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ABSTRACT
This study aims to see the relationship between job placement and performance of the employees of the
Navigation District office class III in Pontianak. But with the mediating variable is job satisfaction.
Job satisfaction is a feeling of satisfaction felt by employees at work carried out as a whole or by
reviewing aspects of existing conditions at work. Meanwhile, job placement is the individual's need for
the suitability of the employee's abilities with the job and the suitability of individual needs and what
the job can provide to employees. The population in this study were 121 employees in the Navigation
District office class III Pontianak with a sample of 77 people. The sampling technique used was
accidental sampling technique with data testing techniques using path analysis. Based on the results of
hypothesis testing, information is obtained that; (1) there is a direct effect of job placement (X) on
performance (Z) is 0.139 or 13.9%. (2) There is an indirect effect of job placement (X) on performance
(Z) job satisfaction is 0.574 or 57.4%. And (3) there is an effect of the effect of total job placement (X)
on performance (Z) through job satisfaction (Y) 0.426 of 42.6%. These results indicate that there is a
significant positive relationship between job placement and performance in the Navigation District
office class III employees with a coefficient value of r = 0.404 and a significance of 0.000 (p <0.05).
keywords: job placement, job satisfaction, performance employee

A. PENDAHULUAN
Dalam mencapai tujuan suatu
perusahaan dan organisasi maka
diperlukan adanya sumber daya
manusia. Sumber daya manusia yang
dimiliki ada aset yang harus
dioptimalkan
perannya
untuk
mencapai tujuan perusahaan atau
organisasi. Pentingnya peran sumber
daya manusia sebagai pilar dalam
berjalannya suatu organisasi menuntut
perusahaan untuk dapat menjalankan
sumber daya manusia secara tepat dan
bijaksana sehingga tercipta kepuasan
kerja bagi karyawan yang bekerja di
dalamnya. (Titis & Ika, 2018).
Kepuasan kerja adalah perasaan
karyawan berupa senang atau tidak
senanag
pada
perkejaan
yang
dilakukan dengan dilihat dari secara
keseluruhan maupun dengan meninjau
aspek-aspek kondisi yang ada pada
pekerjaannya di organisasi tempatnya
bekerja. (Spector, 2003 dalam Titis &
Ika, 2018). Dengan adanya kepuasaan

kerja
maka
karyawan
dapat
mengembangkan
potensi
yang
dimilikinya
untuk
meningkatkan
kinerja sehingga berdampak dalam
mencapai tujuan organisasi atau
perusahaan.
Di sisi lain, penempatan posisi
kerja merupakan permasalahan yang
sangat penting dalam manajemen
sumber daya manusia dalam upaya
peningkatan
kinerja
organisasi.
Manajemen sumber daya manusia
tidak hanya menentukan jumlah
pegawai yang diperlukan oleh unit
kerja, tetapi yang lebih utama lagi
adalah
bagaimana
menempatkan
pegawai pada bidang pekerjaan yang
sesuai
dengan
latar
belakang
pendidikan, keahlian dan pengalaman,
agar efisien dan efektif bagi organisasi
serta dapat memperoleh kepuasan
dalam bekerja.
Kesesuaian
orang
dengan
organisasi adalah suatu hal yang
penting karena merupakan faktor-faktor

umum dari keberhasilan pekerjaan dan
sama pentingnya dengan pengetahuan,
keterampilan, dan kemampuan tertentu.
Menurut Mathis & Jackson (2006)
menyatakan
bahwa
“Penempatan
adalah menempatkan posisi seseorang
ke posisi pekerjaan yang tepat, seberapa
baik seorang karyawan cocok dengan
pekerjaanya
akan
mempengaruhi
jumlah dan kualitas pekerjaan.”
Distrik Navigasi Kelas III
Pontianak
mempunyai
tugas
melaksanakan
pengoperasian,
pengawasan sarana bantu navigasi
pelayaran, telekomunikasi pelayaran
serta pengamatan laut, pemantauan
alur
dan
perlintasan
dengan
menggunakan sarana instalasi untuk
kepentingan keselamatan pelayaran,
sehinggan diperlukan pegawai yang
mempunyai
kemampuan
dan
keterampilan dibidangnya masingmasing. Penempatan pegawai apabila
berdasarkan dengan kemampuan dan
keterampilan akan menjadi keputusan
yang tepat dan bukan atas dasar suka
atau tidak suka terhadap seseorang.
Sehingga tugas yang diberikan dapat
diselesaikan
secara
maksimal.
Penempatan pegawai yang didasari
pada kemampuan dan keterampilan
akan memberikan jaminan terhadap
kestabilan, kelancaran, efisiensi kerja
dan merupakan kunci keberhasilan
penyelenggaraan kegiatan.
Hasil dari penempatan kerja
yang tidak sesuai pada teknisi
telekomunikasi pelayaran dengan latar
belakang pendidikan teknik mesin
menyebabkan fungsi komunikasi tidak
optimal, bahkan seharusnya dapat
dioptimalkan dengan penempatan pada
bagian mesin, apalagi semakin
bertambahnya ketersediaan armada
kapal kenavigasian yang perlu

