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ABSTRACT 

 

This study examines the effect of achievement motivation and communication on 

job performance. The purpose of this study is to find empirical evidence about the 

positive effect of achievement motivation and job performance, and the positive effect 

of communication and job performance. The respondents of this study are the employee 

of Internal Audit Group of PT Bank DKI. The result of the study is that achievement 

motivation and communication affect the job performances. The achievement 

motivation has a positive impact to job performances, and communication has a 

positive impact to job performance.  

Several test on the hypotheses revealed that all null hypotheses were rejected, 

whereas all alternative hypotheses were accepted. Shortly speaking, the findings 

indicated that the study design was appropriate enough.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan kemajuan zaman yang semakin pesat ke segala aspek 

kehidupan ternyata bidang perbankkan merupakan salah satu sektor yang dinamis 

dalam perkembangannya, banyak praktisi yang menganggap bahwa asset yang paling 

penting dan unik dalam dunia perbankkan yang tidak mudah ditiru oleh para 

pesaingnya yaitu sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia merupakan asset 

strategis dalam menciptakan keunggulan bersaing secara berkelanjutan (Queleh dalam 

M. Wahyudin, 2000:40). 

Bank merupakan suatu lembaga yang bekerja dengan sistem kejujuran 

(integrity) yang tinggi, karena bank memiliki hutang yang lebih besar dibandingkan 

dengan assetnya. Sesuai dengan keadaan tersebut maka bank dituntut untuk 

mempunyai karyawan yang mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga 

kepercayaan nasabah terhadap bank. 

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dan sangat berperan serta 

sebagai motor penggerak secara efektif dan efisien dalam melaksanakan aktivitas dan 

rutinitas sebuah organisasi atau perusahaan dengan demikian adalah wajar apabila 

dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dan mempunyai dedikasi yang tinggi, 

memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan dan jabatan tertentu, serta mampu bekerja 

secara optimal.  
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Kesiapan karyawan dalam meningkatkan kualitas organisasi, mutlak menjadi 

kesadaran dan perlu adanya sebuah perencanaan yang komprehensif dan integral. 

Jangkauan dedikasi yang tinggi dalam pencapaian prestasi kerja serta bentuk 

tanggung jawab dari karyawan yang diharapkan oleh sebuah lembaga dan juga dalam 

proses kerja yang akan mempengaruhi dari hasil kerja mereka. Kenyataan 

menunjukkan tidak sedikit karyawan yang mengalami problem dalam proses 

pekerjaan disebabkan atas banyaknya kendala yang dihadapi. Di antaranya kurangnya 

minat untuk mengembangkan kinerja dalam mencari referensi tambahan yang 

berkaitan dengan bahan-bahan pekerjaan. Apabila karyawan dapat mengembangkan 

kinerjanya, sehingga mampu menyesuaikan dengan dinamika di sekelilingnya, maka 

karyawan seperti inilah yang sangat diperlukan oleh perusahaan. 

Motivasi berprestasi karyawan yang tinggi dari setiap karyawan merupakan hal 

yang sangat diinginkan untuk perusahaan. Semakin banyak karyawan dengan 

motivasi berprestasi yang tinggi, maka kinerja atau produktivitas perusahaan secara 

keseluruhan akan meningkat dan perusahaan dapat bertahan dalam persaingan 

bisnisnya Hasby,2004. Pembentukan motivasi berprestasi pada karyawan tidak 

terlepas dari bagaimana karyawan itu masuk menjadi anggota perusahaan. Karyawan 

mempunyai harapan untuk mencapai kepuasan terhadap kebutuhannya, ketika mereka 

memasuki organisasi kerja. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak hanya untuk 

mengejar upah yang tinggi tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi. Salah satu wujud 

untuk menunjukkan prestasi kerja seseorang adalah dapat dilihat dari pengembangan 

karirnya. Motivasi berprestasi itu sendiri menurut McClelland dan Atkinson 

(1953:78) bahwa ”Achievement motivation should be characterzed by high hopes of 
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success rather than by fear of failure” artinya  motivasi berprestasi merupakan ciri 

seorang yang mempunyai harapan tinggi untuk mencapai keberhasilan dari pada 

ketakutan kegagalan. 

Berkenaan dengan hal itu, industri perbankkan seharusnya  berusaha 

meningkatkan kualitas semua sumber daya manusianya. Peran karyawan bank lebih-

lebih di dunia perbankkan sebagai lembaga usaha yang sangat mengutamakan 

kepercayaan masyarakat, untuk itu sumber daya manusia sangat penting perannya 

dalam menunjang pencapaian tujuan perusahaan sangat menentukan, oleh karenanya 

para karyawan bank dituntut untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan tempat 

mereka bertugas.Mereka diharapkan mampu untuk berinovasi dan berkreasi dalam 

meningkatkan kinerjanya secara optimal. 

www.konselingindonesia.com 

Bank  juga harus memperhatikan komunikasi timbal balik antara pimpinan dan 

bawahannya, maupun sederajat secara baik dan harmonis. Pengaruh komunikasi yang 

baik ini akan memperlancar jalannya pekerjaan serta meningkatkan kinerja karyawan. 

Pada sebuah organisasi, komunikasi digunakan sebagai sarana untuk memudahkan 

melaksanakan dan melancarkan jalannya organisasi dengan cara menyampaikan 

informasi dan pengetahuan, mendorong dan mengarahkan, membentuk sikap dan 

menanamkan kepercayaan serta membantu mamperkenalkan anggota organisasi 

dengan lingkungan fisik dan sosial. Bentuk-bentuk komunikasi dalam organisasi 

dapat berbagai macam seperti misalnya dengan komunikasi tatap muka baik yang 

bersifat kelompok maupun interpersonal, baik yang berupa pertemuan langsung 

maupun dengan menggunakan media ( Ifah Kirana Rusman :2009). 
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Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, sebuah bank selalu menekankan 

kepada setiap karyawan untuk berusaha bekerja secara efektif dan efisien sesuai 

dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Setiap karyawan selalu dituntut mampu 

menghasilkan kinerja yang tinggi dan memberikan sumbangan nyata pada upaya 

perusahaan dalam mencapai tujuannya. Upaya menciptakan kinerja yang tinggi 

tidaklah mudah, diperlukan usaha kerja keras dari semua anggota organisasi, baik 

pemimpin maupun karyawan. 

Kinerja  lahir dari keinginan yang kuat untuk berprestasi. Keinginan yang kuat 

untuk berprestasi tersebut dibahas oleh McCelland, yang menyebutkan dengan  need 

for achievment  ( N.Ach) disebut juga motivasi berprestasi.  Menurut McCelland 

motivasi berprestasi adalah suatu usaha untuk mencapai sukses dengan suatu ukuran 

keunggulan, baik unggul dari orang lain maupun unggul dari prestasi sendiri 

McClelland (Khaeriyah, 2004). 

Motivasi berprestasi serta komunikasi di lingkungan perusahaan sangat 

diperlukan untuk menghasilkan tim yang kuat, tangguh dan mampu menghadapi 

permasalahan dan menuntaskan tugas yang diemban. Hal tersebut akan menghasilkan 

suatu kinerja yang baik sebuah perusahaan. Berdasarkan latar belakang yang telah 

dipaparkan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Pengaruh  Motivasi Berprestasi Dan Komunikasi  Terhadap Kinerja 

Karyawan Grup Audit Internal PT Bank DKI”.  
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1.2 Masalah Penelitian  

1.2.1 Identifikasi Masalah  

Kinerja karyawan merupakan suatu pekerjaan yang pada dasarnya memiliki 

sejumlah prasyarat yang harus dimiliki oleh seseorang yang memangku jabatan 

sebagai karyawan. Berkaitan dengan hal itu tidak sedikit karyawan yang mengalami 

problematika dalam mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi tantangan 

kemajuan dunia usaha yang semakin pesat perkembangannya. Kondisi ini tidak lepas 

dari faktor internal yang bersangkutan maupun faktor eksternal yang ada di 

lingkungan sekitarnya yang mempengaruhinya dalam proses bekerja.  

Kurangnya perhatian terhadap karyawannya membuat komunikasi di dalam 

organisasi menjadi kurang sehingga mempengaruhi kinerja karyawan yang dapat 

berimbas terhadap kedisiplinan maupun motivasi untuk berprestasi yang 

menyebabkan penurunan produktivitas perusahaan. Tentunya perusahaan tidak akan 

membiarkan hal tersebut terus berkelanjutan karena akan membuat perusahaan 

mengalami kerugian. Oleh karena itu perusahaan akan terus berusaha untuk 

meningkatkan komunikasi di dalam organisasi agar motivasi berprestasi dan kinerja 

karyawan terus membaik dari waktu ke waktu. 

 

1.2.2 Pembatasan Masalah  

Ruang lingkup masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada 

masalah pengaruh  antara motivasi berprestasi dan komunikasi terhadap kinerja 

karyawan bank. Penelitian ini dilakukan di Grup Audit Internal PT. Bank DKI  dalam 

jangka waktu awal sampai akhir  juli 2010 dengan objek penelitian adalah karyawan 
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bank. Pembahasan difokuskan pada analisis hubungan antara motivasi berprestasi 

dengan kinerja dan hubungan komunikasi dengan kinerja karyawan Grup Audit 

Internal PT.  Bank DKI.  

