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ABSTRAK 
 

RYAN RENE Hubungan Antara Beban Kerja dengan Kelelahan Kerja Pada 

Karyawan PT. Angkasa Pura II (Persero) di Tangerang. Skripsi, Jakarta. Program 

Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juni 2013. 

 

Penelitian ini dilakukan di PT. Angkasa Pura II (Persero), selama dua bulan 

terhitung sejak April 2013 sampai dengan Juni 2013. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Angkasa Pura II (Persero). Populasi 

terjangkaunya adalah karyawan bagian Aviation Security (AVSEC) PT. Angkasa 

Pura II (Persero) sebanyak 55 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah teknik acak sederhana sebanyak 48 orang.  

Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 37,83 + 0,47X . Uji persyaratan 

analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors 

menghasilkan L hitung  = 0,0804, sedangkan L tabel   untuk n = 48 pada taraf 

signifikan 0,05 adalah 0,1278. Karena L hitung  < L tabel  maka galat taksiran Y atas 

X berdistribusi normal. Uji linearitas regresi menghasilkan F hitung  <  F tabel  yaitu 

1,45 < 2,05, sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linier. Dari 

uji keberartian regresi menghasilkan F hitung  > F tabel  , yaitu 15,78 > 4,05, artinya 

persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien korelasi Product Moment dari 

Pearson menghasilkan rxy = 0,505, selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien 

korelasi dengan menggunakan uji t dan dihasilkan thitung = 3,972 dan ttabel  = 1,67. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi rxy = 0,505 adalah 

signifikan. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 25,54% yang 

menunjukkan bahwa 25,54% variasi kelelahan kerja ditentukan oleh beban kerja.  

 

 

 

Kata kunci: Kelelahan Kerja, Beban Kerja. 
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ABSTRACT 
 

RYAN RENE, The Correlation Between Workload With Work Fatigue of the 

Employees PT. Angkasa Pura II (Persero) in Tangerang. Study Program of 

Commerce Education, Department of Economics and Administration, Faculty of 

Economics, State University of Jakarta, June 2013. 

The research was conducted at PT. Angkasa Pura II (Persero), for two months 

from April 2013 until June 2013. The research method used is survey method with 

the correlational approach. Population in this research is all of PT. Angkasa 

Pura II (Persero) employees, where as the possible populations who employees of 

Aviation Security (AVSEC) PT. Angkasa Pura II (Persero), amounting to 55 

people. The technique which is used in gathering the sample was simple random 

sampling about 48 people.  

The resulting regression equation is Ŷ = 37.83 + 0.47 X. Test requirements 

analysis of the normality test error of estimated regression of Y on X to produce 

Lcount liliefors test = 0,0804, while the Ltable for n = 48 at 0.05 significant level is 

0.1278. Because the Lcount < Ltable then an error estimate of Y on X is normally 

distributed. Testing linearity of regression produces Fcalculated <Ftable is 1,45 < 

2.05, so it was concluded that the linear equation regression. From test 

significance regression produces Fcount > Ftable, which is 15.78 > 4.05, meaning 

that the regression equation is significant. Correlation coefficient of Pearson 

Product Moment generating rxy = 0,505, then performed the test significance 

correlation coefficient using the t test and the resulting tcount = 3,972 and Ttable = 

1,67. It can be concluded that the correlation coefficient rxy = 0.505 is 

significant. The coefficient of determination obtained for 25,54% which shows 

that 25,54% of the variation of work fatigue is determined by the workload.  

 
 

Keywords: Work Fatigue, Workload. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” 

-QS. AL-Insyirah:5-6- 

 

“Cogito Ergo Sum, Aku berpikir maka aku ada.” 

–Rene Descartes- 
 

“Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang 

dapat menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah 

sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan 

kesiapan.” 

-Thomas A. Edison- 

 

“ Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi 
karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan.” 

–General Collin Powell- 
 

“Menggenggam D.U.I.T. (Doa, Usaha, Ikhtiar, dan Tawakal) 

dalam membangun impian dan cita-cita.”  

-Ryan Rene- 

 

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, 

Shalawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW beserta 

Keluarga dan Sahabatnya. 

Aku persembahkan skripsi ini khusus untuk Mama dan Papaku 

tercinta, yang telah memberikanku segalanya tanpa kurang satu hal 

pun, begitu banyak motivasi, materi dan kasih sayang yang tiada 

terkira. 

Serta untuk adik-adik, seluruh keluarga, sahabat, dan teman-teman 

yang telah memberikan begitu banyak inspirasi dan semangat. 
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8. Kepada karyawan PT. Angkasa Pura II (Persero) yang telah memberikan 

kesempatan bagi peneliti untuk melakukan penelitian. 
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