didukung
oleh
SDM
yang
berkompeten.. Termasuk juga pada
bagian markonis kapal yang berfungsi
sebagai operator radio/komunikasi
serta bertanggung jawab menjaga
keselamatan kapal dari marabahaya
atau kecelakaan ditempati oleh orang
yang memiliki latar belakang penjaga
menara suar yang berfungsi sebagai
Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
(SBNP).
Komisi
Nasional
Keselamatan Transportasi (KNKT)
berdasarkan data kecelakaan pelayaran
pada periode 2010 – 2016, telah
mengeluarkan 48 rekomendasi untuk
administrator serta 18 rekomendasi
untuk awak kapal. Diantara faktor
kecelakaan adalah faktor human error,
yaitu kurangnya perawatan kapal,
sistem keamanan kapal yang tidak
standar dan ada kapal yang tidak layak
lagi untuk berlayar.
Menempatkan seorang karyawan
atau calon karyawan berdasarkan
penempatan kerja berarti merupakan
penilaian individu tentang kesesuaian
antara kemampuan karyawan dengan
tuntutan pekerjaan serta kesesuaian
antara kebutuhan individu dan apa yang
dapat diberikan oleh pekerjaan itu
kepada
karyawan.
Menurut
Sastrohadiwiryo yang dikutip oleh
Suwarno, menempatkan karyawan
untuk pelaksanaan posisi pekerjaan
harus memiliki beberapa kriteria yakni
pengetahuan, kemampuan, kecakapan,
dan keahlian (Larasati, 2018).
Berdasarkan
penjelasan
sebelumnya, maka dari itu peneliti
tertarik untuk meneliti pengaruh
penempatan kerja terhadap kepuasan
kerja serta dampaknya terhadap kinerja
pegawai pada Distrik Navigasi Kelas
III Pontianak dan bagaimana pengaruh
penempatan kerja terhadap kinerja

karyawan dengan mempertimbangkan
kepuasan kerja sebagai variabel
moderasi.
B. MASALAH PENELITIAN
”Bagaimana
pengaruh
penempatan kerja terhadap kepuasan
kerja serta dampaknya terhadap kinerja
pegawai pada Distrik Navigasi Kelas
III Pontianak.”
C. LANDASAN TEORI
1. Penempatan Kerja
Penempatan kerja didefinisikan
sebagai kompatibilitas antara individu
dan pekerjaan atau tugas yang mereka
lakukan di tempat kerja. Definisi ini
mencakup
kompatibilitas
(kemampuan) berdasarkan kebutuhan
karyawan dan perlengkapan pekerjaan
yang tersedia untuk memenuhi
kebutuhan tersebut, serta tuntutan
pekerjaan dan kemampuan karyawan
untuk memenuhi permintaan tersebut
(Cable & DeRue, dalam Ollani, dkk,
2017). Menurut Sekiguchi (2004)
dalam
Ollani,
dkk
(2017)
mendefenisikan penempatan kerja
sebagai kesesuaian antara kemampuan
seseorang dengan tuntutan pekerjaan
atau keinginan seseorang dan atribut
pekerjaan.
Demikian juga, Koopsman, et.al.
(2011) menyatakan bahwa kesesuaian
individu
terhadap
pekerjaan
(penempatan) memperhitungkan jenisjenis individu yang diperlukan dengan
4 dimensi yaitu kinerja (task
performance), suasana (contextual
performance),
adaptasi
(adaptive
performance),
dan
sikap
kontraproduktif
(counterproductive
work behavior) semua itu meliputi
gambaran bagaimana kinerja seseorang.
Selain itu juga tergambarkan ke dalam
beberapa
indikator
diantaranya

kesesuaian knowledge (pengetahuan),
skill
(keterampilan),
abilities
(kemampuan),
social
skills
(keterampilan sosial), dan sebagainya.
2. Kinerja
Pengertian
kinerja
menurut
Campbell (dalam Koopsman, 2011)
adalah tingkah laku atau tindakan yang
berhubungan dnegan tujuan pada suatu
organisasi, berarti tingkah laku atau
aktivitas yang dilakukan harus sesuai
dengan
tujuan
dari
organisasi.
Sebagaimana yang dinyatakan oleh
Viswesvaran
&
Ones
(dalam
Koopsman, 2011) mendefenisikan
kinerja yaitu kemampuan tindakan,
tingkah laku dan hasil dari pekerja
mengikutsertakan
hubungan
dan
kontribusinya dengan tujuan organisasi.
Mangkunegara (dalam Edi dkk, 2014)
berpendapat bahwa kinerja adalah hasil
kerja secara kualitas dan kuantitas yang
dicapai oleh seorang pegawai dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan
tanggung jawab yang diberikan
kepadanya.
Kinerja adalah suatu gabungan
antara kemampuan, kesempatan dan
usaha yang didapat dari suatu hasil
kerja. Dapat juga merupakan suatu
catatan yang diperoleh atau yang
dihasilkan dari kegiatan para pegawai
yang melakukan aktivitasnya yang
dikerjakan dalam jangka waktu
tertentu. Dan merupakan suatu beban
yang harus dipertanggungjawabkan
secara keseluruhan dengan kata lain
sama seperti rata-rata jumlah kegiatan
yang dilakukan.
Kinerja merupakan suatu konsep
yang mencakup tiga aspek yaitu
kemampuan (ability), sikap (attitude),
dan prestasi (accoumplishments).
Adapun
Indikator
untuk
mengukur kinerja karyawan secara

individu ada beberapa indikator
(Koopsman dkk, 2011) diantaranya :
1. Task Performance : menyelesaikan
tugas, kuantitas kerja, kualitas
pekerjaan,
skill
(keahlian),
pengetahuan, update pengetahuan,
berkeja secara akurat dan rapi,
perencanaan
dan
organisasi,
administrasi, membuat keputusan,
memecahkan
permasalahan,
kemampuan
berkomunikasi,
pengawasan dan kontrol.
2. Contextual Performance : tugas
ekstra, usaha, inisiatif, antusian,
bertanggung jawab, kepanjangan
akal daya, rajin, tekun, motivasi,
dedikasi,
pro-aktif,
kreativitas,
bekerjasama dan menolong orang
lain, sopan, komunikasi yang efektif,
hubungan interpersonal, komitmen
organisasi
3. Adaptive
performance
:
menghasilkan yang baru, ide yang
berinovasi, menyesuaikan dengan
tujuan dan merencanakan situasi,
mempelajari teknologi, fleksibel dan
pikirna terbuka terhadap orang lain,
memahami kelompok lain dan
budaya, menunjukkan kegembiraan,
tenang, analisa cepat, sikap yang
sesuai
4. Counterproductive work behavior :
terlalu lama istirahat, absen,
komplain, terlambat, kesalahan
dalam bekerja, bergosip dengan
rekan kerja, berkelahi, mengabaikan
keamanan, menyalahgunakan hak,
agrressif, mencuri, menggunakan
kekerasan.
Sedangkan
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
kiernja
karyawan
diantaranya
adalah
pendidikan,
kemampuan teknis (keterampilan atau
pendidikan khusus), Pengalaman, Serta
jabatan (pangkat dan golongan).

