabkan oleh faktor kurangnya tantangan kerja, kesempatan yang 

lebih baik di tempat lain, gaji, pengawasan, letak geografis, dan 

tekanan. Tidak semua turnover bersifat negatif dalam artian 

merugikan organisasi. Kehilangan beberapa tenaga kerja kadang 

memang diinginkan, apalagi jika tenaga kerja yang pergi atau keluar 

adalah tenaga kerja dengan kinerja rendah. 

Telah disebutkan pada literature-literatur di muka bahwa 

terdapat hubungan yang erat antara ketidakpuasan kerja dengan 

keinginan untuk keluar (turnover) dalam bentuk perpindahan dan 

absensi. Para karyawan yang tidak puas dengan pekerjaannya lebih 

mudah keluar atau berpindah kerja dibandingkan tenaga kerja yang 

puas. Perilaku penarikan diri tenaga kerja biasanya mempunyai akibat 

yang tidak diinginkan bagi organisasi. Perpindahan kerja dapat 

merusak kelancaran perusahaan. Selain itu, biaya seleksi dan latihan 

untuk penempatan seringkali sangat memberatkan (Wexley dan Yukl, 

1988:157). 

 

c. Mengendalikan Turnover 
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Mathis dan Jackson (2001:103) menjelaskan cara yang cukup 

efektif untuk menghindari turnover sukarela adalah dengan 

memperbaiki proses seleksi dan menyesuaikan pelamar dengan 

pekerjaan. Perusahaan hendaknya menyusun  analisis jabatan yang 

representatif. Deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan yang baik dan 

representatif akan mampu membantu menemukan kecocokan antara 

karyawan dengan pekerjaannya, sehingga diharapkan akan 

mengurangi keinginan untuk keluar (intention to quit) dari karyawan 

yang bersangkutan. Dengan proses seleksi yang baik dan menerima 

tenaga kerja yang berdisiplin tinggi dan berkinerja bagus, perusahaan 

diharapkan dapat mengurangi turnover tidak sukarela. 

Program orientasi tenaga kerja yang baik juga dapat menolong 

mengurangi turnover, sebab tenaga kerja yang diterima dan dilatih 

dengan baik mempunyai kemungkinan yang relatif kecil untuk 

meninggalkan organisasi. Kompensasi juga penting untuk 

diperhatikan. Sistem kompensasi yang adil dan baik dapat mengurangi 

turnover.  Perencanaan karir yang matang dan sistematis juga dapat 

membantu organisasi menahan tenaga kerja di dalam organisasinya. 

Ada beberapa faktor pribadi diluar kendali perusahaan dimana 

alasan untuk mengambil tindakan turnover ini tidak dapat 

dikendalikan oleh perusahaan. Misalnya tenaga kerja pindah ke daerah 

lain, tenaga kerja memilih tinggal di rumah dengan alasan keluarga 

atau pasangannya ditransfer keluar daerah. 

B. Penelitian Terdahulu 
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Cote dan Morgan (2002) melakukan penelitian tentang pengaturan 

emosi (terbagi atas amplification of pleasant emotion dan suppression of 

unpleasant emotion), kepuasan kerja, dan keinginan untuk keluar. Dalam 

penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa amplification of pleasant emotion 

lebih sering terjadi daripada suppression of unpleasant emotion. Suppression 

of  unpleasant emotion berpengaruh negatif pada kepuasan kerja. 

Amplification of pleasant emotion berpengaruh positif pada kepuasan kerja. 

Suppression of unpleasant emotion berpengaruh positif pada keinginan untuk 

keluar. Pengaruh amplification of pleasant emotion pada keinginan untuk 

keluar diperkirakan berarah negatif tetapi tidak signifikan secara statistik. 

Kepuasan kerja  memediasi pengaruh suppression of unpleasant emotion pada 

keinginan untuk keluar. Kepuasan kerja tidak memediasi pengaruh 

amplification of pleasant emotion pada keinginan untuk keluar. 

Glomb dan Tews (2004) dalam penelitiannya tentang Emotion 

Regulation menunjukkan bahwa ada perbedaan tingkat keseringan 

menampilkan emosi yang sebenarnya serta menguatkan tampilan emosi positif  

maupun emosi negatif berdasarkan pengharapan mereka. Tidak ditemukan 

perbedaan yang signifikan untuk menekan emosi positif maupun negatif. 

Tidak ditemukannya perbedaan untuk menekan emosi negatif ini sama dengan 

temuan  Brotheridge dan Grandey’s (dalam Glomb dan Tews, 2004) bahwa 

pengaturan tampilan untuk menyembunyikan emosi negatif tidak berbeda 

untuk  semua pekerjaan. 

 

C. Model Penelitian 
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Pengaturan Emosi 

       

 
 
  
  
 
 
 

GAMBAR II.1 

MODEL PENELITIAN 
Keterangan : 

a. Variabel Prediktor 

Variable prediktor merupakan variable yang variasi nilainya 

mempengaruhi variasi nilai variable kriteria (Sekaran, 2003 : 145). Variable 

prediktor dalam penelitian ini adalah pengaturan emosi yang dapat 

digolongkan menjadi dua, yaitu penguatan emosi menyenangkan dan 

penekanan emosi tidak menyenangkan. 

b. Variable Kriteria 

Variabel kriteria adalah variabel yang diharapkan oleh peneliti untuk 

diprediksi atau untuk dipelajari (Runkel dan McGrath dalam Schmitt dan 

Klimoski, 1991:158). Variabel kriteria dalam penelitian ini adalah keinginan 

untuk keluar (intention to quit). 

c. Variabel Pemediasi 

Menurut Ghozali (2002:104) variabel pemediasi adalah variabel antara 

yang fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dan 

dependen. Variabel pemediasi adalah variabel ketiga yang menyediakan 

Penekanan Emosi 

Tidak Menyenangkan 

Penguatan Emosi 

Menyenangkan 

Kepuasan 
Kerja 

Keinginan 
Untuk 
Keluar 
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interpretasi yang lebih jelas tentang hubungan antara dua variabel. Variabel 

mediasi dalam penelitian ini adalah kepuasan kerja. 

Hubungan antara ketiga variabel berupa pengaruh yang terjadi di 

antara ketiganya. Pengaturan emosi yang tepat akan berakibat pada  

kepuasan kerja dan keinginan untuk keluar. Karyawan yang sering 

menunjukkan emosi yang menyenangkan akan berdampak pada  

meningkatnya kepuasan kerja karyawan. Ketika kepuasan kerja tinggi, maka 

kecil kemungkinan karyawan tersebut mempunyai keinginan untuk keluar 

dari perusahaan.  Sebaliknya, karyawan yang sering menekan emosi yang 

tidak menyenangkan akan mengalami kepuasan kerja yang rendah. Tingkat 

kepuasan kerja yang rendah dapat menjadi faktor pemicu timbulnya 

keinginan karyawan untuk keluar dari pekerjaannya. 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian (Sugiyono, 1992:23). Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Hipotesis 1  

Penekanan emosi tidak menyenangkan menurunkan kepuasan kerja. 

Hipotesis 2 

Penekanan emosi tidak menyenangkan meningkatkan keinginan untuk keluar. 

Hipotesis 3 

Pengaruh Penekanan emosi tidak menyenangkan pada keinginan untuk keluar 

dimediasi oleh kepuasan kerja. 
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Hipotesis 4 

Penguatan emosi  menyenangkan meningkatkan kepuasan kerja.  

Hipotesis 5 

Penguatan emosi  menyenangkan menurunkan keinginan untuk keluar. 

 Hipotesis 6 

Pengaruh penguatan emosi  menyenangkan pada keinginan untuk keluar 

dimediasi oleh kepuasan kerja. 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode survai. Penelitian survai adalah 
penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan 
kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok (Singarimbun, 1995:3). 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang masalah atau fenomena 
sosial yang dirasa menarik bagi peneliti. Penelitian ini dilakukan untuk 
menjelaskan pengaruh antar variabel melalui pengujian hipotesis berdasarkan 
data yang diperoleh dari responden. 

B Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

1.  Populasi 

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan objek (satuan-satuan / 

individu-individu) yang karakteristiknya hendak diduga (Djarwanto dan 

Subagyo, 1998:107). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

karyawan PT. TIRTAMAS MEGAH Temanggung. 