 

1.2.3  Perumusan Masalah   

Berdasarkan  uraian latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

a) Bagaimana pengaruh motivasi berprestasi dan komunikasi secara partial 

terhadap kinerja karyawan Grup Audit Internal PT. Bank DKI 

b) Bagaimana pengaruh  motivasi berprestasi dan komunikasi secara simultan 

terhadap kinerja karyawan Grup Audit Internal PT. Bank DKI 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a) Untuk mengetahui bagaimana  pengaruh  motivasi berprestasi dan komunikasi 

secara partial  terhadap  kinerja karyawan Grup Audit Internal PT. Bank DKI 

b) Untuk mengetahui bagaimana  pengaruh motivasi berprestasi dan  komunikasi  

secara  simultan terhadap  kinerja karyawan Grup Audit Internal PT. Bank DKI 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Dilihat dari relevansinya, mengetahui hubungan antara motivasi berprestasi 

dan komunikasi terhadap kinerja karyawan pada Grup Audit Internal PT. Bank DKI, 

maka penekitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut: 

a) Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab segala permasalahan yang 

dikemukakan dalam rumusan masalah. Sehingga dengan demikian dapatlah kiranya 

penulis memberikan darma baktinya bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

umumnya khususnya dalam ilmu administrasi. 

b) Manfaat praktis  

Penelitian ini sebagai informasi dan masukan untuk pimpinan cabang serta staf 

karyawan dan sebagai dokumentasi untuk perusahaan tersebut,serta diharapkan pula 

dapat dijadokan pembanding dan referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan topik permasalahan yang sama 

1.5    Sistematika Penulisan  

Secara garis besar penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yang 

meliputi  
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 Bab I.  Pendahuluan  

Dalam bab ini berisikan uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan skripsi. 

Bab II. Landasan teori 

Dalam  bab ini berisikan  pengertian motivasi, teori motivasi, motivasi 

berprestasi, cici-ciri orang yang mempunyai motivas berprestasi, komunikasi, 

pengertian kinerja, manfaat penilaian kinerja,penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dan hipotesis  

Bab III. Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang objek penelitian, metode 

pengumpulan data , metode  analisis data, teknik pengolahan data, teknik pengujian 

hipotesis. 

Bab IV. Hasil dan Pembahasan Penelitian 

Dalam bab ini berisi gambaran umum objek penelitian yang merupakan 

lingkungan fisik karakteristik dari objek yang diteliti serta memaparkan dan 

menganalisis data. Bab ini juga mencakup uraian hasil penelitian dan pembahasan. 
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Bab V. Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan berdasarkan pada keseluruhan 

uraian dari bab-bab sebelumnya, serta dikemukakan pula saran-saran yang kiranya 

dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi sekolah dan penulis. 
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BAB II 

Landasan Teori 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Motivasi 

Motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti dorongan atau penggerak. Secara 

kongkrit motivasi dapat dikatakan sebagai pemberian daya penggerak yang menciptakan 

kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan 

terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mendapatkan kepuasan, Malayu S.P 

Hasibuan dalam bukunya organisasi dan motivasi (1998:93).  Motivasi tidak dapat diamati 

secara langsung, tetapi dapat diintrepetasikan dalam tingkah laku yang berupa  

rangsangan, dorongan atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. 

Motivasi adalah proses psikologis yang dapat menjelaskan perilaku seseorang yang 

hakikatnya merupakan orientasi pada satu tujuan, dengan kata lain perilaku seseorang 

dirancang untuk mencapai tujuan yang mana diperlukan proses serta interaksi dari 

beberapa unsur, maka motivasi dapat dikatakan sebagai suatu kekuatan yang mendorong 

seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Motivasi dapat berasal dari dalam 

maupun luar diri seseorang. Kekuatan-kekuatan bekerja karyawan dengan ikhlas untuk 

mencapai tujuan organisasi secara efektif dirangsang oleh berbagai macam kebutuhan 

yaitu: (1) keinginan yang hendak dipenuhinya, (2) tingkah lakunya, (3) tujuan, (4) umpan 

balik Malayu S.P Hasibuan (1998:94) .       
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2.1.2 Teori  Motivasi 

Teori motivasi dapat dikelompokkan menjadi dua Husnaini Usman dalam bukunya 

manajemen teori,praktik, dan  riset pendidikan (2006:251), yaitu: 

1. Teori isi ( content ) yang fokus terhadap apa penyebab perilaku terjadi dan berhenti, 

jawabannya terpusat pada 1) kebutuhan, keinginan, atau dorongan yang memacu untuk 

melakukan kegiatan, 2) hubungan karyawan dengan faktor-faktor eksternal dan 

internal yang menyebabkan mereka melakukan kegiatan. Contoh teori : Teori Maslow, 

Murray, Alderfer, McGregor, Herzberg, dan McClelland. Model teori isi dapat 

digambarkan  

Gambar  2.1 

Model teori isi dari motivasi 

 

 

 

 Sumber : Stoner, 2000 

Dari gambar di atas, dapat diketahui terjadinya proses motivasi diawali 

dengan adanya kebutuhan yang mana hal tersebut mendorong seseorang untuk 

melakukan suatu upaya dengan mengimplementasikannya ke dalam sebuah kegiatan 

Kebutuhan Dorongan  Kegiatan  

Kepuasan  
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yang mana akan selalu mereka asah dan lakukan perbaikan secara terus menerus 

sampai mereka mendapatkan sebuah kepuasan dari hasil kegitan yang dilakukan. 

2. Teori proses, yang memfokuskan terhadap bagaimana perilaku dimulai dan 

dilaksanakan. Contoh : Teori harapan, pembentukan, perilaku, Porter-Lawler, dan teori 

keadilan. 

2.1.2 Motivasi Berprestasi  

Motivasi berprestasi diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Murray pada tahun 

1983, yang mendefinisikan motivasi berprestasi sebagai suatu kemampuan yang 

terorganisir dalam diri seseorang dalam mewujudkan suatu keadaan yang lebih tinggi, 

sehingga perasaan ingin suksesnya dapat terwujud  (Khaeriyah, 2004 ).  

Seperti yang disebutkan dalam penjelasan sebelumnya bahwa teori isi salah satu 

contohnya yaitu teori dari McClelland, yang mana McClelland mengetengahkan teori 

motivasi yang berhubungan erat dengan kebutuhan yang selanjutnya disebut motivasi.  

Menurut McClelland yang dikutip dan diterjemahkan oleh  Sahlan Asnawi (2002), 

mengatakan bahwa dalam diri manusia ada dua motivasi, yakni motivasi primer atau 

motivasi yang tidak dipelajari dan motivasi sekunder atau motivasi yang dipelajari melalui 

pengalaman serta interaksi dengan orang lain. Motivasi sekunder merupakan motivasi 

yang ditimbulkan karena dorongan dari luar akibat interaksi dengan orang lain atau 

interaksi sosial, oleh karena itu motivasi ini disebut juga motivasi sosial. Selanjutnya 

motivasi sosial ini oleh Clevelland yang dikutip oleh Isnanto Bachtiar Senoadi (1984), 

dibedakan menjadi tiga motivasi, yaitu :  1) Motivasi untuk berprestasi ( need for 
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achievement / n.Ach), 2) Motivasi untuk berafiliasi ( need for affiliation / n.Af) dan 3) 

Motivasi untuk berkuasa  ( need for power / n.Pow). 

• Motivasi untuk  berprestasi (Achievement motivation) yang meliputi tanggung jawab 

pribadi, kebutuhan untuk mencapai prestasi, umpan balik dan mengambil risiko 

sedang. 

• Motivasi untuk berkuasa (Power motivation) yang meliputi persaingan, 

mempengaruhi orang lain. 

• Motivasi untuk berafiliasi (Affiliation motivation) yang meliputi persahabatan, 

kerjasama dan perasaan diterima. 

Dalam  lingkungan pekerjaan  ketiga macam  motivasi tersebut saling 

berhubungan, karena setiap karyawan memiliki semua kebutuhan tersebut dengan kadar 

yang berbeda-beda. Seseorang dapat dilatihkan untuk meningkatkan salah satu dari tiga 

faktor kebutuhan ini. Misalnya untuk meningkatkan kebutuhan berprestasi kerja, maka 

karyawan dapat dipertajam tingkat kebutuhan berprestasi dengan menurunkan kebutuhan 

yang lain.  

Berprestasi adalah suatu dorongan yang ada pada setiap manusia untuk mencapai 

hasil kegiatannya atau hasil kerjanya secara maksimal. Secara naluri, setiap orang 

mempunyai kebutuhan untuk mengerjakan atau melaksanakan kegiatannya lebih baik dari 

sebelumnya. Namun dalam kenyataannya, untuk berprestasi atau mencapai hasil 

kegiatannya yang lebih baik tidaklah mudah karena banyak kendala yang harus dihadapi. 

Kendala yang dihadapi dalam mencapai prestasi inilah yang mendorong seseorang untuk 

berusaha mengatasinya serta memelihara semangat kerja yang tinggi dan bersaing 
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berusaha mengungguli orang lain. Motivasi berprestasi adalah sebagai dorongan untuk 

sukses dalam kompetisi yang didasarkan kepada ukuran keunggulan dibanding dengan 

standar ataupun kemampuan orang lain, dikutip oleh Soekidjo Notoatmodjo dalam 

bukunya Pengembangan SDM  (2009:116). 