3. Kepuasan Kerja
Kepuasan kerja adalah suatu
ungkapan perasaan atau sikap terhadap
pekerjaannya, terhadap kesempatan
promosi, hubungan dengan rekan kerja,
pengawasan dan perasaan puas
terhadap pekerjaan itu sendiri (Titisari,
2014 dalam Oxy & Heru (2018)).
Menurut Handoko (2001) dalam Oxy &
Heru (2018) menjelaskan bahwa
kepuasan kerja adalah kepuasan
emsional yang menyenangkan ketika
para
karyawan
menjalankan
pekerjaannya masing-masing.
Husein
(2008), menyatakan
bahwa kepuasan kerja adalah perasaan
dan
penilaian
seorang
atas
pekerjaannya, khususnya menegenai
kondisi kerjanya, dalam hubungannya
dengan apakah pekerjaannya mampu
memenuhi harapan, kebutuhan, dan
keinginannya.
Berarti kepuasan kerja adalah
keadaan psikis yang menyenangkan
yang dirasakan oleh pekerja dalam
suatu lingkungan pekerjaan karena
terpenuhinya
kebutuhan
secara
memadai.
Adapun faktor-faktor dalam
mengukur tingkat kepuasan kerja
seseorang perlu diketahui faktor-faktor
apa saja yang menjadi tolak ukurnya.
Robbins (2010) dalam Oxy & Heru
(2018) menjelaskan lima faktor yang
dapat menjadi tolak ukur kepuasan
kerja, antara lain :
1. Kepuasan dengan gaji
2. Kepuasan dengan promosi
3. Kepuasan dengan rekan kerja
4. Kepuasan dengan atasan
5. Kepuasan
dengan
kepuasan
pekerjaan itu sendiri.

Sedangkan indikator kepuasan
kerja, menyatakan bahwa kepuasan
kerja adalah sikap emosional yang
menyenangkan
dan
mencintai
pekerjaanya. Sikap ini di cerminkan
oleh moral kerja, kedisiplinan, dan
prestasi kerja. Indikator kepuasan kerja
adalah menyenangi pekerjaannya,
mencintai pekerjaannya, memiliki
moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi
kerja.
Penelitian dari Spector (2003)
mendefinisikan
kepuasan
sebagai
cluster perasaan evaliatif tentang
pekerjaan
dan
ia
dapat
mengidentifikasikan indikator kepuasan
kerja dari sembilan aspek yaitu: (1)
Upah : jumlah dan rasa keadilannya, (2)
Promosi : peluang dan rasa keadilan
untuk mendapatkan promosi, (3)
Supervisi : keadilan dan kompetensi
penugasan menajerial oleh penyelia, (4)
Benefit: asuransi, liburan dan bentuk
fasilitas yang lain, (5) Contingent
rewards : rasa hormat, diakui dan
diberikan apresiasi, (6) Operating
procedures : kebijakan, prosedur dan
aturan, (7) Coworkers : rekan kerja
yang menyenangkan dan kompeten, (8)
Nature of work : tugas itu sendiri dapat
dinikmati atau tidak, dan (9)
Communication : berbagai informasi
didalam organisasi (verbal maupun
nonverbal)
Menurut
Robbins
(2002),
kepuasan kerja karyawan dipengaruhi
oleh banyak faktor, antara lain :
pekerjaan
yang
menantang,
penghargaan, kondisi lingkungan kerja
dan hubungan interpersonal. Kerja yang
menantang secara mental, pekerjaan
yang
memberi
peluang
untuk
menggunakan
keterampilan
dan
kemampuan serta memberi beragam
tugas, kebebasan dan feedback tentang

seberapa
baik
pekerjaanya.
Penghargaan yang sesuai juga akan
mempengaruhi, kondisi kerja yang
mendukung, dan kolega yang suportif.
Menurut Oxy & Heru (2018),
kepuasan kerja dipengaruhi oleh
banyak faktor antara lain : penempatan
yang tepat dan sesuai dengan keahlian;
suasana dan lingkungan pekerjaan;
berat ringannya pekerjaan; peralatan
yang menunjang; sikap pimpinan dalam
kepemimpinannya. Termasuk bahwa
kepuasan kerja dipengaruhi dimensi
spesifik dari pekerjaan yaitu gaji,
pekerjaan itu sendiri, kesempatan
promosi, dan rekan kerja.
D. METODE PENELITIAN
Penelitian ini, menggunakan
jenis penelitian dengan metode
kuantitatif, Menurut Sugiyono (2018),
metode penelitian kuantitatif dapat
diartikan sebagai metode penelitian
yang berlandaskan pada filsafat
positivism yang digunakan untuk
meneliti pada populasi dan sampel,
pengumpulan
data
menggunakan
instrument penelitian, analisis data
bersifat kuantitatif, dengan tujuan
untuk menguji hipotesis yang telah
diterapkan.
Langkah-langkah
penelitian dilakukan dengan penelitian
kepustakaan, penelitian lapangan dan
klasifikasi data.
Adapun teknik pengumpulan
data yang penulis gunakan dalam
pengumpulan data dan informasi yang
diperlukan dalam penelitian ini dengan
metode angket dan wawancara.
Sedangkan populasi penelitian
adalah para pegawai pada Kantor
Distrik Navigasi Kelas III Pontianak
yang
dijadikan
sumber
untuk
mendapatkan data dan informasi.
Informan
dalam
penelitian
ini

