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ABSTRACT 

Lecturers' attachments still need to be thorough due to increasing the presence of 

lecturers in teaching and learning activities. In this case the existing attachment in Lampung 

Timur High School of Economics (STIE) and Islamic High School Darussalam Lampung, 

related to the performance of Lecturers. Whereas if the lecturers feel attached to their 

institution, then the presentation of the lecturers to move to other universities is minimal, and 

the lecturers will be loyal to stay or stay to work in the institution where they work as well as 

their second home. 

This study aims to determine 1). Is there any Environmental Effect on the Work 

Attachment of Private Higher Education Lecturer in Way Jepara Subdistrict of East Lampung. 

2). Is there a working status on the work attachment of Private Higher Education Lecturer in 

Way Jepara Subdistrict of East Lampung. 3). Is there any workload on the work attachment of 

Private Higher Education Lecturer in Way Jepara Subdistrict of East Lampung. 4) .Is there 

any influence of work environment, work status and work load on work attachment of Private 

Higher Education Lecturer in Way Jepara Subdistrict of East Lampung. Methods of data 

collection in this study using observation, questionnaires and documentation. Data analysis 

techniques in this study using qualitative and quantitative analysis. 

Based on the results of the research it can be seen that 1). No Effect of work environment 

on work attachment of Private Higher Education Lecturer in Way Jepara Subdistrict, East 

Lampung, is not accepted. 2) There is Influence of work status to work attachment of Private 

Higher Education Lecturer in Way Jepara Subdistrict of Lampung Timur is acceptable (true) 

.3) No Effect of work load on work attachment of Private Higher Education Lecturer in Way 

Jepara Subdistrict of East Lampung. 4) .There is the influence of work environment, work 

status and workload on work attachment of Private Higher Education Lecturer in Way Jepara 

Subdistrict, East Lampung. 
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PENDAHULUAN 

Sumber daya manusia (SDM) 

merupakan salah satu pendukung penting 

dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan 

Tinggi, khususnya dosen termasuk di 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ( STIE ) 

Lampung Timur dan Sekolah Tinggi 

Agama Islam Darussalam Lampung . 

Keberhasilan dosen dalam kegiatan belajar 

mengajar ditentukan oleh kinerja dosen 

sebagai tenaga pendidik. Jika kinerja dosen 

baik maka hasil proses belajar mengajar 

akan lebih baik pula, sehingga berdampak 

positif terhadap mutu lulusan yang 
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dihasilkan dalam sebuah institusi 

pendidikan kinerja dosen penting dalam 

mencapai tujuan pembelajaran yang 

optimal. Perguruan tinggi ini bercita-cita 

menjadi lembaga lembaga pendidikan yang 

mampu mencetak lulusannya mampu 

bersaing di dunia kerja dan memberikan 

kontribusi positif kepada masyarakat. 

Dalam kegiatannya, ada tiga tugas 

utama (tridharma) yang harus dijalankan 

oleh dosen perguruan tinggi, yaitu kegiatan 

pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan 

pengabdian pada masyarakat. Ketiga tugas 

ini dibebankan pada setiap dosen. Selain 

itu, ada juga kegiatan lain yang harus 

dijalankan dosen, misalnya memegang 

jabatan struktural dan menjadi anggota 

panitia atau kelompok kerja yang 

menjalankan kegiatan untuk fakultas 

ataupun universitas (Singapore Career 

Guide, 1994).  

Kegiatan-kegiatan mengenai 

profesionalisme dosen dalam penelitian ini 

meliputi tugasnya dalam melaksanakan 

tridharma perguruan tinggi, yakni 

pendidikan dan pengajaran, penelitian dan 

pengabdian masyarakat. Sedangkan 

prestasi mahasiswa merupakan indeks 

prestasi kumulatif yang didapat dalam 

periode tertentu. Hasil dari kajian yang 

diperoleh selanjutnya dapat dijadikan dasar 

dalam upaya peningkatan dan 

pengembangan kualitas dosen dalam 

rangka untuk meningkatkan 

kualitas/prestasi mahasiswa. Untuk 

meningkatkan kualitas kerja dosen maka 

lembaga harus membuat dosen merasa 

terikat dengan lembaganya. 

Keterikatan karyawan (employee 

engagement) merupakan keterlibatan 

pekerja secara emosional, kognitif dan 

fisik yang kemudian memotivasi dalam 

menyelesaikan tugas dengan rasa puas dan 

antusias. Engagement terjadi ketika 

seseorang secara sadar waspada dan/atau 

secara emosi terhubung dengan orang lain. 

Disengaged employees, di sisi lain, 

melepaskan diri dari tugas kerja dan 

menarik diri secara sadar dan penuh 

perasaan (Luthans dan Peterson, 2002). 

Keterikatan dosen masih perlu kita 

teliti karena untuk meningkatkan kehadiran 

dosen dalam kegiatan proses belajar 

mengajar. Dalam hal ini keterikatan yang 

ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ( 

STIE ) Lampung Timur dan Sekolah 

Tinggi Agama Islam Darussalam 

Lampung, berkaitan dengan kinerja Dosen. 

Bahwa jika dosen merasa terikat dengan 

lembaganya , maka dapat presentasi 

terjadinya dosen untuk berpindah ke 

perguruan tinggi lainnya hanya sedikit , 

dan dosen akan setia untuk tinggal 

menetap atau bertahan untuk bekerja di 

lembaga tersebut dimana mereka bekerja 

sekaligus sebagai rumah ke dua mereka.  

Identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Hubungan antara atasan dengan 

bawahan, maupun rekan kerja 

dengan sesama rekan kerja, kurang 

kondusif hal ini terjadi karena penyampain 

tugas dan tanggungjawab yang kurang 

transparan, selain itu lingkungan kerja yang 

belum sepenuhnya mendukung budaya 

kerja yang professional. Meskipun sarana 

dan prasarana kerja sudah cukup lengkap, 

namun pengelolaannya kurang efektif . 

Kejelasan status tidak diperhatikan 

oleh pimpinan, status kerja yang tidak 

sama diantara dosen menimbulkan 

kesenjangan antar dosen. 

Perkembangan karir yang kurang 

mendapat dukungan dari organisasi 

sehingga dosen kurang bersemangat untuk 

mengembangkan karirnya. 

Pembagian tugas dosen yang tidak 

merata dan adaptasi dosen yang rendah 

akan berakibat menjadi beban bagi 

penerima pekerjaan ( dosen ). 

Pimpinan kurang memperhatikan 

bawahan dan memperhatikan tujuan 

lembaga sehingga menimbulkan 

karyawan/dosen bekerja tanpa arahan dan 

kendali sehingga akan merasa tidak terikat 

dengan organisasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui :  

1) Pengaruh lingkungan kerja terhadap 

keterikatan kerja Dosen Perguruan 

Tinggi Swasta di Kecamatan Way 

Jepara Lampung Timur. 

2) Pengaruh Status kerja terhadap 

keterikatan kerja Dosen Perguruan 

Tinggi Swasta di Kecamatan Way 

Jepara Lampung Timur.  

3) Pengaruh Beban kerja terhadap 

keterikatan kerja Dosen Perguruan 

Tinggi Swasta di Kecamatan Way 

Jepara Lampung Timur. 