Motivasi berprestasi merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja 

seseorang, karena itu motivasi berprestasi mendorong seseorang untuk mengembangkan 

kreativitas dan mengarahkan semua kemampuan serta energi yang dimilikinya demi 

mencapai prestasi kerja yang optimal. Karyawan akan antusias untuk berprestasi tinggi, 

asalkan kemungkinan untuk hal itu diberikan kesempatan. Seseorang menyadari bahwa 

hanya dengan mencapai prestasi kerja yang tinggi akan dapat memperoleh pendapatan 

yang besar, dan dengan pendapatan itulah maka mereka dapat memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya. 

McClelland (1962) dalam Manajemen, Husaini Usman (2006:264) mengemukakan 

bahwa motivasi berprestasi merupakan dorongan dalam diri untuk mengatasi segala 

tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan. McClelland juga mengetengahkan 

bahwa jika kebutuhan seseorang sangat mendesak maka kebutuhan itu akan memotivasi 

orang untuk berusaha keras memenuhinya. Alat untuk mengukur n.Ach atau motivasi 

berprestasi telah dikembangkan oleh Murray (1943) dengan nama Thematic Apperception 

Test   (TAT) yang berisikan gambar-gambar. Kepada orang yang dites diperlihatkan 

berbagai gambar yang kemudian meminta orang tersebut untuk menulis cerita tentang apa 

yang mereka lihat dan yang dipersepsikan dalam gambar. Apabila cerita orang tersebut 

lebih banyak mengungkap keprihatinannya terhadap reputasi maka motivasinya condong 
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ke arah motivasi berkuasa, atau orang itu lebih mengungkapkan keprihatinannya untuk 

mengadakan hubungan sosial maka motivasi yang diutuhkan yaitu motivasi berafiliasi. 

Demikian pula apabila orang tersebut banyak mengungkapkan keprihatinannya untuk 

bekerja lebih baik, untuk meningkatkan prestasi kerja, maka orang tersebut condong 

kearah motivasi berprestasi,  McClelland (dalam Hadriyanus Suharyanto dan Agus 

Heruanto Hadna, 2005:103). Kemudian alat tersebut diikembangkan oleh McClelland 

(1953) dengan memberikan nilai angka. Satu ciri penting dari motivasi berprestasi ialah 

kebutuhan itu dapat dipelajari. Motivasi berprestasi yang mulai rendah, setelah mendapat 

pelatihan atau pengalaman maka secara otomatis akan meningkat. 

Teori ini menjelaskan achievement-oriented behavior yang didefinisikan sebagai 

perilaku yang diserahkan terhadap tercapainya standard of excellent. Menurut teori ini, 

seseorang yang mempunyai needs of achievement yang tinggi selalu mempunyai pola 

berpikir tertentu ketika dia merencanakan untuk melaksanakan sesuatu, yaitu selalu 

mempertimbangkan pekerjaan yang akan dilakukan itu cukup menantang atau tidak.  

Newstrom dan Davis (1997) dikutip oleh  Husaini Usman dalam bukunya 

manajemen teori, praktik dan riset pendidikan (2006:253) memberikan pola motivasi 

dengan asumsi bahwa setiap manusia cenderung mengembangkan pola motivasi tertentu 

sebagai hasil dari lingkungan budaya tempat manusia hidup. Pola ini sebagai sikap yang 

mempengaruhi cara-cara orang memandang pekerjaan dan menjalani kehidupan mereka. 

Empat pola motivasi itu adalah prestasi, afiliasi, kompetensi dan kekuasaan.  Pengertian 

motivasi berprestasi berdasarkan pola motivasi ini  yaitu dorongan untuk mengatasi 

Analisis Pengaruh..., Ayu Rahayu S, Ma.-Ibs, 2010 



tantangan, untuk maju, untuk berkembang, untuk mendapatkan yang terbaik, menuju pada 

kesempurnaan. 

Menurut  McClelland dan Atkinson (1953:78) bahwa ”Achievement motivation 

should be characterzed by high hopes of success rather than by fear of failure” artinya  

motivasi berprestasi merupakan ciri seorang yang mempunyai harapan tinggi untuk 

mencapai keberhasilan dari pada ketakutan kegagalan. www.konselingindonesia.com 

Selanjutnya dinyatakan McClelland (1953:78) bahwa ”motivasi berprestasi 

merupakan kecenderungan seseorang dalam mengarahkan dan mempertahankan tingkah 

laku untuk mencapai suatu standar prestasi”. Pengertian motivasi berprestasi menurut 

McClelland (dalam Alex Sabur, 2003:285) adalah suatu daya dalam mental manusia untuk 

melakukan suatu kegiatan yang lebih baik, lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien 

daripada kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya. Ini disebabkan oleh virus mental. 

Menurut Lindgren ( 1975 ) dikutip oleh Khaeriyah  yang menyatakan bahwa 

motivasi berprestasi merupakan dorongan yang berhubungan dengan prestasi, yaitu 

adanya keinginan seseorang untuk menguasai,memanipulasi dan mengatur lingkungan 

sosial maupun fisik,mengatasi rintangan-rintangan dan mempertahankan kualitas kerja 

yang tinggi,serta bersaing melalui usaha-usaha yang keras untuk melebihi peraturan yang 

lampau dan mengungguli orang lain. 

www.konselingindonesia.com 

Komarudin (1994) menyebutkan bahwa motivasi berprestasi meliputi, pertama 

kecenderungan atau upaya untuk berhasil atau mencapai tujuan yang dikehendaki; kedua 

keterlibatan ego individu dalam suatu tugas; ketiga harapan suatu tugas yang terlihat oleh 
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tanggapnya subyek; keempat motivasi untuk mengatasi rintangan atau berupaya berbuat 

sesuatu dengan cepat dan baik.  

Motivasi berprestasi merupakan suatu dorongan dari dalam diri individu untuk 

mengatasi tantangan atau hambatan dalam mencapai tujuan. Individu yang mempunyai 

motivasi berprestasi akan mempunyai keinginan untuk memperoleh kesuksesan dalam 

setiap usahanya serta mempunyai keinginan untuk selalu berkembang. Kesuksesan yang 

diperolehnya bukan berdasarkan timbal balik dari materi yang akan diterimanya akan 

tetapi karena kepuasan yang akan diperoleh jika dapat mencapai kesuksesan itu sendiri.  

2.1.3  Ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi berprestasi 

Secara umum motivasi merupakan suatu keadaan yang membangkitkan sesuatu 

yang dialami seseorang ketika berusaha mencapai suatu tujuan. Apabila dalam usaha 

pencapaian tujuan ini sering kali adanya suatu keberhasilan ataupun sebaliknya terjadi 

kegagalan, maka dalam diri seseorang itu akan terjadi suatu proses belajar. Keberhasilan 

maupun kegagalan pada orang yang memiliki dasar motivasi dalam dirinya, maka akan 

menyebabkan orang tersebut berusaha untuk memperbaiki kinerjanya. Bartman ( dalam 

McClelland,1987) orang yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi lebih 

memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan perbaikan kinerja dan belajar lebih baik.  

McClelland (dalam Marwisni Hasan 2006) menyatakan bahwa orang yang 

mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi mempunyai ciri –ciri, yaitu: (1) mempunyai 

tanggung jawab pribadi, (2) berusaha bekerja kreatif, (3) berusaha mencapai cita-cita, (4) 

memiliki tugas yang moderat, (5) melakukan kegiatan sebaik-baiknya, (6) mempunyai 

antisipasi. McClelland (1962) dalam manajemen teori, praktik dan riset pendidikan, 
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Husaini Usman (2008:264) menyatakan bahwa seseorang yang mempunyai needs of 

achievement yang tinggi selalu mempunyai pola berpikir tertentu ketika dia merencanakan 

untuk melaksanakan sesuatu, yaitu selalu mempertimbangkan pekerjaan yang akan 

dilakukan itu cukup menantang atau tidak. Seandainya pekerjaan itu menantang, maka dia 

akan memikirkan kekuatan, peluang, dan ancaman yang mungkin dihadapi dalam 

mencapai tujuan tersebut dan menentukan strategi yang akan dilakukan. 

Ciri lain orang yang mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi adalah 

kesediaannya memikul tanggung jawab sebagai konsekuensi usahanya untuk mencapai 

tujuan, berani mengambil risiko yang sudah diperhitungkan, bersedia mencari informasi 

untuk mengukur kemajuannya, dan ingin kepuasan dari yang telah dikerjakannya.  

Sejalan dengan ciri  yang telah dikemukakan sebelumnya, Soekidjo Notoatmodjo 

(2009:116), menyatakan pencerminan dari motivasi berprestasi dalam dunia kerja antara 

lain adalah : 

1. Berani mengambil tanggung jawab pribadi atas  perbuatan-perbuatannya  

2. Selalu mencari umpan balik terhadap keputusan atau tindakan-tindakannya yang 

berkaitan dengan tugasnya 

3. Selalu berusaha melaksanakan pekerjaan atau tugasnya dengan cara-cara baru atau 

inovatif dan kreatif 

4. Senantiasa tidak atau belum puas terhadap setiap pencapain kerja atau tugas, dan 

sebagainya. 

David McClelland (dalam Hadriyanus Suharyanto dan Agus Heruanto Hadna), ciri 

umum orang yang mempunyai motivasi berprestasi, adalah sebagai berikut : 
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• Menentukan suatu tujuan secara realitas dan berani mengambil resiko yang telah 

ditentukan, serta menginginkan tanggungjawab pribadi atas hasil-hasil yang telah 

dicapai 

• Lebih memilih tugas yang sifatnya menantang secara lebih berinisiatif dari pada 

kebanyakan orang 

• Menghendaki umpan balik ( feed back ) yang konkrit dan cepat terhadap suatu 

prestasi 

• Bekerja yang utama bukan untuk mendapatkan uang atau kekuasaan. 