dilakukan dengan teknik pengambilan
sampel secara kebetulan (accidental
sampling) dari setiap unit kerja pada
kantor Distrik Navigasi Kelas III
Pontianak.
Total populasi dalam penelitian
ini sebanyak 121 orang sedangkan
sampel yang akan diambil sebesar 77
orang. Dan menggunakan 2 (dua)
orang sebagai sumber informasi kunci
yaitu : Kepala Seksi Operasional dan
Bagian Personalia.
Pada penelitian ini yang menjadi
variabel
independen
adalah
penempatan kerja. Dan yang menjadi
variabel dependen adalah kinerja
karyawan. Sedangkan yang menjadi
variabel mediasi adalah kepuasan
kerja.
Adapun teknik analisis data yang
digunakan adalah dengan Path
analysis atau analisis jalur.
Perhitungan data menggunakan
SPSS dengan dengan melihat nilai
terletak pada Beta yang membentuk
persamaan
Y1
=Py1x1+Py1X2+Py1.e1
dan
seterusnya. Selanjutnya melakukan
interpretasi pada hasil olah data
dengan membaginya menjadi menjadi
dua tahap interpretasi yakni 1) Tahap
Menghitung Koefisien Jalur, 2) Tahap
Uji
Hipotesis
dan
Pembuatan
Kesimpulan. Apabila nilai X pada
standar coefficients < 0,05 maka
variabel X berpengaruh signifikan
terhadap Y. Dan apabila nilai X,Y
pada coefficients < 0,05 yakni variabel
X dan Y berpengaruh signifikan
terhadap Z.
E. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada tabel 1, terdapat gambaran
penempatan
pekerjaan
untuk
karyawan. Diantaranya pada bagian

deck sebanyak 13 orang, bagian mesin
sebanyak 29 orang, bagian teknisi
listrik/elektronika sebanyak 9 orang,
bagian marconis sebanyak 22 orang, 1
orang merangkap sebagai marconis
dan listrik 1 orang. Dan sisanya tidak
menempati bagian apapun sebanyak 2
orang, atau membantu secara umum.
Tabel 1. Data Karyawan Berdasarkan
Pendidikan Profesi
Penempatan Kerja
Jumlah
Bagian Umum
3 orang
Deck
13 orang
Marconis
22 orang
Teknisi Listrik/Elektronika
9 orang
Mesin
29 orang
Marconis dan Teknisi
1 orang
Listrik
Total
77 orang

Sedangkan pada tabel 2, unit
pekerjaan yang harus memiliki
pekerjaan khusus pada unit tersebut.
Terlihat unit kerja yang dengan jumlah
terbanyak terdapat pada unit kerja
telekomunikasi sebanyak 27 orang dan
unit yang terendah terdapat pada unit
kapal negara dan telekomunikas.
Tabel 2. Data Karyawan Berdasarkan Unit
Kerja
Penempatan Kerja
Jumlah
Kapal Negara
26 orang
Bengkel & Galangan
9 orang
Perambuan & Penerangan
14 orang
Pantai
Kapal Negara &
1 orang
Telekomunikasi
Telekomunikasi
27 orang
Total
77 orang

Untuk pengujian statistik pada
penelitian ini diuraikan dan dianalisis
menggunakan skala likert yang terdiri
dari variabel penempatan kerja (X),
sebanyak 8 pertanyaan, variabel
kepuasan kerja (Y) sebanyak 8

pertanyaan dan variabel kinerja
karyawan (Z) sebanyak 10 pertanyaan.
Pengolahan data penelitian yang
diperoleh dan kuisioner diukur sesuai
dengan
kriteria
masing-masing,
kemudian diberi bobot 1 sampai
dengan 4. Adapun kriteria jawaban
sebagai berikut 1 = Tidak Setuju, 2 =
Kurang Setuju, 3 = Setuju dan 4 =
Sangat Setuju. Sedangkan rentang

skala menggunakan rumus sebagai
berikut :
Rentang Skala (RS) = (m – 1)/ n
n : jumlah sampel
m : jumlah alternatif setiap jawaban
Adapun hasil dari pengisian
angket pada masing-masing variabel
diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3. Kriteria Penilaian Variabel
Kriteria Penilaian untuk Variabel
Penempatan
Kepuasan
Kinerja
Kerja
Kerja
Karyawan
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
1
3,25 – 4,00
Baik
Baik
Baik
2
2,49 – 3,24
Kurang Baik
Kurang Baik
Kurang Baik
3
1,73 – 2,48
Tidak Baik
Tidak Baik
Tidak Baik
4
1,00 – 1,72
Tabel 4. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Penempatan Kerja
Variabel
Item
Jawaban Responden
Jumlah
Total
Nilai
Kriteria
Pertanyaan
Skor
Rerata
SS
S
KS
TS
12
48
12
5
77
221
2,87
Baik
Penempatan
X1
kerja
12
56
5
4
77
230
2,99
Baik
X2
13
52
9
3
77
229
2,97
Baik
X3
12
54
10
1
77
231
3,00
Baik
X4
7
47
20
3
77
212
2,75
Baik
X5
13
56
8
0
77
236
3,06
Baik
X6
14
52
11
0
77
234
3,04
Baik
X7
15
53
9
0
77
237
3,08
Baik
X8
Baik
Total Nilai
616
1830
2,97
Rata-Rata
Keterangan :
X1 = Posisi pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki
X2 = Posisi pekerjaan sesuai dengan skill (keterampilan) yang saya miliki
X3 = Posisi pekerjaan sesuai dengan abilities (kemampuan) yang saya miliki
X4 = Posisi pekerjaan sesuai dengan social skills (keterampilan sosial) yang saya miliki
X5 = Posisi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan saya
X6 = Posisi pekerjaan sesuai dengan nilai-nilai yang saya pahami
X7 = Posisi pekerjaan sesuai dengan minat saya
X8 = Posisi pekerjaan sesuai dengan sikap saya dalam bekerja.
No