4) Pengaruh lingkungan kerja, status 

kerja dan beban kerja terhadap 

keterikatan kerja Dosen Perguruan 

Tinggi Swasta di Kecamatan Way 

Jepara Lampung Timur.  

 

KAJIAN PUSTAKA 

a. Pengertian keterikatan kerja 

Menurut Wellins dan Concelman 

(dalam Limono 2010) menyebutkan 

keterikatan pekerja (employee 

engagement) sebagai kekuatan ilusi yang 

memotivasi pekerja ke level performa 

lebih tinggi. Karyawan yang memiliki 

keterikatan tinggi pada pekerjaaannya 

menunjukkan perilaku positif sebagai 

berikut yaitu; menyatakan hal yang positif 

tentang visi, misi dan kegiatan organisasi  

Pendapat lain dari Harter, Schmidt, 

and Hayes (dalam Limono (2010) 

mendefinisikan keterikatan pekerja sebagai 

keterlibatan dan kepuasan individu dengan 

rasa antusias untuk pekerjaannya. 

Semangat  dicirikan  dengan  curahan  

energi  dalam  bekerja,  ketekunan  dalam 

menghadapi  kesulitan  kerja,  dan  
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berusaha  dengan  segala  upaya  dalam  

suatu  pekerjaan. 

 Engagement terjadi ketika 

seseorang secara sadar waspada dan/atau 

secara emosi terhubung dengan orang lain. 

Disengaged employees, di sisi lain, 

melepaskan diri dari tugas kerja dan 

menarik diri secara sadar dan penuh 

perasaan (Luthans dan Peterson, 2002). 

Robinson et al. (dalam Saks 2006) 

mendefinisikan keterikatan karyawan 

sebagai sikap positif individu karyawan 

terhadap organisasi dan nilai organisasi. 

Seorang karyawan yang memiliki tingkat 

keterikatan tinggi pada organsiasi memiliki 

pemahaman dan kepedulian terhadap 

lingkungan operasional organisasi, mampu 

bekerja sama untuk meningkatkan 

pencapaian unit kerja/organisasi melalui 

kerja sama antara individu karyawan 

dengan manajemen. 

Menurut Tohari (2002:136-137) 

“Lingkungan kerja fisik walaupun di 

yakini bukanlah faktor utama dalam 

meningkatkan produktivitas karyawan, 

namun faktor lingkungan kerja fisik 

merupakan variabel yang perlu 

diperhitungkan oleh para pakar manajemen 

dalam pengaruhnya untuk meningkatkan 

produktivitas”. 

Menurut Sumaatmadja (2001:146), 

lingkungan kerja terdiri dari lingkungan 

alam, lingkungan sosial, dan lingkungan 

budaya. Lingkungan alam merupakan 

lingkungan fisik yang belum atau tidak 

dipengaruhi budaya manusia, seperti 

cuaca, sinar matahari, dan sebagainya.  

Menurut Supardi dalam Subroto, 

(2005:98) “lingkungan kerja merupakan 

keadaan sekitar tempat kerja baik secara 

fisik maupun non fisik yang dapat 

memberikan kesan yang menyenangkan, 

mengamankan, menentramkan, dan betah 

kerja.  

Menurut Nitisemito (dalam 

Intanghina, 2008:68) mendefinisikan 

lingkungan kerja sebagai berikut: 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu 

yang ada di sekitar para pekerja yang dapat 

mempengaruhi drinya dalam menjalankan 

tugas-tugas yang diembankan. 

Berdasarkan penjabaran tersebut di 

atas maka yang dimaksud dengan 

lingkungan kerja adalah berkaitan dengan 

segala sesuatu yang berada di sekitar 

pekerjaan dan yang dapat mempengaruhi 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya, 

seperti pelayanan karyawan, kondisi kerja, 

hubungan karyawan di dlam perusahaan 

yang bersangkutan. 

Pengertian Status  

Status merupakan kedudukan 

seseorang yang dapat ditinjau terlepas dari 

individunya. Jadi status merupakan 

kedudukan obyektif yang member hak dan 

kewajiban kepada orang yang menempati 

kedudukan tadi. Status mempunyai dua 

aspek. Pertama, aspeknya yang agak stabil, 
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dan kedua, aspeknya yang lebih dinamis. 

Polak mengatakan bahwa status 

mempunyai aspek struktural dan aspek 

fungsional. Pada aspek ruang pertama 

sifatnya hirarki, artinya mengandung 

perbandingan tinggi atau rendahnya secara 

relative terhadap status-status lain. 

Sedangkan aspek yang kedua dimaksudkan 

sebagai peranan sosial (social role) yang 

berkaitan dengan status tertentu, yang 

dimiliki oleh seseorang Syani, (  2012 hal 

91-92  ) 

Status merupakan kedudukan 

seseorang yang dapat ditinjau terlepas dari 

individunya. Jadi status merupakan 

kedudukan obyektif yang member hak dan 

kewajiban kepada orang yang menempati 

kedudukan tadi Susanto  (1983:75) 

Kedudukan (status) sering kali dibedakan 

dengan kedudukan sosial (social status). 

Kedudukan adalah sebagai tempat atau 

posisi seseorangdalam suatu kelompok 

sosial, sehubungan dengan orang lain 

dalam kelompok tersebut, atau tempat 

suatu kelompok sehubungan dengan 

kelompok-kelompok lain di dalam 

kelompok yang lebih besar lagi. 

Status kerja adalah kedudukan 

seseorang dalam melakukan pekerjaan di 

suatu unit usaha/kegiatan. 

Status Kerja Dosen 

 Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi  

Republik Indonesia  Nomor 26 Tahun 

2015 Status kerja dosen  terdiri dari : 

1) Dosen tetap 

Dosen Tetap adalah dosen yang 

bekerja penuh waktu pada 

perguruan tinggi sebagai satuan 

administrasi pangkalnya dan tidak 

sedang menjadi pegawai tetap di 

satuan administrasi pangkal yang 

lain. 

2) Dosen Tidak Tetap, 

Dosen Tidak Tetap adalah dosen 

yang bekerja secara tidak penuh 

waktu pada perguruan tinggi. 

3) Tutor, atau Instruktur pada 

perguruan tinggi 

Instruktur adalah tenaga pendidik 

yang bekerja secara penuh waktu 

atau tidak penuh waktu pada 

akademi komunitas dan berasal dari 

praktisi. Tutor adalah tenaga 

pendidik yang diangkat untuk 

membantu dosen dan berfungsi 

memfasilitasi belajar mahasiswa 

dalam sistem pendidikan jarak 

jauh. 

Untuk dapat melaksanakan peranan 

dan melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya, dosen memerlukan syarat-syarat 

tertentu. Adapun syarat-syarat menjadi 

dosen, dapat diklasifikasikan menjadi 

beberapa kelompok : 

1. Persyaratan administratif. 
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Syarat-syarat administatif ini antara 

lain : tentang kewarganegaraan 

(Warga Indonesia), umur (minimal 18 

tahun), berkelakuan baik, mengajukan 

permohonan. 

2. Persyaratan teknis 

Dalam persyaratan teknis ini ada yang 

bersifat formal, harus berijazah 

pendidikan dosen. 