Gellerman (1984 : 153 ) menyebutkan ciri-ciri individu yang mempunyai motivasi 

berprestasi, yaitu: 

• Prestasi kerja yang didapat adalah dari usaha, bukan berdasarkan nasib atau 

keberuntungan semata. 

• Menyukai pekerjaan yang memberikan umpan balik (reward) secara tepat dan pasti. 

• Kepuasan kerjanya sangat ditentukan oleh tugas yang dikerjakan. 

• Memilih teman kerja yang ahli daripada teman yang baik tapi tidak mempunyai 

keahlian apa-apa. 

• Menyelesaikan pekerjaan secara tuntas serta hasil yang maksimal. 

• Cenderung lebih bertahan terhadap tekanan sosial. 

• Memiliki ingatan yang baik akan tugas-tugas yang belum selesai. 

• Jika dihadapkan dengan tugas yang kompleks, maka akan cenderung dapat 

menyelesaikannya dengan baik. 
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Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang 

memiliki motivasi berprestasi tinggi setidaknya memiliki karakteristik, yaitu : 

1. Lebih memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan perbaikan kinerja, dan dapat 

belajar dengan baik. 

2. Menunjukkan kinerja yang lebih baik pada tugas-tugas menantang yang mempunyai 

tingkat kesulitan yang sedang serta menghindari tugas-tugas yang terlalu mudah dan 

rutin. 

3. Melakukan sesuatu dengan lebih baik dibandingkan sebelumnya dalam mencapai 

kepuasan. 

4. Mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap tugas atau kewajibannya. 

 

2.1.4   Komunikasi  

Kata atau istilah komunikasi ( communication ), secara etimologis atau menurut 

asal katanya adalah dari bahasa latin communicatus yang bersumber dari kata communis 

yang berarti “berbagi” atau “menjadi milik bersama” yaitu suatu usaha yang memiliki 

tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Komunikasi secara terminologis 

merujuk pada adanya penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. 

Jadi dalam pengertian ini yang terlibat dalam komunikasi adalah manusia, ini sesuai 

dengan pengertian komunikasi menurut Ruben dan Steward (1998:16) yaitu “human 

communication is the process through which individuals-in relationship, 

group,organization and societies-respond and create message to adapt to the environment 

and one another. Bahwa komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan individu-

individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi dan masyarakat yang merespon dan 
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menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain, ( Adi Prakosa : 

2008). 

Komunikasi adalah proses penyampaian atau penerimaan pesan dari satu orang 

kepada orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, secara tertulis, lisan maupun 

nonverbal ( Husaini Usman, 420:2008). Kekhasan bentuk komunikasi yang menempatkan 

manusia sebagai unsur penting dalam organisasi haruslah diwarnai oleh sikap dan pola 

komunikasi yang bijak . Sikap dalam hal ini lebih mengekspresikan bagaimana manusia 

diletakkan pada posisi yang terhormat dan dipandang berharga. Kondisi semacam  ini akan 

mewarnai sistem komunikasi antara pimpinan dengan bawahan dan antar sesama. 

adiprakosa.blogspot.com 

Menurut Miller dalam Moekijat (1990), komunikasi dapat dilihat sebagai suatu 

proses dinamik yang menggaris bawahi adanya pertumbuhan perubahan perilaku semua 

sistem perubahan baik perseorangan maupun organisasi. Komunikasi dipahami sebagai 

fungsi orang-orang dan organisasi-organisasi yang sangat diperlukan oleh organisasi untuk 

menghubungkan diri dengan lingkungannya dan menghubungkan bagian-bagian dan 

proses-proses intern satu sama lain, (Dahnil Miftah, 59:2002). Kegiatan komunikasi di 

dalam sebuah organisasi merupakan jaringan kerja komunikasi dengan usaha memperoleh 

kegiatan (tindakan ) masing-masing unit individu yang sesuai dan sinkron dengan 

kebutuhan totalitas organisasi. 

Komunikasi menjalankan empat fungsi utama di dalam organisasi, Stephen P. 

Robbins (2003:392) yaitu: 
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1. Pengendalian  

Komunikasi berfungsi mengendalikan perilaku anggota dengan beberapa cara. Setiap 

organisasi mempunyai hierarki wewenang dan garis panduan formal yang harus 

dipatuhi oleh karyawan. 

2. Memperkuat motivasi 

Dengan cara menjelaskan kepada karyawan apa yang harus dilakukan, seberapa baik 

mereka bekerja, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja yang di 

bawah standar.  

3. Pengungkapan emosi  

Kelompok kerja merupakan sumber pertama untuk interaksi sosial, komunikasi  yang 

terjadi di dalam kelompok merupakan mekanisme fundamental untuk menunjukkan 

kekecewaan dan kepuasan. Jadi komunikasi memfasilitasi pelepasan ungkapan emosi 

perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial. 

4. Informasi 

Mempermudah dalam pengambilan keputusan. Komunikasi memberikan informasi 

yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan melalui 

penyampaian data guna mengenali dan mengevaluasi pilihan-pilihan alternatif. 

Tujuan dan manfaat komunikasi, dalam Husaini Usman (420:2009) adalah 

sebagai berikut : (1) meningkatkan kemampuan manajerial dan hubungan sosial; (2) 

menyampaikan dan atau menerima informasi; (3) menyampaikan dan menjawab 

pertanyaan; (4) mengubah perilaku ( pola pikir, perasaan, dan tindakan) melalui 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan; (5) mengubah keadaan 

sosial;. 
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Komunikasi yang baik adalah jalinan pengertian antara pihak yang satu dan pihak 

yang lain sehingga apa yang dikomunikasikan dapat dimengerti, dipikirkan, dan akhirnya 

dilaksanakan. Perusahaan apabila tidak dapat melaksanakan komunikasi yang baik maka 

rencana, instruksi, petunjuk,saran, motivasi dan sebagainya hanya akan tinggal di atas 

kertas. Dengan kata lain, tanpa adanya komunikasi yang baik maka pekerjaan akan 

menjadi simpang siur dan kacau sehingga tujuan perusahaan kemungkinan besar tidak 

akan tercapai. Adapun peranan komunikasi dalam organisasi, yaitu: 

1. Komunikasi harus mudah dimengerti 

Jalinan pengertian adalah komunikasi yang disampaikan oleh pihak yang satu dan 

diterima oleh pihak lain harus mudah dimengerti. Supaya komunikasi yang 

disampikan mudah dimengerti, dalam komunikasi tersebut diperlukan bahasa yang 

mudah dimengertioleh penerima komunikasi. 

2. Komunikasi harus lengkap 

Komunikasi yang disampaikan harus lengkap sehingga tidak menimbulkan keraguan 

bagi penerima komunikasi. Komunikasi yang tidak lengkap akan menimbulkan 

keraguan, sehingga pelaksanaan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. 

3. Komunikasi harus tepat waktu dan tepat sasaran 

Ketepatan waktu dalam menyampaikan komunikasi harus diperhatikan sebab apabila 

terlambat mungkin apa yang disampaikan sudah tidak ada manfaatnya lagi. 

4. Komunikasi perlu landasan saling percaya  

Komunikasi yang disampaikan harus benar sehingga dapat menimbulkan suatu 

kepercayaan dalam berkomunikasi. 
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5. Komunikasi perlu memperhatikan situasi dan kondisi 

Dalam menyampaikan komunikasi perlu pengertian secara mendalam faktor situasi 

dan kondisi perlu diperhatikan. Komunikasi yang diberikan harus menyesuaikan 

dengan keadaan situasi organisasi afar komunikasi dapat tepat guna dan tidak 

membebani anggota organisasi. 

6. Komunikasi perlu menghindarkan kata-kata yang kurang enak 

Kata-kata yang kurang enak adalah kata-kata yang dapat menyinggung perasaan 

penerima komunikasi meskipun dalam kamus bahasa hal tersebut tidak salah dan 

cukup jelas. 

Bentuk komunikasi menurut George R. Terry adalah sebagai berikut : 

1. Komunikasi formal, yaitu komunikasi yang terjadi dalam jalur organisasi yang 

formal, memiliki wewenang dan tanggung jawab yaitu melalui instruksi-instruksi 

bentuk lisan dan tertulis sesuai dengan prosedur secara fungsional yang berlaku. 

Bentuk khas komunikasi formal yaitu berupa komunikasi tugas 

2. Komunikasi non-formal, yaitu kegiatan komunikasi yang terjadi secara spontan dari 

suatu kondisi yang tidak diharapkan tetapi masih membicarakan pekerjaan. Bentuk 

khas dari komunikasi non formal yaitu komunikasi yang ada di luar struktur, biasanya 

melalui saluran-saluran yang tidak resmi yang munculnya bersifat insidental, menurut 

kebutuhan atau hubungan interpersonal yang baik, atau atas dasar kesamaan 

kepentingan 

3. Komunikasi teknis, yaitu hubungan komunikasi yang lebih bersifat teknis yang hanya 

dipahami oleh bagian yang berkaitan saja, misalnya program komputerisasi. ( Heni 

Pandaryasi, 16:2005). 
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Komunikasi mempunyai beberapa efek yang oleh anggota organisasi 

didefinisikan dan dikonfirmasikan eksistensinya, misalnya saja melalui proses 

interaksional dimana para anggota organisasi memverifikasi eksistensi rasa percaya, 

dukungan, keterbukaan, keinginan untuk saling berkonsultasi, dan kejelasan. Gavin dan 

Book menyatakan bahwa “communication is most effective when the group members trust 

each other, do not feel threatened by others members, are helpful to each other, and have 

a strong sense of group unity”, (Heni Pandaryasi, 48:2005). 