Nilai
Rerata

Variabel
Penempatan
kerja

Tabel 5.Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepuasan Kerja
Item
Jawaban Responden
Jumlah
Total
Nilai
Pertanyaan
Skor
Rerata
SS
S
KS
TS
5
51
17
4
77
211
2,74
Y1
8
40
24
5
77
205
2,66
Y2
17
52
8
0
77
240
3,12
Y3
26
46
5
0
77
252
3,27
Y4
9
51
17
0
77
223
2,90
Y5
14
50
12
1
77
231
3,00
Y6
11
53
11
2
77
227
2,95
Y7
11
41
20
5
77
212
2,75
Y8
Total Nilai
616
1801
2,92
Rata-Rata

Kriteria
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

Keterangan :
Y1 = Saya puas terhadap gaji yang diberikan
Y2 = Saya puas dengan promosi yang diberikan
Y3 = Saya senang dengan atasan
Y4 = Saya memiliki rekan kerja yang mendukung
Y5 = Kebijakan dan penugasan pekerjaan sangat tepat
Y6 = Komunikasi dan lingkungan pekerjaan sangat kondusif
Y7 = Fasilitas yang diberikan sangat memadai
Y8 = Saya puas terhadap rewards yang diberikan karena sesuai dengan prestasi

Variabel
Penempatan
kerja

Tabel 6. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kinerja Karyawan
Item
Jawaban Responden
Jumlah
Total
Nilai
Pertanyaan
Skor
Rerata
SS
S
KS
TS
17
53
7
0
77
241
3,13
Z1
22
51
3
1
77
248
3,22
Z2
14
53
10
0
77
235
3,05
Z3
25
49
2
1
77
252
3,27
Z4
22
48
7
0
77
246
3,19
Z5
16
46
13
2
77
230
2,99
Z6
20
52
4
1
77
245
3,18
Z7
25
48
3
1
77
251
3,26
Z8
15
53
6
3
77
234
3,04
Z9
693
2182
3,15
Rata-Rata

Kriteria
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

Keterangan:
Z1 = Saya telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas
Z2 = Saya telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar kualitas pelayaran
Z3 = Saya mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditentukan
Z4 = Saya datang dan pulang tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku
Z5 = Saya tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan
Z6 = Efesiensi waktu saya melebihi rata-rata pegawai lain
Z7 = Saya tidak pernah menunda-nuda pekerjaan
Z8 = Saya menyelesaikan pekerjaan secara profesional
Z9 = Saya menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang saya miliki

Berdasarkan
hasil
diatas,
berikutnya dilakukan uji analisis jalur
(Path Analysis) yang digunakan untuk

menguji pengaruh variable intervening
(Z) dimana penggunaan analisis
regresi untuk menaksir hubungan

kausalitas

antar

variable

(model

casual).

Tabel 7. Uji Pengaruh Individual (Uji t) Model I
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
B
Std. Error
Beta
(Constant)
10.058
2.081
1
penempatan kerja
.479
.098
.490
a. Dependent Variable: kepuasan kerja

Berdasarkan Tabel 7, model
regresi untuk penempatan kerja atas
faktor- faktor yang mempengaruhi
yaitu kepuasan kerja sebagai berikut:
Y = 0.490 X + 0.05
Dari
persamaan
regresi,
menunjukkan
bahwa
variabel
penempatan kerja mempunyai arah
koefisien regresi yang positif atau
berbanding lurus terhadap kepuasan
kerja, hal ini menunjukkan bahwa
variabel penempatan kerja akan
memberikan pengaruh positif terhadap
kepuasan kerja.
Hasil Uji Pengaruh Individual
(uji t) dan berpedoman pada t-tabel
yaitu sebesar 1.658, dan diperoleh thitung sebesar 4.863. Hal ini
menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel
atau 4.863 > 1.980. Tabel 4.13
menunjukkan nilai p-value hasil uji-t
dari variabel penempatan sebesar

Sig.

4.832
4.863

.000
.000

0.000. Dikarenakan nilai p-value lebih
kecil dari tingkat signifikan α = 5%
atau (0.000 < 0.05), maka H0 ditolak
yang berarti penempatan kerja
mempunyai pengaruh dan signifikan
terhadap kepuasan kerja. Kesimpulan,
hipotesis pertama yang menyatakan
”terdapat pengaruh yang signifikan
dari penempatan kerja terhadap
kepuasan kerja” diterima atau terbukti.
Untuk membuktikan bahwa
variabel independen secara simultan
berpengaruh
terhadap
variabel
dependen digunakan uji F statistik. Uji
F dilakukan untuk mengetahui apakah
semua variabel independen secara
bersama-sama
(serempak)
mempengaruhi variabel dependen.
Hasil
uji
secara
bersamasama/serempak (Uji F) ditunjukkan
pada Tabel 8.

Tabel 8. Pengujian Hipotesis secara Simultan
ANOVAa
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
Regression
160.041
1
160.041
1
Residual
507.492
75
6.767
Total
667.532
76
a. Dependent Variable: kepuasan kerja
b. Predictors: (Constant), penempatan kerja

Berpedoman pada DF = n-k-1
diperoleh F-tabel atau F0,05;73;3 yaitu
sebesar 2.73, dan diperoleh F-hitung
sebesar 23,652. Hal ini menunjukkan
bahwa F-hitung > F-tabel atau 23,652
> 2.73. Tabel 4.8. menunjukkan nilai

t

F
23.652

Sig.
.000b

p-value dari hasil uji F sebesar 0.000.
Dikarenakan nilai p-value lebih kecil
dari tingkat signifikan α=5% atau
(0.000 < 0.05), maka H0 ditolak yang
berarti penempatan kerja secara
simultan
mempunyai
pengaruh

terhadap kepuasan kerja. Kesimpulan
hipotesis kedua yang menyatakan
”terdapat pengaruh yang signifikan
dari penempatan kerja terhadap
kepuasan kerja secara simultan”
diterima atau terbukti.
Untuk mengetahui besarnya
pengaruh variabel penempatan kerja

terhadap variabel kepuasan kerja pada
karyawan
digunakan
koefisien
determinasi berganda (adjusted R
square ). Hasil koefisien deteminasi
berganda dapat ditunjukkan pada
Tabel 9.