2.  Sampel 
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Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak 

diselidiki, dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi (Djarwanto 

dan Subagyo, 1998:108). 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan tetap 

PT. TIRTAMAS MEGAH Temanggung. Sampel yang diambil adalah 

karyawan tetap dengan alasan sesuai saran penelitian sebelumnya (Cote 

dan Morgan, 2002) untuk menggunakan karyawan tetap sebagai sampel 

penelitian. 

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 

132 responden, dengan komposisi tersaji dalam tabel III.1 sebagai berikut : 

TABEL III.1 
JUMLAH KARYAWAN TETAP TIAP BAGIAN 
PT.TIRTAMAS MEGAH TAHUN 2006 

 
Nama Bagian Jumlah 

Karyawan Tetap 
Bagian Produksi 34 orang 
Bagian Teknik 26 orang 
Bagian Quality Control 3 orang 
Bagian Personalia  3 orang 
Bagian Umum 5 orang 
Bagian Satpam 11 orang 
Bagian Ekspedisi 30 orang 
Bagian Gudang Jadi 6 orang 
Bagian Gudang Baku 8 orang 
Bagian Sparepart  3 orang 
Bagian Accounting 3 orang 

JUMLAH 132 orang 
 Sumber : PT. Tirtamas Megah, 2006 

3.  Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan 

metode Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah pengambilan 

sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan perorangan atau 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 32 

pertimbangan peneliti (Sudjana, 1989:45). Penelitian ini mengambil 

sampel karyawan tetap dengan pertimbangan bahwa karyawan tetap 

dimungkinkan lebih mengenal secara mendalam pekerjaan mereka. 

Karyawan tetap juga berencana untuk bertahan dengan pekerjaannya 

itu. Karyawan tetap akan mempunyai cukup waktu untuk mengenali lebih 

mendalam tentang situasi dan kondisi di dalam perusahaan. Ashfort dan 

Humprey (dalam Cote dan Morgan, 2002) menyatakan suatu teori bahwa 

pengaturan emosi membawa pada hasil yang lebih positif untuk karyawan 

yang mengenal betul peran pekerjaan mereka. 

C. Definisi Operasional 

1.  Variabel Prediktor 

Menurut Sekaran (2003:145), variabel prediktor merupakan variabel 

yang variasi nilainya mempengaruhi variasi nilai variabel yang lain 

(variabel kriteria). Variable prediktor dalam penelitian ini adalah 

pengaturan emosi yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu penguatan 

emosi menyenangkan dan penekanan emosi tidak menyenangkan. 

Pengaturan emosi merupakan proses yang mana individu dipengaruhi oleh 

emosi yang mereka alami, ketika mereka mengalaminya, dan bagaimana 

mereka mengalami dan mengekspresikan emosi tersebut. Penguatan emosi 

menyenangkan merujuk pada berpura-pura atau melebih-lebihkan 

tampilan emosi menyenangkan yang sama sekali tidak dialami atau 

mengalami pada level rendah. Penekanan emosi tidak menyenangkan 

merujuk pada menyembunyikan tampilan emosi tidak menyenangkan yang 

sebenarnya dialami. 
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2.  Variabel Kriteria 

Menurut Runkel dan McGrath dalam Schmitt dan Klimoski 

(1991:158) variabel kriteria adalah variabel yang diharapkan oleh peneliti 

untuk diprediksi atau untuk dipelajari. Variabel kriteria merujuk pada 

variabel dependen. Dalam hal desain penelitian, variabel kriteria merujuk 

pada variabel yang diobservasi atau diukur  

Variabel kriteria dalam penelitian ini adalah keinginan untuk keluar 

(intention to quit). Keinginan untuk keluar mengacu pada hasil evaluasi 

individu mengenai kelanjutan hubungan dengan organisasi dan belum 

diwujudkan dalam bentuk tindakan pasti untuk meninggalkan organisasi. 

3.  Variabel Pemediasi 

Menurut Ghozali (2002:104) variabel pemediasi adalah variabel 

antara yang fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen 

dan dependen. Variabel pemediasi adalah variabel ketiga yang 

menyediakan interpretasi yang lebih jelas tentang hubungan antara dua 

variabel. Variabel pemediasi dalam penelitian ini adalah kepuasan kerja. 

Kepuasan kerja karyawan merupakan hasil persepsi karyawan tentang 

bagaimana pekerjaan mereka dapat memberikan sesuatu yang dianggap 

penting. 

D. Pengukuran Variabel 

1.  Variabel pengaturan emosi, yaitu penguatan emosi menyenangkan dan 

penekanan emosi tidak menyenangkan  

Pengukuran pengaturan emosi terdiri dari empat belas butir 

pertanyaan dengan lima rentang pilihan jawaban yang menggunakan skala 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 34 

Likert. Butir-butir pertanyaan tersebut merupakan instrumen yang 

dimodifikasi dari Glomb dan Tews (2004) 

2.  Variabel kepuasan kerja 

Pengukuran kepuasan kerja terdiri dari empat belas butir pertanyaan 

dengan lima rentang pilihan jawaban menggunakan skala Likert. Butir-

butir pertanyaan ini merupakan instrumen modifikasi dari Spector (1994). 

3.  Variabel Intention to Quit 

Pengukuran intention to quit terdiri dari lima butir pertanyaan 

dengan lima rentang pilihan jawaban yang menggunakan skala Likert. 

Butir-butir pertanyaan tersebut merupakan butir-butir pengukuran turnover 

cognition dalam penelitian yang dilakukan Bozeman dan Perrewe (2001). 

4.  Pengukuran Skala Likert 

Skala Likert digunakan dalam mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial 

(Sugiyono, 2001:86). Rentang pilihan tanggapan yang menggunakan skala 

Likert dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengukur variabel Pengaturan Emosi (penguatan emosi 

menyenangkan dan penekanan emosi tidak menyenangkan) : 

1 = Tidak pernah 

2 = Jarang dalam satu bulan 

3 = Jarang dalam satu minggu 

4 = Jarang tiap harinya  

5 = Sering tiap harinya  

b. Untuk mengukur variabel Kepuasan Kerja dan Keinginan Untuk Keluar: 
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1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 = Tidak Setuju (TS) 

3 = Ragu-Ragu (RR) 

4 = Setuju (S) 

5 = Sangat Setuju (SS) 

 

Beberapa pertanyaan dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan 

yang mempunyai nilai berkebalikan yang biasa disebut dengan istilah 

Reverse Scored. Butir-butir pertanyaan yang menggunakan Reverse 

Scored dalam penelitian ini adalah butir pertanyaan nomor 3, 4, dan 5 

untuk pengukuran Intention to Quit. Adapun skala Likert yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1 = Sangat Setuju (SS) 

2 = Setuju (S) 

3 = Ragu-Ragu (RR) 

4 = Tidak Setuju (TS) 

5 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

E. Sumber Data 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari obyek penelitian di 

lapangan yang dalam hal ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner 

dan wawancara kepada responden. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber 

literatur, artikel, dan data-data lain yang dianggap relevan. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknis pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan  kepada responden untuk 

dijawab. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara penanya dan 

sumbernya (penjawab). Wawancara ini dimaksudkan untuk dapat 

memperoleh informasi-informasi penting dari responden yang tidak 

ditanyakan di dalam kuesioner. 

3. Studi Kepustakaan 

Metode ini digunakan untuk memperoleh landasan teori yang 

memadai dan dipergunakan untuk menentukan variabel-variabel yang 

diukur dan menganalisis hasil-hasil penelitian sebelumnya (review) yang 

memiliki hubungan dengan penelitian ini. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

Menurut Nawawi dan Martini (1994 : 73) metode deskriptif dapat 

diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat 

sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. 

2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a.  Uji Validitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu 

mengukur apa yang ingin diukur (Singarimbun dan Efendi, 1995:124). 
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Dengan menggunakan instrumen penelitian yang memiliki validitas 

tinggi, maka hasil penelitian akan mampu menjelaskan masalah 

penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian 

ini, uji validitas dilakukan dengan menggunakan confirmatory factor 

analysis melalui program SPSS. 

b.  Uji  Reliabilitas 

Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya  hanya apabila dalam 

beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok objek yang 

sama diperoleh hasil yang relatif sama (Azwar, 1997 : 4). Dalam 

penelitian ini, uji reliabilitas  dilakukan dengan teknik cronbach alpha 

menggunakan program SPSS. 