Proses komunikasi merupakan langkah-langkah antara sumber dan penerima yang 

menghasilkan penyampaian dan pemahaman makna.  

Gambar 2.2 

Model proses komunikasi 

     Pesan                       Pesan                 Pesan                   Pesan  

 

 

                                  umpan balik  

Perilaku Organisasi, Stephen P. Robbins ( 393:2003) 

 

2.1.5 Kinerja  

Istilah kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia   meliputi : (1) sesuatu 

yang dicapai, (2) prestasi yang diperlihatkan, dan (3) kemampuan kerja. 

sumber pengkodean saluran penerima decoding 
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Untuk melihat keberhasilan suatu organisasi dapat diketahui dari kinerja 

organisasi tersebut. Hal ini mengacu seperti yang dikemukakan oleh International Group 

for Studies in National Planning (dalam Muslikh, 1998:28) sebagai berikut “ Kinerja 

organisasi merupakan kriteria penilaian terhadap keberhasilan suatu organisasi dalam 

menjalankan segenap tugas, fungsi yang telah ditetapkan”. Berdasarkan pengertian kinerja 

tersebut di atas,dapat dikatakan bahwa kinerja sama dengan prestasi. Prestasi kerja dapat 

pula dikatakan sebagai keseluruhan hasil pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh 

seseorang, dimana hasil dari pelaksanaan kegitan tersebut sesuai dengan tugas yang 

diberikan, baik secara kualitas maupun kuantitas. 

Kata kinerja (performance) dalam konteks tugas sama dengan prestasi kerja, 

dimana sebagai tolak ukur dari kualitas sumber daya manusia atau karyawan.  Para pakar 

banyak memberikan definisi tentang kinerja secara umum, dan dibawah ini disajikan 

beberapa diantaranya : 

• Kinerja selalu merupakan tanda keberhasilan suatu organisasi dan orang-orang yang 

berada dalam organisasi tersebut ( Hikman,1990) dikutip oleh Husaini Usman 

(2009:487).   

• Maier (1965) yang dikutip oleh As’ad (1991) dalam Soekidjo Notoatmodjo (2009:124) 

menyatakan bahwa kinerja merupakan kesuksesaan seseorang dalam melaksanakan 

suatu pekerjaan yang dibebankannya. 

•  Gilbert (1977) dalam Soekidjo Notoatmodjo (2009:124), kinerja adalah apa yang 

dapat dikerjakan oleh seseorang sesuai dengan dengan tugas dan fungsinya.  
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• Kinerja adalah  hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang 

dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing 

dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Suyadi Prawirosentono, 

1997:2). 

• Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang 

dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing 

dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar hukum, dan sesuai dengan norma maupun etika ( Heni Pandaryasi, 

2005:62). 

Baik buruknya kinerja yang dicapai seseorang disebabkan oleh banyak faktor. 

Thoha ( 2002 ) mengemukakan bahwa kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor  yang 

dapat dikelompokkan menjadi dua faktor yaitu : faktor individu meliputi 

kemampuan,kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, penghargaan, dan sebagainya. Faktor 

lingkungan organisasi meliputi hirarki organisasi, tugas-tugas, wewenang, tanggungjawab, 

sistem reward, sistem pengendalian dan kepemimpinan. 

Selain itu kinerja dipengaruhi pula oleh faktor eksternal dan internal. Mengacu 

pada analisis Timpe, jika dipraktekkan dalam kinerja karyawan dapat mempunyai kinerja 

yang baik dan dapat pula memiliki kinerja yang jelek dimana tergantung pada faktor yang 

mempengaruhinya. Jika kinerja karyawan yang baik, diduga akan berpengaruh terhadap 

produktivitas organisasi dan begitupun sebaliknya jika kinerja karyawan buruk maka akan 

berpengaruh terhadap penurunan produktivitas organisasi. 
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Timpe ( 1992 : 33 ) membuat gambaran tentang kinerja yang baik dan buruk 

dengan faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi baiknya kinerja 

karyawan antara lain yaitu : kemampuan tinggi dan kerja keras, sementara faktor eksternal 

yang mempengaruhi baiknya kinerja yaitu : tingkat kesulitan pekerjaan, nasib baik, 

dukungan teman sekerja, dan pimpinan yang baik. Faktor eksternal yang mempengaruhi 

minimalnya kinerja yaitu : kemampuan individu yang rendah dan upaya individu yang 

sedikit, adapun faktor eksternal yang mempengaruhi rendahnya kinerja yaitu : tingkat 

kesulitan pekerjaan yang tinggi, nasib buruk, rekan kerja yang tidak produktif, dan 

pimpinan yang tidak simpatik. 

Kinerja seorang tenaga kerja atau karyawan dalam suatu organisasi atau institusi 

kerja dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor dari dalam karyawan itu sendiri maupun 

faktor lingkungan atau organisasi kerja itu sendiri. Menurut Gibson (1977) dalam Soekidjo 

Notoatmodjo (2009:124) faktor-faktor yang menentukan kinerja seseorang dikelompokkan 

menjadi tiga faktor utama, yaitu: 

1. Variabel individu : terdiri dari pemahaman terhadap pekerjaannya, pengalaman kerja, 

latar belakang keluarga, pengalaman tingkat sosial ekonomi, dan faktor demografi  

(umur, jenis kelamin, etnis dan sebagainya) 

2. Variabel organisasi : yang antara lain terdiri dari kepemimpinan, desain pekerjaan, 

sumber daya yang lain, serta struktur organisasi. 

3. Variabel psikologi : yang terdiri dari persepsi terhadap pekerjaan, sikap terhadap 

pekerjaan, motivasi, dan kepribadian. 
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Berdasarkan indikator kinerja yang dikemukakan para ahli, pada dasarnya mereka 

mempunyai pandangan yang sama, bahwa untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan 

kinerja yang tinggi dari para karyawan.Untuk mengetahui kinerja karyawan  maka dapat 

dievaluasi dengan menggunakan penilaian dan dengan beberapa indikator yaitu :  (1) 

persiapan kerja, (2) pelaksanaan proses kerja, (3) metode pekerjaan yang digunakan, (4) 

evaluasi terhadap pekerjaan. 

2.1.7  Fungsi penilaian kinerja  

Evaluasi Kinerja (performance evaluation) dikenal juga dengan istilah penilaian 

kinerja (performance appraisal) pada dasarnya merupakan proses yang digunakan 

perusahaan untuk mengevaluasi job performance. Jika dikerjakan dengan benar, hal ini 

akan memberikan manfaat yang penting bagi karyawan, supervisor, departemen sumber 

daya manusia, maupun perusahaan. Supervisor dan manajer harus mengevaluasi kinerja 

untuk mengetahui tindakan apa yang akan diambil. Pada saat yang bersamaan, karyawan 

membutuhkan feed back terhadap kinerjanya sebagai pembimbing sikap untuk masa yang 

akan datang. Penilaian kinerja merupakan kajian sistematis tentang kondisi kerja 

karyawan yang dilaksanakan secara formal yang dikaitkan dengan standar kerja yang 

telah ditentukan perusahaan. Selain itu, kinerja sebagai sistem pengukuran dan evaluasi 

mempengaruhi atribut-atribut yang berhubungan dengan pekerjaan karyawan, perilaku 

dan keluaran, dan tingkat absensi untuk mengetahui tingkat kinerja karyawan pada saat 

ini.  

Penilaian kinerja adalah suatu proses evaluasi hasil kerja yang dilakukan oleh 

pihak manajemen untuk memberikan informasi kepada karyawan secara individual 
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tentang mutu hasil pekerjaannya dipandang dari sisi kepentingan organisasi. Penilaian 

kinerja perlu dilakukan agar karyawan dapat mengetahui tentang hasil pekerjaan, dalam 

artian apakah ia melakukan pekerjaanya dengan baik, sedang, atau buruk. Penilaian harus 

secara terus menerus, teratur dan periodik ( Tikupasang,2002). 

Kontribusi hasil-hasil penilaian merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi 

perencanaan kebijakan-kebijakan organisasi, yang dapat menyangkut aspek individual 

dan aspek organisasional. Adapun secara terperinci manfaat penilaian kinerja bagi 

organisasi,dalam Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah (2009:277) yaitu: 

1. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi 

2. Perbaikan kinerja 

3. Kebutuhan latihan dan pengembangan  

4. Pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, pemecatan, 

pemberhentian dan perencanaan tenaga kerja 

5. Untuk kepentingan penelitian pegawai 

6. Membantu diagnosis terhadap kesalahan disain pegawai. 

Informasi penilaian kinerja tersebut oleh pimpinan dapat dipakai untuk mengelola 

kinerja pegawainya, dan mengungkapkan kelemahan kinerja pegawainya sehingga 

manajer dapat menentukan tujuan maupun peringkat target yang harus diperbaiki. 

