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ABSTRAK 

Imran Fatiha, 2022, Pengaruf Shift dan Kualitas Tidur Terhadap Kinerja Satuan 

Tugas Keamanan (SATPAM)  Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi 

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Bapak  Dg Maklassa dan Bapak M 

Yusuf Alfian Rendra Anggoro 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruf Shift dan Kualitas Tidur 
Terhadap Kinerja Satuan Tugas Keamanan (SATPAM) Universitas 
Muhammadiyah Makassar. Sampel dalam penelitiaan ini ditetapkan cara 
purposive purposive, dimana responden yang menjadi sasaran adalah seluruh 
pekerja di Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alaudin No. 259, 
Gn. Sari, Kec.Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun waktu yang 
diperlukan dalam penelitian adalah 2 (dua) bulan yaitu mulai bulan Juli sampai 
bulan Agustus 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan model regresi linear berganda yang diolah menggunakan Aplikasi 
SPSS v16.0 for windows. 
 
Berdasarkan analisis data maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel  
Shift kerja berpangaru signifikan Terhadap Kinerja Satuan Tugas (SATPAM) 
Universitas Muhammadiyah Makassar dan variabel Kualitas Tidur tidak 
berpangaruh Terhadap Kinerja Satuan Tugas (SATPAM) Universitas 
Muhammadiyah Makassar. 

 
 
 
Kata Kunci : Shift kerja  dan Kualitas Tidur Terhadap Kinerja Satuan Tugas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

 
 

 

ABSTRACT 

Imran Fatiha, 2022, Effect of Shift and Sleep Quality on the Performance of the 
Security Task Force (SATPAM) Universitas Muhammadiyah Makassar. Thesis of 
Management Study Program, Faculty of Economics and Business, University of 
Muhammadiyah Makassar. Supervised by Mr. Dg Maklassa and Mr. M Yusuf 
Alfian Rendra Anggoro 

This study aims to determine the effect of shift and sleep quality on the 
performance of the Security Task Force (SATPAM) Muhammadiyah University of 
Makassar. The sample in this study was determined by a purposive purposive 
method, where the respondents who were targeted were all workers at the 
Muhammadiyah University of Makassar, Jalan Sultan Alaudin No. 259, Mt. Sari, 
District Rappocini, Makassar City, South Sulawesi. The time required in the study 
is 2 (two) months, starting from July to August 2022. This research is a 
quantitative study using multiple linear regression models processed using the 
SPSS v16.0 application for windows. 

Based on data analysis, the results of this study indicate that the work Shift 
variable has a significant influence on the Performance of the Task Force 
(SATPAM) of the University of Muhammadiyah Makassar and the variable of 
Sleep Quality has no effect on the Performance of the Task Force (SATPAM) of 
the University of Muhammadiyah Makassar. 

 

Keywords: work shift and sleep quality on task force performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Manajemen sebagai sebuah istilah yang sering dipakai dalam dunia 

bisnis pada dasarnya juga dipakai untuk semua tipe kegiatan yang 

diorganisasi dan dalam semua tipe organisasi. Dalam prakteknya, manajemen 

dibutuhkan di mana saja orang bekerja bersama (organisasi) untuk mencapai 

suatu tujuan bersama. Manajemen dibutuhkan oleh organisasi pemerintahan 

dari atas sampai pada tingkat RT (Rukun Tetangga), dibutuhkan oleh lembaga 

lembaga kemasyarakatan, lembag-lembaga pendikan, kelompok-kelompok 

kerja, dan dalam setiap bentuk kerja sama yang dilakukan untuk mencapai 

tujuan bersama. Manajemen berusaha menciptakan efektivitas setiap individu 

yang bekerja dalam satu organisasi. Jika efektivitas individu tercapai maka 

efektivitas pada unit kerja atau kelompok menjadi terwujud. Pada gilirannya, 

efektivitas kelompok mengantarkan organisasi pada pencapaian efektivitas 

kelompok (Syafaruddin, 2015). 

Sifat dasar manajemen adalah beragam. Manajemen berhubungan 

dengan semua aktivitas organisasi dan dilaksanakan pada semua level 

organisasi. Karena itu manajemen bukan merupakan sesuatu proses yang 

terpisah atau pengurangan atas fungsi dalam suatu organisasi, atau tidak 

hanya mengelola satu bidang saja tetapi juga sangat luas. Sebagai contoh: 

bidang produksi, pemasaran, keuangan, atau personil satu sama lain memiliki 

hubungan fungsional. Dalam hal ini manajemen suatu proses umum yang 

dilaksanakan terhadap semua fungsi lain yang dilaksanakan dalam 
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organisasi. Tegasnya manajemen adalah suatu perpaduan aktivitas 

(Syafaruddin, 2015). 

 Sumberdaya manusia menjadi salah satu hal terpenting untuk 

pengembangan tujuan organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. 

Kinerja yang baik akan membuat organisasi menjadi lebih maju dan mampu 

bersaing sehingga hasil yang diinginkan juga lebih memuaskan. Menurut 

Mangkunegara (2015) menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia 

ialah suatu pengorganisasian, perencanaan, penerapan, pengawasan, 

pengembangan, pemberian menanggapi pelayanan, pengintegrasian, 

perawatan, serta pembelahan daya kegiatan dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi. Hasil kerja yang baik diharapkan mampu menghasilkan kinerja 

yang terbaik bagi organisasi. 

Kinerja pegawai merupakan suatu ukuran berhasil atau tidaknya tujuan 

yang telah dibuat. Pimpinan biasanya tidak memperhatikan hasil kinerja dari 

pegawainya apabila sudah menjadi buruk dan semuanya akan menjadi 

sesuatu yang fatal bagi organisasi. Penurunan kinerja dapat menjadi masalah 

pada perusahaan dan juga dapat menimbulkan stres bagi pegawai. Kinerja 

pegawai menurut Moehriono (2012) merupakan cerminan ukuran pencapaian 

penerapan sesuatu program aktivitas ataupun kebijaksanaan dalam 

menciptakan target, kehendak, visi, serta tujuan organisasi yang dituangkan 

lewat perogram penting sesuatu organisasi, hasil kerja itu bisa menyangkut 

mutu, jumlah, serta akurasi durasi yang bisa jadi permasalahan disaat 

padatnya pempisahan shift pegawai. Pada umumnya, shift kerja terdiri dari 3 

jenis shift, yaitu shift pagi, siang, dan malam. Dari ketiga jenis shift tersebut, 

shift malam diketahui mendominasi tingginya tingkat kecelakaan di tempat 
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kerja. Selain itu, tingkat kelelahan, tekanan darah sistol dan diastol, denyut 

nadi, stres fisik dan stres mental pada pekerja shift malam lebih tinggi 

daripada pekerja shift pagi (Kodrat, 2011). Dari keseluruhan dampak yang 

ditimbulkan dari shift malam, gangguan tidur merupakan keluhan yang paling 

sering dirasakan dan merupakan masalah utama yang berkaitan dengan shift 

kerja (Handayani, 2008; Agustin, 2012). Namun, gangguan tidur tidak hanya 

dapat dialami oleh pekerja shift malam, melainkan juga pada seluruh pekerja 

yang bekerja dalam sistem shift kerja. Hal ini dikarenakan sistem shift kerja 

membuat perubahan pola tidur yang kemudian akan menyebabkan pekerja 

memiliki permasalahan atau gangguan tidur. Selaras dengan Epstein dan 

Mardon (2010) yang menyebutkan bahwa sekitar 60% hingga 70% pekerja 

shift mengalami gangguan tidur. 

Tidur secara kuantitas menunjukkan durasi atau lamanya tidur, 

sedangkan secara kualitas menunjukkan kedalaman tidur. Diketahui bahwa 

pemenuhan kebutuhan tidur seseorang tidak bergantung pada kuantitasnya, 

melainkan lebih kepada kualitasnya. Meskipun secara kuantitas tidur tidak 

lama, namun jika mendapatkan tidur yang berkualitas maka ketika bangun 

tubuh akan terasa segar kembali dan pola tidur yang demikian tidak 

mengganggu kesehatan (Lanywati, 2001). 

Salah satu faktor penyebab utama pada kualitas tidur seseorang yang 

disebabkan oleh mnusia dalah stress dan kelelahan (fatique). Manusia secara 

alami berada pada fase ergotopic yaitu fase mampu melakukan kinerja pada 

siang hari dan fase trophotropic yang merupakan fase pengembalian energi 

pada malam hari. Tidur merupakan kebutuhan yang penting bagi setiap insan, 

seluruh organ manusia memerlukan istirahat setelah di gunakan beraktifitas 
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selama seharian. Ibaratkan tubuh manusia dan organ tubuh di dalamnya 

merupakan sebuah mesin, apabila di gunakan secara terus-menerus tanpa 

diistirahatkan maka mesin lama kelamaan bisa rusak begitu pula dengan 

tubuh manusia. Menurut Purwanto (2008) tidur dibutuhkan oleh tubuh untuk 

proses regenerasi sel atau pembentukan kembali selsel di dalam tubuh, 

perbaikan sel-sel tubuh yang baru, perbaikan kembali sel-sel tubuh yang 

rusak (natural healing mechanism), Dengan tidur seseorang akan memulihkan 

kembali tubuhnya dan bisa melakukan aktifitasnya kembali di keesokan 

harinya. 

Sutrisno & Huda (2017) Kualitas tidur merupkan kepuasan yang 

didapatkan seseorang dari tidur dan dapat diukur melalui beberapa aspek 

seperti jumlah waktu tidur, hambatan memulai tidur, waktu terbangun, efisiensi 

tidur dan keadaan yang mengganggu saat tidur. Tidur yang tidak ideal dan 

gangguangangguan di dapatkan pada saat periode tidur berlangsung dapat 

menghasilkan kualitas tidur yang buruk. Kualitas tidur yang buruk akan 

berdampak pada terganggunya keseimbangan fisiologis  dan psikologis 

seseorang. Tidak ada jawaban yang pasti berapa jumlah waktu yang 

dibutuhkan seseorang untuk tidur karena kebutuhan setiap orang dengan 

yang lainnya berbeda-beda. National Sleep Foundation (NSF) mencoba 

menemukan jumlah waktu yang tepat bagi seseorang untuk tidur berdasarkan 

usia mereka. Waktu tidur yang di anjurkan untuk orang dewasa adalah sekitar 

7-9 stick per hari. Sementara itu kementrian Kesehatan 3 Indonesia 

menganjurkan waktu yang dibutuhkan bagi orang dewasa (18-40 tahun) untuk 

tidur adalah 7-8 dalam sehari. 
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Insomnia merupakan kesulitan tidur, tidur tidak tenang, kesulitan 

menahan tidur, seringnya terbangun di pertengahan malam, dan seringnya 

terbangun lebih awal. Dari hasil penelitian setiap tahun di dunia sekitar 

seperempat dari populasi orang dewasa telah mengalami masalah tidur dan 

6-10% diperkirakan memiliki gangguan insomnia (National Sleep Foundation, 

2020).   