3. Pengujian Hipotesis Penelitian 

Untuk menguji pengaruh penguatan emosi menyenangkan dan 

penekanan emosi tidak menyenangkan pada keinginan untuk keluar 

dengan melibatkan variabel mediasi kepuasan kerja, maka digunakan Path 

Analysis dengan regresi liner sederhana dan regresi berganda. 

1)  Regresi linear sederhana   

Y = a + bX + e 

2) Regresi berganda 

Y = ß0 + ß1X + ß2Z 

Dimana  : 

ß0,a,b = konstanta regresi 

ß1 = koefisien regresi variabel 
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Y = variabel dependen 

X = variabel independen 

Z = variabel pemediasi 

4. Uji t 

Uji t diperlukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Nilai t dapat 

diperoleh dengan rumus : 

 
Sbi
bi

t =  

Dimana : 

Bi  = Koefisien regresi masing-masing variabel 

Sbi = Standar error koefisien masing-masing variabel 

Sedangkan Sbi dapat diperoleh dengan rumus : 

 
å
å*

=
2

122

Xn

X
Sbi

s
 

sedangkan 

 
2

)( 222
2

-

-
= å å*

n

XbiY
s  

Dimana : 

=*2s  estimator dari variance 

n   =  jumlah pengamatan 

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Perusahaan. 
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1. Sejarah Singkat Perusahaan 

Dewasa ini kebutuhan akan air minum yang bersih dan segar semakin 

meningkat. Hal ini disebabkan karena air yang merupakan kebutuhan pokok 

rumah tangga maupun industri telah terkontaminasi, terutama di kota-kota 

besar sudah tidak lagi memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak lagi untuk 

dikonsumsi. 

Air minum dalam kemasan untuk konsumsi telah mengalami 

perkembangan ke arah usaha bisnis dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

masyarakat akan air minum yang praktis dan layak. Maka usaha dalam 

bidang air minum dalam kemasan (AMDK) mengalami perkembangan 

dengan pesat. 

Berpijak pada tren pasar air minum dalam kemasan, maka pada tahun 

1989 didirikan PT. Tirtamas Megah yang berlokasi di Mojokerto. Pada 

mulanya PT. Tirtamas Megah adalah milik Bapak Subiantoro. Namun 

karena dalam perkembangannya mengalami kemunduran akibat persaingan 

pasar yang semakin tajam, maka PT. Tirtamas Megah dijual kepada PT. 

Gudang Garam. PT. Tirtamas Megah kemudian mengalami kemajuan 

setelah dikelola PT. Gudang Garam. Konsekuensinya, perusahaan air 

minum ini memerlukan sumber mata air yang lebih banyak dan lebih baik 

dibandingkan dengan yang ada di Mojokerto. Oleh karena itu, pihak Gudang 

Garam memindahkan pabrik ini ke Desa Sumber Suko, Pandaan, 

Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan pada tahun 1992. 
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Seiring dengan perkembangan yang cukup pesat, maka PT. Tirtamas 

Megah memperluas usahanya dengan membuka cabang di Temanggung dan 

Sukabumi dengan alamat sebagai berikut : 

a. PT. Tirtamas Megah yang berlokasi di Temanggung beralamat di jalan 

raya Pikatan – Mudal, Kecamatan Temanggung, Kabupaten 

Temangggung, Jawa Tengah. 

b. PT. Tirtamas Megah yang berlokasi di Sukabumi beralamat di jalan 

Legas Kampong Asgoro, Desa Nyangkoek, Cicurug, Sukabumi, Jawa 

Barat. 

PT. Tirtamas Megah Temanggung didirikan pada tanggal 17 Januari 

1996. PT. Tirtamas Megah kemudian mulai melakukan proses produksi air 

minum dalam kemasan dengan menggunakan merk dagang TOTAL.  

PT. Tirtamas Megah sudah mendapatkan sertifikat standar Nasional 

Indonesia untuk,hasil produksinya dari Pusat Standarisasi Nasional dan MD 

(Minuman Dalam Negeri) dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 

Hal ini menunjukkan bahwa mutu dari hasil produksi PT. Tirtamas Megah 

telah diakui memenuhi standar Nasional untuk produk air minum dalam 

kemasan di Indonesia, dan hal ini memacu PT. Tirtamas Megah untuk terus 

mempertahankan dan meningkatkan mutu hasil produksinya. 

2. Struktur Organisasi Perusahaan 

PT. Tirtamas Megah Temanggung merupakan perusahaan air minum 

dalam kemasan yang bernaung di bawah PT. Gudang Garam Kediri yang 

berstatus Perseroan Terbatas. PT. Tirtamas Megah Temanggung adalah 

perusahaan komersial berorientasi profit, dimana pengelolaan perusahaan 
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merupakan factor penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengelolaan 

perusahaan dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin agar tercapai 

keunggulan kompetitif perusahaan. 

Struktur organisasi PT. Tirtamas Megah Temanggung menggunakan 

struktur organisasi yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Organisasi masih sederhana 

2. Jumlah karyawan belum banyak 

3. Pimpinan dan karyawan saling mengenal 

4. Spesialisasi kerja belum begitu tinggi 

Kelebihan dari struktur organisasi ini adalah : 

1. Kesatuan komando terjamin baik karena pucuk pimpinan berada pada 

satu tangan. 

2. Pengambilan keputusan berjalan cepat karena span of control yang luas. 

3. Arus informasi dan umpan balik berjalan cepat karena rantai komando 

yang pendek dengan birokrasi yang sederhana. 

4. Rasa solidaritas antar karyawan tinggi. 

5. Kelompok-kelompok informal berperan sama kuatnya dengan 

kelompok-kelompok formal. 

PT. Tirtamas Megah Temanggung dipimpin oleh seorang Direktur 

yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa Manajer. Direktur 

sebagai pimpinan tertinggi berfungsi memimpin dan mengawasi seluruh 

aktivitas perusahaan. Sedangkan manajer membawahi unit kerja perusahaan 

yang terdiri dari bagian produksi, bagian personalia dan umum, bagian 

logistik, serta bagian keuangan. 
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3. Ketenagakerjaan 

Tenaga kerja di PT. Tirtamas Megah Temanggung dalam 

kedudukannya dibedakan menjadi dua golongan, yaitu karyawan tetap yang 

berjumlah 132 orang dan karyawan kontrak sejumlah120 orang. Karyawan 

tetap adalah karyawan yang bekerja secara penuh di perusahaan, sementara 

karyawan kontrak adalah karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan di 

saat-saat tertentu sesuai kebutuhan perusahaan dengan sistem kontrak. 

Hari kerja normal karyawan PT. Tirtamas Megah Temanggung adalah 

hari Senin sampai dengan Sabtu. Jam kerja mulai dari pukul 08.00 sampai 

dengan 16.00 WIB, termasuk istirahat 60 menit. Pabrik tidak berproduksi 

pada hari minggu. Selain jam kerja normal, terdapat pula jam kerja 

berdasarkan dinas kontinyu. Keterangan mengenai jam kerja karyawan 

diperlihatkan pada table IV.1. 

TABEL IV.1 

JAM KERJA KARYAWAN 

PT. TIRTAMAS MEGAH TEMANGGUNG 

 

Jenis Kerja Jam Kerja Keterangan 

Normal 08.00 – 16.00 WIB Senin s.d. Sabtu  

Kontinyu Shift I   08.00–16.00 WIB 

Shift II  16.00–24.00 WIB 

Shift III 24.00–08.00 WIB 

Senin s.d. Sabtu  

Sumber : PT. Tirtamas Megah, 2006 

4. Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan 

Perusahaan perlu memperhatikan kesejahteraan karyawan karena 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan, komitmen karyawan 
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terhadap perusahaan dan keinginan karyawan untuk pindah dari perusahaan. 

Kesejahteraan karyawan juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan 

mendukung semangat kerja karyawan yang akan bermuara pada 

keterjaminan kelangsungan hidup perusahaan. 