Tersedianya informasi kinerja pegawai sangat membantu pimpinan dalam mengambil 

langkah perbaikan program-program kepegawain yang telah dibuat maupun program-

program organisasi secara menyeluruh. 

Sejalan dengan pendapat sebelumnya Soekidjo Notoatmodjo (2009:134), manfaat 

penilaian kinerja dalam suatu organisasi antara lain : 
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1. Peningkatan prestasi kerja, dengan adanya penilaian, baik manajer maupun karyawan 

memperoleh umpan balik dan mereka dapat memperbaiki pekerjaan mereka. 

2. Kesempatan kerja yang adil, akan menjamin setiap karyawan memperoleh 

kesempatan menempati posisi pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. 

3. Kebutuhan-kebutuhan pengembangan, melalui penilain kinerja akan dideteksi 

karyawan yang kemampuannya rendah dan kemudian memungkinkan adanya 

program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka 

4. Penyesuain kompensasi, dapat membantu para manajer untuk mengambil keputusan 

dalam menentukan perbaikan pemberian kompensasi, gaji, bonus, dan sebagainya. 

5. Keputusan-keputusan demosi dan promosi, hasil penilaian kinerja terhadap karyawan 

dapat digunakan untuk mengambil keputusan untuk mempromosikan karyawan yang 

berprestasi baik dan demosi untuk karyawan yang berprestasi kurang baik. 

6. Kesalahan-kesalahan desain pekerjaan, digunakan untuk menilai desain kerja, artinya 

hasil penilaian kinerja ini dapat membantu mendiagnosis kesalahan-kesalahan desain 

kerja 

7. Penyimpangan-penyimpangan proses rekruitmen dan seleksi, untuk menilai proses 

rekruitment dan seleksi karyawan yang telah lalu. Prestasi kerja yang sangat rendah 

bagi karyawan baru adalah mencerminkan adanya penyimpangan-penyimpangan 

proses rekruitmen dan seleksi. 

Penilaian kinerja dimaksudkan untuk mengukur kinerja agar dapat 

mengembangkan kualitas kerja, pembinaan selanjutnya serta tindakan perbaikan atas 

pekerjaan yang kurang sesuai ( Wijaya,2002). Hal ini menguntungkan perusahaan yang 

bersangkutan, setidaknya karyawan mengetahui sampai dimana dan bagaimana prestasi 
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kerjanya dinilai oleh atasan atau tim penilai. Kelebihan dan kekurangan kinerja karyawan 

merupakan pemicu motivasi bagi mereka untuk meningkatkan kualitas kinerja dimasa 

yang akan datang. 

2.1.8   Audit  

Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu 

organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, 

objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan 

verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, 

regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. http://id.wikipedia.org/wiki/Audit 

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to 

determine and report on the degree of correspondence between the information and 

established criteria. Auditing should be done by a competent independent person”. 

Menurut Mulyadi : “Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti 

secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, 

dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan 

tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian haisl-hasilnya kepada 

pemakai yang berkepentingan”. Secara umum pengertian di atas dapat diartikan bahwa 

audit adalah proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen 

dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan memberikan 

pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam melaksanakan audit 

faktor-faktor berikut harus diperhatikan: 1). Dibutuhkan informasi yang dapat diukur dan 

sejumlah kriteria (standar) yang dapat digunakan sebagai panduan untuk mengevaluasi 
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informasi tersebut, 2). Penetapan entitas ekonomi dan periode waktu yang diaudit harus 

jelas untuk menentukan lingkup tanggungjawab auditor, 3). Bahan bukti harus diperoleh 

dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi tujuan audit, 4). Kemampuan 

auditor memahami kriteria yang digunakan serta sikap independen dalam mengumpulkan 

bahan bukti yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan yang akan diambilnya. 

http://www.scribd.com/doc/11319454/Pengertian-Audit. 

 

2.2   Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu mengenai kinerja dengan variabel yang dilakukan 

oleh peneliti lain dengan beberapa variabel yang berbeda-beda. Berikut ini adalah 

penelitian terdahulu mengenai kinerja, antara lain : 

• Heni Pandaryasi (2005), meneliti pengaruh iklim komunikasi organisasi dan 

motivasi terhadap kinerja karyawan (studi kasus di PT BPD bali kantor pusat) 

menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara iklim komunikasi dan 

motivasi terhadap kinerja sebesar 0,489 dan koefisien korelasi sebesar 0,904 pada 

taraf signifikansi 5%. 

• Neny Ayu Permatasari (2006), meneliti pengaruh komunikasi dalam organisasi 

terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja CV Setia Kawan Tulungagung, 

menyimpulkan bahwa semua hipotesis diterima dengan pengaruh langsung β = 0,371 

dan secara tidak langsung 0,329. 

• Edy Mulyadi, meneliti pengaruh sikap dan motivasi berprestasi terhadap kinerja 

karyawan. Manyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang cukup kuat antara 
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motivasi berprestasi dengan kinerja dengan ry = 0,578 dan motivasi berprestasi andil 

sebesar 34% dalam membangun kinerja 

• Khaeriyah, meneliti hubungan motivasi berprestasi dengan kinerja guru pada SMA 

Negeri 1 Masamba. Menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara motivasi berprestasi dengan kinerja hipotesis diterima dengan β = 

382. 

 

2.3   Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan penelitian dari konsep-konsep yang telah diuraikan pada bagian 

terdahulu, maka terdapat 3 variabel yang meliputi: 2 jenis variabel bebas (Variable 

Independent), adalah variabel yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

terikat dan 1 jenis variabel terikat (Variable Dependent), adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut: 
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Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

                                                        

                                                

                       

 

X1 Variabel Motivasi Berprestasi, meliputi : 

 Tanggung jawab 

 Kebutuhan untuk mencapai prestasi 

 Umpan balik 

 Kepuasan  

X2 Variabel Komunikasi, meliputi : 

 Informasi pekerjaan  

 Kecukupan informasi 

Motivasi 
Berprestasi (X1) 

Komunikasi    (X2) 

Kinerja 
Karyawan       

(Y) 
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 Efesiensi berbagai saluran  

 Kualitas media  

 Cara sejawat berkomunikasi  

 Informasi tentang organisasi 

 Integrasi organisasi 

Y Variabel Kinerja, meliputi : 

 Sasaran unit kerja 

 Sasaran individual 

 Tugas utama lainnya 

 Komitmen 

 Team Work 

 Profesional 

 Pelayanan 

 Disiplin 

 Kerja keras 

 Integritas 

 

2.5   Hipotesis 

Menurut J.Supranto (1993:167)  mengemukakan arti hipotesa yaitu “suatu gagasan atau 

tanggapan yang mungkin benar atau sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau 

pemecahan persoalan untuk dasar penelitian lebih lanjut”. 
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Berdasarkan dari landasan teori dan permasalahan yang ada, maka hipotesis (Ho) 

dan alternative (Ha) yang diajukan dalam penelitian adalah: 

Ho1 : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi berprestasi 

dengan kinerja karyawan 

Ha1 : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi berprestasi dengan 

kinerja karyawan 

Ho2 : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara komunikasi dengan 

kinerja karyawan 

Ha2 : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara komunikasi dengan sasaran 

kinerja karyawan 

Ho3:  Tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama antara motivasi berprestasi dan 

komunikasi terhadap kinerja karyawan  

Ha3: Terdapat pengaruh secara bersama-sama antara motivasi berprestasi dan komunikasi 

terhadap kinerja karyawan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

3.1    Objek Penelitian  

Subjek penelitian yang akan diteliti adalah PT Bank DKI. Sasaran penelitian adalah 

karyawan bagian Grup Audit Internal yang bertempat di kantor pusat Bank DKI Jl. Ir. H. 

Juanda III 7-9 Jakarta Pusat, dengan objek bahasan yang diteliti yaitu motivasi berprestasi 

dan komunikasi terhadap kinerja karyawan. Penelitian dilakukan pada awal sampai akhir 

bulan juli 2010. 

Metode penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 

menurut Sekaran (2009), merupakan studi yang dilakukan agar penulis mengetahui dan 

mampu menjelaskan karakteristik variable yang diteliti dalam suatu situasi. 

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian Cross Sectional, yaitu desain 

penelitian yang berupa pengumpulan data dari sampel tertentu yang hanya dilakukan satu 

kali (Malhotra, 2007), atau tepatnya Single Cross Sectional, dengan kegiatan pengumpulan 

data dilakukan dari satu responden untuk satu waktu saja. 

3.2    Metode Pengumpulan Data  

3.2.1  Data yang Dihimpun  

 Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini,antara lain sebagai berikut : 
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1. Data Primer 

Metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode penyebaran kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang 

dilaksanakan dengan cara menggunakan kuesioner untuk mendapatkan informasi dari 

responden. Kuesioner yang diberikan kepada responden berupa kuesioner motivasi 

berprestasi  yang terdiri dari 15 pertanyaan, kuesioner komunikasi  yang terdiri dari 15 

pertanyaan, dan kuesioner kinerja yang terdiri dari 10 pertanyaan. Peneliti juga  sempat 

melakukan interview dengan Pimpinan Divisi SDM dan juga Pimpinan Grup audit 

Internal PT Bank DKI beserta para staffnya untuk mendapatkan data pendukung 

lainnya. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder peneliti dapatkan dari data internal Divisi Sumber Daya Manusia PT. 