3. Persyaratan psikis 

Yang berkaitan dengan kelompok 

persyaratan psikis antara lain : sehat 

rohani,dewasa dalam berpikir dan 

bertindak, mampu mengendalikan 

emosi,sabar, ramah dan sopan, memiliki 

jiwa kepemimpinan, konsekuen dan 

berani, bertanggung jawab, berani 

berkorban dan memiliki jiwa 

pengabdian. 

4. Persyaratan Fisik 

Persyaran fisik meliputi : berbadan 

sehat, tidak memiliki cacat tubuh yang 

mungkin mengganggu pekerjaanya, 

tidak memiliki gejala-gejala penyakit 

yang menular. Dalam persyaratan fisik 

ini juga menyangkut kerapian dan 

kebersihan termasuk bagaimana cara 

berpakaian. Sebab bagaimanapun 

dosen akan selalu dilihat/diamati dan 

bahkan dinilai oleh para siswa/anak 

didiknya (Sardiman, 2007). 

 

 

Keterkaitan Status terhadap 

kerterikatan kerja 

 Status sosial biasanya didasarkan 

pada berbagai unsur kepentingan manusia 

dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu 

status pekerjaan, status dalam sistem 

kekerabatan, status jabatan dan status 

agama yang dianut. Dengan status 

seseorang dapat berinteraksi dengan baik 

terhadap sesamanya, bahkan banyak dalam 

pergaulan sehari-hari seseorang tidak 

mengenal orang lain secara individu, 

melainkan hanya mengenal statusnya saja. 

Jenis Pekerjaan/Jabatan adalah 

macam pekerjaan yang dilakukan oleh 

seseorang/atau ditugaskan kepada 

seseorang yang sedang bekerja atau yang 

sementara tidak bekerja. Perbedaan status 

kerja antar dosen akan menimbulkan 

kesenjangan, sehingga dosen yang 

memiliki status tetap akan lebih merasa 

terikat dan merasa memiliki lembaga 

sedangkan dosen dengan status tidak tetap 

akan merasa kurang memiliki lembaga dan 

kurang terikat dengan lembaga. 

Pengertian Beban Kerja 

Menurut Munandar (2001: 383), 

memberikan pengertian mengenai beban 

kerja seperti berikut :  

Beban kerja adalah suatu kondisi 

dari pekerjaan dengan uraian tugasnya 

yang harus diselesaikan pada batas waktu 

tertentu. Beban kerja dapat dibedakan lebih 

lanjut ke dalam beban kerja 
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berlebihan/terlalu sedikit ’kuantitatif, yang 

timbul sebagai akibat dari tugas-tugas yang 

terlalu banyak/sedikit diberikan kepada 

tenaga kerja untuk diselesaikan dalam 

waktu tertentu, dan beban kerja 

berlebihan/terlalu sedikit ’kualitatif’, yaitu 

jika orang merasa tidak mampu untuk 

melakukan suatu tugas, atau tugas tidak 

menggunakan ketrampilan dan/atau 

potensi dari tenaga kerja. 

Menurut Hart & Staveland dalam 

(Tarwaka 2011:106) bahwa :  Beban kerja 

merupakan suatu yang muncul dari interaksi 

antara tuntutan tugas-tugas lingkungan kerja 

dimana digunakan sebagai tempat kerja, 

keterampilan dan persepsi dari pekerja. Beban 

kerja kadang-kadang didefinsikan secara 

operasional pada faktor-faktor seperti tuntutan 

tugas atau upaya-upaya yang dilakukan untuk 

melakukan pekerjaan.  

Beban kerja yang harus 

dilaksanakan pegawai hendaknya merata, 

sehingga dapat dihindarkan adanya 

seorang pegawai yang mempunyai beban 

kerja terlalu banyak atau terlalu sedikit. 

Namun demikian beban kerja yang merata 

ini tidak berarti bahwa setiap pegawai 

dalam organisasi tersebut harus tetap sama 

beban kerjanya. 

 Menurut Moekijat (2004) beban 

kerja adalah volume dari hasil kerja atau 

catatan tentang hasil pekerjaan yang dapat 

menunjukan volume yang dihasilkan oleh 

sejumlah pegawai dalam suatu bagian 

tertentu. Jumlah pekerjaan yang harus 

diselesaikan oleh sekelompok atau 

seseorang dalam waktu tertentu atau beban 

kerja dapat dilihat pada sudut pandang 

obyektif dan subyektif. Secara obyektif 

adalah keseluruhan waktu yang dipakai 

atau jumlah aktivitas yang dilakukan. 

Sedangkan beban kerja secara subyektif 

adalah ukuran yang dipakai seseorang 

terhadap pernyataan tentang perasaan 

kelebihan beban kerja, ukuran dari tekanan 

pekerjaan dan kepuasan kerja.  

 Tabel 2 Penelitian Terdahulu 

Peneliti 

  

Variabel Bebas (X) 

 

Variabel 

terikat  

X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y1 Y2  Y3 

Agnes ( 2014 )     -   - - 

Wulandari ( 2009)  - - -    -  - 

Sumaryati (2010) - - -  - -  -  - 

Rachmawati (2012) - - - -   -   

Pratiwi, dkk (2011) -  - - -  - - - 

Keterangan : 

X1 = Kejelasan Peran,   Y1 = Stres 

Kerja 

X2  =Beban Kerja   Y2 = 

Engagement / Keterikatan kerja 

X3 = Status Pegawai   Y3  = Kinerja 

Karyawan 

 X4  = Total Returns 

X5 = Engagement / Keterikatan kerja 

X6 = Lingkungan kerja 
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2.1. Kerangka Pemikiran  

CharteredInstitute of Personnel 

and Development (CIPD) UK (2010) 

mengamati employee engagement dari 3 

dimensi, yaitu: (1) Emotional Engaged, 

Karyawan terikat secara emosional dengan 

pekerjaannya, yaitu: komitmen terhadap 

oragnisasinya, komitmen terhadap 

pemimpinnya, dan komitmen dengan 

lingkungan kerjanya; (2) Cognitive 

Engaged, Karyawan benar-benar fokus 

pada pekerjaannya karena mengetahui & 

memahami organisasinya, mengetahui & 

memahami pemimpinnya, dan memahami 

& mengetahui lingkungan kerjanya; dan 

(3) Physically Engaged, Karyawan 

memiliki kemauan keras dan semangat 

untuk “memberikan lebih” kepada pemiliki 

perusahaan (employer), yaitu: terkait 

dengan pekerjaan yang dihadapinya, 

memiliki komitmen untuk berhasil dalam 

pekerjaannya, dan kagum/mencintai 

pekerjaannya. 

Hipotesis  

Hipotesis penelitian yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1) Ada Pengaruh lingkungan kerja 

terhadap keterikatan kerja Dosen 

Perguruan Tinggi Swasta di 

Kecamatan Way Jepara Lampung 

Timur.  

2) Ada Pengaruh status kerja terhadap 

keterikatan kerja Dosen Perguruan 

Tinggi Swasta di Kecamatan Way 

Jepara Lampung Timur. 

3) Ada Pengaruh beban kerja terhadap 

keterikatan kerja Dosen Perguruan 

Tinggi Swasta di Kecamatan Way 

Jepara Lampung Timur  

4) Ada Pengaruh lingkungan kerja, 

status kerja dan beban kerja 

terhadap keterikatan kerja Dosen 

Perguruan Tinggi Swasta di 

Kecamatan Way Jepara Lampung 

Timur 

METODE PENELITIAN 

Variabel Penelitian dan Definisi 

Operasional 

 

Indikator Parameter Nomor 

Pernyataan 

1. 