Proses pengolahan air minum dalam kemasan ini sebagian masih 

menggunakan tenaga manusia, yaitu dari proses penyortiran gallon, 

pengepakan cup dalam dus, uji mikrobiologi dan pemindahanan hasil 

produksi ke dalam mobil pengangkut untuk didistribusikan. 

Adapun fasilitas yang diberikan oleh PT. Tirtamas Megah 

Temanggung untuk kesejahteraan karyawan antara lain : 

1. Gaji dan upah karyawan di atas UMK.  Upah Minimum Kabupaten 

(UMK) Temanggung sebesar Rp. 450.000,00 

2.  Karyawan diberi seragam kerja. 

3. Semua karyawan diikutkan program asuransi JAMSOSTEK. 

4.  Mendapat biaya pengobatan jika mengalami kecelakaan di pabrik. 

5. Karyawan diperbolehkan mengambil cuti, yaitu 12 hari dalam satu 

tahun. Untuk karyawati berhak mengambil cuti haid selama 2 hari 

pertama, cuti hamil, dan cuti keguguran. 

6. Selain gaji pokok, karyawan juga diberikan upah lembur,  tunjangan 

kesejahteraan, dan uang masa kerja. 

7. Karyawan mendapat bantuan duka cita ,pernikahan ,dan kelahiran. 

8. Karyawan diperbolehkan ijin pada saat bekerja maksimal 2 jam untuk 

keperluan penting 
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B. Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah karyawan tetap PT. Tirtamas 

Megah. Peneliti memberikan kuesioner untuk diisi oleh responden sebanyak 

132 kuesioner, sesuai denganh jumlah karyawan tetap PT. Tirtamas Megah. 

Kuesioner tersebut dapat dibawa pulang oleh responden sehingga tidak 

menyita waktu kerja. Pemberian jangka waktu pengisian kuesioner selama 1 

minggu. Namun dalam pelaksanaan pengumpulan kuesioner, peneliti 

membutuhkan waktu 2 minggu dikarenakan adanya kesibukan pada 

beberapa bagian. Responden yang mengembalikan kuesioner kepada 

peneliti sebanyak 87 responden (respon rate 65,9%), sisanya 45 tidak dapat 

dihubungi dan atau tidak mengembalikan kuesioner dengan lengkap 

sehingga dinyatakan gugur. Adapun distribusi frekuensinya adalah sebagai 

berikut : 

a. Distribusi Responden Menurut Bidang Kerja 

TABEL IV.2 
DISTRIBUSI RESPONDEN MENURUT BIDANG KERJA 

 
No. Nama Bagian Jumlah Persentase 
1 Produksi 24 orang 26,96% 
2 Teknik 10 orang 11,24% 
3 Quality Control 2 orang 2,25% 
4 Personalia  1 orang 1,13% 
5 Umum 4 orang 4,49% 
6 Satpam 11 orang 12,37% 
7 Ekspedisi 18 orang 22,46% 
8 Gudang Jadi 4 orang 4,49% 
9 Gudang Baku 8 orang 8,98% 
10 Sparepart 2 orang 2,25% 
11 Accounting 3 orang 3,38% 

 Jumlah 87 orang 100% 
 Sumber : Hasil penyebaran kuesioner, 2006 
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Berdasarkan tabel IV.2 di atas dapat diketahui bahwa responden 

yang bekerja pada bagian Produksi sejumlah 24 orang (26,96%). 

Responden yang bekerja pada bagian Teknik sejumlah 10 orang (11,24). 

Responden yang bekerja pada bagian Quality Control sejumlah 2 orang 

(2,25%). Responden yang bekerja pada bagian Personalia sejumlah 1 

orang (1,13%). Responden yang bekerja pada bagian Umum sejumlah 4 

orang (4,49%). Responden yang bekerja pada bagian Satpam sejumlah 11 

orang (12,37%). Responden yang bekerja pada bagian Ekspedisi sejumlah 

18 orang (22,46%). Responden yang bekerja pada bagian Gudang Jadi 

sejumlah 4 orang (4,49%). Responden yang bekerja pada bagian Gudang 

Baku sejumlah 8 orang (8,98%). Responden yang bekerja pada bagian 

Sparepart sejumlah 2 orang (2,25%). Responden yang bekerja pada 

bagian Accounting sejumlah 3 orang (3,38%). 

b. Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin 

TABEL IV.3 

DISTRIBUSI RESPONDEN MENURUT JENIS KELAMIN 
 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase 
1. Pria 83 orang 95,40% 
2. Wanita  4 orang 4,60% 
 Jumlah  87 orang 100 % 

 Sumber : Hasil penyebaran kuesioner, 2006 

Berdasarkan tabel IV.3 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar 
responden berjenis kelamin pria, yaitu sejumlah 85 orang (95,51%). 
Sedangkan responden yang berjenis kelamin wanita sebanyak 4 orang 
(4,49%). 

Hal ini dikarenakan jenis pekerjaan yang dilakukan responden lebih 

banyak menekankan pada teknis, produksi dan distribusi yang mayoritas 
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lebih sesuai bila  dikerjakan oleh karyawan berjenis kelamin laki-laki. 

Hanya pada beberapa bagian seperti bagian administrasi dan akuntansi 

saja yang karyawannya berjenis kelamin perempuan. 

c. Distribusi Responden Menurut Usia 

TABEL IV.4 

DISTRIBUSI RESPONDEN MENURUT USIA 
No. Usia  Jumlah Persentase 
1. < 20 tahun 1 orang 1.15 % 
2. 21 – 40 tahun 70 orang 80,46 % 
3. > 40 tahun 16 orang 18,39 % 
 Jumlah  87 orang 100 % 

 Sumber : Hasil penyebaran kuesioner, 2006 

Berdasarkan tabel IV.4 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden berusia antara 21 – 40 tahun, yaitu sejumlah 70 orang 

(80,46%). Sedangkan responden yang berusia lebih dari 40 tahun 

sejumlah 16 orang. Responden yang berusia kurang dari 20 tahun hanya 

sejumlah 1 orang (1,15%). 

Keterangan diatas bermakna bahwa mayoritas responden berada 

pada usia produktif. Hal ini menguntungkan organisasi karena sebagian 

besar karyawannya berada pada usia produktif yang akan berdampak pada 

kinerja yang optimal dari karyawannya. 

d. Distribusi Responden Menurut Masa Kerja 

TABEL IV.5 

DISTRIBUSI RESPONDEN MENURUT MASA KERJA 
 

No. Masa Kerja Jumlah Persentase 
1. < 2 tahun  3 orang 3,45 % 
2. > 2 – 4 tahun 9 orang 10,34 % 
3. > 4 – 6 tahun 11 orang 12,64 % 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 47 

4. > 6 – 8 tahun 7 orang 8,05 % 
5. > 8 – 10 tahun 57 orang 65,52 % 
 Jumlah  87 orang 100 % 

 Sumber : Hasil penyebaran kuesioner, 2006 

Berdasarkan tabel IV.5 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar 

masa kerja responden antara 8 – 10 tahun, yaitu sejumlah  57 orang 

(65,52%). Sedangkan responden yang bermasa kerja 6 – 8 tahun sejumlah  

7 orang. Responden yang bermasa kerja 4 – 6 tahun sejumlah 11 orang 

(12,64%). Responden yang bermasa kerja 2 – 4 tahun sejumlah 9 orang 

(10,34%). Responden yang bermasa kerja kurang dari 2 tahun sejumlah 3 

orang (3,45%). 