Bank DKI berupa standar penilaian kinerja karyawan Grup Audit Internal  yang berada 

di kantor pusat sepanjang tahun 2007-2008 Selain itu juga peneliti menggunakan data 

sekunder dari jurnal-jurnal pendukung, penelitian terdahulu baik dari media cetak berupa 

buku maupun media elektronik seperti internet. 

3.2.2    Teknik pengumpulan data  

Penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data dalam mengerjakan 

penelitian ini, yaitu : 
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1. Penelitian Lapangan  

Ada 3 (tiga) bentuk penelitian yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data 

langsung menurut Sekaran (2009), namun hanya dua yang akan dicantumkan dalam 

penelitian ini, berdasarkan bentuk yang digunakan penulis, antara lain : 

• Wawancara  

Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai sebuah isu yang 

diteliti dengan lebih detail. Wawancara dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu 

wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Teknik wawancara hanya sedikit 

digunakan untuk memperoleh data pendukung. 

• Kuesioner  

Menurut Sekaran (2009), kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah 

dirumuskan sebelumnya yang akan dijawab oleh responden, biasanya dalam alternatif 

yang didefinisikan dengan jelas. Kuesioner dapat diberikan secara pribadi, disuratkan 

kepada responden, atau disebarkan secara acak. 

Kuesioner merupakan alat pengumpul data yang utama dalam penelitian ini, ketika 

penulis hendak mengukur respon karyawan terhadap motivasi berprestasi dan 

komunikasi yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan.  

2. Studi Kepustakaan   

Merupakan metode pengumpulan data yang mengacu pada berbagai literatur dan 

jurnal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini, peneliti lebih 

banyak menggunakan laporan penilaian kinerja tahun 2007-2008. Selain itu, penelitian 

ini juga menggunakan beberapa data historis mengenai bank terkait.   
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3.2.3     Responden  

Objek penelitian adalah semua karyawan Group Audit Internal PT. Bank DKI yang 

aktif dan terdaftar resmi sebagai karyawan di kantor PT. Bank DKI. Jumlah karyawan Grup 

Audit Internal sebanyak 41 orang yang ter diri atas : 

                                                          Tabel 3.1  

                       Jumlah karyawan Grup Audit Internal PT. Bank DKI 

Jabatan Jumlah 

Pimpinan grup 1 orang 

Pimpinan divisi 1 orang 

Pimpinan departemen  4 orang 

Auditor  9 orang 

Asisten administrasi 8 orang 

Kontrol internal cabang  18 orang 

Sumber : data Grup Audit Internal PT. Bank DKI 

 

3.3 Metode Analisis Data  

3.3.1   Jenis Variabel 

 Simamora (2004) menyatakan bahwa variabel adalah karakteristik, sifat, atau atribut 

yang memiliki beragam nilai. Ada dua jenis variabel, antara lain variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara 
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positif maupun negatif. Sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang menjadi 

perhatian utama peneliti, dan dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lainnya. Metode 

yang digunakan dalam pengukuran variabel adalah dengan menggunakan skala likert,  yaitu 

dengan pemberian skor dalam bentuk angka, yaitu: 5 (lima) untuk jawaban sangat setuju, 4 

(empat) untuk jawaban setuju, 3  (tiga) untuk jawaban netral, 2 (dua) untuk jawaban tidak 

setuju dan 1 (satu) untuk jawaban sangat tidak setuju.  

Adapun indikator dari masing-masing variabel yang akan  diukur  adalah sebagai 

berikut: 

                                      Tabel 3.2   

                     Variabel motivasi berprestasi (X1) 

Indikator Konsep Teori 

Tanggung jawab 

Kebutuhan untuk mencapai prestasi 

Kerja keras 

Kepuasan  

 

Faktor-faktor dominan 

motivasi berprestasi  
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                                         Tabel 3.3 

                           Variabel komunikasi (X2) 

Indikator Konsep Teori 

Informasi pekerjaan  

Kecukupan informasi 

Efesiensi berbagai saluran  

Kualitas media  

Cara sejawat berkomunikasi  

Informasi tentang organisasi  

Integrasi organisasi 

 

 

Dimensi-dimensi 

kepuasan komunikasi  

                                          

                                         Tabel 3.4 

                                   Variabel kinerja  (Y) 

Indikator Konsep Teori 

Sasaran unit kerja  

Sasaran individu  

Tugas utama lainnya  

Komitmen  

Team work 

Professional 

Pelayanan  

Disiplin  

Kerja keras  

Integritas  

 

 

 

Standar penilaian kinerja 

internal PT Bank DKI  
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3.3.2   Teknik Pengujian Hipotesis 

a.    Uji Validitas Data 

  Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

b.  Uji Reliabilitas Data 

  Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

c. UJi Asumsi Klasik  

1.  Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusya tidak terjadi 

korelasi di antara variabel bebas  (Gozali, 2001). Deteksi terhadap ada tidaknya 

multikolinieritas yaitu dengan menganalisis matriks korelasi variable-variabel bebas, dapat 

juga dengan melihat nilai tolerance serta nilai variance Inflation factor (VIF). Nilai tolerance 

yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (Karena VIF – 1/tolerance) dan menunjukkan 

adanya kolonieritas yang tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0.10 

atau sama dengan nilai VIF ditas 10. 
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2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedstisitas. Model regresi yang baik 

adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. (Imam Gozali, 2001). 

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang 

telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Yprediksi-Ysesungguhnya) yang telah 

distudentized, dengan dasar analisis bahwa jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada 

membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-

titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjedi 

heteroskedastisitas (Gozali, 2001). 

3. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat 

dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi 

yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji 

apakah distribusi data normal ataukah tidak, maka dapat dilakukan analisis grafik atau 

dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data 

sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal.  Jika distribusi data adalah 

normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 
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diagonalnya (Gozali, 2001). Hasil uji statistik dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan 

uji normalitas Shapiro-Wilk   harus menunjukkan bahwa nilai P-value yang lebih besar dari 

α = 0,05 maka suatu  data dari populasi yang terdistribusi normal dan tidak dapat ditolak.  

d.  Uji Hipotesis  

Metode pengolahan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences), yaitu metode pengolahan data melalui proses 

komputer yang mampu menghasilkan perhitungan statistik yang cepat dan akurat  

1. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara motivasi 

berprestasi  (X1) dan komunikasi  (X2) yang merupakan variabel bebas terhadap kinerja (Y) 

yang merupakan variabel terikat. 

Model untuk regresi linier berganda adalah: 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e 

Keterangan: 

Y = Kinerja karyawan 

a = Konstan intensif 

b = Koefisien regresi 

X1 = Motivasi Berprestasi 

X2 = Komunikasi 

e = Error 
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2.      Uji F 

Uji-F untuk menguji apakah variabel independen secara serentak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Jika nilai Fhitung lebih besar dari pada nilai Ftabel maka Ho 

ditolak. Selain itu juga dapat diihat dari signifikansi level yang dihitung lebih rendah dari 

pada signifikansi level yang ditetapkan (0,05), maka Ha gagal  diterima. 

                                             

                               F  =                        k  

                                                                / (N – k – 1) 

Keterangan : 

Y = nilai pengamatan 

Y = nilai Y yang ditaksir dengan menggunakan model regresi 

Y = nilai rata-rata pengamatan 

N = jumlah pengamatan / sampel  

K = jumlah variabel independen 

3.     Uji T 

Untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel independen (motivasi berprestasi dan 

komunikasi) secara individu terhadap variabel terikat (kinerja), apakah masing-masing 

koefisien regresi signifikan atau tidak, jika thitung (uji-t) lebih besar dari pada nilai ttabel, 

maka koefisien regresi adalah signifikan. 
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thitung  =        bi – ( βi )   

                      se (bi) 

Keterangan : 

bi        = koefisien variabel ke-i 

b         = parameter ke-I yang dihipotesiskan 

Se (bi) = kesalahan standar bi  

 

4. Koefisien Determinasi (adjusted R square) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan 

satu. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. 
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BAB IV 

Analisis dan Pembahasan 

 

4.1 Gambaran umum obyek penelitian 

4.1.1 Sejarah PT. Bank DKI 

PT Bank DKI semula merupakan Bank Milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI 

Jakarta berbentuk Perusahaan Daerah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 tahun 

1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah Terakhir dengan 

Peraturan Daerah No. 1 tahun 1993 tanggal 15 Januari 1993 sampai dengan tanggal 5 Mei 

1999 dan sejak tanggal 6 Mei 1999 berubah menjadi Perseroan. Perubahan bentuk dari 

Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas telah disetujui oleh Pemerintah Daerah 

Provinsi DKI Jakarta dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 tahun 1999 

tanggal 1 Februari 1999 dan telah diaktakan dengan Akta Notaris Harun Kamil, SH, No. 4 

tanggal 6 Mei 1999 serta telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan 

No. C-8270.HT.01.01.Th.99 tanggal 7 Mei 1999 dan selanjutnya diumumkan dalam Berita 

Negara No. 45, Tambahan No. 3283 tanggal 4 Juni 1999. Sesuai dengan akta notaris Ny. 

Poerbaningsih Adi Warsito, SH, No. 101 tanggal 28 September 2007 yang merupakan 

pernyataan kembali atas akta notaris yang sama No. 25 tanggal 12 Juni 2007. 

 

4.1.2 Visi dan Misi PT Bank DKI 

1. Visi: Menjadi Bank Terbaik yang Membanggakan 

• Bank Terbaik :  
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Memiliki kinerja terbaik di antara bank sekelasnya dan menjadi bank jangkar 

yang terbaik  (Menurut kriteria Permodalan API).  