Emotional 

Engaged 

1) komitmen terhadap 

oragnisasinya 
1 

2) komitmen terhadap 

pemimpinnya 
2 

3) komitmen dengan 

lingkungan kerjanya 
3 

2. 

Cognitive 

Engaged 

4) fokus pada 

pekerjaannya 
4 

5) mengetahui & 

memahami 

organisasinya 

5 

6) mengetahui & 

memahami 

pemimpinnya 

6 

7) memahami & 

mengetahui 

lingkungan kerjanya 

7 

3. 

Physically 

Engaged 

8) kemauan keras dan 

semangat 
8 

9) memiliki komitmen 

untuk berhasil dalam 

pekerjaannya 

9 

10) kagum/mencintai 

pekerjaannya 
10 

Sumber : CharteredInstitute of Personnel 

and Development (CIPD) UK (2010) 
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Variabel Bebas (Independent Variable)  

Tabel 4. Variabel Lingkungan kerja 

Indikator  Parameter  Nomor 

Pernyataan  

1. 

Lingkungan 

Fisik 

1) Pewarnaan 1 

2) Suara bising  2 

3) Ruang gerak 3 

 4) Keamanan 4 

 5) Kebersihan 5 

  2. 

Lingkungan 

Nonfisik 

6) Struktur 

kerja 
6 

7) Tanggung 

jawab kerja 
7 

8) Perhatian dan 

dukungan 

pemimpin 

8 

9) Kerja sama 

antar 

kelompok 

9 

 10) Kelancaran 

komunikasi 
10 

Sumber : Analisa, 2011:25 

 

Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Jenis dan Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri dari dua macam 

yaitu data primer dan data sekunder. 

1) Data Primer  

Data primer adalah data yang 

diperoleh penulis melalui observasi 

atau pengamatan langsung dari 

perusahaan, baik itu melalui 

observasi, kuesioner dan 

wawancara secara langsung dengan 

pihak yang sesuai dengan 

kebutuhan dalam penelitian ini. 

 

2) Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data 

yang diperoleh tidak langsung, 

yaitu data tersebut diperoleh 

penulis dari dokumen–dokumen 

perusahaan dan buku–buku literatur 

yang memberikan informasi 

tentang variabel penelitian. 

Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah  

Dosen Perguruan Tinggi Swasta di 

Kecamatan Way Jepara Lampung 

Timur yaitu  Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi ( STIE ) Lampung Timur 

sebanyak 22 orang dan Sekolah Tinggi 

Agama Islam Darussalam Lampung 

sebanyak 24 orang total keseluruhan 

populasi sebanyak 46 orang. 

Tabel 6. Daftar Perincian Populasi 

Penelitian 

No RESPONDEN POPULASI 

STAI 

Darussalam 

POPULASI 

STIE 

Lamtim 

1 Dosen Tetap  15  15 

2 Dosen Tidak 

Tetap 

 7  9 

3 Tutor atau 

Isntruktur 

   -    - 

 Total 22 24 

Sumber: Data sekunder jumlah Dosen  STIE  

Lampung Timur 

Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk 

mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner (Imam Ghozali, 2009). Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan 

pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh kuesioner tersebut. Jadi, validitas 

adalah mengukur apakah pertanyaan dalam 

kuesioner yang sudah dibuat betul-betul 
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dapat mengukur apa yang hendak diukur. 

(Imam Ghozali, 2009). 

Uji validitas ini membandingkan 

nilai masing-masing item pertanyaan 

dengan nilai total. Apabila besarnya nilai 

total koefisien item pertanyaan masing-

masing variabel melebihi nilai signifikansi 

maka pertanyaan tersebut tidak valid. 

Dalam penentuan layak atau 

tidaknya suatu item yang akan digunakan, 

biasanya dilakukan uji signifikansi 

koefisien korelasi pada taraf signifikansi 

0,05, artinya suatu item dianggap valid jika 

berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(Imam Ghozali, 2009). 

Uji signifikansi juga dapat 

dilakukan dengan membandingkan hasil r 

hitung dengan r table dimana df=n-2 

dengan sig 5%. Jika r tabel < r hitung maka 

valid. Metode yang akan digunakan untuk 

melakukan uji validitas adalah dengan 

melakukan korelasi antar skor butir 

pertanyaan dengan total skor konstruk atau 

variabel. Sedangkan untuk uji reliabilitas 

yang akan digunakan dalam penelitian ini, 

adalah dengan menggunakan fasilitas 

SPSS, yakni dengan uji statistik Cronbach 

Alpha. Suatu konstruk atau variabel 

dinyatakan reliabel jika nilai cronbach 

alpha > 0.60. Nunnally (dikutip oleh 

Ghozali, 2006).  

Tabel 7. Uji Reliabilitas Variabel 

Lingkungan kerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.910 10 

 

Berdasarkan tabel 7 hasil 

pengolahan data melalui SPSS untuk 

variabel Lingkungan kerja didapatkan hasil 

Alpha Cronbach’s sebesar 0,910>0,6 

sehingga kuisioner Lingkungan kerja dapat 

digunakan karena reliabel. 

hasil pengolahan data melalui SPSS 

untuk variabel Lingkungan kerja 

didapatkan hasil uji validitas menyatakan 

Corrected Item-Total Correlation > 0,444 

yang berarti perhitungan sudah valid. 

Tabel 9.Uji Reliabilitas Variabel 

Beban Kerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.887 10 

 

Berdasarkan tabel 9 hasil 

pengolahan data melalui SPSS untuk 

variabel Beban Kerja didapatkan hasil 

Alpha Cronbach’s sebesar 0,887>0,6 

sehingga kuisioner Beban Kerja dapat 

digunakan karena reliabel.  

hasil pengolahan data melalui SPSS 

untuk variabel Beban Kerja didapatkan 

hasil uji validitas menyatakan Corrected 

Item-Total Correlation > 0,444 yang 

berarti perhitungan sudah valid. 

Tabel 11.Uji Reliabilitas Variabel 

Keterikatan Kerja 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.898 10 

 

Berdasarkan tabel 11 hasil 

pengolahan data melalui SPSS untuk 

variabel Keterikatan Kerja didapatkan hasil 

Alpha Cronbach’s sebesar 0,898>0,6 

sehingga kuisioner Keterikatan Kerja dapat 

digunakan karena reliabel.  

hasil pengolahan data melalui SPSS 

untuk variabel Keterikatan Kerja 

didapatkan hasil uji validitas menyatakan 

Corrected Item-Total Correlation > 0,444 

yang berarti perhitungan sudah valid. 

 

Model Analisis Data Penelitian  

a. Analisis Kualitatif  

Analisis kualitatif adalah 

mengelompokkan data sehingga mudah 

dibaca dan dipahami. Mengkategorikan 

data akan memudahkan membaca 

kecenderungan yang terjadi pada obyek 

penelitian dan hubungan antar variabel. 

