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ABSTRAK 

 Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menguji pengaruh karakteristik individu 
terhadap loyalitas kerja karyawan pada PT. Tiga Serangkai Surakarta. 2) Untuk 
menguji pengaruh lingkungan kerja terhadap loyalitas kerja karyawan pada PT. 
Tiga Serangkai. 3) Untuk menguji pengaruh karakteristik individu dan lingkungan 
kerja terhadap loyalitas kerja karyawan pada PT. Tiga Serangkai Surakarta. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian kausal. 
Penelitian ini mengambil lokasi di PT. Tiga Serangkai Surakarta. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Tiga Serangkai Surakarta yang 
berjumlah 110 karyawan dan jumlah sampel yang diambil adalah 84 dengan taraf 
kesalahan 5%. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah 
analisis regresi linier ganda, uji t dan uji F, selain itu dilakukan pula perhitungan 
sumbangan relatif dan sumbangan efektif. Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Ada 
pengaruh karakteristik individu terhadap loyalitas kerja karyawan pada PT. Tiga 
Serangkai Surakarta. Berdasarkan uji t diperoleh thitung ≥ ttabel, yaitu 3200 ≥ 1,990 
dan nilai signifikan < 0,05, yaitu 0,002. 2) Ada pengaruh lingkungan kerja terhadap 
loyalitas kerja karyawan pada PT. Tiga Serangkai Surakarta. Berdasarkan uji t 
diperoleh thitung ≥ ttabel, yaitu 2,311 ≥ 1,990 dan nilai signifikan < 0,05, yaitu 0,023. 
3) Ada pengaruh positif dan signifikan antara karakteristik individu dan lingkungan 
kerja terhadap loyalitas kerja karyawan pada PT. Tiga Serangkai Surakarta. 
Berdasarkan hasil uji keberartian regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa H0 
ditolak, karena Fhitung ≥ Ftabel, yaitu 9,556 ≥ 3,109 dan nilai signifikan < 0,05, 
yaitu 0,000. 4) Variabel karakteristik individu memberikan sumbangan relatif 
sebesar 63,2% dan sumbangan efektif 12,1%. Variabel lingkungan kerja 
memberikan sumbangan relatif sebesar 36,8% dan sumbangan efektif 7%. 
Berdasarkan besarnya sumbangan relatif dan efektif Nampak bahwa variabel 
karakteristik individu memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap loyalitas 
kerja karyawan pada PT. Tiga Serangkai Surakarta dibandingkan variabel 
lingkungan kerja.  
Kata kunci : loyalitas kerja, karakteristik individu, dan lingkungan kerja.  
 
 
 
 
 
 



 

PENDAHULUAN  

Bekerja merupakan suatu kewajiban manusia yang harus dipenuhi dengan 

tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa sekarang maupun di masa yang 

akan datang. Bekerja bukan hanya sekedar memperoleh penghasilan dan mengejar 

kekayaan, akan tetapi dalam bekerja juga harus dilandasi dengan norma dan aturan 

yang ada dalam tempat bekerja. Perusahaan merekrut para karyawan untuk 

bergabung ke dalam perusahaan dengan tujuan agar karyawan dapat bekerja secara 

sungguh-sungguh dan memiliki komitmen yang tinggi demi kemajuan perusahaan itu 

sendiri. Menurut Istijanto (2006: 205) komitmen karyawan terhadap perusahaan 

ditunjukkan melalui kesetiaan dan loyalitas. Seorang karyawan yang memiliki sikap 

loyalitas, apapun yang didapat ia akan bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab 

dalam menjalankan pekerjaannya. Poerwadarminta (2002: 609) mengatakan 

“Loyalitas dapat diartikan dengan kesetiaan, pengabdian dan kepercayaan yang 

diberikan atau ditujukan kepada seseorang atau lembaga, yang di dalamnya terdapat 