Sebagian besar responden bermasa kerja cukup lama, yakni 8 – 10 

tahun. Ini terkait dengan keamanan status pegawai tetap yang diberikan 

perusahaan pada karyawan PT. Tirtamas Megah sehingga membuat 

karyawan PT. Tirtamas Megah bertahan pada pekerjaannya yang 

sekarang. 

e. Distribusi Responden Menurut Penghasilan Tiap Bulan 

TABEL IV.6 

DISTRIBUSI RESPONDEN MENURUT PENGHASILAN 
TIAP BULAN 

 
No. Penghasilan/Bulan Jumlah Persentase 
1. < Rp 450.000  3 orang 3,45 % 
2. > Rp 450.000 – Rp 900.000 81 orang 93,10 % 
3. > Rp 900.000 – Rp 1.350.000 2 orang 2,30 % 
4. > Rp 1.350.000 1 orang 1,15 % 
 Jumlah  87 orang 100 % 

 Sumber : Hasil penyebaran kuesioner, 2006 
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Berdasarkan tabel IV.6 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar 

penghasilan tiap bulan responden antara Rp 450.000 – Rp 900.000, yaitu 

sejumlah  81 orang (93,10%). Sedangkan responden yang berpenghasilan 

tiap bulan Rp 900.000 – Rp 1.350.000 sejumlah  2 orang. Responden 

yang berpenghasilan tiap bulan lebih dari Rp 1.350.000 sejumlah 1 orang 

(1.15%).Responden yang berpenghasilan tiap bulan kurang dari 

Rp450.000 sejumlah 3 orang (3,45%). Sebagian besar penghasilan tiap 

bulan responden antara Rp 450.000 – Rp 900.000, yaitu berada pada 

tingkat menengah. Hal ini dikarenakan mayoritas responden bekerja pada 

level pekerja biasa, bukan pada level supervisor maupun manajer. 

2. Analisis Deskriptif Tanggapan Responden 

Menurut Djarwanto (2001: 54), untuk menentukan interval klas 

dalam analisis deskriptif tentang distribusi tanggapan responden digunakan 

perhitungan interval klas sebagai berikut : 

Skor tertinggi – Skor terendah 
     Jumlah interval klas 

a. Distribusi Responden Menurut Tingkat Keseringan Menekan 

Tampilan Emosi yang Tidak Menyenangkan 

Dalam melakukan analisis deskriptif tanggapan responden 

menurut tingkat keseringan menekan tampilan emosi yang tidak 

menyenangkan digunakan perhitungan interval klas sebagai berikut : 

50 – 10  = 40 = 13 
  3            3 

Maka interval klasnya adalah seperti terlihat dalam tabel IV.7 
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TABEL IV.7 
DISTRIBUSI RESPONDEN MENURUT TINGKAT 

KESERINGAN MENEKAN TAMPILAN EMOSI YANG TIDAK 
MENYENANGKAN 

 
No. 

Skor 
Keterangan Jumlah Persentase 

1. 10 – 23 Jarang 39 orang 44,83 % 
2. 24 – 37 Sedang 33 orang 37,93 % 
3. 38 - 50 Sering 15 orang 17,24 % 
 Jumlah  87 orang 100 % 

 Sumber : Hasil penyebaran kuesioner, 2006 

Berdasarkan tabel IV.7 di atas dapat diketahui bahwa sebagian 

besar responden jarang menekan emosi yang tidak menyenangkan, 

yaitu sejumlah  39 orang (44,83%). Responden yang intensitas 

menekan emosi tidak menyenangkannya sedang sejumlah orang 33 

orang (37,93%). Sedangkan responden yang sering menekan emosi 

yang tidak menyenangkan sejumlah 15 orang (17,24%). 

Berdasarkan hasil dari data yang diolah, karyawan PT. Tirtamas 

megah cenderung jarang menekan tampilan emosi tidak menyenangkan 

yang sebenarnya dialaminya. 

b. Distribusi Responden Menurut Tingkat Keseringan Memperkuat 

Tampilan Emosi yang Menyenangkan 

Dalam melakukan analisis deskriptif tanggapan responden 

menurut tingkat keseringan memperkuat tampilan emosi yang 

menyenangkan digunakan perhitungan interval klas sebagai berikut : 

20 – 4  = 16 = 5 
       3       3 

Maka interval klasnya adalah seperti terlihat dalam tabel IV.8 
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TABEL IV.8 
DISTRIBUSI RESPONDEN MENURUT TINGKAT 

KESERINGAN MEMPERKUAT TAMPILAN EMOSI YANG 
MENYENANGKAN 

 
No. 

Skor 
Keterangan Jumlah Persentase 

1. 4 – 9 Jarang 21 orang 24,14 % 
2. 10 – 15 Sedang 21 orang 24,14 % 
3. 16 - 20 Sering 45 orang 51,72 % 
 Jumlah  87 orang 100 % 

 Sumber : Hasil penyebaran kuesioner, 2006 

Berdasarkan tabel IV.8 diatas dapat diketahui bahwa sebagian 

besar responden sering menampilkan emosi yang menyenangkan, yaitu 

sejumlah  45 orang (51,72%). Responden yang intensitas menampilkan 

emosi menyenangkannya sedang sejumlah orang 21 orang (24,14%). 

Sedangkan responden yang jarang menampilkan emosi yang 

menyenangkan sejumlah 21 orang (24,14%). 

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa karyawan PT. 

Tirtamas Megah cenderung sering memperkuat tampilan emosi 

menyenangkan yang dialami. Penguatan tampilan emosi menyenangkan 

lebih sering terjadi daripada penekanan tampilan emosi tidak 

menyenangkan. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Cote dan Morgan (2002) yang mengemukakan bahwa penguatan emosi 

senang lebih sering terjadi daripada penekanan emosi tidak senang. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa ada perbedaan tingkat 

keseringan menguatkan tampilan emosi menyenangkan maupun 

menekan tampilan emosi tidak menyenangkan. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian Glomb dan Tews (2004), bahwa terdapat 
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perbedaan frekuensi dalam mengekspresikan emosi yang sebenarnya 

dengan berpura-pura mengekspresikan emosi positif dan negatif. 

c.  Distribusi Responden Menurut Tingkat Kepuasan Kerja 

Dalam melakukan analisis deskriptif tentang tanggapan responden 

menurut tingkat kepuasan kerja digunakan perhitungan interval klas 

sebagai berikut : 

62 – 18  = 44 = 14 
 3         3 

Maka interval klasnya adalah seperti terlihat dalam tabel IV.9 

 
TABEL IV.9 

DISTRIBUSI RESPONDEN MENURUT TINGKAT 
KEPUASAN KERJA  

 
No. 

Skor 
Keterangan Jumlah Persentase 

1. 18 – 32 Rendah 8 orang 9,20 % 
2. 33 – 47  Sedang 35 orang 40,23 % 
3. 48 – 62 Tinggi 44 orang 50,57 % 
 Jumlah  87 orang 100 % 

 Sumber : Hasil penyebaran kuesioner, 2006 

Berdasarkan tabel IV.9 diatas dapat diketahui bahwa sebagian 

besar responden mempunyai kepuasan kerja yang tinggi, yaitu sejumlah  

44 orang (50,57%). Responden yang kepuasan kerjanya sedang 

sejumlah 35 orang (40,23%). Sedangkan responden yang kepuasan 

kerjanya rendah sejumlah 8 orang (9,20%). 

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa kepuasan kerja 

karyawan PT. Tirtamas Megah cenderung tinggi. Sehingga secara 

umum, karyawan PT. Tirtamas Megah memandang bahwa pekerjaan 

mereka telah memberikan sesuatu yang mereka anggap penting. 
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d.  Distribusi Responden Menurut Tingkat Keinginan Untuk Keluar 

Dalam melakukan analisis deskriptif tentang tanggapan responden 

menurut tingkat keinginan untuk keluar dari perusahaan digunakan 

perhitungan interval klas sebagai berikut : 

21 – 6  = 15 = 5 
 3       3 

Maka interval klasnya adalah seperti terlihat dalam tabel 

IV.10 

 
 
 
 
 
 

TABEL IV.10 

Distribusi Responden Menurut Tingkat 
KEINGINAN UNTUK KELUAR DARI PERUSAHAAN 

 
No. Skor Keterangan Jumlah Persentase 
1. 6 – 11 Rendah 32 orang 36,78 % 
2. 12 – 17  Sedang 40 orang 45,98 % 
3. 18 – 21 Tinggi 15 orang 17,24 % 
 Jumlah  87 orang 100 % 

 Sumber : Hasil penyebaran kuesioner, 2006 

Berdasarkan tabel IV.10 diatas dapat diketahui bahwa sebagian 

besar responden mempunyai keinginan untuk keluar dari perusahaan 

yang sedang, yaitu sejumlah  40 orang (45,98%). Responden yang 

keinginan untuk keluarnya rendah sejumlah 32 orang (36,78%). 