Insomnia disebabkan oleh banyak faktor salah satunya adalah shift 

kerja. Beberapa hal gaya hidup seperti mengkonsumsi kafein dan kurangnya 

berolahraga juga berdampak pada pola tidur yang tidak teratur. Insomnia yang 

terjadi pada pekerja dapat mempengaruhi penurunan performance kerja, 

produktivitas dan kualitas kerja, hubungan dalam pekerjaan, penurunan 

kewaspadaan, gangguan dalam kehidupan keluarga dan meningkatkan risiko 

terjadinya kecelakaan kerja (Anggeriani et al., 2015). . 

 
B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Shift Kerja berpengaruh terhadap kinerja Satuan Tugas Keamanan 

(SATPAM) Universitas Muhammadiyah Makassar? 

2. Apakah Kualitas Tidur berpengaruh terhadap kinerja Satuan Tugas 

Keamanan (SATPAM) Universitas Muhammadiyah Makassar? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh shift kerja terhadap kinerja 

satuan tugas keamanan (SATPAM) Universitas Muhammadiyah Makassar. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis  pengaruh kualitas kerja  terhadap 

kinerja satuan tugas keamanan (SATPAM) Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 

 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini, adalah:  

1. Manfaat  Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membagikan pengetahuan 

tentang pengaruh shift kerja dan kualitas tidur terhadap kinerja satuan 

tugas keamanan (SATPAM) Universitas Muhammadiyah Makassar dan 

dapat dijadikan referensi atau masukan bagi ilmu manajemen sumber daya 

manusia sehingga dapat tambahan pengetahuan dari hasil penelitian 

tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Departemen 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan 

masukkan pada satuan tugas keamanan (SATPAM) Universitas 

Muhammadiyah Makassar Bagi Akademik 

Penelitian ini dapat digunakan untuk bahan penelitian lebih lanjut 

guna membawah wawasan dan pengetahuan tentang shift kerja dan 

kualitas tidur terhadap kinerja satuan tugas keamanan (SATPAM) 

Universitas Muhammadiyah Makassar  

b. Bagi Peneliti  
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Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan referensi dan 

wacana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang manajemen 

sumber daya manusia khususnya yang berhubungan pengaruh shift 

kerja dan kualitas tidur terhadap kinerja satuan tugas kemanan 

(SATPAM) kampus Universitas Muhammadiyah Makassar 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
1. Tinjauan Teori 

1. Manajemen  

a. Pengertian Manajemen 

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris 

management. Akar kata tersebut adalah manage atau managiare, yang 

memiliki makna: melatih kuda dalam melangkahkan kakinya. Selanjutnya 

dalam kata manajemen tersebut terkandung tiga makna, yaitu pikiran (mind), 

tindakan (action) dan sikap (attitude) (Masyhud, 2014) Dalam bahasa Arab 

manajemen diartikan sebagai idaarah, yang berasal dari kata adaara, yaitu 

mengatur (Ma’shum dan Abidin, 1997). 

Al-Qur’an sebagai kitab sumber ilmu pengetahuan juga menyebutkan 

makna manajemen secara implisit dengan menggunakan kalimat yudabbiru, 

mengandung arti mengarahkan, melaksanakan, menjalankan, mengendalikan, 

mengatur, mengurus dengan baik, mengkoordinasikan, membuat rencana 

yang telah ditetapkan (Kencana, 2000). 

Ramayulis (2008) menyatakan bahwa pengertian yang sama dengan 

hakikat manajemen adalah al-tadbir (pengaturan), sebagaimana firman Allah 

SWT, Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik 

kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut 

perhitunganmu (Al-Sajadah: 5). 

Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah swt. 

adalah pengatur alam (manager). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti 

kebesaran Allah swt. dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang 
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diciptakan Allah swt. telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus 

mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah 

swt. mengatur alam raya ini (Ramayulis, 2008). 

Secara terminologis, ada bermacammacam definisi tentang 

manajemen, tergantung dari sudut pandang, keyakinan, dan konprehensif dari 

pada pendefinisi, antara lain Menurut Daft dan Marcic (2009) management is 

the attainment of organizational goals in an affective and efficient manner 

through planning, organizing, leading, and cotrolling organizational resources. 

Definisi ini menjelaskan bahwa manajemen merupakan pencapaian sasaran 

organisasi secara efektif dan efisien melalui kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan sumberdaya organisasi. 

Marno (2008) menyebutkan manajemen adalah kemampuan dan 

keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian 

tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dalam perspektif lebih luas, 

manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya 

yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai 

tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Berarti manajemen merupakan 

perilaku anggota dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Dengan 

kata lain, organisasi adalah wadah bagi operasionalisasi manajemen 

(Syafaruddin, 2015). 

Manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang 

dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan 

organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya 

yang dimiliki. Manajemen dapat juga didefenisikan sebagai upaya 
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perencanaan, pengkoordinasian, pengoraganisasian, dan pengontrolan 

sumber daya untuk mencapai sasran secara efisien dan efektif.   

Efektif dalam hal ini adalah untuk mencapai tujuan sesuai 

perencanaan dan efisiensi untuk melaksanakan pekerjaan dengan benar dan 

terorganisir.  

a. George R. Terry, manajemen = sebuah proses yang khas yang terdiri dari 

beberapa tindakan, perencanaan, pengorganisasian, menggerakan, dan 

pengawasan.  

b. Mary Parker Follet, manajemen = sebuah seni dalam menyelesaikan 

pekerjaan melalui orang lain. Dengan kata lain, seorang manajer bertugas 

mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan sebuah 

perusahaan.  

c. Henry Fayol, manajemen = suatu proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasiaan, dan pengawasan/kontrol terhadap sumber daya yang 

ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien 

b. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan motor penggerak dan aset dari 

sebuah bank. Tanpa adanya SDM, Menurut Richard dkk. (2019) Manajemen 

Sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur 

hubungan dan peranan sumber daya manusia yang dimiliki oleh individu 

secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga 

tercapai tujuan bersama pegawai dan masyarakat. Dengan demikian keahlian 

yang dimiliki oleh masing masing individu dapat berkembang dengan baik. 

Sedangkan Menurut Sadili Samsudin (2010: 1) SDM atau sumber daya 

manusia adalah orang-orang yang merancang dan menghasilkan barang atau 
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jasa, mengawasi mutu, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya 

finansial, serta merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi. 

Ahli lainnya, yaitu Hasibuan (2003, h 244), beliau berpendapat 

Menurut Sumber Daya Manusia memiliki arti keahlian terpadu yang berasal 

dari daya pikir serta daya fisik yang dimiliki oleh setiap orang. Yang 

melakukan serta sifatnya dilakukan masih memiliki hubungan yang erat 

seperti keturunan dan lingkungannya, sedangkan untuk prestasi kerjanya 

dimotivasi oleh sebuah keinginan dalam memenuhi keinginannya.SDM 

meliputi daya pikir serta daya fisik pada setiap individu. Lebih jelasnya SDM 

merupakan suatu kemampuan pada setiap manusia yang ditentukan oleh 

daya pikir serta daya fisiknya. SDM atau manusia menjadi unsur yang sangat 

penting dalam berbagai kegiatan yang dilakukan. Meskipun peralatan yang 

ada cukup canggih, tanpa adanya SDM berkualitas hal tersebut tidak akan 

berarti apa-apa. Sebab Daya Pikir merupakan modal dasar yang dibawa sejak 

lahir sedangkan keahlian dapat diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). 

Kecerdasan seseorang dapat diukur dari tingkat Intellegence Quotient (IQ) 

dan Emotional Quality (EQ) 

Sehingga dapat diartikan bahwa, SDM adalah aset yang dimiliki untuk 

melakukan segala aktivitas operasional. Dalam tugasnya, SDM diarahkan 

oleh sebuah manajemen yakni Manajemen Sumber Daya Manusia. 

Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai pendayagunaan 

sumber daya manusia di dalam organisasi, yang dilakukan melalui fungsi-

fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, 

pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan 

karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan 
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kerja, dan hubungan industrial (Marwansyah, 2010: 3). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa, MSDM adalah suatu langkah yang dilakukan manajer 

dalam mengarahkan SDM-nya agar kinerja yang dihasilkan sesuai. 

c. Shift Kerja 

Menurut Internasional Labour Organization (ILO) shift kerja merupakan 

kerja bergilir diluar jam kerja normal baik itu bergilir atau berotasi dengan sifat 

kerja atau permanen (Kodrat, 2009). Shift kerja merupakan pergeseran jam 

kerja dalam sebuah pekerjaan, pola kerja ini didirikan untuk mengutamakan 

sebuah tuntutan terus menerus dari sebuah industri melalui proses dan 

upaya perang untuk mempertahankan tingkat produksi yang tinggi dan salah 

satu strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas 

secara maksimal dan efisien (Randall B Dunham, 1977). Shift kerja diterapkan 

guna produksi secara maksimal dan kontinue dengan bekerja selama 24 jam 

dalam sehari. Shift kerja adalah periode waktu dimana suatu kelompok 

pekerja dijadwalkan bekerja pada tempat kerja tertentu. 

Menurut Venny Marchelia, 2014 shift kerja merupakan salah satu 

strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas secara 

maksimal dan efisien. Bagi seorang pekerja, shift kerja berarti berada pada 

lokasi kerja yang sama, baik teratur pada saat yang sama (shift kontinue) atau 

shift kerja yang berlainan (shift kerja rotasi). Shift kerja berbeda dengan hari 

kerja biasa, pekerjaan dikerjakan secara teratur pada waktu yang telah 

ditentukan sebelumnya, sedangkan shift kerja dapat dilakukan lebih dari satu 

kali untuk memenuhi jadwal 24 jam/hari (Joko, Titin & Sigit. 2012:33). 

Kelelahan kerja merupakan hal yang umum pada setiap tenaga kerja di 

berbagai perusahaan, dari beberapa penelitian, situasi ini dapat 
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mempengaruhi kesehatan tenaga kerja dan dapat mempengaruhi kesehatan 

tenaga kerja dan dapat menurunkan produktivitas kerja, dimana kelelahan 

dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kecelakaan kerja. 