rasa cinta dan tanggung jawab untuk berusaha memberikan pelayanan dan perilaku 

yang baik”. Steers & Porter dalam Nitisemito (2002:117) berpendapat bahwa 

loyalitas merupakan sikap seorang karyawan terhadap perusahaan. Terdapat 

beberapa faktor yang dapat mengubah sikap menurut Mednick, Higgins & 

Kirschenbaum, 1975 dalam Dayakisni (2006: 118) yaitu: pengaruh sosial seperti 

norma dan kebudayaan, karakteristik kepribadian individu, Informasi yang selama ini 

diterima individu. Pengaruh sosial yang dimaksud yaitu lingkungan kerja tempat 

karyawan bekerja.  Nitisemito (2004) “lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang 

berada di sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas-tugas yang diembankan kepada karyawan”. Lingkungan kerja 

yang baik akan membuat perasaan karyawan menjadi lebih nyaman dan aman 

sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya.  

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Towers Watson perusahaan jasa 

professional terkemuka tentang Global Workforce Study 2012 yang mencakup lebih 

dari 32.000 karyawan dari 29 negara termasuk Indonesia. Hasil survei tersebut 

menemukan sekitar 27% karyawan Indonesia dalam dua tahun mendatang akan 



 

meninggalkan pekerjaan saat ini, dan sebanyak 42% karyawan yakin harus 

meninggalkan perusahaan tempat mereka bekerja sekarang untuk meningkatkan 

karirnya di masa depan. Dari penjelasan tersebut dapat dimaknai “bahwa telah 

terdapat kesenjangan loyalitas kerja di Indonesia”. Hal ini tentu tidak dapat dibiarkan 

secara terus-menerus yang nantinya dapat berdampak negatif terhadap perekonomian 

Indonesia.  

Bertolak dari dasar teori diatas, dalam penelitian ini sebagai faktor penduga 

loyalitas kerja karyawan sengaja dipilih faktor karakteristik individu dan lingkungan 

kerja dengan berbagai alasan yang cukup mendasar. Pertama, karakteristik individu 

menurut Ahmadi (2009: 239) yaitu sebagai tingkah laku manusia yang merupakan 

pencerminan dari seluruh pribadinya. Kedua, lingkungan kerja menurut Nitisemito 

(2004) adalah segala sesuatu yang berada di sekitar para pekerja dan yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diembankan kepada 

karyawan.  

Adapun tujuan masalah penelitian ini adalah: menguji pengaruh karakteristik 

individu terhadap loyalitas kerja karyawan pada PT. Tiga Serangkai, menguji 

pengaruh lingkungan kerja terhadap loyalitas kerja karyawan pada PT. Tiga 

Serangkai, menguji pengaruh karakteristik individu dan lingkungan kerja terhadap 

loyalitas kerja karyawan pada PT. Tiga Serangkai.  

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini mengambil lokasi di PT. Tiga Serangkai Surakarta. Waktu 

penelitian berlangsung dari bulan November 2014 sampai dengan Februari 2015. 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh karyawan PT. Tiga Serangkai Surakarta pada bagian operasional yang  

berjumlah 110. Menurut tabel Isaac dan Michael dalam Sugiyono (2010:126) jumlah 

populasi sebanyak 110 jumlah sampelnya 84 dengan taraf kesalahan 5%. Dalam 

penelitian ini sampling yang digunakan adalah Simple Random Sampling, yaitu 

populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan tidak berstrata 

secara proporsional.   



 

Variabel penelitian ini yaitu karakteristik individu dan lingkungan kerja 

sebagai variabel bebas serta loyalitas kerja sebagai variabel terikat. Penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data yaitu metode angket dan dokumentasi. 

Penelitian ini menggunakan uji instrument yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. 

Untuk uji prasyarat analisis menggunakan uji normalitas dan uji linieritas. Teknik 

analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, koefisien 

determinasi, sumbangan relatif, dan sumbangan efektif.    

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan analisis dan perhitungan deskripsi variabel loyalitas kerja 

diperoleh nilai tertinggi yaitu 40,00 dan nilai terendah 28,00. Mean, Median dan 

Modus masing-masing bernilai 34,46;34,50;34,00. Terlihat bahwa nilai mean, 

median dan modus memiliki angka yang tidak berbeda jauh, artinya data yang 

diperoleh memiliki distribusi normal. Kemudian diperoleh nilai standar deviasi 

sebesar 2,613. 