Sedangkan responden yang keinginan untuk keluarnya tinggi sejumlah 

15 orang (17,24%). 
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Tingkat keinginan untuk keluar dari perusahaan pada karyawan 

PT. Tirtamas Megah berada pada level sedang. Hal ini berarti karyawan 

cenderung ingin bertahan dengan pekerjaan mereka saat ini, namun 

tidak menutup kemungkinan tingkat keinginan untuk keluar karyawan 

meningkat ketika perusahaan tidak mampu memelihara kepuasan kerja 

karyawannya.  

3. Uji Instrumen Pengukuran 

a. Uji Validitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu 

mengukur apa yang ingin diukur (Singarimbun dan Efendi, 1995:124). 

Dengan menggunakan instrumen penelitian yang memiliki validitas 

tinggi, maka hasil penelitian akan mampu menjelaskan masalah 

penelitian sesuai keadaan yang sebenarnya. Uji validitas dilakukan 

menggunakan Analisis Faktor dengan bantuan program SPSS 12.0. 

Untuk dapat dilakukan analisis faktor maka harus dipenuhi syarat 
yaitu KMO > 0,5 dan atau Bartlett’s Test memiliki signifikansi 0,000. 
Analsis Faktor digunakan dalam penelitian untuk mengetahui validitas 
instrumen penelitian, yaitu dengan melihat factor loading-nya. Menurut 
Ferdinand (2002:131), pedoman umum untuk analisis atas signifikasi, 
dibutuhkan factor loading > 0,4. Selain itu juga dapat dinilai dengan 
melihat Measure of Sampling Adequacy (MSA) dalam Anti Image 
Matrice (bagian anti images correlation diagonal ke bawah yang 
bertanda “a”) dari masing-masing item pertanyaan, yakni > 0,5. 

1) Analisis Faktor Variabel Penekanan emosi tidak menyenangkan 

Dari hasil analisis faktor variable Penekanan emosi tidak 
menyenangkan diperoleh nilai KMO sebesar 0,843 dengan 
signifikansi Bartlett’s Test of Sphericity sebesar 0,000. Besarnya MSA 
serta besarnya factor loading terdapat dalam tabel IV11.  

TABEL IV.11 

HASIL UJI ANALISIS FAKTOR PENEKANAN EMOSI TIDAK 
MENYENANGKAN 
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Item MSA Factor Loading Keterangan 

SUE1  0,879 0,749 Valid 

SUE2 0,816 0,887 Valid 

SUE3 0,769 0,831 Valid 

SUE4 0,891 0,765 Valid 

SUE5 0,836 0,812 Valid 

SUE6 0,917 0,797 Valid 

SUE7 0,715 0,588 Valid 

SUE8 0,812 0,541 Valid 

SUE9 0,864 0,803 Valid 

SUE10 0,912 0,814 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2006 

Semua item pertanyaan memiliki factor loading > 0,4 dan MSA 
> 0,5 sehingga semua item dalam variable tersebut dinyatakan valid 
dan dapat dianalisis lebih lanjut. 

2) Analisis Faktor Variabel Penguatan emosi menyenangkan 

Dari hasil analisis faktor variable Penguatan emosi menyenangkan 
diperoleh nilai KMO sebesar 0,752 dengan signifikansi Bartlett’s Test 
of Sphericity sebesar 0,000. Besarnya MSA dari tiap item pertanyaan 
serta besarnya factor loading terdapat dalam tabel IV.12.  

TABEL IV.12 

HASIL UJI ANALISIS FAKTOR PENGUATAN EMOSI 
MENYENANGKAN 

 

Item MSA Factor Loading Keterangan 

APE1 0,755 0,921 Valid 

APE2 0,730 0,919 Valid 

APE3 0,763 0,918 Valid 

APE4 0,763 0,896 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2006 

Semua item pertanyaan memiliki factor loading > 0,4 dan MSA 
> 0,5 sehingga semua item dalam variable tersebut dinyatakan valid 
dan dapat dianalisis lebih lanjut. 

3) Analisis Faktor Variabel Kepuasan Kerja 

Dari hasil analisis faktor variable Kepuasan Kerja diperoleh 
nilai KMO sebesar 0,800 dengan signifikansi Bartlett’s Test of 
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Sphericity sebesar 0,000. Besarnya MSA dari tiap item pertanyaan 
serta besarnya factor loading terdapat dalam tabel IV.13. 

 

  

TABEL IV.13 

HASIL UJI ANALISIS FAKTOR KEPUASAN KERJA 

 

Item MSA Factor Loading Keterangan 

KP1 0,849 0,755 Valid 

KP2 0,693 0,495 Valid 

KP3 0,825 0,612 Valid 

KP4 0,723 0,449 Valid 

KP5 0,771 0,599 Valid 

KP6 0,759 0,587 Valid 

KP7 0,859 0,742 Valid 

KP8 0,855 0,713 Valid 

KP9 0,708 0,567 Valid 

KP10 0,831 0,718 Valid 

KP11 0,853 0,822 Valid 

KP12 0,739 0,678 Valid 

KP13 0,895 0,665 Valid 

KP14 0,754 0,531 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2006 

Semua item pertanyaan memiliki factor loading > 0,4 dan MSA 
> 0,5 sehingga semua item dalam variable tersebut dinyatakan valid 
dan dapat dianalisis lebih lanjut. 

4) Analisis Faktor Variabel Keinginan Untuk Keluar 

Dari hasil analisis faktor variable Keinginan Untuk Keluar 
diperoleh nilai KMO sebesar 0,640 dengan signifikansi Bartlett’s Test 
of Sphericity sebesar 0,000. Besarnya MSA dari tiap item pertanyaan 
serta besarnya factor loading terdapat dalam tabel IV.14.  

TABEL IV.14 

HASIL UJI ANALISIS FAKTOR KEINGINAN UNTUK 
KELUAR 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 56 

Item MSA Factor Loading Keterangan 

KK1 0,554 0,623 Valid 

KK2 0,536 0,592 Valid 

KK3 0,722 0,858 Valid 

KK4 0,744 0,668 Valid 

KK5 0,705 0,755 Valid  

Sumber : Data primer yang diolah, 2006 

Semua item pertanyaan memiliki factor loading > 0,4 dan MSA 
> 0,5 sehingga semua item dalam variable tersebut dinyatakan valid 
dan dapat dianalisis lebih lanjut. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan agar kita dapat mengetahui sejauh mana 
konsistensi item-item pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan. 
Semakin tinggi tingkat reliabilitas suatu alat ukur, maka semakin stabil 
alat tersebut mengukur suatu gejala (Sekaran, 2000:206). Konsisten atau 
tidaknya setiap item pertanyaan dapat dilihat dari Cronbach Alpha-nya. 
Cronbach Alpha dipilih karena merupakan teknik pengujian reliabilitas 
yang paling sering digunakan dan menunjukkan indeks konsistensi yang 
cukup sempurna. Nilai alpha antara 0,8 sampai 1,0 dikategorikan 
reliabilitasnya baik, nilai alpha antara 0,6 sampai 0,8 dikategorikan 
reliabilitasnya dapat diterima dan jika nilai alpha kurang dari 0,6 
dikategorikan reliabilitasnya kurang baik (Sekaran, 2000:312). 

Dari hasil pengujian reliabilitas variabel dengan menggunakan 
bantuan SPSS 12.0 didapatkan nilai Cronbach Alpha masing-masing 
variabel sebagai berikut. 

TABEL IV.15 

HASIL PERHITUNGAN RELIABILITAS 

 

Variabel Alpha Cronbach Keterangan 

Penekanan emosi tidak 
menyenangkan 

0,9190 Baik 

Penguatan emosi 
menyenangkan 

0,9334 Baik  

Kepuasan Kerja 0,8903 Baik 

Keinginan untuk keluar 0,7412 Dapat 
diterima 

Sumber : Data primer yang diolah, 2006 

Hasil uji reliabilitas variabel Penekanan emosi tidak 
menyenangkan menunjukkan angka 0,9190 yang termasuk dalam 
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kategori baik reliabilitasnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
instrumen untuk variabel Penekanan emosi tidak menyenangkan 
mempunyai konsistensi yang baik. 