Suatu perusahaan yang baik tentu mempunyai sumber daya manusia yang 

baik, hal ini dapat terlihat dari kondisi kesehatan fisik dan psikis, pendidikan 

atau keahlian, serta kinerja dan produktivitas dari pekerja itu sendiri, 

Simanjuntak (2010). 

Menurut Muchinsky, (1997) Shift kerja adalah pembagian waktu kerja 

berdasarkan waktu tertentu. Sistem shift merupakan suatu sistem pengaturan 

kerja yang memberi peluang untuk memanfaatkan keseluruhan waktu yang 

tersedia untuk mengoperasikan pekerjaan. Sistem shift digunakan sebagai 

suatu cara yang paling mungkin untuk memenuhi tuntutan akan 

kecenderungan semakin meningkatnya permintaan barang-barang produksi. 

Sistem ini dipandang akan mampu meningkatkan produktifitas suatu 

perusahaan yang menggunakannya. 

Sift kerja adalah pergantian pembagian waktu kerja karyawan karena 

tuntutan produksi atau memang sifat dari pekerjaannya itu sendiri. Contoh dari 

tuntutan produksi adalah pabrik-pabrik manufaktur, sedangkan contoh dari 

sifat pekerjaan itu sendiri seperti petugas keamanan, dokter, perawat, dan 

lain-lain. Sif kerja sendiri biasanya dibagi menjadi tiga sif yaitu sif pagi, sore 

dan malam. Sif kerja memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya 

adalah dapat memaksimalkan sumber daya manusia yang tersedia. Dampak 

negatifnya adalah terjadinya kelelahan kerja, penurunan kinerja pekerja, 

terjadi penurunan keselamatan kerja dan dapat menimbulkan masalah 

kesehatan di kemudian hari.  
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Shift kerja memberikan pemahaman pergeseran jam kerja dalam 

sebuah perusahaan yang menjadikan dasar dari peran shift kerja dengan 

mengutamakan sebuah tuntutan terus menerus dari sebuah industri untuk 

meningkatkan produktivitas secara maksimal dan efisien. 

d. Kualitas Tidur 

Salah satu faktor penyebb utama pada kualitas tidur seseorang yang 

disebabkan oleh mnusia dalah stress dan kelelahan (fatique). Manusia secara 

alami berada pada fase ergotopic yaitu fase mampu melakukan kinerja pada 

siang hari dan fase trophotropic yang merupakan fase pengembalian energi 

pada malam hari. Tidur merupakan kebutuhan yang penting bagi setiap insan, 

seluruh organ manusia memerlukan istirahat setelah di gunakan beraktifitas 

selama seharian. Ibaratkan tubuh manusia dan organ tubuh di dalamnya 

merupakan sebuah mesin, apabila di gunakan secara terus-menerus tanpa 

diistirahatkan maka mesin lama kelamaan bisa rusak begitu pula dengan 

tubuh manusia. 

Menurut Purwanto (2008) tidur dibutuhkan oleh tubuh untuk proses 

regenerasi sel atau pembentukan kembali selsel di dalam tubuh, perbaikan 

sel-sel tubuh yang baru, perbaikan kembali sel-sel tubuh yang rusak (natural 

healing mechanism), Dengan tidur seseorang akan memulihkan kembali 

tubuhnya dan bisa melakukan aktifitasnya kembali di keesokan hari. Sutrisno 

& Huda (2017) Kualitas tidur merupkan kepuasan yang didapatkan seseorang 

dari tidur dan dapat diukur melalui beberapa aspek seperti jumlah waktu tidur, 

hambatan memulai tidur, waktu terbangun, efisiensi tidur dan keadaan yang 

mengganggu saat tidur. 
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Tidur yang tidak optimal dan gangguan gangguan di dapatkan pada 

saat periode tidur berlangsung dapat menghasilkan kualitas tidur yang buruk. 

Kualitas tidur yang buruk akan berdampak pada terganggunya keseimbangan 

fisiologis dan psikologis seseorang. Tidak ada jawaban yang pasti berapa 

jumlah waktu yang dibutuhkan seseorang untuk tidur karena kebutuhan setiap 

orang dengan yang lainnya berbeda-beda. National Sleep Foundation (NSF) 

mencoba menemukan jumlah waktu yang tepat bagi seseorang untuk tidur 

berdasarkan usia mereka. Waktu tidur yang di anjurkan untuk orang dewasa 

adalah sekitar 7-9 jam per hari. Sementara itu kementrian Kesehatan 

Indonesia menganjurkan waktu yang dibutuhkan bagi orang dewasa (18-40 

tahun) untuk tidur adalah 7-8 jam dalam sehari. 

e. Kinerja 

Secara umum definisi kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawai sesuai dengan tanggung jawab 

yang dibenbankan atau diberikan kepadanya. Kinerja pada dasarnya dapat 

dilihat dari dua segi yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. 

Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. 

Kinerja adalah sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seorang 

atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai factor 

untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Fungsi 

pekerjaan atau kegiatan yang dimaksudkan disisini adalah pelaksanaan hasil 

pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok yang menjadi wewenang 

dan tanggung jawabnya dalam suatu organisasi. Untuk faktor-faktor  yang 

berpengaruh terhadap hasil perkerjaan/prestasi kerja seseorang atau 
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kelompok terdiri factor intern dan ekstern. Faktor Intern yang mempengaruhi 

kinerja karyawan/kelompok terdiri dari kecerdasan, keterampilan, kestabilan,, 

emosi, motivasi, persepsi, peran, kondisi keluarga, kondisi fisik seseorang, 

antara lainberupa peraturan ketenaga kerjaan, keinginan pelanggan, pesaing, 

social, serikat buruh, kondisi ekonomi perubahan lokasi kerja dan kondisi 

pasar. Tika (2006:121) 

Semua aspek pekerjaan tertentu, baik dan buruk, positif dan negatif, 

cenderung berkontribusi pada pengembangan perasaan kepuasan (atau 

ketidakpuasan). Kepuasan kerja, bersama dengan produktivitas, kualitas, 

ketidakhadiran, dan perputaran, merupakan salah satu variabel dependen 

kunci umumnya dianggap (dan diukur) dalam penelitian di I/ O psikologi 

(Riggio). Kepuasan kerja merupakan atau respon afektif terhadap bagian-

bagian dari situasi kerja (Smith, Kendal & Hulin, 1969). Kepuasan kerja pada 

penelitian ini dapat diukur berdasarkan respon masing-masing orang terhadap 

pekerjaan itu sendiri, gaji, kesematan promosi, supervision, dan juga rekan 

kerja. 

Robbins (2005) menyatakan bahwa karyawan yang memiliki kinerja 

baik sangat ditentukan oleh tingkat kepuasan kerja yang dialaminya. 

Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat individual. 

Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda dengan sistem 

nilai yang berlaku pada dirinya. Makin tinggi penilaian terhadap kegiatan 

dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka makin tinggi kepuasannya 

terhadap kegiatan tersebut 

Sesuai definisinya tugas pokok Satpam adalah menyelenggarakan 

keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek 
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pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya 

(Wibowo & Hartati, 2016). Fungsi satpam adalah melindungi dan mengayomi 

lingkungan atau tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta 

menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya 

(Rumahorbo, 2016). 

Setiap satpam harus memiliki kompetensi sebagaimana dikehendaki 

oleh Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelatihan dan 

Kurikulum Satuan Pengamanan[1]. Dalam pelaksanaan tugasnya, seorang 

satpam juga harus senantiasa mematuhi Kode Etik Satpam dan Prinsip 

Penuntun Satpam. Hal-hal tersebut harus menjadi “sikap dan perilaku yang 

menjiwa” (security mindedness) bagi seorang satpam. Kewenangan yang 

dimiliki Satpam antara lain, melaporkan setiap kejadian tindak pidana yang 

terjadi di tempat kerjanya sehingga bisa diatasi dengan cepat dan tepat.  

Satuan pengamanan atau satpam biasanya diberikan pelatihan untuk 

mendapatkan sertifikat bahwa individu telah berhak untuk terjun kelapangan. 

Dengan banyaknya peluang individu untuk menjadi seorang satpam sehingga 

banyak terbentuk yayasan-yayasan yang berfokus pada satuan pengamanan. 

Banyak perusahaan bahkan instansi pendidikan memanfaatkan yayasan 

pengamanan. 

Petugas satpam juga melaksanakan segala usaha dan upaya demi 

keamanan, kenyamanan dan melindungi lingkungan sehingga tetap berjalan 

sebagaimana mestinya tanpa ada gangguan yang akan merugikan dan 

mengganggu aktifas. Sebagai penegak hukum terbatas, Satpam berhak 

melakukan tindakan secara representif Non Yustisiil (menindak, menangkap, 
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memborgol, melakukan interogasi awal) sebelum diserahkan kepada 

kepolisian untuk proses lebih lanjut. 

B. Tinjauan Empiris 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilihat sejauh mana pengaruh shift 

kerja dan kualitas tidur terhadap kinerja (SATPAM), maka penulis mengambil 

acuan dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dapat 

dilihat melalui uraian dibawah ini: 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

NO Nama dan 
Tahun 
Peneliti 

Judul Jurnal Metode 
Penelitian 

Hasil 
Penelitian 

1 Nurhaedah, 
Dkk 
2018 

Pengaruh 
Kemampuan 
Kerja Dan 
Motivasi Kerja 
Terhadap Kinerja 
Karyawan PT. 
Semen Tonasa 
Kabupaten 
Pangkepa 

Kuantitatif Hasil Penelitian 
Menunjukkan Bahwa 
Kemapuan Kerja 
Berpengaruh Positif 
Dan Signifikan 
Terhadap Kepuasan 
Kerja Dan Kinerja 
Karyawan Pada PT. 
Semen Tonasa Di 
Kabupaten Pangkep. 