Penilaian masing-masing variabel pada 

kuesioner yang disebarkan dihitung 

menggunakan skala likert di mana nilai 

tertinggi diberi skor 5 dan nilai terendah 

diberi skor 1 :  

a. Alternatif jawaban Sangat Tidak Setuju ( 

STS ) : skor 1  

b. Alternatif jawaban Tidak Setuju ( TS ) : 

skor 2  

c. Alternatif jawaban Kurang  Setuju ( KS 

) : skor 3  

d. Alternatif jawaban Setuju ( S )  : skor 4  

e. Alternatif jawaban Sangat  Setuju SS : 

skor 5  

Kriteria masing-masing variabel 

pada analisis tabel mengacu pada interval 

skor dengan rumus sebagai berikut :  

 

       Skor Rata-rata x 100  

Skor Persentase = -----------------------------  

       Skor Maksimal  

Keterangan :  

10% - 27% = Sangat Kurang  

28% - 45% = Kurang  

46% - 63% = Agak Baik  

64% - 82% = Baik  

83% - 100% = Sangat Baik  

 

b. Analisis Kuantitatif  

Menurut Sugiyono (2000 : 13) 

analisis kuantitatif adalah analisis yang 

dilakukan dengan menggunakan rumus-

rumus statistik dan teknik perhitungan 

yang digunakan untuk pengujian data, teori 

dan hipotesis.  

Digunakan untuk menguji pengaruh atau 

hubungan antara variabel independen 

(Lingkungan kerja, status kerja dan beban 

kerja) dengan variabel dependen 

(keterikatan kerja). Perhitungan akan 

dilakukan dengan bantuan program SPSS 

for Windows Versi 16.  

Uji Regresi 
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Secara umum rumus dasar regresi 

berganda yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

1) Persamaan regresi linear berganda 

untuk menguji hipotesis 4 : 

Y = a + b1X1 + b2 X2 + et 

Keterangan :  

Y : Keterikatan kerja  

X1 : Lingkungan kerja  

X2 : Status Kerja 

X3 : Beban kerja 

  a  : Intercep / konstanta  

  b  : Koefisien Regresi  

  et  : Error Term (tingkat 

kesalahan)  

 ( Sugiyono, 2008:261 ) 

Untuk mencari besarnya nilai a dan 

b digunakan rumus sebagai berikut : 
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Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien determinasi (R2) pada 

intinya bertujuan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara 

nol dan satu. Nilai (R2) yang kecil berarti 

kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen 

amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2011). 
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Uji Hipotesis 

Uji t untuk menguji signifikansi 

koefisien regresi (a dan b), yaitu apakah X1 

berpengaruh secara nyata atau tidak 

dengan Y pada taraf kesalahan (µ) 0,05 

dan derajat bebas = jumlah sampel – 

jumlah variabel. Uji t dilakukan dua sisi 

(two tiled) dan pengambilan keputusan 

dilakukan dengan cara membandingkan 

propabilitasnya, rumus uji t adalah sebagai 

berikut : 

Untuk pengujian hipotesis dilakukan 

uji signifikasi koefisien regresi 

menggunakan rumus t, karena 

distribusinya mendekati distribusi normal, 

maka : Bentuk rumusnya adalah sebagai 

berikut: 

         

Dimana 

 

Sedangkan 

 

Pengambilan keputusan (berdasarkan nilai 

signifikan), Santoso ( 2007: 156) : 
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 Jika t hitung > t tabel, variabel 

independen mempengaruhi  variabel 

dependen. 

 Jika t hitung < t tabel maka independen 

tidak mempengaruhi  variabel dependen 

dengan signifikan. 

Atau 

- Jika nilai signifikan > 0.05 maka Ho 

diterima dan Ha ditolak  

- Jika nilai signifikan < 0.05 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima   

Selanjutnya Uji F. Pengujian ini 

dilakukan untuk melihat apakah semua 

variabel bebas yang dimasukkan dalam 

model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat. 

Dalam penelitian ini ingin mengetahui 

apakah semua variabel X1 dan X2 

mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel kinerja pegawai. 

Rumusnya adalah : 

Fhitung = 

  11

/
2

2

 kNR

kR
 

 Jika Fhitung > Ftabel, maka semua 

variabel independen mempengaruhi  

variabel dependen. 

 Jika Fhitung < Ftabel maka semua 

variabel independen tidak 

mempengaruhi  variabel dependen. 

Atau 

- Jika nilai signifikan > 0.05 maka Ho 

diterima dan Ha ditolak  

- Jika nilai signifikan < 0.05 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima   

 

HASIL PENELITIAN DAN 

INTERPRESTASI 

Deskripsi Responden 

Data hasil pengolahan kuesioner 

yang telah disebarkan kepada responden 

pada dosen STIE Lampung Timur dan 

STAI Darussalam Lampung sebanyak 46 

(Empat Puluh Enam) responden dengan 

pernyataan-pernyataan yang berkaitan 

tentang lingkungan kerja, status kerja, 

beban kerja dan keterikatan kerja. Berikut 

gambaran deskripsi dari 46 responden 

dosen STIE Lampung Timur dan STAI 

Darussalam Lampung sebagaimana 

diperjelas dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 13. Deskripsi Responden 

tentang Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin  Frekuensi  Persentase 

(%)  

Laki – Laki  30 65  

Perempuan  16 35  

Jumlah  46 100  

Sumber : Data Primer diolah 

Berdasarkan Tabel diatas sebagian 

besar dosen STIE Lampung Timur dan 

STAI Darussalam Lampung berjenis 

kelamin Laki-laki yaitu sebesar 65% 

sedangkan jenis kelamin laki-laki 

sebesar 35%. Hal ini menunjukkan 

bahwa jens kelamin laki-laki lebih 

dominan daripada jenis kelamin 

Perempuan. 
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Analisa Kualitatif 

Analisa ini akan menguraikan hasil 

jawaban responden tentang pernyataan 

yang diajukan dalam masing-masing 

indikator variabel. Berikut uraian hasil 

jawaban responden berdasarkan indikator 

yang digunakan. 

Variabel Lingkungan Kerja (X1)  

Hasil jawaban responden tentang 

pernyataan yang diajukan pada variabel 

Lingkungan Kerja : 

Tabel 14. Tanggapan Responden 

Tentang lingkungan kerja 

No Parameter 
Rata
-rata 

Perse
ntase 

Kriteria 

1.  

Warna ruangan 
kerja sangat 
nyaman 

2,98 59,57 
Agak 
baik/kon
dusif 

2.  

Tidak ada Suara 
disekitar kantor 
sehingga 
kenyamanan 
kerja terjaga 

2,87 57,39 
Agak 
baik/kon
dusif 

3.  

Lembaga 
memberikan 
ruang gerak 
yang sangat 
luas untuk 
karyawan 

2,96 59,13 

Agak 
baik/kon
dusif 

4.  

Lembaga 
menjaga 
keamanan 
kantor dan 
karyawan ketika 
berada dikantor 

2,76 55,22 

Agak 
baik/kon
dusif 

5.  

Ruangan selalu 
terlihat bersih 
dan rapi 

2,85 56,96 

Agak 
baik/kon
dusif 

6.  

Karyawan 
bekerja sesuai 
struktur kerja 

2,85 56,96 

Agak 
baik/kon
dusif 

7.  

