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ABSTRAK 
 

JOKO SUPRIYONO. Hubungan antara Beban Kerja dengan Kepuasan 

Kerja pada Karyawan PT Shasco, Depok, Indonesia. Skripsi, Jakarta. 

Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Jurusan Ekonomi dan 

Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2014.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara Beban 

Kerja dengan Kepuasan Kerja pada Karyawan PT Shasco. penelitian dilakukan 

selama 5 bulan, terhitung mulai pertengahan Januari 2014 sampai dengan bulan 

Juni tahun 2014. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan 

pendekatan korelasional. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

seluruh karyawan PT Shasco. Sedangkan populasi terjangkaunya adalah karyawan 

pada bagian produksi yang berjumlah 80 orang karyawan. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah teknik acak proporsional Dari jumlah populasi 

terjangkau tersebut diambil sampel sebanyak 65 orang karyawan berdasarkan 

pada tabel penentuan sampel dari Isaac dan Michael. Hasil perhitungan diperoleh 

persamaan regresi linier sederhana Ŷ = 134,54 - 0,5056 X. Uji persyaratan 

analisis untuk menguji normalitas galat taksiran regresi Y atas X menunjukkan 

bahwa galat taksiran regresi Y atas X bersdistribusi normal. Hal ini dibuktikan 

oleh perhitungan yang menunjukkan bahwa Lhitung (0,0551) < Ltabel (0,1099) 

dengan menggunakan Uji Liliefors pada taraf signifikan (α) = 0,05.  Dalam uji 

keberartian dan kelinieran regresi menggunakan Tabel Analasis Varians 

(ANAVA). Dari hasil uji keberartian regresi diperoleh nilai bahwa Fhitung = 30,96 

> Ftabel = 4,00  yang menyatakan regresi berarti. Dari hasil uji linieritas regresi 

diperoleh Fhitung = 1,80 sedangkan Ftabel = 1,82. Hal ini menunjukkan bahwa Fhitung 

< Ftabel yang menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan adalah linier. 

Koefisien korelasi yang dihitung dengan menggunakan rumus Product Moment 

menghasilkan rxy sebesar ‒0,574 sedangkan hasil dari uji signifikansi diperoleh t 

hitung sebesar thitung = -5,564 dan ttabel = ‒1,669. Dikarenakan -thitung < -ttabel maka 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Beban Kerja dengan 

Kepuasan Kerja pada Karyawan PT Shasco, Depok. Perhitungan koefisien 

determinasi menunjukkan 32,95% variasi variabel Y ditentukan oleh variabel X. 

Kesimpulan penelitian adalah terdapat hubungan yang negatif antara Beban Kerja 

dengan Kepuasan Kerja pada Karyawan PT Shasco. Hal tersebut berarti semakin 

tinggi beban kerja maka semakin rendah kepuasan kerja. 
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ABSTRACT 

 

JOKO SUPRIYONO. Relationship between Workload and Job Satisfaction on 

Employee PT Shasco, Depok, Indonesia. Thesis, Jakarta. Educational Studies 

Program Administration office, Department of Economics and Administration, 

Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2014. 

 

The aim of this research is to find the possibility a positive correlation between  

the Workload with Job Satisfaction on Employee PT Shasco. research carried out 

for 5 months, counted from the middle of January 2014 until June 2014. This 

research used survey methods by correlation approach.. The population used in 

this study were all employees of PT Shasco. While the population is 

terjangkaunya employees on the production of 80 employees. Sampling techniques 

in this study were randomized technique proportionally From the total population 

of affordable samples of 65 employees based on the determination of the sample 

table of Isaac and Michael. Equation of the simple linear regression give the 

formula of regression Ŷ = 134,54 - 0,5056 X. Test analysis conditional test proved 

the validation on variable Y to variable is normal distributed.. This was shown by 

calculations that show that Lcount (0,0551) <Ltable (0.1099) using the standard test 

Liliefors significant (α) = 0.05.Test of significant and linier regression test using 

Table Analasis variance (ANOVA). From the results obtained the regression 

significant test that Fcount = 30,96 > Ftabel 4,00  stating the regression significant. 

From the experimental results obtained regression linear Fcount = 1,80  and Ftabel = 

1,82. This indicates that Fcount < Ftable indicating that the regression model used is 

linear. The correlation coefficient is counted by Product Moment formula by 

Pearson indicates rxy ‒0,574. While the results of correlation coefficient 

significant test indicates  tcount = -5,564 and ttabel = -1.669. Because the result 

shows -tcount <-ttable the research indicates there is a significant correlation 

between Workload and Job Satisfaction at PT Shasco, Depok. Calculation of 

coefficient of determination showed 32,95% variation of the variable Y is 

determined by the variable X. The conclusion is that there is a negative 

relationship between Workload and Job Satisfaction on Employee PT Shasco. 

This means that the higher the workload, the lower the satisfaction. 
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