2 Riswan 
2020 

Pengaruh 
Kemampuan 
Kerja Dan 
Motivasi Kerja 
Terhadap Kinerja 
Driver Grab Bike 
Di Kota 
Makassar (Studi 
Kasus Pada 
Komunitas Ojol 
Tanah Karaeng 

Kuantitatif Hasil Penelitian 
Menunjukkan Bahwa 
Beban Kerja Dan 
Motivasi Kerja Secara 
Simultan Berpengaruh 
Signifikan Terhadap 
Kinerja Karyawan Dan 
Motivasi Kerja 
Berpengaruh Signifikan 
Terhadap Kinerja 
Karyawan. Sementara 
Beban Kerja 
Berpengaruh Terhadap 
Kinerja Karyawan Tetapi 
Tidak Signifikan 

3 Rona Tanjung 
, Susi Susanti 
Manalu 2019 

Pengaruh Disiplin 
Kerja, 
Kemampuan 

Kuantitatif Berdasarkan Dari Hasil 
Penelitian Dan 
Pembahasan Yang 
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Kerja Dan 
Motivasi Kerja 
Terhadap Kinerja 
Karyawan Pt 
Zurich Topas Life 
Batam 

Telah Dijelaskan Peneliti 
Pada Bab Sebelumnya, 
Maka Dapat 
Disimpulkan Bahwa:  
1. Disiplin Kerja 
Berpengaruh Positif Dan 
Signifikan Terhadap 
Kinerja Karyawan Pt 
Zurich Topas Life 
2. Kemampuan Kerja 
Berpengaruh Negatif 
Dan Tidak Signifikan 
Terhadap Kinerja 
Karyawan Pt Zurich 
Topas Life  
3. Motivasi Kerja 
Berpengaruh Negatif 
Dan Tidak Signifikan 
Terhadap Kinerja 
Karyawan Zurich Topas 
Life  
4. Disiplin Kerja, 
Kemampuan Kerja, Dan 
Motivasi Kerja Secara 
Bersama-Sama 
Berpengaruh Positif Dan 
Signifikan Terhadap 
Kinerja Karyawan Pt 
Zurich Topas Life 

4 Saridawati 
(2019) 

Peranan   
Kompensasi   
Dalam   
Meningkatkan   
Produktivitas 
Kerja Karyawan 
Pada Pt. Bangun 
Indo Lestari 
 

Kuantitatif Hasil   Penelitian   
Menunjukkan   Bahwa 
Pengaruh Kebijakan 
Terhadap Semangat 
Kerja Pada PT.Bangun 
Indo Lestari Dapat 
Dilihat  Dari  Hasil  
Analisa  Korelasi,  Maka 
Dapat  Disimpulkan  
Bahwa  Pada  Saat 
Penelitian   Dilakukan,   
Terhadap   Hubungan   
Antara   Sistem   
Kompensasi   Dengan 
Semangat  Keja  
Karyawan  Sebesar  
0,8639,  Artinya  Angka  
Ini Mendekati  +1  Yang 
Berarti  Hubungan  Kuat  
Dan  Positif 

5 Alfitra (2019)  Kuantitatif Hasil Analisis Data Yang 



20 
 

 

 
 

Telah Di Uraikan Pada 
Bab Sebelumnya 
Mengenai Pengaruh 
Kemampuan Dan 
Motivasi Kerja Terhadap 
Produktivitas Kerja 
Karyawan Pada PT. GCI 
Indonesia Di Pekan 
Baru Maka Dapat Ditarik 
Kesimpulan Sebagai 
Berikut :  
Kemampuan Karyawan 
Pada PT. GCI Indonesia 
Di Pekan Baru Sudah 
Baik. 
Dari Hasil Analisis Data 
Dapat Disimpulkan 
Bahwa Secara Parsial 
Kemampuan Dan 
Motivasi Kerja 
Berpengaruh Positif Dan 
Signifikan Terhadap 
Produktivitas Kerja 
Karyawan Pada PT. GCI 
Indonesia Di Pekan 
Baru  
Secara Simultan 
Kemampuan Dan 
Motivasi Kerja 
Berpengaruh Positif Dan 
Signifikan Terhadap 
Produktivitas Kerja 
Karyawan Pada PT. GCI 
Indonesia Di Pekan 
Baru. Variabel Yang 
Paling Dominan 
Mempengaruhi 
Produktivitas Kerja 
Karyawan Adalah 
Kemampuan Karyawan.  

 

C. Kerangka Konsep 

Upaya untuk meningkatkan kinerja satuan keamanan (SATPAM) ada 

beberapa faktor diantaranya kemampuan  kerja shift kerja dan kualitas tidur 

yang teratur. Perusahaan/ kompleks perumahan sangat memahami 
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pentingnya shift kerja dan kualitas tidur yang cukup dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan. 

Adapun pencapaian keberhasilan dapat dilakukan dengan 

memperhatikan semangat kerja dan kekompakan yang dibangun untuk 

meningkatkan produtivitas kerja dalam mencapai  keamanan yang di inginkan 

oleh masyarakat yang tinggal diperumahan tersebut. Penelitian ini mengkaji  

mengenai pengaruh shift kerja dan kualitas tidur terhadap kinerja satuan tugas 

keamanan (SATPAM) Universitas Muhammadiyah Makassar 

       Gambar 2.2 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinerja Satpam 

1. Kuantitas 

2. Meningkatkan Hasil 

yang Dicapai 

3. Semangat Kerja 

4. Pengembangan Diri 

5. Mutu 

6. Efisiensi 

(Sutrisno, 2016:102) 

Kualitas Tidur 

1. Durasi Tidur (Lamanya 

Waktu Tidur) 

2. Ganguan Saat Tidur 

3. Atency (interval waktu 

antara respon yang 

diharapkan 

4. Efisien Tidur 

Wolniczak (2013) 

 

 

 

 

 

Shit Kerja 

1. Kemampuan Teknis 

2. Kemampuan Manajerial 

3. Kemampuan 

Konseptual 

4. Kemampuan Perilaku 

(Rao, 2000:98 
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D. Hipotesis  

Menurut Fraenkel dan Wallen Sebagaimana dikutip dari buku Metode 

penelitian pendekatan kuantitatif (2021) karya Muhammad Darwin, dkk, 

Fraenkel dan Wallen mengartikan hipotesis sebagai prediksi atas 

kemungkinan hasil dari suatu penelitian. 

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan rumusan masalah yang 

telah dikemukakan, serta kerangka fikir yang diajukan dalam penelitian ini, 

maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:  

1. Shift kerja berpengaruh positif dan singnifikan terhadap kinerja SATPAM  

Universitas Muhammadiyah Makassar 

2. Kualitas tidur berpengaruh positif dan singnifikan terhadap kinerja SATPAM  

Universitas Muhammadiyah Makassar.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono 

(2009:14) metode penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang 

berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, tekhnik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan 

secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif atau statistikk dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang ada.  

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Universitas Muhammadiyah 

Makassar, Jalan Sultan Alaudin No. 259, Gn. Sari, Kec.Rappocini, Kota 

Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun waktu yang diperlukan dalam penelitian 

adalah 2 (dua) bulan yaitu mulai bulan Juli sampai bulan Agustus 2022 

 

C. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang dipakai dalam  penelitian ini yaitu data kuantitatif, data 

kuantitatif adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara Adapun sumber 

data pada penelitian ini yaitu :  

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui wawancara 

langsung dengan organisasi yang bersangkutan. Data primer yang 

diperoleh juga masih harus diolah lagi.  
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2. Data sekunder adalah data yang sudah ada. Data sekunder merupakan 

data yang tidak perlu mengolahnya lagi seperti, struktur organisasi, profil 

organisasi serta berbagai buku-buku sebagai teori, jurnal, maupun 

referensi lainnya.  

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi ialah keseluruhan jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh 

seorang peneliti, Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa populasi 

merupakan jumlah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. dalam penelitian ini populasi yang 

digunakan yaitu  seluruh satuan tugas pengamanan  (SATPAM) 

Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjumlah 44 orang. 

2. Sampel  

     Menurut sugiyono (2016) sampel merupakan bagian dari jumlah 

karakteristik yang dimiliki populasi.  Dalam penelitian ini peneliti mengambil 

44 orang Satuan Pengamanan Universitas Muhammadiyah Makassar 

sebagai (sampel jenuh). 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

 Data yaitu sekumpulan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian atau 

survey dalam statistika, kumpulan informasi numeris mengenai perubahan 

atau variable – variabbel, himpunan hasil pengukur atau pengamatan yang 

dianalisis dengan statistika. (Nursiyono, Joko ade, 2014:3). 
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Untuk memperoleh data serta informasi yang dapat mendukung 

penelitian ini, peneliti menggunakan  teknik dalam pengumpulan data, 

sebagai berikut : 

1. Penelitian Kepustakaan (Liberaty Reaserch) 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh teori – teori 

yang mendukung penelitian ini dengan cara mempelajari, meneliti, serta 

menelaah literature teoritis berupa buku, dan jurnal yang berhubungan 

dengan topik penelitian. Data ini dikumpulkan guna sebagai data 

pendukung sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas 

tentang masalah yang diteliti. 

2. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode untuk memberikan berbagai jenis dokumen. 

Salah satu caranya adalah dengan menggunakan bukti yang akurat dari 

catatan sumber informasi. Sumber-sumber informasi ini dapat berupa esai 

atau tulisan, surat wasiat, buku, undang-undang, dll. 

4. Wawancara  

Wawancara adalah dialog langsung antara peneliti dengan responden 

penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan 

data berdasarkan dialog langsung dengan informan secara mendalam. 
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F. Sumber Data 

1.  Data Primer 

Data primer yaitu data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung 

dari tempat penelitian (tanpa melalui perantara). Untuk mendapatkan data 

primer peneliti mengumpulkannya secara langsung. Data primer 

digunakan dengan mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner 

kepada subjek penelitian yang akan dituju dan nantinya kuesioner/angket 

tersebut di isi oleh responden yang akan disebarkan secara langsung ke 

tempat penelitian yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar 

2. Data Sekunder  

Data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya data yang diperoleh melalui 

literatur, dokumen-dokumen dari perusahaan dan lainnya. Data sekunder 

didapatkan peneliti dari buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Data sekunder 

digunakan sebagai pelengkap dari data primer. Pengambilan data yang 

dilakukan secara online mengikuti aturan sesuai dengan penelitian secara 

tradisional melalui situs web resmi 

 

G. Metode Analisis Data  

1. Uji validitas  

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung (corrected item 

total correlation) dengan r tabel, dengan kriteria sebagai berikut :  

a) Jika Nilai r hitung > nilai r tabel maka item valid  

b) Jika Nilai r hitung < tabel maka item tidak valid. 
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2. Uji reliabilitas 

Reliabilitas instrumen diperlukan untuk mendapat data sesuai dengan 

tujuan pengukuran, untuk mencapai hal tersebut, dilakukan uji reliabilitas 

dengan menggunakan metode Alpha cronbach diukur berdasarkan skala 

Alpha Cronbach’s 0 sampai dengan 1. 

3. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat yaitu Shift kerja dan kualitas tidur (X) tarhadap 

produktivitas kinerja satuan tugas keamanan (Y) dengan menggunakan 

rumus. Y=a+bx 

Dimana : 

Y= Kinerja Satuan Tugas Keamanan 

a= Konstanta 

b= Koefisien Regresi 

X= Kualitas Tidur Satuan Tugas Keamanan 

    

H. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis Parsial (Uji t)  

Pengujian hipotesis dengan uji t digunakan untuk mengetahui hipotesis 

parsial mana yang diterima. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

variabel bebas yang terdiri dari shift kerja dan kualiatas tidur (X1), Secara 

parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat atau kinerja 

satuan tugas keamanan (Y). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

1. Deskripsi Data dan Responden 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik 

deskripsi. Teknik ini dipilih dengan alasan bahwa contoh akan diambil 

mengingat standar yang ditetapkan oleh analis, dimana responden yang 

menjadi sasaran adalah sapan di Universitas Muhammadiyah Makassar, 

Jalan Sultan Alaudin No. 259, Gn. Sari, Kec.Rappocini, Kota Makassar, 

Sulawesi Selatan. Responden terlihat pada tabel di bawah ini yang 

menyajikan beberapa data luas tentang keadaan responden yang terlacak 

dalam penyebarannya sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Distribus Pengembalian Kuesioner 

 

S

u

m

ber Data : Data Olahan (2022) 

Dilihat dari Tabel 4.1 cenderung beralasan bahwa jumlah sampel 

sebanyak adalah 44 responden/seluruh Universitas Muhammadiyah 

Makassar, Jalan Sultan Alaudin No. 259, Gn. Sari, Kec.Rappocini, Kota 

Makassar, Sulawesi Selatan.  

a. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

Keterangan Jumlah Persentase 

Kuesioner yang dibagikan 44 100% 

Kuesioner yang tidak 
kembali/cacat 

0 0% 

Total kuesioner yang Kembali 44 100% 
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Untuk mengetahui jenis kelamin responden dilihat dari 

orientasinya dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini: 

Tabel 4.2 

Karasteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Responden Jumlah Persentase 

Laki – Laki 44 100% 

Perempuan 0 0% 

Total 44 100% 

Sumber Data : Data Olahan (2022) 

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat diduga bahwa jumlah responden 

terbesar adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu 

sebanyak 44 orang atau 100%. Sedangkan jumlah responden terendah 

adalah responden perempuan yaitu sebanyak 0 orang atau 0%.  

b. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan 

Untuk mengetahui Tingkat Pendidikan responden dilihat dari 

orientasinya dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini: 

Tabel 4.3 

Karasteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

 

Sumber Data: Data Olahan (2022) 

Berdasarkan Tabel 4.3, cenderung beralasan bahwa responden 

dengan pendidikan terakhir SMA sebanyak 44 atau 100%, d3 sebanyak 

Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase 

SMA 44 100% 

Deplomat 0 0% 

S1 0 0% 

S2 0 0% 

S3 0 0% 

Total 44 100% 
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0 orang atau 0%, S1 sebanyak 0 orang atau 0%. S2 sebanyak 0 orang 

atau 0 %, S3 sebanyak 0 orang atau 0%. 

 

c. Karasteristik Responden berdasarkan umur 

Untuk mengetahui umur responden dilihat dari orientasinya dapat 

dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini: 

Tabel 4.4 

Karasteristik Responden Berdasarkan Umur 
 

 

S

u

mber Data : Data Olahan (2022) 

Dilihat dari tabel 4.4, dapat dikatakan  bahwa responden 

berdasarkan usia < 25 tahun sebanyak 5 orang atau 11%, 26 - 30 tahun 

sebanyak 5 orang atau 11%,  31 - 35 tahun sebanyak 6 orang atau 14%, 

36 - 40 tahun sebanyak 15 orang atau 30%, > 41 tahun sebanyak 15 

orang atau 34%. 

d. Karasteristik Responden berdasarkan  masa kerja 

Tabel 4.5 

Karasteristik Responden Berdasarkan  masa kerja 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid < 5 TAHUN 43 97.7 97.7 97.7 

11- 15 TAHUN 1 2.3 2.3 100.0 

Total 44 100.0 100.0  

Sumber Data : Data Olahan (2022) 

Dilihat dari tabel 4.5, dapat dikatakan  bahwa responden berdasarkan 

masa kerja < 5 tahun sebanyak 43 orang atau 98%, 6 - 10 tahun sebanyak 1 

Umur (Tahun) Jumlah Persentase 

> 25 TAHUN 5 11% 

26 -30 TAHUN 5 11% 

31 - 35 TAHUN 6 14% 

36 - 40 TAHUN 13 30% 

> 41 TAHUN 15 34% 

Total 44 100% 
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orang atau 2%, 11 - 15 tahun sebanyak 0 orang atau 0%, 16 - 20 tahun 

sebanyak 0 orang atau 0%, > 21 tahun sebanyak 0 orang atau 0%. 

 

2. Hasil Uji Validitas 

Sebelum informasi yang dianalisi perlu mencoba menguji validitas. 

Tes ini akan menentukan kelayakan informasi dalam analisis tambahan. 

Oleh karena itu, kuesionernya layak untuk digunakan sebagai instrumen 

dalam penelitian. Berikut ini hasil data olahan penelitian ditampilkan pada 

tabel 4.6 sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS  

Variabel 
Validitas 

Reliabilitas Pearson  
Corelation 

r Tabel Ket. 

X1 

0,803 

0,312 Valid 0,843 Reliab 

0,703 

0,594 

0,906 

0,727 

0,765 

X2 

0,570 

0,312 Valid 0,813 Reliab 

0,684 

0,815 

0,719 

0,806 

0,706 

Y 

0,546 

0,312 Valid 0,882 Reliab 

0,829 

0,884 

0,791 

0,806 

0,868 

Sumber: Data Olahan (2022) 

Dalam tabel 4.6 terlihat dapat di simpulkan sebagai berikut: 

a. Uji Validitas 
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Pengujian legitimasi eksperimental dilakukan dengan menguji 

instrumen pada eksternal contoh. 

1) Analisis data diketahui bahwa shift kerja terdapat 6 buah pertanyaan. 

Berdasarkan hasil uji validitas menunjukan nilai table variabel kualitas 

audit diatas 0,30 dengan signifikan table <0,05. Dengan demikian 

dapat di simpulkan bahwa semua item variabel indepeden (shift 

kerja) berkoredasi positif atau memenuhi syarat valid. 

2) Analisis data diketahui bahwa kualitas tidur terdapat 6 buah 

pertanyaan. Berdasarkan hasil uji validitas menunjukan nilai table 

variabel kualitas audit diatas 0,30 dengan signifikan table <0,05. 

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa semua item variabel 

indepeden (kualitas tidur) berkoredasi positif atau memenuhi syarat 

valid. 

3) Analisis data diketahui bahwa variabel kinerja terdapat 6 buah 

pertanyaan. Berdasarkan hasil uji validitas menunjukan nilai table 

variabel keuangan keuangan diatas 0,30 dengan signifikan table 

<0,05. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa semua item 

variabel depeden (kinerja) berkoredasi positif atau memenuhi syarat 

valid.  

b. Uji reliabilitas 

1) Analisis data diketahui bahwa hasil uji reliabilitas diperoleh nilai 

koefisien reliabilitas shift kerja 0,843. Berdasarkan nilai koefisien 

reliabilitas tersebut dapat dikatakan bahwa shift kerja sudah layak 

untuk digunakan sebagai instrumen penelitian 
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2) Analisis data diketahui bahwa hasil uji reliabilitas diperoleh nilai 

koefisien reliabilitas kualitas tidur 0,813. Berdasarkan nilai koefisien 

reliabilitas tersebut dapat dikatakan bahwa kualitas tidur sudah layak 

untuk digunakan sebagai instrumen penelitian 

3) Analisis data diketahui bahwa hasil uji reliabilitas diperoleh nilai 

koefisien reliabilitas kinerja 0,882. Berdasarkan nilai koefisien 

reliabilitas tersebut dapat dikatakan bahwa kinerjasudah layak untuk 

digunakan sebagai penelitian. 

3. Pengujian Analisis Data 

Sampel dalam penelitiaan ini ditetapkan cara purposive purposive, 

dimana responden yang menjadi sasaran adalah seluruh pekerja 

Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alaudin No. 259, Gn. 

Sari, Kec.Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Waktu yang 

diperlukan dalam penelitian ini dimulai dari bulan Juni sampai bulan Juli 

2022. Berikut ini hasil uji deskripsi data penelitian sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

DESKRIPISI DATA PENELITIAN 

Statistics 

  Shift Kerja Kualitas Tidur Kinerja 

N Valid 44 44 44 

Missing 0 0 0 

Mean 25.0227 24.2500 27.5455 

Median 25.5000 24.0000 29.0000 

Mode 30.00 30.00 30.00 

Std. Deviation 4.51606 4.77944 3.50053 

Variance 20.395 22.843 12.254 

Minimum 14.00 14.00 16.00 

Maximum 30.00 30.00 30.00 

Sumber data: Hasil Data Olahan (2022) 
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1. Deskripsi data shift kerja (x1) 

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji data diketahui bahwa data shift kerja (x1) 

diperoleh nilai tertinggi sebesar 30.00, nilai terendah sebesar 14.00, 

rata-rata sebesar 25.0227, median sebesar 25.5000, modus sebesar 

30.00 standar deviasi sebesar 4.51606serta varian sebesar 20.395. 

2. Deskripsi data kualitas tidur (x2) 

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji data diketahui bahwa data kualitas tidur 

(x2) diperoleh nilai tertinggi sebesar 20.395, nilai terendah sebesar 

14.00, rata-rata sebesar 24.2500, median sebesar 24.0000, modus 

sebesar 30.00 standar deviasi sebesar 4.77944 serta varian sebesar 

22.843. 

3. Deskripsi data kinerja (y) 

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji data diketahui bahwa data kinerja (y) 

diperoleh nilai tertinggi sebesar 30.00, nilai terendah sebesar 16.00, 

rata-rata sebesar 27.5455, median sebesar 29.0000, modus sebesar 

30.00, standar deviasi sebesar 3.50053 serta varian sebesar 12.254. 

 
4. Hasil Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik diperlukan untuk mendeteksi. Tujuan analisis 

asumsi klasik adalah untuk memastikan bahwa hasil penelitian adalah 

valid. Uji asumsi klasik dalam penelitian terdiri dari uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, uji multikolineritas. 

a. Hasil uji normalitas 

Uji normalitas merupakan langkah dasar yang harus diselesaikan 

untuk mengukur apakah informasi yang didapat memiliki sebaran yang 
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khas sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik dalam pengukuran 

parametrik (insight inferensial). Dalam tinjauan ini, untuk menguji 

normalitas menggunakan normal probability plot, dengan asumsi setiap 

variabel menghasilkan nilai p > 0,05, sangat mungkin beralasan bahwa 

setiap data variabel probability plot yang ditelitih berdistribusi secara 

normal.  