Setiap karyawan 
diberikan 
Tanggung jawab 
kerja yang 
berbeda-beda 

2,96 59,13 

Agak 
baik/kon
dusif 

8.  

Pemimpin 
memperhatikan 
kepentingan 
karyawan yang 
berkaitan 
dengan 
pekerjaan 

2,83 56,52 

Agak 
baik/kon
dusif 

9.  

Kerja sama 
antar kelompok 
terjalin dengan 
baik 

3,00 60 

Agak 
baik/kon
dusif 

10.  

komunikasi 
yang tercipta 
antara 
pemimpin dan 
bawahan, serta 
sesame rekan 
kerja sangat 
baik 

2,72 54,35 

Agak 
baik/kon
dusif 

RATA-RATA 
KESELURUHAN  
 

2,87 57,52 
Agak 
baik/kon
dusif 

 

Berdasarkan Tabel diatas diperoleh 

jawaban untuk variabel lingkungan kerja 

dengan rata-rata keseluruhan sebesar 2,87 

dan perolehan persentase sebesar 

57,52%.Hal tersebut berarti 57,52% 

responden menyatakan lingkungan kerja 

sudah agak baik atau agak kondusif. 
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Gambar 3 Tanggapan Responden tentang 

lingkungan kerja dengan n = 46 responden  

Secara keseluruhan dapat disimpulkan 

bahwa lingkungan kerja sudah agak baik 

atau agak kondusif sehingga perlu 

dipertahankan dan ditingkatkan kembali. 

Variabel Beban Kerja (X3)  

Hasil jawaban responden tentang 

pernyataan yang diajukan pada variabel 

Beban Kerja : 

Tabel 15. Tanggapan Responden 

Tentang Beban kerja 

No Parameter 
Rata
-rata 

Perse
ntase 

Kriteria 

1.  

Setiap dosen 
harus 
mengerjakan 
tugasnya dengan 
tepat waktu  

2,63 

52,6 

Beban 
kerja 
cukup 
tinggi 

2.  

Dosen dituntut 
kerja cepat untuk 
menyelesaikan 
pekerjaan saya  

2,57 

51,4 

Beban 
kerja 
cukup 
tinggi 

3.  

Pada jam istirahat 
saya juga 
mengerjakan 
pekerjaan saya.  

2,00 

40 

Rendah 

4.  

Saya dapat 
meninggalkan 
kantor ketika 
waktu kerja telah 
selesai  

2,54 

50,8 

Beban 
kerja 
cukup 
tinggi 

5.  
Jadwal kerja saya 
cukup padat 
setiap harinya 

1,87 
37,4 

Rendah 

6.  

Banyak waktu 
untuk bekerja 
menyebabkan 
saya jarang 
kumpul dengan 
keluarga 

2,59 

51,8 

Beban 
kerja 
cukup 
tinggi 

7.  

Kampus sering 
memberikan 
pekerjaan 
tambahan selain 
mengajar 

2,72 

54,4 

Beban 
kerja 
cukup 
tinggi 

8.  

Ada beberapa 
dosen yang 
merasa kurang 
cocok dengan 
pekerjaannya 

1,98 

39,6 

Beban 
kerja 
cukup 
tinggi 

sekarang 

9.  

Seringkali saya 
harus mengajar 
matakuliah yang 
kurang sesuai 
dengan jurusan 
waktu saya kuliah 

2,72 

54,4 

Beban 
kerja 
cukup 
tinggi 

10.  

Seringkali  terjadi 
Pelimpahan tugas 
dan wewenang  
yang tidak jelas 

2,52 

50,4 

Beban 
kerja 
cukup 
tinggi 

RATA-RATA 
KESELURUHAN  
 

2,4 48,28 

Beban 
kerja 
cukup 
tinggi 

 

Berdasarkan Tabel diatas diperoleh 

jawaban untuk variabel beban kerja dengan 

rata-rata keseluruhan sebesar 2,4 dan 

perolehan persentase sebesar 48,28%.Hal 

tersebut berarti 48,28% responden 

menyatakan bahwa beban kerja yang 

diterima dosen cukup tinggi. 

 

Gambar 4.  Tanggapan Responden tentang 

Beban Kerja dengan n = 46 responden  

 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan 

bahwa beban kerja yang diterima dosen 
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cukup tinggi sehingga perlu diperhatikan 

kembali. 

Variabel Keterikatan kerja (Y)  

Hasil jawaban responden tentang 

pernyataan yang diajukan pada variabel 

Keterikatan Kerja : 

 

Tabel 16. Tanggapan Responden 

Tentang Keterikatan kerja 

No Parameter Rata
-rata 

Perse
ntase 

Kriteria 

1.  Karyawan 
berkomitmen 
kepada 
lembaga untuk 
terus 
melakukan 
yang terbaik 

3,02 60,4 Cukup 
Tinggi 

2.  Karyawan 
berkomitmen 
kepada 
pemimpin 
untuk 
memajukan 
lembaga 

2,89 57,8 Cukup 
Tinggi 

3.  Karyawan 
berkomitmen 
dengan 
pekerjaannya 

2,30 46 Cukup 
Tinggi 

4.  Karyawan 
selalu fokus 
dan 
memberikan 
kinerja terbaik  

3,70 74 Tinggi 

5.  Karyawan 
selalu 
mengetahui & 
memahami 
lembaga 

3,85 77 Tinggi 

6.  Karyawan 
selalu 
melakukan 
tanggungjawa
b sesuai 
instruksi 
pimpinan 

3,80 76 Tinggi 

7.  Karyawan 
selalu 
memahami & 

4,28 85,6 Tinggi 

mengetahui 
lingkungan 
kerja 

8.  Karyawan 
selalu 
berkemauan 
keras dan 
semangat 
dalam bekerja 

2,43 48,6 Cukup 
Tinggi 

9.  Karyawan 
selalu 
berkomitmen 
untuk berhasil 
dan sukses 
dalam 
pekerjaan 

2,30 46 Cukup 
Tinggi 

10.  Karyawan 
selalu 
kagum/mencin
tai pekerjaan 

2,72 54,4 Cukup 
Tinggi 

RATA-RATA 
KESELURUHAN 

 

3,12 62,58 Cukup 
Tinggi 

 

Berdasarkan Tabel diatas diperoleh 

jawaban untuk variabel keterikatan kerja 

dengan rata-rata keseluruhan sebesar 3,12 

dan perolehan persentase sebesar 62,58%. 

Hal tersebut berarti 62,58% Pimpinan 

menyatakan bahwa dosen-dosennya 

mempunyai keterikatan pada lembaga yang 

cukup tinggi. 
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Gambar 6.  Tanggapan Responden tentang 

Keterikatan Kerja dengan n = 46 responden  

 

Secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa Keterikatan Kerja 

dosen pada lembaga yang cukup tinggi. 