Analisis dan perhitungan deskripsi variabel karakteristik individu diperoleh 

nilai tertinggi yaitu 40,00 dan nilai terendah 23,00. Mean, Median dan Modus 

masing-masing bernilai 32,73;33,00;32,00. Terlihat bahwa nilai mean, median dan 

modus memiliki angka yang tidak berbeda jauh, artinya data yang diperoleh 

memiliki distribusi normal. Kemudian diperoleh nilai standar deviasi sebesar 3,762. 

Analisis dan perhitungan deskripsi variabel lingkungan kerja diperoleh nilai 

tertinggi yaitu 40,00 dan nilai terendah 24,00. Mean, Median dan Modus masing-

masing bernilai 32,52;33,00;31,00. Terlihat bahwa nilai mean, median dan modus 

memiliki angka yang tidak berbeda jauh, artinya data yang diperoleh memiliki 

distribusi normal. Kemudian diperoleh nilai standar deviasi sebesar 3,462. 

Pengujian prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji linieritas. Uji 

normalitas dilakukan menggunakan teknik uji liliefors atau dalam program IBM 

SPSS Statistics 22 lebih dikenal dengan Kolmogorov-Smirnov. Kriteria dari uji 

normalitas adalah, bahwa data berdistribusi normal jika nilai Lhitung < Ltabel atau nilai 

signifikansi > 0,05. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:   

 



 

Tabel 1. Ringkasan Uji Normalitas  

      

 

      

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui harga Lhitung masing-masing variabel lebih 

kecil dari Ltabel dan nilai signifikansi > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

sampel dari masing-masing variabel berdistribusi normal.  

Sedangkan uji linieritas dilakukan guna mengetahui apakah bentuk hubungan 

antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat berbentuk linier atau non 

linier. Kriteria dari uji linieritas adalah bahwa hubungan yang terjadi berbentuk 

linier jika nilai Fhitung < Ftabel atau nilai signifikansi > 0,05. Adapun ringkasan 

hasil uji linieritas yang dilakukan menggunakan alat bantu program IBM SPSS 

Statistics 22 adalah sebagai berikut:   

Tabel 2. Ringkasan Uji Normalitas  

Variabel yang 

diukur 

Harga F 
Sig. Kesimpulan 

Fhitung Ftabel 

X1Y 0,538 F0,05;16,66 = 1,80 0,917 Linier 

X2Y 1,515 F0,05;15,67 = 1,82 0,125 Linier 
 

Berdasarkan tabel diatas diketahui harga Fhitung masing-masing variabel yang 

diukur lebih kecil dari Ftabel dan nilai signifikansi > 0,05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat 

berbentuk linier. Hasil perhitungan uji prasyarat analisis (uji normalitas, dan uji 

linieritas) dapat disimpulkan bahwa prasyarat uji sebelum melakukan analisis regresi 

linier ganda dua prediktor sudah terpenuhi, sehingga keputusan yang diambil 

Variabel N 
Harga L0 

Sig. Kesimpulan Lhitung L0,05,84 

Karakteristik 
individu (X1) 84 0,085 0,096 0,200 Normal 

Lingkungan 
Kerja (X2) 

84 0,076 0,096 0,200 Normal 

Loyalitas 
Kerja (Y) 84 0,084 0,096 0,200 Normal 



 

berdasarkan analisis regresi linier ganda dua prediktor nanti tidak rancu atau dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Sebagai langkah awal pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan analisis 

regresi linier ganda. Adapun ringkasan analisis regresi linier ganda yang dilakukan 

dengan alat bantu program IBM SPSS Statistics 22 sebagai berikut:   

Tabel 3. Ringkasan Analisis Linieritas Berganda 

Variabel Koefisien thitung Sig.  
Konstan 21,280 6,919 0,000 
Karakteristik Individu 0,226 3,200 0,003 
Lingkungan Kerja            0,178 2,311 0,023 