 
 

Sumber data: Hasil Data Olahan (2022) 

Gambar 4.1 

UJI NORMALITAS 

Dilihat dari probability plot di atas, dapat dilihat dengan hati-hati 

bahwa data variabel menyebar di sekitar garis miring atau mengikuti dan 

bergerak menuju garis diagonal sehingga cenderung beralasan bahwa 

model penelitian berdistribusi secara normal. 

Uji normalitas juga dapat mengunakan uji Kolmogorov-Smirnov. 

Untuk menguji berdistribusi secara normal, atau tidak maka dapat 
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dilakukan teknik uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil dari uji Kolmogorov-

Smirnov yang ditampilkan pada tabel 4.8 di bawah ini 

 

Tabal 4.8 

HASIL UJI NORMALITAS (K-S TEST) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized Residual 

N 44 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 2.41809972 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .229 

Positive .096 

Negative -.229 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.518 

Asymp. Sig. (2-tailed) .420 

Sumber data : Hasil Data Olahan (2022) 

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukan bahwa nilai k-s sebesar 1.518 (sig 

0.420) untuk semua variabel tersebut diatas 0.05 maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel shift kerja (x1), kualitas tidur (x2) terhadap kinerja (y) 

dinyatakan bahwa data dari masing-masing dapat dijadikan bahan 

penelitian. 

b. Hasil Uji Heterokedastisitas 

Untuk mendeteksi heterokedastisitas dapat melalui grafik scatterplot 

deteksinya dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik dimana 

sumbu X dan Y menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y. 
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Sumber: Hasil Data Olahan (2022) 

Gambar 4.2 

DIAGRAM SCATTERPLOT HETEROKEDASTISITAS 

Berdasarkan Gambar 4.2 jelas bahwa tidak ada pola tertentu karena 

titik menyebar tidak beraturan di atas dan di bawah sumbu 0 pada sumbu 

Y. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas yang 

berarti model regresi ini layak untuk memprediksikan variabel dependen 

berdasarkan memasukan variabel independen. 

c. Hasil uji multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas berarti untuk memutuskan apakah ada 

penyimpangan dari asumsi klasik multikolinearitas, khususnya untuk 

menguji apakah modal regresi ditemukan adanya hubungan antara faktor 

variabel bebas dan terikat.  Sebuah Mode multi-linearitas jika ada 

hubungan langsung yang ideal atau tegas antara beberapa atau semua 

faktor bebas dari suatu model regresi. 

Tabel 4.9 

UJI MULTIKOLINEARITAS 

Model 

Unstandardized Coefficients Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 (Constant) 13.146 2.184   

SHIFT KERJA .433 .129 .422 2.371 

KUALITAS TIDUR .147 .122 .422 2.371 

a. Dependent Variable: KINERJA   

Sumber data: Hasil Data Olahan (2022) 
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Berdasarkan tabel 4.9 dapat di simpulkan bahwa nilai VIF dan 

Tolerance. Kedua ini adalah indikasi kuat yang sering dipakai oleh para 

peneliti untuk menyimpulkan fenomena terjadinya interkorelasi variabel 

bebas. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan atau nilai Tolerance lebih dari 0,01 

maka dapat disimpulkan dengan tegas bahwa tidak terdapat masalah 

multikolinearitas. 

 

d. Hasil Uji Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dilakukan dengan 

menggunakan metode enter dimana semua variabel dimasukan untuk 

mencari pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen.  

Tabel 4.10 

HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS 

  Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
coefficients 

T Sig. 

  

B Std. Error   

1 (constant) 13.146 2.184 6.020 .000   

Shift kerja .433 .129 3.362 .002 Signifikan Diterima 

Kualitas tidur .147 .122 1.209 .234 Tidk Signifikan Ditolak 

 t-hitung  3.362 

 t-tabel 2,014 2,014 

 Adjusted R 
Square 

.500 

 R .723a 

A. Dependent variable: 
kinerja 

   

Sumber Data: Hasil Olahan 2022 

Dari hasil analisis data di atas, maka hasil persamaan regresi adalah 

sebagai berikut: 

1. Analisis Data lnferensiaI 



39 
 

 

 
 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis penelitian, terlebih dahulu 

dilakukan regrei linear berganda. Berdasarkan hasil analisis dari 

pemeriksaan diperoleh sebagai berikut: 

Y = 13.146 + 0,433X1 + 0,147X2 

Berdasarkan hasil lnferensiaI uji regresi linear berganda sebagai berikut: 

a. Konstanta (a) 

Hal ini dimaksudkan bahwa jika  variabel Shift Kerja (X1) sebesar 

0,433, Shift Kerja (X2) sebesar 0,147, tidak berubah, maka nilai 

Kinerja (Y) adalah 13.146. 

b. Data Variabel Shift Kerja (X1) 

Nilai koefisien leverage untuk variabel X1 adalah 0,433. Ini berarti 

bahwa untuk setiap kenaikan 1, maka variabel terikat juga meningkat 

sebesar 0,433. Dengan cacatan variabel Kualitas Tidur X1 Tidak 

berubah. 

c. Data Variabel Kualitas Tidur (X2) 

Nilai koefisien leverage untuk variabel X2 adalah 0,147. Ini berarti 

bahwa untuk setiap kenaikan 1, maka variabel terikat juga meningkat 

sebesar 0,147. Dengan cacatan variabel Kualitas Tidur X2 Tidak 

berubah. 

2. Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji t) 

Pengujian ini menentukan dari setiap variabel bebas ke variabel terikat. 

Jika nilai significant a <0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang sangat besar antara faktor bebas dan variabel terikat 

secara eksklusif. Sebaliknya, jika makna a > 0,05 maka tidak ada 

pengaruh yang masif. 
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a. Data Variabel Shift Kerja (X1) menunjukkan Koefisien Beta sebesar  

0,433 dan diketahui bahwa nalai t-hitung 3.362 > t-tabel 2,014 

dengan tingkat segnifikan 0,002, dengan asumsi bahwa tingkat 

segnifikannya adalah 0,002 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel Shift Kerja (X1) mempengaruhi Kinerja (Y) sehingga 

hipotesis H1 diterima. 

b. Data Variabel Kualitas Tidur (X2) menunjukkan Koefisien Beta 

sebesar 0,147dan diketahui bahwa nalai t-hitung 1.209 < t-tabel 

2,014 dengan tingkat segnifikan 0,234, dengan asumsi bahwa tingkat 

segnifikannya adalah 0,234 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel Kualitas Tidur (X2) tidak mempengaruhi Kinerja (Y) sehingga 

hipotesis H ditolak. 

3. Koefisien Determinasi 

Model Linier berganda ini, akan dilihat besarnya kontribusi buat 

variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya 

menggunakan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya (R2). Bila 

(R2) makin mendekati 0 (noI) maka semakin Lemah. Jika (R2) yang 

diperoIeh mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat modeI 

tersebut menerangkan hubungan antar variabeI bebas dengan variabeI 

terikat.  

Tabel 4.11 

HASIL KOEFISIEN DETERMINASI 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .723a .523 .500 2.47638 1.960 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Tidur, Shift Kerja  

b. Dependent Variable: KINERJA   

Sumber data: Hasil Olahan 2022 
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Sesuai tabel 4.11 pada atas terlihat bahwa nilai koefisien 

determinasi (r2) sebesar 0,500. Arti asal koefisien ini merupakan bahwa 

imbas yang diberikan variabel shift kerja (x1), kualitas tidur (x2) terhadap 

kinerja (y) artinya sebanyak 50%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lainnya sebanyak 50% yang tidak diangkat dalam penelitian ini. 

 

B. Pembahasan 

1. Pengaruh Shift Kerja Terhadap Kinerja H2 

Temuan utama dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel Shift 

Kerja (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja (Y). Hal ini 

menunjukkan bahwa Shift Kerja yang teratur mempengaruhi terhadap 

Kinerja Karyawan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Shift Kerja berpengaruh 

terhadap Kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa apabilah perusahaan 

mengunakan pembagian waktu shift kerja lambat maka pencapain kinerja 

yang dicapai semakin baik. Sebaliknya sistem rotasi pergantian shift kerja 

lambat maka kinerja karyawan cenderung semakin buruk. Jadi hipotesis 

H1  diterima. 

Hasil ini sesuai dengan konsekuensi penelitian sebelumnya oleh 

Riswan 2020 dalam eksplorasi mereka " Pengaruh Kemampuan Kerja Dan 

Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Driver Grab Bike Di Kota Makassar (Studi 

Kasus Pada Komunitas Ojol Tanah Karaeng)". Hasil Penelitian 

Menunjukkan Bahwa Beban Kerja Dan Motivasi Kerja Secara Simultan 

Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Karyawan Dan Motivasi Kerja 
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Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Karyawan. Sementara Beban 

Kerja Berpengaruh Terhadap Kinerja Karyawan Tetapi Tidak Signifikan. 

2. Pengaruh Kualitas Tidur Terhadap Kinerja H2 

Temuan kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel 

Kualitas Tidur (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja (Y). Hal 

ini menunjukkan bahwa Kualitas Tidur yang tinggi mempengaruhi terhadap 

Kinerja karawan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kualitas Tidur tidak 

berpengaruh terhadap Kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa  sebagian besar 

responden mempunyai kualitas tidur baik. Tidur merupakan salah satu 

kebutuhan primer yang menjadi syarat dasar bagi kelangsungan hidup 

manusia. Tidur adalah suatu keadaan tidak sadar dimana persepsi dan 

reaksi individu terhadap lingkungan menurun atau hilang, dan dapat 

dibangunkan kembali dengan indera atau rangsangan yang cukup. 

Gangguan tidur dapat menimbulkan beberapa efek pada manusia. Ketika 

kurang tidur seseorang akan berpikir dan bekerja lebih lambat, membuat 

banyak kesalahan, dan sulit untuk mengingat sesuatu. Hal ini 

mengakibatkan penurunan produktivitas kerja dan dapat menyebabkan 

kecelakaan. Hal tersebut menyebabkan berdampak pada kualitas kerja / 

kinerja karyawan tersebut, Jadi hipotesis H2 ditolak. 