Analisa Korelasi 

Untuk mengetahui hubungan antara 

masing-masing variabel (X1), variabel 

(X2) dan (X3) dengan variabel (Y), 

dilakukan pengolahan data dengan bantuan 

program SPSS (Statistics Package for 

Social Science) yang diperoleh sebagai 

berikut : 

 

Tabel 17. Korelasi parsial 

Correlations 

  

lingkungan

kerja 

Status

kerja 

Beb

ank

erja 

Keteri

katan

kerja 

lingkung

ankerja 

Pearson 

Correlati

on 

1 -.188 .172 .233 

Sig. (2-

tailed) 

 
.211 .253 .119 

N 46 46 46 46 

Statusker

ja 

Pearson 

Correlati

on 

-.188 1 .124 .380
**

 

Sig. (2-

tailed) 
.211 

 
.412 .009 

N 46 46 46 46 

Bebanker

ja 

Pearson 

Correlati

on 

.172 .124 1 .098 

Sig. (2-

tailed) 
.253 .412 

 
.517 

N 46 46 46 46 

Keterikat

ankerja 

Pearson 

Correlati

on 

.233 .380
**

 .098 1 

Sig. (2-

tailed) 
.119 .009 .517 

 

N 46 46 46 46 

**. Correlation is significant at the 0.01 

level (2-tailed). 

  

 

Dari Tabel  di atas dapat dijelaskan 

sebagai berikut :  

Koefisien korelasi antara variabel 

lingkungan kerja (X1) dengan variabel 

Keterikatan kerja (Y) sebesar 0,233 berarti 

berpengaruh lemah dan hubungan tersebut 

positif, hal ini berarti apabila lingkungan 

kerja dikondusifkan dengan baik maka 

diharapkan akan dapat meningkatkan 

Keterikatan kerja Dosen .  

Sementara hubungan koefisien 

korelasi antara variabel Status kerja (X2) 

dengan variabel Keterikatan kerja (Y) 

sebesar 0,380 berarti berpengaruh lemah 

dan hubungan tersebut positif, hal ini 

berarti apabila Status kerja dilakukan 

dengan baik maka diharapkan akan dapat 

meningkatkan Keterikatan kerja. 

Sedangkan hubungan Koefisien korelasi 

antara variabel Beban kerja (X3) dengan 

variabel keterikatan kerja (Y) sebesar 

0,098 berarti berpengaruh sangat lemah 

dan hubungan tersebut positif, hal ini 

berarti Beban kerja seorang dosen tidak 

mempengaruhi keterikatan kerja.  

Hubungan Antara (X1), (X2), ( X3) 

Terhadap (Y) 

Tabel 18. Model Summary 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 
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1 .491a .241 .187 .39907 

a. Predictors: (Constant), Beban, Statuskerja, lingkungan 

 

Pada tabel diatas dapat ditahui 

bahwa Nilai R adalah ,491 atau 49,1%, hal 

ini berarti menunjukan bahwa tingkat 

hubungan antara lingkungan kerja, status 

kerja dan beban kerja dengan keterikatan 

kerja adalah sebesar 0,491 atau 49,1%. 

Sedangkan nilai R Square sebesar 

0.241 atau 24,1%, ini menunjukan bahwa 

secara simultan pengaruh lingkungan 

kerja, status kerja dan beban kerja terhadap 

keterikatan kerja adalah sebesar 24,1%. 

 

Tabel 19. Coefficients regresi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffici

ents 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 2.237 .408  5.487 .000 

lingkungan .221 .101 .305 2.185 .034 

Statuskerja .413 .127 .449 3.240 .002 

Beban .214 .136 .309 1.067 .047 

a. Dependent Variable: Keterikatan    

 

Dari tabel diatas juga dapat 

diketahui  nilai : 

Y =  2.237 +  0,221 X1 + 0, 413 X2  

+ 0,214 X3   

Koefisien regresi 2.237 artinya jika 

nilai lingkungan kerja, status kerja dan 

beban kerja dianggap nol (0) maka nilai 

dari keterikatan kerja adalah 2,237. 

Sedangkan nilai Lingkungan kerja 

(b1=0,221), (b2=0,413) dan (b3=0,214) 

menunjukkan bahwa kontribusi variabel 

lingkungan kerja dan status kerja terhadap 

keterikatan kerja adalah positif artinya jika 

faktor lingkungan kerja dan status kerja 

ditingkatkan menjadi semakin baik maka 

akan meningkatkan keterikatan kerja dan 

sebaliknya jika terjadi penurunan faktor 

lingkungan kerja dan status kerja maka 

akan terjadi penurunan keterikatan kerja. 

Berbeda dengan lingkungan kerja dan 

status kerja, nilai beban kerja adalah 

negatif 0,009, artinya beban kerja memiliki 

kontribusi negatif terhadap keterikatan 

kerja, semakin tinggi beban kerja maka 

akan menurunkan keterikan kerja dosen, 

dan sebaliknya jika beban kerja rendah 

maka dosen akan semakin merasa terikat 

dengan lembaga. 

Hasil uji hipotesis tentang pengaruh 

antara lingkungan kerja dengan 

Keterikatan kerja, sebagai berikut :  

Ada Pengaruh lingkungan kerja 

terhadap keterikatan kerja Dosen 

Perguruan Tinggi Swasta di Kecamatan 

Way Jepara Lampung Timur. 

Didapatkan P (Sig) = 0,034 yang 

nilainya lebih kecil dibandingkan dengan 

taraf signifikan yang dikehendaki yaitu 
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sebesar < α = 5% (0,05) yang berarti 

Hipotesis ditolak dengan demikian 

hipotesis dapat dinyatakan “Ada Pengaruh 

lingkungan kerja terhadap keterikatan kerja 

Dosen Perguruan Tinggi Swasta di 

Kecamatan Way Jepara Lampung Timur. 

Hasil uji hipotesis tentang pengaruh 

antara Status kerja (X2) dengan variabel 

Keterikatan kerja (Y) , sebagai berikut : 

Ada Pengaruh status kerja terhadap 

keterikatan kerja Dosen Perguruan Tinggi 

Swasta di Kecamatan Way Jepara 

Lampung Timur 

Didapatkan P (Sig) = 0,002 yang 

nilainya jauh lebih kecil dibandingkan 

dengan taraf signifikan yang dikehendaki 

yaitu sebesar < α = 5% (0,05) yang berarti 

Ho ditolak dan Ha diterima dengan 

demikian hipotesis dapat dinyatakan “ Ada 

Pengaruh status kerja terhadap keterikatan 

kerja Dosen Perguruan Tinggi Swasta di 

Kecamatan Way Jepara Lampung Timur “. 

Hasil uji hipotesis tentang 

hubungan antara variabel Beban kerja (X3) 

dengan variabel keterikatan kerja (Y), 

sebagai berikut : 

Ada Pengaruh beban kerja terhadap 

keterikatan kerja Dosen Perguruan Tinggi 

Swasta di Kecamatan Way Jepara 

Lampung Timur. 

Didapatkan P (Sig) = 0,047 yang 

nilainya lebih kecil dibandingkan dengan 

taraf signifikan yang dikehendaki yaitu 

sebesar >α = 5% (0,05) yang berarti Ho 

diterima dan Ha ditolak dengan demikian 

hipotesis dapat dinyatakan “ Ada Pengaruh 

beban kerja terhadap keterikatan kerja 

Dosen Perguruan Tinggi Swasta di 

Kecamatan Way Jepara Lampung Timur”. 

Tabel 20.Anova 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio

n 
2.129 3 .710 4.457 .008a 

Residual 6.689 42 .159   

Total 8.818 45    

a. Predictors: (Constant), Beban, Statuskerja, 

lingkungan 

  

b. Dependent Variable: Keterikatan    

 

Nilai uji F atau uji bersama-sama 

adalah 4.457 sedangkan Sig. 