Tabel 9. Koefisien Determinasi
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
1
.490a
.240
.230
2.601
a. Predictors: (Constant), penempatan kerja

Berdasarkan Tabel 9, dapat
diketahui
besarnya
koefisien
determinasi berganda (adjusted R²)
sebesar 0.240. Hasil tersebut dapat
diartikan bahwa 24% besarnya
kepuasan kerja pada karyawan
dipengaruhi oleh variabel bebas yang

terdiri
dari
penempatan
kerja.
Sedangkan sisanya sebesar 76%
dipengaruhi oleh variabel lain yang
tidak dimasukkan dalam model
penelitian.

Tabel 10. Uji Pengaruh Individual (uji t) Model II
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
B
Std. Error
Beta
(Constant)
14.238
2.927
1
penempatan kerja
.168
.139
.139
kepuasan kerja
.527
.142
.426
a. Dependent Variable: kinerja

Berdasarkan Tabel 10, model
regresi berganda untuk kinerja atas
faktor-faktor yang mempengaruhi
yaitu penempatan kerja dan kepuasan
kerja sebagai berikut:
Z = 0.139 X + 0.426 Y
Berdasarkan persamaan regresi,
menunjukkan bahwa variabel yaitu
penempatan kerja dan kepuasan kerja
mempunyai arah koefisien regresi
yang negatif atau berbanding terbalik
terhadap kinerja, hal ini menunjukkan
bahwa variabel yaitu penempatan kerja
dan kepuasan kerja akan memberikan
pengaruh negatif terhadap kinerja.
Hasil uji pengaruh individual (uji t)

t

4.865
1.213
3.717

Sig.

.000
.229
.000

dan berpedoman pada t-tabel yaitu
sebesar 1,658, dan diperoleh t-hitung
sebesar 1,213. Hal ini menunjukkan
bahwa t-hitung < t-tabel atau 1,213 <
1,658. Tabel 4.10 menujukkan nilai pvalue hasil uji-t dari variabel
penempatan kerja sebesar 0.450.
Dikarenakan nilai p-value lebih besar
dari tingkat signifikan α = 5% atau
(0.450 > 0.05), maka H0 diterima yang
berarti tidak ada pengaruh penempatan
kerja terhadap kinerja. Kesimpulanh
ipotesis ketiga yang menyatakan
”terdapat pengaruh yang signifikan
dari penempatan terhadap kinerja”
ditolak atau tidak terbukti.

Berpedoman pada t-tabel yaitu
sebesar 1.658, dan diperoleh t-hitung
sebesar 3.717. Hal ini menunjukkan
bahwa t-hitung > t-tabel atau 3.717 >
1.658. Tabel 4.10. menujukkan nilai pvalue hasil uji-t dari variabel kepuasan
kerja sebesar 0.000. Dikarenakan nilai
p-value
lebih kecil dari tingkat
signifikan α = 5% atau (0.000 < 0.05),
maka H0 ditolak yang berarti kepuasan
kerja mempunyai pengaruh dan
signifikan
terhadap
kinerja.
Kesimpulan hipotesis kelima yang
menyatakan ”terdapat pengaruh yang
signifikan dari kepuasan kerja terhadap
kinerja” diterima atau terbukti.

Uji F dan Koefisien Determinasi
(R2)
Untuk membuktikan bahwa
variabel independen secara simultan
berpengaruh
terhadap
variabel
dependen digunakan uji F statistik. Uji
F dilakukan untuk mengetahui apakah
semua variabel independen secara
bersama-sama
(serempak)
mempengaruhi variabel dependen.
Hasil
uji
secara
bersamasama/serempak (uji F) adalah sebagai
berikut:

Tabel 11. Pengujian Hipotesis Secara Simultan
ANOVAa
Model
Sum of Squares
Df
Mean Square
Regression
264.360
2
132.180
1
Residual
754.860
74
10.201
Total
1019.221
76
a. Dependent Variable: kinerja
b. Predictors: (Constant), kepuasan kerja, penempatan kerja

Berpedoman pada DF = N-k-1
diperoleh Ftabel atau F0,05;73;3 yaitu
sebesar 2.73, dan diperoleh F-hitung
sebesar 12.958. Hal ini menunjukkan
bahwa F-hitung > F-tabel atau 12.958
> 2.73. Tabel 11 menujukkan nilai pvalue dari hasil uji F sebesar 0.000.
Dikarenakan nilai p-value lebih kecil
dari tingkat signifikan α = 5% atau
(0.000 < 0.05), maka H0 ditolak yang
berarti penempatan kerja secara
simultan
mempunyai
pengaruh
terhadap variabel kinerja. Kesimpulan,
hipotesis yang menyatakan ”terdapat

F
12.958

Sig.
.000b

pengaruh
yang signifikan
dari
penempatan kerja terhadap kinerja
secara simultan” diterima atau
terbukti.
Untuk mengetahui besarnya
pengaruh variabel penempatna kerja
dan kepuasan kerja terhadap variabel
kinerja
digunakan
koefisien
determinasi berganda (adjusted R
square). Hasil koefisien deteminasi
berganda dapat ditunjukkan pada
Tabel 4.12.