Hasil ini tidak sesuai dengan konsekuensi penelitian sebelumnya oleh 

Saridawati (2019) dalam eksplorasi mereka " Peranan   Kompensasi   

Dalam   Meningkatkan   Produktivitas Kerja Karyawan Pada Pt. Bangun 

Indo Lestari)". Hasil   Penelitian   Menunjukkan   Bahwa Pengaruh 

Kebijakan Terhadap Semangat Kerja Pada PT. Bangun Indo Lestari Dapat 
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Dilihat Dari Hasil Analisa Korelasi, Maka Dapat Disimpulkan Bahwa Pada 

Saat Penelitian   Dilakukan,   Terhadap   Hubungan   Antara   Sistem   

Kompensasi   Dengan Semangat  Keja  Karyawan  Sebesar  0,8639,  

Artinya  Angka  Ini Mendekati  +1  Yang Berarti  Hubungan  Kuat  Dan  

Positif. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

 
A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut 

1. Shift Kerja berpengaruh terhadap Kinerja satpam. Hal ini menunjukkan 

bahwa apabilah perusahaan mengunakan pembagian waktu shift kerja 

cepat maka pencapain kinerja yang dicapai semakin baik. Sebaliknya 

sistem rotasi pergantian shift kerja lambat maka kinerja karyawan 

cenderung semakin buruk. 

2. Kualitas Tidur tidak berpengaruh terhadap Kinerja satpam. Hal ini 

menunjukkan bahwa   responden mempunyai kualitas tidur baik. 

 
B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, adapun saran sebagai berikut: 

1. Untuk sifat pekerjaan yang harus dilaksakan secara terus-menerus dengan 

jumlah pekerja yang terbatas maka sebaiknya perusahaan menambah 

jumlah tenaga kerja, memberikan kompensasi/tunjangan khusus dan 

memberikan waktu istirahat yang cukup. 

2. Menjadi pertimbangan agar perusahaan dapat memberikan jam istirahat 

berdasarkan UU 13 Tahun 2003 atau perushaan dapat memberikan waktu 

istirahat yang cukup untuk pekerja dapat melakukan napping (tidur sesaat), 

perusahaan menyediakan makanan sesuai porsi kerja agar pekerja dapat 

menghindari kelelahan yang disebabkan waktu kerja yang panjang. 
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3. Dapat menjadi pertimbangan pimpinan perusahaan untuk memberikan 

perhatian lebih kepada pekerja shift malam, seperti memberikan makanan 

ringan dan minuman saat bekerja, memberikan makanan yang lebih sehat 

dan bergizi, tidak memberikan makanan yang mengandung banyak gula, 

tidak memberikan makanan pedas. Selain itu, pimpinan perusahaan wajib 

melakukan inspeksi khusus pada jam rawan terjadinya kantuk yaitu pukul 

02.00-04.00 pagi, memberikan rambu bahaya dan penerangan yang cukup 

di area dengan risiko kecelakaan tinggi dan terakhir yaitu dengan 

memberikan pelatihan khusus, agar pekerja dapat beradaptasi bekerja di 

malam hari dan dapat mengetahui cara mengatasi kelelahan di malam hari. 

4. Pekerja diharapkan mampu mendisiplin diri untuk menjaga kebersihan 

kamar dan tidak menggunakan alat elektronik saat dekat dengan jam tidur. 

Pekerja diharapkan mampu mengenali makanan yang harus dikonsumsi 

dan harus di hindari saat shift kerja. Pekerja mampu menjaga pola istirahat 

seperti tidur dengan teratur. 

5. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menganalisis lebih mendalam 

tentang penyebab buruknya kualitas tidur dan tingginya kelelahan kerja 

dengan cara wawancara mendalam. Diharapkan peneliti selanjutnya 

mampu melakukan pengujian tes kelelahan secara objektif secara 

langsung dilapang
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HASIL UJI ASUMSI KLASIK 

 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

KINERJA 27.5455 3.50053 44 

SHIFT KERJA 25.0227 4.51606 44 

KUALITAS TIDUR 24.2500 4.77944 44 

 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 KUALITAS 

TIDUR, SHIFT 

KERJA
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: KINERJA  

 

 
UJI AUTOKORELASI 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .723
a
 .523 .500 2.47638 1.960 

a. Predictors: (Constant), KUALITAS TIDUR, SHIFT KERJA  

b. Dependent Variable: KINERJA   

 

 
diatas terlihat bahwa angka durbin watson sebesar 1.960Dari data diatas dapat 

disimpulkan bahwa nilai durbin watson sebesar 1.960berada di 1< DW < 3 maka 

dapat dikatakan bahwa tidak terjadi korelasi diantara kesalahan pengganggu. 
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UJI MULTIKOLONIERITAS 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 (Constant) 13.146 2.184   

SHIFT KERJA .433 .129 .422 2.371 

KUALITAS TIDUR .147 .122 .422 2.371 

a. Dependent Variable: KINERJA       

 
Berdasarkan hasil uji pada tabel dapat menunjukan nilai VIF dan Tolerance. 

Kedua ini adalah indikasi kuat yang sering dipakai oleh para peneliti untuk 

menyimpulkan fenomena terjadinya interkorelasi variabel bebas. Jika nilai VIF 

kurang dari 10 dan atau nilai Tolerance lebih dari 0,01 maka dapat disimpulkan 

dengan tegas bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas.  

 

HASIL UJI HIPOTESIS 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 275.479 2 137.740 22.461 .000
a
 

Residual 251.430 41 6.132   

Total 526.909 43    

a. Predictors: (Constant), KUALITAS TIDUR, SHIFT KERJA   

b. Dependent Variable: KINERJA     

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 
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B Std. Error Beta 

1 (Constant) 13.146 2.184  6.020 .000 

SHIFT KERJA .433 .129 .558 3.362 .002 

KUALITAS TIDUR .147 .122 .201 1.209 .234 

a. Dependent Variable: KINERJA       

 

 

1. Terlihat di tabel tingkat signifikansi 0,002 > 0,050 sehingga dapat 

dinyatakan bahwa variabel SHIFT KERJA berpengaruh terhadap variabel 

KINERJA. Jadi dapat disimpulkan bahwa H1 diterima 

2. Terlihat di tabel tingkat signifikansi 0,234 < 0,050 sehingga dapat 

dinyatakan bahwa variabel KUALITAS TIDUR tidak berpengaruh terhadap 

variabel KINERJA. Jadi dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak 

 

 

UJI DETERMNINASI 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .723
a
 .523 .500 2.47638 1.960 

a. Predictors: (Constant), KUALITAS TIDUR, SHIFT KERJA  

b. Dependent Variable: KINERJA   

 
Sesuai tabel pada atas terlihat bahwa nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 

0,500. Arti asal koefisien ini merupakan bahwa imbas yang diberikan variabel 

SHIFT KERJA (X1), KUALITAS TIDUR (x2) terhadap KINERJA (Y) artinya sebanyak 

50%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya sebanyak 50% yang 

tidak diangkat dalam penelitian ini. 

HASIL UJI NORMALITAS 
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Dilihat gambar bahwa data titik2 variabel menyebar di sekitar garis miring 

atau mengikuti dan bergerak menuju garis diagonal sehingga cenderung 

beralasan bahwa model penelitian berdistribusi secara normal 

UJI K-S 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 44 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 2.41809972 

Most Extreme Differences Absolute .229 

Positive .096 

Negative -.229 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.518 

Asymp. Sig. (2-tailed) .420 

a. Test distribution is Normal.  

   

 

Pada tabel menunjukan bahwa nilai K-S sebesar 1.518 (sig 0.420) untuk semua 

variabel tersebut diatas 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel SHIFT 

KERJA (X1), KUALITAS TIDUR (x2) terhadap KINERJA (Y) dinyatakan bahwa data 

dari masing-masing dapat dijadikan bahan penelitian 

 

 

UJI HETEROSKEDASTISITAS 
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Pada gambar jelas bahwa tidak ada pola tertentu karena titik menyebar tidak 

beraturan di atas dan di bawah sumbu 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan 

tidak terdapat gejala heteroskedastisitas yang berarti model regresi ini layak 

untuk memprediksikan variabel dependen berdasarkan memasukan variabel 

independen 

 

ANALISIS DATA DESKRIPTIF 

Statistics 

  
SHIFT KERJA 

KUALITAS 
TIDUR KINERJA 

N Valid 44 44 44 

Missing 0 0 0 

Mean 25.0227 24.2500 27.5455 

Median 25.5000 24.0000 29.0000 

Mode 30.00 30.00 30.00 

Std. Deviation 4.51606 4.77944 3.50053 

Variance 20.395 22.843 12.254 

Minimum 14.00 14.00 16.00 

Maximum 30.00 30.00 30.00 

4. Deskripsi Data SHIFT KERJA (X1) 

Berdasarkan tabel 4.1 hasil uji data diketahui bahwa data SHIFT KERJA 

(X1) diperoleh nilai tertinggi sebesar 30.00, nilai terendah sebesar 14.00, 

rata-rata sebesar 25.0227, median sebesar 25.5000, modus sebesar 

30.00standar deviasi sebesar 4.51606serta varian sebesar 20.395. 

5. Deskripsi Data KUALITAS TIDUR (X2) 
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Berdasarkan tabel 4.1 hasil uji data diketahui bahwa data KUALITAS TIDUR 

(X2) diperoleh nilai tertinggi sebesar 20.395, nilai terendah sebesar 14.00, 

rata-rata sebesar 24.2500, median sebesar 24.0000, modus sebesar 30.00 

standar deviasi sebesar 4.77944 serta varian sebesar 22.843. 