Hasil uji reliabilitas variabel Penguatan emosi menyenangkan 
menunjukkan angka 0,9334 yang termasuk dalam kategori baik 
reliabilitasnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen 
untuk variabel Penguatan emosi menyenangkan mempunyai konsistensi 
yang baik. 

Hasil uji reliabilitas variabel Kepuasan Kerja menunjukkan angka 
0,8903 yang termasuk dalam kategori baik reliabilitasnya. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen untuk variabel Kepuasan 
Kerja mempunyai konsistensi yang baik. 

Hasil uji reliabilitas variabel Keinginan untuk keluar menunjukkan 
angka 0,7412 yang termasuk dalam kategori dapat diterima 
reliabilitasnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen 
untuk variabel Keinginan untuk keluar mempunyai konsistensi yang 
cukup. 

4. Analisis Hipotesis 

Untuk menguji keenam hipotesis dalam penelitian ini digunakan path 
analysis. Path Analysis ini menggunakan regresi sederhana dan regresi 
berganda dengan persamaan model sebagai berikut : 

Y = ß0 + ß1X 

Y = ß0 + ß1X + ß2Z 

ß0 = konstanta regresi 

ß1 = koefisien regresi variabel 

Y = variabel dependen 

X = variabel independen 

Z = variabel pemediasi 

Berdasarkan model penelitian dan hipotesis yang diajukan, maka dapat 

digambarkan model analisis jalur sebagai berikut : 

 

Pengaturan Emosi 

         

     H2 

Penekanan 
Emosi Tidak 

Menyenangkan 
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 H1 H3  
  
  
 
 H4 H6 
    H5 

   

 
 

GAMBAR IV.2 
MODEL ANALISIS PATH DARI PENELITIAN KEPUASAN KERJA 
SEBAGAI PEMEDIASI PENGARUH PENEKANAN EMOSI TIDAK 

MENYENANGKAN DAN PENGUATAN EMOSI MENYENANGKAN 
PADA KEINGINAN UNTUK KELUAR  

 
Berdasarkan model analisis jalur tersebut dapat disusun enam 

persamaan yang masing-masing mewakili hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini. Teknik analisis ini sama dengan teknik yang dilakukan oleh 

Wu (2005) dalam menguji efek mediasi dalam analisis Path.  

Pada tabel IV.16 dapat dilihat masing-masing persamaan disertai 

standardized beta coefficient, nilai t-statistic dan p-value. 

TABEL IV.16 
UJI REGRESI LINIER SEDERHANA DAN REGRESI BERGANDA 

PENGARUH PENEKANAN EMOSI TIDAK MENYENANGKAN 
DAN PENGUATAN EMOSI MENYENANGKAN PADA KEINGINAN 

UNTUK KELUAR DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI 
PEMEDIASI 

 
No. Hipotesis Persamaan Standardized 

beta 
Coefficients 

t-
statistic 

p-
value 

1 H1 KP = ß0 + ß1 ETM - 0,462 - 4,809 0,000 
2 H2 KK = ß0 + ß1 ETM 0,230 2,180 0,032 
3 H3 KK = ß0 + ß1 ETM 0,028 0,258 0,797 
             + ß2 KP - 0,436 - 3,971 0,000 
4 H4 KP = ß0 + ß1 EM 0,270 2,588 0,11 
5 H5 KK = ß0 + ß1EM - 0,289 - 2,785 0,007 
6 H6 KK = ß0 + ß1EM - 0,181 - 1,822 0,072 
                + ß2 KP - 0,401 -4,035 0,000 

Sumber : Data primer yang diolah, 2006 

Penguatan 
Emosi 

Menyenangkan 

Kepuasan 
Kerja 

Keinginan 
Untuk 
Keluar 
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Hasil regresi linier sederhana untuk menguji hipotesis 1 diperoleh nilai 

standardized beta coefficients sebesar -0,462, yang menunjukkan besarnya 

nilai koefisien pengaruh penekanan emosi tidak menyenangkan pada 

kepuasan kerja. Nilai t-statistic sebesar –4,809 bertanda negatif, yang 

menunjukkan bahwa pengaruh penekanan emosi tidak menyenangkan pada 

kepuasan kerja bersifat negatif. Ini berarti bahwa penekanan emosi tidak 

menyenangkan menurunkan kepuasan kerja.  Hasil regresi linier juga 

menunjukkan tingkat signifikansi 0,000. Dengan demikian pengaruh 

penekanan emosi tidak menyenangkan pada kepuasan kerja tersebut 

signifikan karena signifikansinya jauh dibawah 0,05. Oleh karena itu 

Hipotesis 1 didukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa penekanan emosi 

tidak menyenangkan menurunkan kepuasan kerja. Hasil ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Cote dan Morgan (2002) yang menunjukkan 

bahwa penekanan emosi tidak menyenangkan menurunkan kepuasan kerja. 

Hasil regresi linier sederhana untuk menguji hipotesis 2 diperoleh nilai 

standardized beta coefficients sebesar 0,230, yang menunjukkan besarnya 

nilai koefisien pengaruh penekanan emosi tidak menyenangkan pada 

keinginan untuk keluar. Nilai t-statistic sebesar 2,180 bertanda positif, yang 

menunjukkan bahwa pengaruh penekanan emosi tidak menyenangkan pada 

keinginan untuk keluar bersifat positif. Ini berarti bahwa penekanan emosi 

tidak menyenangkan meningkatkan keinginan untuk keluar.  Hasil regresi 

linier juga menunjukkan tingkat signifikansi 0,032. Dengan demikian 

pengaruh penekanan emosi tidak menyenangkan pada keinginan untuk 

keluar tersebut signifikan karena signifikansinya jauh dibawah 0,05. Oleh 
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karena itu Hipotesis 2 didukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

penekanan emosi tidak menyenangkan meningkatkan keinginan untuk 

keluar. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Cote dan 

Morgan (2002) yang menunjukkan bahwa penekanan emosi tidak 

menyenangkan meningkatkan keinginan untuk keluar. 

Untuk menguji hipotesis 3, yaitu peran kepuasan kerja sebagai variabel 

pemediasi pengaruh penekanan emosi tidak menyenangkan pada  keinginan 

untuk keluar, maka digunakan Path Analysis dengan uji parsial regresi linier 

dan regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa setelah variabel 

kepuasan kerja dimasukkan sebagai variabel pemediasi, maka pengaruh 

langsung variabel penekanan emosi  tidak menyenangkan pada keinginan 

untuk keluar menjadi tidak signifikan. Ini terlihat pada nilai p-value sebesar 

0,797, sehingga jalur pengaruh langsung ini tidak signifikan secara statistik 

karena jauh diatas 0,05. Jalur pengaruh tidak langsung variabel penekanan 

emosi tidak menyenangkan pada keinginan untuk keluar melalui variabel 

kepuasan kerja sebagai pemediasi menunjukkan hasil p-value sebesar 0,000, 

sehingga jalur pengaruh tidak langsung melalui mediasi ini signifikan secara 

statistik karena signifikansinya jauh dibawah 0,05. Oleh karena itu 

Hipotesis 3 didukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh 

penekanan emosi tidak menyenangkan pada keinginan untuk keluar 

dimediasi secara penuh (fully mediated) oleh kepuasan kerja. Hasil ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Cote dan Morgan (2002) yang 

menunjukkan bahwa kepuasan kerja memediasi pengaruh penekanan emosi 

tidak menyenangkan pada keinginan untuk keluar. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 61 

Hasil regresi linier sederhana untuk menguji hipotesis 4 diperoleh nilai 

standardized beta coefficients sebesar 0,270, yang menunjukkan besarnya 

nilai koefisien pengaruh penguatan emosi menyenangkan pada kepuasan 

kerja. Nilai t-statistic sebesar 2,588 bertanda positif, yang menunjukkan 

bahwa pengaruh penguatan emosi menyenangkan pada kepuasan kerja 

bersifat positif. Ini berarti bahwa penguatan emosi menyenangkan 

meningkatkan kepuasan kerja.  Hasil regresi linier juga menunjukkan tingkat 

signifikansi 0,011. Dengan demikian pengaruh penguatan emosi 

menyenangkan pada kepuasan kerja tersebut signifikan karena 

signifikansinya jauh dibawah 0,05. Oleh karena itu Hipotesis 4 didukung, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa penguatan emosi menyenangkan 

meningkatkan kepuasan kerja. Hasil ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Cote dan Morgan (2002) yang menunjukkan bahwa 

penguatan emosi menyenangkan meningkatkankan kepuasan kerja. 