Regression=0,008, nilai tersebut < alpha 

0,05. Berarti Hipotesis Ada Pengaruh 

lingkungan kerja, status kerja dan beban 

kerja terhadap keterikatan kerja Dosen 

Perguruan Tinggi Swasta di Kecamatan 

Way Jepara Lampung Timur adalah benar 

dan ”dapat diterima”. Artinya jika 

lingkungan kerja, status kerja dan beban 

kerja berpengaruh positif terhadap 

keterikatan kerja jika ketiga variabel 

ditingkatkan menjadi semakin baik maka 

akan meningkatkan keterikatan kerja dan 

sebaliknya jika terjadi penurunan faktor 

lingkungan kerja, status kerja dan beban 
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kerja maka akan terjadi penurunan 

keterikatan kerja. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian secara 

statistik dapat Koefisien korelasi antara 

variabel lingkungan kerja (X1) dengan 

variabel Keterikatan kerja (Y) sebesar 

0,233 berarti berpengaruh lemah dan 

hubungan tersebut positif, hal ini berarti 

apabila lingkungan kerja dikondusifkan 

dengan baik maka diharapkan akan dapat 

meningkatkan Keterikatan kerja Dosen .  

Sementara hubungan koefisien 

korelasi antara variabel Status kerja (X2) 

dengan variabel Keterikatan kerja (Y) 

sebesar 0,380 berarti berpengaruh lemah 

dan hubungan tersebut positif, hal ini 

berarti apabila Status kerja dilakukan 

dengan baik maka diharapkan akan dapat 

meningkatkan Keterikatan kerja.  

Sedangkan hubungan Koefisien 

korelasi antara variabel Beban kerja (X3) 

dengan variabel keterikatan kerja (Y) 

sebesar 0,098 berarti berpengaruh sangat 

lemah dan hubungan tersebut positif, hal 

ini berarti Beban kerja seorang dosen tidak 

mempengaruhi keterikatan kerja.  

Nilai R adalah 0,491 atau 49,1%, 

hal ini berarti menunjukan bahwa tingkat 

hubungan antara lingkungan kerja, status 

kerja dan beban kerja dengan keterikatan 

kerja adalah sebesar 0,491 atau 49,1%. 

Sedangkan nilai R Square sebesar 

0.241 atau 24,1%, ini menunjukan bahwa 

secara simultan pengaruh lingkungan 

kerja, status kerja dan beban kerja terhadap 

keterikatan kerja adalah sebesar 24,1%. 

Kemudiaan juga dapat diketahui  

nilai : 

Y =  2.237 +  0,221 X1 + 0, 413 X2  

+ 0,214 X3   

Koefisien regresi 2.237 artinya jika 

nilai lingkungan kerja, status kerja dan 

beban kerja dianggap nol (0) maka nilai 

dari keterikatan kerja adalah 2,237. 

Sedangkan nilai Lingkungan kerja 

(b1=0,221), (b2=0,413) dan (b3=0,214) 

menunjukkan bahwa kontribusi variabel 

lingkungan kerja dan status kerja terhadap 

keterikatan kerja adalah positif artinya jika 

faktor lingkungan kerja dan status kerja 

ditingkatkan menjadi semakin baik maka 

akan meningkatkan keterikatan kerja dan 

sebaliknya jika terjadi penurunan faktor 

lingkungan kerja dan status kerja maka 

akan terjadi penurunan keterikatan kerja. 

Berbeda dengan lingkungan kerja dan 

status kerja, nilai beban kerja adalah 

negatif 0,009, artinya beban kerja memiliki 

kontribusi negatif terhadap keterikatan 

kerja, semakin tinggi beban kerja maka 

akan menurunkan keterikan kerja dosen, 

dan sebaliknya jika beban kerja rendah 

maka dosen akan semakin merasa terikat 

dengan lembaga. 
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Hasil uji hipotesis tentang pengaruh 

antara lingkungan kerja dengan 

Keterikatan kerja, sebagai berikut :  

Ada Pengaruh lingkungan kerja 

terhadap keterikatan kerja Dosen 

Perguruan Tinggi Swasta di Kecamatan 

Way Jepara Lampung Timur. 

Didapatkan P (Sig) = 0,034 yang 

nilainya lebih kecil dibandingkan dengan 

taraf signifikan yang dikehendaki yaitu 

sebesar < α = 5% (0,05) yang berarti 

Hipotesis ditolak dengan demikian 

hipotesis dapat dinyatakan “Ada Pengaruh 

lingkungan kerja terhadap keterikatan kerja 

Dosen Perguruan Tinggi Swasta di 

Kecamatan Way Jepara Lampung Timur. 

Hasil uji hipotesis tentang pengaruh 

antara Status kerja (X2) dengan variabel 

Keterikatan kerja (Y) , sebagai berikut : 

Ada Pengaruh status kerja terhadap 

keterikatan kerja Dosen Perguruan Tinggi 

Swasta di Kecamatan Way Jepara 

Lampung Timur 

Didapatkan P (Sig) = 0,002 yang 

nilainya jauh lebih kecil dibandingkan 

dengan taraf signifikan yang dikehendaki 

yaitu sebesar < α = 5% (0,05) yang berarti 

Ho ditolak dan Ha diterima dengan 

demikian hipotesis dapat dinyatakan “ Ada 

Pengaruh status kerja terhadap keterikatan 

kerja Dosen Perguruan Tinggi Swasta di 

Kecamatan Way Jepara Lampung Timur “. 

Hasil uji hipotesis tentang 

hubungan antara variabel Beban kerja (X3) 

dengan variabel keterikatan kerja (Y), 

sebagai berikut : 

Ada Pengaruh beban kerja terhadap 

keterikatan kerja Dosen Perguruan Tinggi 

Swasta di Kecamatan Way Jepara 

Lampung Timur. 

Didapatkan P (Sig) = 0,047 yang 

nilainya lebih kecil dibandingkan dengan 

taraf signifikan yang dikehendaki yaitu 

sebesar >α = 5% (0,05) yang berarti Ho 

diterima dan Ha ditolak dengan demikian 

hipotesis dapat dinyatakan “ Ada Pengaruh 

beban kerja terhadap keterikatan kerja 

Dosen Perguruan Tinggi Swasta di 

Kecamatan Way Jepara Lampung Timur”. 

Nilai uji F atau uji bersama-sama 

adalah 4.457 sedangkan Sig. 

Regression=0,008, nilai tersebut < alpha 

0,05. Berarti Hipotesis Ada Pengaruh 

lingkungan kerja, status kerja dan beban 

kerja terhadap keterikatan kerja Dosen 

Perguruan Tinggi Swasta di Kecamatan 

Way Jepara Lampung Timur adalah benar 

dan ”dapat diterima”. Artinya jika 

lingkungan kerja, status kerja dan beban 

kerja berpengaruh positif terhadap 

keterikatan kerja jika ketiga variabel 

ditingkatkan menjadi semakin baik maka 

akan meningkatkan keterikatan kerja dan 

sebaliknya jika terjadi penurunan faktor 

lingkungan kerja, status kerja dan beban 

kerja maka akan terjadi penurunan 

keterikatan kerja. 
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