6. Deskripsi Data KINERJA (Y) 

Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji data diketahui bahwa data KINERJA (Y) 

diperoleh nilai tertinggi sebesar 30.00, nilai terendah sebesar 16.00, rata-

rata sebesar 27.5455, median sebesar 29.0000, modus sebesar 30.00, 

standar deviasi sebesar 3.50053 serta varian sebesar 12.254 

KUALITAS TIDUR 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 14 1 2.3 2.3 2.3 

16 2 4.5 4.5 6.8 

17 2 4.5 4.5 11.4 

18 4 9.1 9.1 20.5 

19 1 2.3 2.3 22.7 

22 2 4.5 4.5 27.3 

23 6 13.6 13.6 40.9 

24 5 11.4 11.4 52.3 

25 3 6.8 6.8 59.1 

26 4 9.1 9.1 68.2 

27 1 2.3 2.3 70.5 

28 1 2.3 2.3 72.7 

30 12 27.3 27.3 100.0 

Total 44 100.0 100.0  

 
SHIFT KERJA 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 14 1 2.3 2.3 2.3 

16 1 2.3 2.3 4.5 

17 2 4.5 4.5 9.1 

18 1 2.3 2.3 11.4 

19 2 4.5 4.5 15.9 

21 3 6.8 6.8 22.7 
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22 2 4.5 4.5 27.3 

23 1 2.3 2.3 29.5 

24 5 11.4 11.4 40.9 

25 4 9.1 9.1 50.0 

26 2 4.5 4.5 54.5 

27 6 13.6 13.6 68.2 

28 1 2.3 2.3 70.5 

29 1 2.3 2.3 72.7 

30 12 27.3 27.3 100.0 

Total 44 100.0 100.0  

 
KINERJA 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 16 1 2.3 2.3 2.3 

18 1 2.3 2.3 4.5 

20 1 2.3 2.3 6.8 

22 2 4.5 4.5 11.4 

24 1 2.3 2.3 13.6 

25 5 11.4 11.4 25.0 

26 1 2.3 2.3 27.3 

27 3 6.8 6.8 34.1 

28 4 9.1 9.1 43.2 

29 4 9.1 9.1 52.3 

30 21 47.7 47.7 100.0 

Total 44 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

UJI VALIDASI SHIFT KERJA (X1) 

 

Correlations 

  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 SHIFT KERJA 

X1.1 Pearson Correlation 1 .730
**
 .504

**
 .637

**
 .433

**
 .473

**
 .803

**
 

Sig. (2-tailed)  
.000 .000 .000 .003 .001 .000 

N 44 44 44 44 44 43 44 
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X1.2 Pearson Correlation .730
**
 1 .388

**
 .649

**
 .378

*
 .357

*
 .703

**
 

Sig. (2-tailed) .000 
 

.009 .000 .011 .019 .000 

N 44 44 44 44 44 43 44 

X1.3 Pearson Correlation .504
**
 .388

**
 1 .390

**
 .098 .237 .594

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .009 
 

.009 .527 .126 .000 

N 44 44 44 44 44 43 44 

X1.4 Pearson Correlation .637
**
 .649

**
 .390

**
 1 .707

**
 .711

**
 .906

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .009 
 

.000 .000 .000 

N 44 44 44 44 44 43 44 

X1.5 Pearson Correlation .433
**
 .378

*
 .098 .707

**
 1 .652

**
 .727

**
 

Sig. (2-tailed) .003 .011 .527 .000 
 

.000 .000 

N 44 44 44 44 44 43 44 

X1.6 Pearson Correlation .473
**
 .357

*
 .237 .711

**
 .652

**
 1 .765

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .019 .126 .000 .000 
 

.000 

N 43 43 43 43 43 43 43 

SHIFT KERJA Pearson Correlation .803
**
 .703

**
 .594

**
 .906

**
 .727

**
 .765

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 44 44 44 44 44 43 44 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).      

 

 

 

UJI VALIDASI KUALITAS TIDUR (X2) 

 

 

Correlations 

  

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 

KUALITAS 

TIDUR 

X2.1 Pearson Correlation 1 .586
**
 .405

**
 .351

*
 .210 .091 .570

**
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Sig. (2-tailed)  
.000 .006 .021 .172 .557 .000 

N 44 44 44 43 44 44 44 

X2.2 Pearson Correlation .586
**
 1 .628

**
 .283 .318

*
 .319

*
 .684

**
 

Sig. (2-tailed) .000 
 

.000 .065 .036 .035 .000 

N 44 44 44 43 44 44 44 

X2.3 Pearson Correlation .405
**
 .628

**
 1 .509

**
 .571

**
 .467

**
 .815

**
 

Sig. (2-tailed) .006 .000 
 

.000 .000 .001 .000 

N 44 44 44 43 44 44 44 

X2.4 Pearson Correlation .351
*
 .283 .509

**
 1 .623

**
 .354

*
 .719

**
 

Sig. (2-tailed) .021 .065 .000 
 

.000 .020 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 

X2.5 Pearson Correlation .210 .318
*
 .571

**
 .623

**
 1 .727

**
 .806

**
 

Sig. (2-tailed) .172 .036 .000 .000 
 

.000 .000 

N 44 44 44 43 44 44 44 

X2.6 Pearson Correlation .091 .319
*
 .467

**
 .354

*
 .727

**
 1 .706

**
 

Sig. (2-tailed) .557 .035 .001 .020 .000 
 

.000 

N 44 44 44 43 44 44 44 

KUALITAS TIDUR Pearson Correlation .570
**
 .684

**
 .815

**
 .719

**
 .806

**
 .706

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 44 44 44 43 44 44 44 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).      

 
UJI VALIDASI KINERJA (Y) 

 

 

Correlations 

  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 KINERJA 

Y1 Pearson Correlation 1 .348
*
 .329

*
 .145 .632

**
 .335

*
 .546

**
 

Sig. (2-tailed)  .020 .029 .346 .000 .026 .000 
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N 44 44 44 44 44 44 44 

Y2 Pearson Correlation .348
*
 1 .736

**
 .571

**
 .542

**
 .653

**
 .829

**
 

Sig. (2-tailed) .020  .000 .000 .000 .000 .000 

N 44 44 44 44 44 44 44 

Y3 Pearson Correlation .329
*
 .736

**
 1 .733

**
 .515

**
 .789

**
 .884

**
 

Sig. (2-tailed) .029 .000  .000 .000 .000 .000 

N 44 44 44 44 44 44 44 

Y4 Pearson Correlation .145 .571
**
 .733

**
 1 .563

**
 .643

**
 .791

**
 

Sig. (2-tailed) .346 .000 .000  .000 .000 .000 

N 44 44 44 44 44 44 44 

Y5 Pearson Correlation .632
**
 .542

**
 .515

**
 .563

**
 1 .656

**
 .806

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 44 44 44 44 44 44 44 

Y6 Pearson Correlation .335
*
 .653

**
 .789

**
 .643

**
 .656

**
 1 .868

**
 

Sig. (2-tailed) .026 .000 .000 .000 .000  .000 

N 44 44 44 44 44 44 44 

KINERJA Pearson Correlation .546
**
 .829

**
 .884

**
 .791

**
 .806

**
 .868

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 44 44 44 44 44 44 44 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     

 

 

 

 

 

 

UJI REBIALITAS SHIFT KERJA (X1) 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 43 97.7 

Excluded
a
 1 2.3 
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Total 44 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.843 6 

 

 

UJI REBIALITAS KUALITAS TIDUR (X2) 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 43 97.7 

Excluded
a
 1 2.3 

Total 44 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.813 6 

 

UJI REBIALITAS KINERJA (Y) 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 44 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 44 100.0 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 44 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 44 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.882 6 

 
a. Uji Validitas 

4) analisis data diketahui bahwa SHIFT KERJA terdapat 6 buah pertanyaan. 

Berdasarkan hasil uji validitas menunjukan nilai table variabel kualitas audit 

diatas 0,30 dengan signifikan table <0,05. Dengan demikian dapat di 

simpulkan bahwa semua item variabel indepeden (SHIFT KERJA) 

berkoredasi positif atau memenuhi syarat valid. 

5) analisis data diketahui bahwa KUALITAS TIDUR terdapat 6 buah pertanyaan. 

Berdasarkan hasil uji validitas menunjukan nilai table variabel kualitas audit 

diatas 0,30 dengan signifikan table <0,05. Dengan demikian dapat di 

simpulkan bahwa semua item variabel indepeden (KUALITAS TIDUR) 

berkoredasi positif atau memenuhi syarat valid. 

6) analisis data diketahui bahwa variabel KINERJA terdapat 6 buah 

pertanyaan. Berdasarkan hasil uji validitas menunjukan nilai table variabel 

keuangan Keuangan diatas 0,30 dengan signifikan table <0,05. Dengan 

demikian dapat di simpulkan bahwa semua item variabel depeden 

(KINERJA) berkoredasi positif atau memenuhi syarat valid.  

 

b. Uji Reliabilitas 
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1) analisis data diketahui bahwa hasil uji reliabilitas diperoleh nilai koefisien 

reliabilitas SHIFT KERJA 0, 843. Berdasarkan nilai koefisien reliabilitas 

tersebut dapat dikatakan bahwa SHIFT KERJA sudah layak untuk 

digunakan sebagai instrumen penelitian 

2) analisis data diketahui bahwa hasil uji reliabilitas diperoleh nilai koefisien 

reliabilitas KUALITAS TIDUR 0, .813. Berdasarkan nilai koefisien reliabilitas 

tersebut dapat dikatakan bahwa KUALITAS TIDUR sudah layak untuk 

digunakan sebagai instrumen penelitian 

3) analisis data diketahui bahwa hasil uji reliabilitas diperoleh nilai koefisien 

reliabilitas KINERJA 0, 882. Berdasarkan nilai koefisien reliabilitas tersebut 

dapat dikatakan bahwa KINERJAsudah layak untuk digunakan sebagai 

penelitian. 

JK 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid LAKI - LAKI 44 100.0 100.0 100.0 

 

 
Dapat disimpulkan bahwa jumlah responden terbesar adalah 

responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 44 orang atau 

100%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden 

perempuan yaitu sebanyak 0 orang atau 0% 

 

 

UM 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid < 25 TAHUN 5 11.4 11.4 11.4 

26 - 30 TAHUN 5 11.4 11.4 22.7 
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31 - 35 TAHUN 6 13.6 13.6 36.4 

36 - 40 TAHUN 13 29.5 29.5 65.9 

> 41 TAHUN 15 34.1 34.1 100.0 

Total 44 100.0 100.0  

 

Dapat disimpulkan bahwa responden berdasarkan usia < 25 TAHUN 

sebanyak 5 orang atau 11%, 26 - 30 TAHUN sebanyak 5 orang atau 11%,  31 - 

35 TAHUN sebanyak 6 orang atau 14%, 36 - 40 TAHUN sebanyak 15 orang atau 

30%, > 41 TAHUN sebanyak 15 orang atau 34%. 

 

PD 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SMA 44 100.0 100.0 100.0 

 

Dapat disimpulkan bahwa responden dengan pendidikan terakhir 

SMA sebanyak 44 atau 100%, d3 sebanyak 0 orang atau 0%, S1 

sebanyak 0 orang atau 0%. S2 sebanyak 0 orang atau 0 %, S3 sebanyak 

0 orang atau 0%, 

 

 

MK 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid < 5 TAHUN 43 97.7 97.7 97.7 

11- 15 TAHUN 1 2.3 2.3 100.0 

Total 44 100.0 100.0  
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Dapat disimpulkan bahwa responden berdasarkan masa kerja < 5 

TAHUN sebanyak 43 orang atau 98%, 6 - 10 TAHUN sebanyak 1 orang atau 

2%, 11 - 15 TAHUN sebanyak 0 orang atau 0%, 16 - 20 TAHUN sebanyak 0 

orang atau 0%, > 21 TAHUN sebanyak 0 orang atau 0%. 
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