Hasil regresi linier sederhana untuk menguji hipotesis 5 diperoleh nilai 

standardized beta coefficients sebesar -0,289, yang menunjukkan besarnya 

nilai koefisien pengaruh penguatan emosi menyenangkan pada keinginan 

untuk keluar. Nilai t-statistic sebesar -2,785 bertanda negatif, yang 

menunjukkan bahwa pengaruh penguatan emosi menyenangkan pada 

keinginan untuk keluar bersifat negatif. Ini berarti bahwa penguatan emosi 

menyenangkan menurunkan keinginan untuk keluar.  Hasil regresi linier 

juga menunjukkan tingkat signifikansi 0,007. Dengan demikian pengaruh 

penguatan emosi menyenangkan pada keinginan untuk keluar tersebut 

signifikan karena signifikansinya jauh dibawah 0,05. Oleh karena itu 
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Hipotesis 5 didukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa penguatan emosi 

menyenangkan menurunkan keinginan untuk keluar. Hasil ini berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Cote dan Morgan (2002). Hasil pada 

penelitian Cote dan Morgan (2002) menunjukkan bahwa pengaruh 

penguatan emosi menyenangkan pada keinginan untuk keluar diperkirakan 

berarah negatif tetapi tidak signifikan secara statistik. Hal ini dimungkinkan 

karena perbedaan objek penelitian yang digunakan. 

Untuk menguji hipotesis 6, yaitu peran kepuasan kerja sebagai variabel 

pemediasi pengaruh penguatan emosi menyenangkan pada  keinginan untuk 

keluar, maka digunakan Path Analysis dengan uji parsial regresi linier dan 

regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa setelah variabel 

kepuasan kerja dimasukkan sebagai variabel pemediasi, maka pengaruh 

langsung variabel penguatan emosi menyenangkan pada keinginan untuk 

keluar menjadi tidak signifikan. Ini terlihat pada nilai p-value sebesar 0,072, 

sehingga jalur pengaruh langsung ini tidak signifikan secara statistik karena 

jauh diatas 0,05. Jalur pengaruh tidak langsung variabel penguatan emosi 

menyenangkan pada keinginan untuk keluar melalui variabel kepuasan kerja 

sebagai pemediasi menunjukkan hasil p-value sebesar 0,000, sehingga jalur 

pengaruh tidak langsung melalui mediasi ini signifikan secara statistik 

karena signifikansinya jauh dibawah 0,05. Oleh karena itu Hipotesis 6 

didukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh penguatan emosi 

menyenangkan pada keinginan untuk keluar dimediasi secara penuh (fully 

mediated) oleh kepuasan kerja. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Cote dan Morgan (2002). Hasil pada penelitian Cote dan 
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Morgan (2002) menunjukkan bahwa kepuasan kerja tidak memediasi 

pengaruh penguatan emosi menyenangkan pada keinginan untuk keluar. . 

Hal ini dimungkinkan karena perbedaan objek penelitian yang digunakan. 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil analisis penelitian tentang kepuasan kerja sebagai  

pemediasi pengaruh pengaturan emosi pada keinginan untuk keluar dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kesimpulan Analisis Deskriptif 

a. Karyawan PT. Tirtamas megah cenderung jarang menekan tampilan 

emosi tidak menyenangkan yang sebenarnya dialaminya. 

b. Karyawan PT. Tirtamas Megah cenderung sering memperkuat tampilan 

emosi menyenangkan yang dialami 

c. Kepuasan kerja karyawan PT. Tirtamas Megah cenderung tinggi. Secara 

umum, karyawan PT. Tirtamas Megah memandang bahwa pekerjaan 

mereka telah memberikan sesuatu yang mereka anggap penting. 

d. Tingkat keinginan untuk keluar dari perusahaan pada karyawan PT. 

Tirtamas Megah berada pada level sedang. Hal ini berarti karyawan 

cenderung ingin bertahan dengan pekerjaan mereka saat ini, namun tidak 

menutup kemungkinan tingkat keinginan untuk keluar karyawan 
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meningkat ketika perusahaan tidak mampu memelihara kepuasan kerja 

karyawannya.  

2. Kesimpulan Analisis Hipotesis 

1. Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa penekanan emosi tidak 

menyenangkan  menurunkan kepuasan kerja didukung dalam penelitian 

ini. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin sering karyawan 

menekan tampilan emosi tidak menyenangkan di tempat kerja  akan 

menurunkan tingkat kepuasan kerja karyawan. 

2. Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa penekanan emosi tidak 

menyenangkan  meningkatkan keinginan untuk keluar didukung dalam 

penelitian ini. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin sering 

karyawan menekan tampilan emosi tidak menyenangkan di tempat kerja  

akan meningkatkan keinginan karyawan untuk keluar dari pekerjaannya. 

3. Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa pengaruh penekanan emosi tidak 

menyenangkan pada keinginan untuk keluar dimediasi oleh kepuasan 

kerja didukung dalam penelitian ini. Jadi dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kepuasan kerja memediasi penuh (fully mediated) pengaruh 

penekanan emosi tidak menyenangkan pada keinginan untuk keluar. 

4. Hipotesis 4 yang menyatakan bahwa penguatan emosi menyenangkan  

meningkatkankan kepuasan kerja didukung dalam penelitian ini. Jadi 

dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin sering karyawan memperkuat 

tampilan emosi menyenangkan di tempat kerja  akan meningkatkan 

tingkat kepuasan kerja karyawan. 
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5. Hipotesis 5 yang menyatakan bahwa penguatan emosi menyenangkan  

menurunkan keinginan untuk keluar didukung dalam penelitian ini. Jadi 

dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin sering karyawan memperkuat 

tampilan emosi menyenangkan di tempat kerja  akan menurunkan 

keinginan karyawan untuk keluar dari pekerjaannya. 

6. Hipotesis 6 yang menyatakan bahwa pengaruh penguatan emosi 

menyenangkan pada keinginan untuk keluar dimediasi oleh kepuasan 

kerja didukung dalam penelitian ini. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kepuasan kerja memediasi penuh (fully mediated) pengaruh penguatan 

emosi menyenangkan pada keinginan untuk keluar. 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 

memberikan beberapa saran : 

1. Saran bagi obyek penelitian  

a. Karyawan PT. Tirtamas Megah hendaknya mampu meminimalkan 

tingkat keseringan menekan tampilan emosi tidak menyenangkan 

dengan cara menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama 

karyawan maupun dengan atasan serta berusaha meningkatkan 

kemampuan kerja agar sesuai dengan tuntutan pekerjaan, sehingga 

tidak menyebabkan menurunnya kepuasan kerja dan meningkatkan 

keinginan untuk keluar dari pekerjaan. 

b. Karyawan PT. Tirtamas Megah disarankan untuk lebih sering 

menampilkan emosi menyenangkan dengan cara  mempererat 

hubungan baik dan komunikasi dengan rekan sekerja maupun dengan 
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atasan, sehingga dapat menyebabkan meningkatnya kepuasan kerja 

dan menurunnya keinginan untuk keluar dari pekerjaannya. 

c.  PT. Tirtamas Megah diharapkan mampu memelihara kepuasan kerja 

karyawannya dengan memberikan upah yang pantas, fasilitas-fasilitas 

yang memadai, serta suasana kerja yang baik bagi karyawannya 

sehingga karyawan cenderung tidak ingin keluar dari perusahaan.  

2. Saran bagi peneliti selanjutnya 

a. Diharapkan penelitian yang akan datang mampu melakukan penelitian 

secara longitudinal karena pengukuran pengaturan emosi akan lebih 

baik jika dilakukan secara longitudinal. 

b.  Mencoba memasukkan variabel kontrol yaitu usia, jenis kelamin, latar 

belakang etnis, ekspresi emosi, beban kerja karyawan, jam kerja 

karyawan, dan tipe kepribadian karyawan dalam model analisis 

sehingga dapat diketahui dengan lebih mendetail pengaruh variable –

variabel tersebut dalam model analisis.  
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