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi linier ganda sebagai 

berikut: Y = 21,280+0,226X1+0,178X2. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa 

karakteristik individu dan lingkungan kerja terhadap loyalitas kerja karyawan baik 

secara bersama-sama maupun secara parsial. Hasil  uji analisis data menggunakan 

regresi ganda tersebut dapat diketahui variabel skor karakteristik individu nilai t 

hitung ≥ ttabel = 3,200 ≥ 1,990 dengan signifikansi < 0,05 yaitu 0,002, maka H0 

ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh nyata (signifikan) variabel  karakteristik 

individu. Untuk variabel lingkungan kerja nilai t hitung  ≥ ttabel = 2,311 ≥ 1,990 

dengan signifikansi < 0,05 yaitu 0,023, maka H0 ditolak, berarti ada pengaruh positif 

antara lingkungan kerja terhadap loyalitas kerja karyawan, dengan demikian 

hipotesis yang diajukan dapat diterima.  

Hasil analisis data uji F diperoleh Fhitung sebesar 9,556 dengan signifikansi 

sebesar 0,000. H0 ditolak, karena Fhitung ≥ Ftabel yaitu 9,556 ≥ 3,109 dan nilai 

signifikansi < 0,05 yaitu 0,000.  

 

 

 

                                           3,109             9,556 

Gambar IV.6 Grafik statistik Uji F pengaruh karakteristik individu dan 

lingkungan kerja terhadap loyalitas kerja karyawan.     
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Dari hasil uji F diketahui bahwa Fhitung ≥ Ftabel (9,556 ≥ 3,109), maka H0 

ditolak berarti terdapat pengaruh yang positif dari karakteristik individu dan 

lingkungan kerja terhadap loyalitas kerja karyawan dan hipotesis yang diajukan 

dapat diterima kebenarannya. Artinya loyalitas kerja karyawan dipengaruhi oleh 

karakteristik individu dan lingkungan kerja .   

Hasil analisis data yang telah dilakukan diperoleh garis persamaan regresi 

sebagai berikut Y = 21,280 + 0,226X1 + 0,178X2. Dari hasil analisis data yang telah 

dilakukan diperoleh nilai koefisien determinasi yaitu nilai R2 sebesar 0,191 yang 

menunjukkan bahwa kombinasi variabel karakteristik individu dan lingkungan kerja 

berpengaruh terhadap loyalitas kerja karyawan 19,1%, sedangkan 80,9% sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Sumbangan relatif dan sumbangan 

efisien diketahui bahwa variabel karakteristik individu memberikan sumbangan 

relatif sebesar 63,2% dan sumbangan efektif 12,1%, sedangkan variabel lingkungan 

kerja memberikan sumbangan relatif sebesar 36,8% dan sumbangan efektif 7%. 

Berdasarkan besarnya sumbangan relatif dan efektif terlihat bahwa variabel 

karakteristik individu lebih dominan terhadap loyalitas kerja karyawan dibandingkan 

variabel lingkungan kerja.  

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa, karakteristik individu berpengaruh 

positif terhadap loyalitas kerja karyawan PT. Tiga Serangkai Surakarta Tahun 2014 

dengan memperoleh thitung ≥ ttabel yaitu 3,200 ≥ 1,990 dan nilai signifikan < 0,05, 

yaitu 0,002. Karakteristik individu memberi kontribusi sebesar 63,2% terhadap 

loyalitas kerja karyawan sedangkan lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap 

loyalitas kerja karyawan PT. Tiga Serangkai Surakarta Tahun 2014 dengan perolehan 

memperoleh thitung ≥ ttabel yaitu 2,311 ≥ 1,990 dan nilai signifikan < 0,05, yaitu 0,023. 

Lingkungan kerja memberi kontribusi 36,8% serta karakteristik individu dan 

lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap loyalitas kerja 

karyawan PT. Tiga Serangkai Surakarta Tahun 2014, dengan hasil analisis regresi 

memperoleh nilai Fhitung ≥ Ftabel yaitu 9,556 ≥ 3,109 dan nilai signifikan < 0,05, yaitu 



 

0,000. Variabel karakteristik individu dan lingkungan kerja memberikan kontribusi 

sebesar 19,1% dan sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.      
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