Tabel 12. Koefisien Determinasi
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R
Std. Error of the Estimate
Square
1
.509a
.259
.239
3.194
a. Predictors: (Constant), kepuasan kerja, penempatan kerja

Berdasarkan Tabel 12, dapat
diketahui
besarnya
koefisien

determinasi berganda (adjusted R²)
sebesar 0.259. Hasil tersebut dapat

diartikan bahwa 25.9% besarnya
kinerja pada karyawan dipengaruhi
oleh kedua variabel bebas yang terdiri
dari penempatan kerja dan kepuasan
kerja. Sedangkan sisanya sebesar
74.1% dipengaruhi oleh variabel lain
yang tidak dimasukkan dalam model
penelitian.
Analisis Pengaruh Total
Penelitian menggunakan analisis
statistik yaitu analisis jalur (path
analysis). Analisis ini digunakan untuk
menguji pengaruh variabel intervening
(Z) dimana penggunaan analisis
regresi untuk menaksir hubungan
kausalitas antar variabel (model
casual ). Analisis jalur merupakan
perluasan dari analisis regresi linier
berganda atau analisis jalur adalah
penggunaan analisis regresi untuk
menaksir hubungan kausalitas antar
variabel
yang telah
ditetapkan
sebelumnya berdasarkan teori. Dalam
analisis jalur terdapat hubungan
langsung
dan
hubungan
tidak
langsung. Hubungan langsung terjadi
jika satu variabel mempengaruhi
variabel lainnya tanpa ada variabel
ketiga yang memediasi (intervening)
hubungan kedua variabel tersebut.
Hubungan tidak langsung adalah jika

ada variabel ketiga yang memediasi
hubungan kedua variabel ini.
Dengan demikian dalam model
hubungan antar variabel tersebut,
terdapat variabel independen yang
dalam hal ini disebut variabel eksogen
(exogenous ), dan variabel dependen
yang disebut variabel
endogen
(endogenous). Melalui analisis jalur ini
akan dapat ditemukan jalur mana yang
paling tepat dan singkat suatu variabel
independen menuju variabel dependen
yang terakhir (Sugiyono, 2018).
Sebelum menggunakan analisis
jalur,
maka
sebelumnya
harus
menyusun model hubungan antar
variabel yang dalam hal ini disebut
diagram jalur. Diagram jalur tersebut
disusun berdasarkan kerangka berfikir
yang dikembangkan dari teori yang
digunakan dalam penelitian. Dimana
terdapat variabel bebas terdiri dari
penemaptan kerja (X) dan kepuasan
kerja (Y) sebagai variabel intervening,
sedangkan kinerja (Z) sebagai variabel
terikat. Berdasarkan model-model
pengaruh diatas, secara keseluruhan
dapat disusun lintasan pengaruh
sebagai berikut:

Gambar 1. Hasil Analisis Jalur (Path Analysis ) antara X, Z dan Y

0.574
Penempatan
Kerja
Karyawan (X)

Berdasarkan Gambar 1, maka
dapat dijelaskan pengaruh langsung

Kepuasan Kerja
Karyawan (Y)

0.139

0.426
Kinerja
Karyawan
(Z)

dan tidak langsung dari variabel dari
penempatan kerja (X), terhadap kinerja

(Z) melalui kepuasan kerja (Y).
Pengaruh penempatan kerja terhadap
kinerja melalui kepuasan kerja sebagai
berikut :
a. Pengaruh langsung penempatan
kerja (X) terhadap kinerja (Z)
adalah sebesar 0.139 atau sebesar
13.9 %.
b. Pengaruh
tidak
langsung
penempatan kerja (X) terhadap
kinerja (Z) melalui kepuasan kerja
adalah sebesar 0.574 atau sebesar
57.4 %.
c. Pengaruh total penempatan kerja
(X) terhadap kinerja (Z) melalui
kepuasan kerja (Y) 0.426 sebesar
42.6 %.
Berdasarkan uji analisis jalur,
hasil pengaruh langsung dan tidak
langsung dari penempatan kerja (X)
terhadap kinerja (Z) melalui kepuasan
kerja (Y) diperoleh hasil bahwa
pengaruh
langsung lebih kecil
dibandingkan
pengaruh
tidak
langsung.
Tabel 13. Rekapitulasi Hasil Pengujian
Hipotesis
Hipotesis
Hasil Uji
H1 Penempatan
kerja Diterima
berpengaruh
signifikan
terhadap kepuasan kerja
karyawan
H2 Penempatan
kerja Ditolak
berpengaruh
signifikan
terhadap kinerja karyawan
H3 Kepuasan kerja karyawan Diterima
berpengaruh
signifikan
terhadap kinerja karyawan

PEMBAHASAN
Tujuan utama dari penelitian ini
adalah untuk menguji pengaruh
moderasi
kepuasan
kerja pada
hubungan penempatan kerja terhadap
kinerja di kantor navigasi pontianak.
Berdasarkan analisis terhadap hasil

temuan penelitian diketahui bahwa
penempatan kerja memiliki pengaruh
terhadap kepuasan kerja karyawan,
namun dipengaruhi juga variabel
moderasi lain yaitu kepuasan kerja
karyawan.
Pada hipotesis pertama yaitu
penempatan
kerja
berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan kerja
karyawan, berdasarkan perhitungan
statistik maka hipotesis ini diterima.
Hasil penelitian ini juga didukung oleh
penelitian lainnya yang menunjukkan
bahwa penempatan kerja mempunyai
pengaruh yang cukup kuat terhadap
kepuasan kerja walaupun belum
seluruh karyawan terlihat puas atas
penempatan kerja yang diterima.
Misalnya penelitian yang dilakukan
Safia & Asha (2014), bahwa
penempatan kerja yang dilihat dari
dalam organisasi akan berdampak
kepada kepuasan kerja dan kinerja
karyawan.
Begitu
juga dengan
penelitian Titis & Ika (2018) yang
menunjukkan adanya hubungan positif
yang signifikan antara penempatan
kerja dengan kepuasan kerja.
Penempatan kerja merupakan
keputusan berdasarkan kemampuan
dan profesi serta latar belakang
pendidikan karyawan untuk lebih puas
dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi sebagai karyawan. Adanya
penempatan kerja ini tentu akan
membantu kantor dan karyawan dalam
beban kinerja karyawan. Berdasarkan
hasil observasi ditemukan fakta bahwa
karyawan
juga
senantiasa
mengharapkan adanya bentuk bonusbonus kerja sebagai kompensasi yang
dapat menambah dan mendukung
dalam beban.
Penempatan kerja juga akan
berpengaruh
pada
bonus-bonus

tertentu yang akan mengurangi
pengeluaran
karyawan
untuk
menggunakan pendapatannya, dan
mengalokasikannya untuk kebutuhan
lain. Sehingga penempatan kerja ini
juga dapat berharap bahwa karyawan
dapat meningkatkan kepuasan kerja
karyawan. Begitupun sebaliknya,
apabila kepuasan kerja pada karyawan
semakin rendah, maka akan semakin
rendah kinerja karyawan untuk
perusahaan.
Adapun Hipotesis kedua yaitu
penempatan kerja tidak terdapat
pengaruh yang signifikan terhadap
kinerja kasyawan, maka diperoleh
tidak
terdapat
pengaruh
yang
signifikan. Penempatan kerja dapat
disesuaikan juga dengan lingkungan
psikologis dan fisik di dalam unit kerja
tertentu dimana orang tersebut bekerja.
Penempatan kerja merupakan fungsi
strategi sumber daya manusia yang
mempunyai pengaruh signifikan atas
fungsi-fungsi sumber daya manusia
lainnya.
Perancangan dan pelaksanaan
sistem penempatan kerja haruslah
memastikan bahwa terdapat keadilan
eksternal, keadilan internal dan
keadilan individu melalui perancangan
dan penetapan struktur gaji yang
efektif dan tingkat gaji yang tepat.
Organisasi menggunakan penempatan
kerja untuk peningkatan kinerja
karyawan.
Karyawan
akan
menigkatkan kinerja untuk bekerja
manakala mereka merasa bahwa
penempatan kerja didistribusikan
secara tepat.
Berdasarkan penelitian Nevin D,
Aral N & Öznur G.E. (2015) kinerja
karyawan memiliki masalah ketika
stress terjadi di tempat kerja. Ini
merupakan masalah yang sangat umum

di dunia bisnis saat ini. Banyak orang
berganti pekerjaan karena tekanan
pekerjaan
yang
tinggi
yang
memengaruhi kesejahteraan pribadi
mereka. Oleh karena itu ada pengaruh
lain dalam penempatan kerja tersebut,
hasil penelitian menunjukkan bahwa
memperhatikan
kecocokan
orang
pekerjaan dan menyesuaikan karyawan
dengan organisasi adalah faktor penting
dalam menghasilkan kinerja yang baik
termasuk juga kepuasan karyawan.
Pada hipotesis ketiga yaitu
kepuasan kerja karyawan berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan,
diperoleh hasil bahwa teradapat
pengaruh yang signifikan. Kepuasan
kerja diantaranya kepuasan terhadap
gaji yang diberikan, kepuasan dengan
promosi yang diberikan, kepuasan
dengan atasan, memiliki rekan kerja
yang mendukung, kepuasan terhadap
kebijakan dan penugasan pekerjaan,
kepuasan terhadap komunikasi dan
lingkungan pekerjaan sangat kondusif,
dan fasilitas yang diberikan sangat
memadai serta kepuasan terhadap
rewards yang diberikan karena sesuai
dengan prestasi.
Hal ini sejalan juga dengan
penelitian Oxy, R.S., & Heru, S.
(2018), yang menunjukkan pengaruh
kepuasan kerja terhadap kinerja
karyawan dengan Organizational
Citizenship Behavior (OCB) sebagai
variabel intervening. Namun, kepuasan
kerja berpengaruh signifikan terhadap
kineja karyawan dengan nilai koefisien
jalur sebesar 0,395 dan signifikan t
0,040. Organizational Citizenship
Behavior (OCB) tidak memediasi
kepuasan kerja terhadap kinerja
karyawan.
Oleh karena itu, penempatan
kerja akan memberikan konsekuensi

kepada kinerja karyawan namun
dipengaruhi variabel moderasi yaitu
kepuasan kerja. Sebagaimana dengan
penelitian sebelumnya yang dilakukan
oleh Muhammad, Latif & Naseer
(2014) ditemukan bahwa penempatan
kerja dan kepuasan kerja akan
memberikan
konsekuensi
kepada
kinerja
karyawan
dalam
suatu
perusahaan.
F.

KESIMPULAN DAN SARAN
Dari penelitian yang telah
dilakukan, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut :
1. Berdasarkan hasil uji hipotersis
maka diperoleh informasi bahwa;
(1) terdapat pengaruh langsung
penempatan kerja (X) terhadap
kinerja (Z) adalah sebesar 0.139
atau sebesar 13.9 %. (2) Terdapat
pengaruh
tidak
langsung
penempatan kerja (X) terhadap
kinerja (Z) melalui kepuasan kerja
adalah sebesar 0.574 atau sebesar
57.4 %. Dan (3) terdapat pengaruh
total penempatan kerja (X) terhadap
kinerja (Z) melalui kepuasan kerja
(Y) 0.426 sebesar 42.6 %.
2. Hal ini menunjukkan terdapat
hubungan positif yang signifikan
antara penempatan kerja dengan
kinerja pada karyawan kantor
Distrik
Navigasi
Kelas
III
Pontianak dengan nilai koefiensi
korelasi r = 0,404 dan signifikansi
sebesar 0,000 (p < 0,05). Berarti
bahwa semakin tinggi penempatan
kerja maka semakin tinggi kinerja,
dan sebaliknya ketika semakin
rendah penempatan kerja maka
semakin
rendah
kinerja.
Penempatan kerja memberikan
sumbangan efektif sebesar 43%
dengan sisa 57% ditentukan oleh

variabel lain yang tidak disebutkan
dalam penelitian ini.
Adapun saran dalam penelitian
adalah sebagai berikut :
1. Untuk
penelitian
selanjutnya
diharapkan
dapat
menambah
variabel-variabel lainnya yang dapat
mempengaruhi
pada
kinerja
karyawan
2. Bagi kantor atau perusahaan perlu
memperhatikan penempatan kerja
sekaligus kepuasa kerja pada
karyawan dengan tepat agar
menghasilkan kinerja yang baik
berdasarkan pertimbangan kebijakan
dan tujuan perusahaan.
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