• Visi yang Membanggakan :  

Memiliki kinerja dan reputasi yang baik dan menjadi pilihan utama nasabah dan 

stakeholder lainnya. Memberikan deviden dan kontribusi yang tinggi kepada 

Pemerintah provinsi DKI. Karyawan memiliki jalur karir yang jelas dan 

kesejahteraan yang baik. 

2. Misi: 

• Bank berkinerja unggul, mitra strategis dunia usaha, masyarakat dan andalan 

Pemprov DKI yang memberi nilai tambah bagi stakeholder melalui pelayanan 

terpadu dan profesional. 

 

4.1.3 Nilai-nilai Perusahaan PT Bank DKI 

1. Komitmen: menjunjung tinggi nilai-nilai yang disepakati dan bertanggung-jawab 

dengan sepenuh hati. 

Panduan Perilaku : memegang teguh dan berupaya keras untuk mencapai target. 

Melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung-jawab. Dapat dipercaya dalam 

mengemban setiap pekerjaan dengan benar. Menjalankan tugas mengikuti aturan 

yang berlaku. Menindaklanjuti setiap masalah yang menjadi tanggung-jawab saya 

dan memastikan penyelesaiannya hingga tuntas. 

2. Teamwork: kerjasama yang didasari semangat saling menghargai dan menghormati 

untuk mencapai hasil yang terbaik. 
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Panduan Perilaku : bersedia mendengar dan menghargai pendapat orang lain. Tidak 

memaksakan kehendak atau pendapat pribadi. Aktif memberi saran, pendapat untuk 

keberhasilan tim. Berpikir positif. Bersedia bekerja dengan penuh keikhlasan, 

tanggungjawab, dan dedikasi. 

3. Profesional: melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian, keterampilan dan 

pengetahuan di bidangnya untuk mencapai kinerja terbaik dengan tetap menjunjung 

tinggi kode etik bankir. 

Panduan Perilaku : bekerja efektif dan efisien. Inovatif dan kreatif.. Selalu belajar 

untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan keahliannya. Positif thinking. 

Berwawasan luas dan pandangan jauh ke depan. Bekerja berdasarkan prinsip kehati-

hatian (prudent). 

4. Pelayanan: memberikan layanan terbaik kepada seluruh nasabah dengan sikap 

ramah, sopan, tulus dan rendah hati sehingga dapat memberikan kepuasan. 

Panduan Perilaku : senyum salam sapa. Mendengarkan dengan sepenuh hati untuk 

memahami kebutuhan nasabah. Memberikan layanan dengan sigap, cepat dan akurat. 

Siap menerima kritik dan saran untuk perbaikan layanan. 

5. Disiplin: melaksanakan tugas secara tepat waktu, tepat guna, dan tepat manfaat. 

Panduan Perilaku : tepat waktu. Bertindak sesuai dengan kebijakan dan prosedur 

yang berlaku dengan penuh tanggung jawab. Melaksanakan rencana yang telah 

ditetapkan. Menggunakan sarana dan prasarana kantor sebagaimana mestinya. 

6. Kerja Keras: melaksanakan tugas dengan segala daya upaya untuk mencapai hasil 

yang terbaik. 
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Panduan perilaku : pantang menyerah untuk mencari solusi yang lebih baik. 

Menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas yang terbaik. Selalu bersemangat untuk 

memberikan hasil yang lebih baik. Tidak cepat puas atas hasil yang dicapai. Rela 

mengorbankan kepentingan pribadi demi tercapainya kepentingan perusahaan. 

7. Integritas: membangun kepercayaan dengan menjaga kejujuran, tanggung jawab, 

moral, serta satu kata dengan perbuatan 

Panduan Perilaku : berani menyatakan fakta apa adanya secara transparan dan jujur 

dengan tetap menjaga rahasia bank dan perusahaan. Menjunjung tinggi kebenaran 

sesuai dengan kode etik bankir. Melaksanakan tugas dengan ikhlas. Bersikap terbuka 

dalam mengungkap gagasan dan pendapat. Mencintai pekerjaan dan menjaga citra 

bank. 

 

4.1.4 Budaya Organisasi 

Teguh dan tegarkan kami dalam menjaga komitmen untuk bekerja dalam satu 

teamwork yang saling melengkapi. Dengan semangat profesionalisme yang diiringi dengan 

ketulusan hati untuk selalu bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk menegakkan 

disiplin yang dilandasi kerja keras secara cerdas serta memiliki integritas yang tinggi 

sehingga terpatri menjadi budaya kehidupan kami sehar-hari. Agar kami semua terpacu 

untuk dapat mewujudkan Bank DKI untuk Menjadi Bank Terbaik yang Membanggakan. 

 

4.1.5 Produk PT Bank DKI 

Produk pendanaan dan jasa yang tersedia antara lain giro, tabungan, deposito, kredit, 

kiriman uang,  jual beli valas, L/C, inkaso, pelayanan pembayaran telepon, listrik, PAM dan 
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pajak-pajak. Dalam memenuhi kebutuhan nasabah dan mengantisipasi persaingan 

perbankkan yang semakin kompetitif dalam pelayanan, pada tahun 2004 Bank DKI telah 

mmeperluas jaringan kantor dengan membuka kantor di beberapa lokasi strategis dan 

potensial bagi operasional perbankkan. Bank DKI sampai dengan tahun 2004 telah memiliki 

91 kantor dengan jumlah ATM sebanyak 132 unit dan jaringan ATM bersama +/- 5000 unit 

yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.  

DANA 

• Tabungan Monas 

Tabungan dengan banyak keuntungan dan fasilitas. Berhadiah emas murni 1,5 Kg 

diundi per 6 bulan dan asuransi jiwa. Tabungan monas diperuntukan bagi nasabah 

perorangan /yayasan/badan hukum/lembaga lainnya dengan fasilitas kartu ATM 

BERSAMA di seluruh indonesia. 

• Tabungan Simpeda 

Tabungan yang memberikan banyak keuntungan karena berbunga harian dengan 

bunga yang menarik, dan dilengkapi dengan undian berhadiah. Tabungan Simpeda 

diperuntukkan bagi nasabah perorangan/yayasan/badan hukum/lembaga lainnya 

dengan setoran awal yang ringan dan mendapat fasilitas kartu ATM yang dapat 

mengakses di lebih 700 terminal ATM bersama di seluruh Indonesia. 

• Giro 

Giro Bank DKI ada 2 (dua) jenis, yaitu Giro Rupiah dan Giro Valas 

• Deposito 
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Dana berkembang aman dan menguntungkan. Deposito yang memberikan banyak 

keuntungan dengan tingkat bunga yang menarik. Deposito Bank DKI ada 2 (dua) 

jenis yaitu, Deposito Rupiah dan Deposito Valas 

 

KREDIT 

• Kredit Multiguna 

Kredit untuk memenuhi kebutuhan individu / nasabah yang berpenghasilan tetap. 

Pegawai Pemerintahan Pusat, pegawai Pemda DKI Jakarta, Pegawai BUMD/BUMN 

dan selain BUMN, Pensiunan Pegawai Bank DKI, Pegawai Perusahaan Swasta 

Nasional, dan Pegawai lainnya sesuai persetujuan Direksi. 

• Kredit Usaha Kecil 

Kredit pembiayaan modal kerja usaha prodktif untuk pengusaha kecil 

• Cakupan KMK-KUK :  

• Memiliki kekayaan bersih maksimal diatas Rp. 200 Juta (tidak termasuk tanah 

dan bangunana serta tempat usaha). 

• Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 Milyar  

• Milik WNI 

• Berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 

• Berbentuk usaha perorangan, badan usaha tidak berbentuk hukum atau badan 

usaha berbadan hukum termasuk koperasi 

• Kredit Pembiayaan Modal Kerja Usaha Produktif Untuk Pengusaha Kecil dan 

Menengah 
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• Cakupan KMK-UKM : 

Sektor Industri 

• Memiliki total asset paling banyak Rp. 5 Milyar 

• Maksimum kredit yang diberikan sebesar Rp. 3 Milyar 

Sektor Non Industri 

• Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 600 juta termasuk tanah, bangunan 

dan tempat usaha 

• Nilai hasil penjualan pertahaun maksimal Rp. 3 milyar 

• Maksimum kredit yang diberikan Rp. 3 milyar 

• Kredit Investasi 

Kredit jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang Modal 

beserta Jasa yang diperlukan untuk pendirian Proyek Baru, Rehabilitasi, 

Modernisasi, Ekspansi atau Relokasi Proyek yang sudah ada meliputi : 

• Kredit Investasi Jasa Umum  adalah kredit kepada sektor perhubungan yaitu 

perhubungan darat, laut dan udara, sector perhotelan baik pemerintah maupun 

swasta, sector jasa lain seperti perbengkelan, telekomunikasi dll. 

• Kredit Investasi Jasa Perhotelan. Untuk pembiayaan pembangunan gedung hotel 

berikut bangunan pelengkap lainnya. 

• Kredit Modal Kerja 

Kredit Modal Kerja (KMK) Umum 

• KMK umum untuk pengusaha kecil non KUK (KMK non KUK). Dengan 

kriteria: 
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• Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 200 Jt di luar tanah, bangunan dan 

tempat usaha 

• Memiliki hasil penjualan senilai diatas Rp. 1 milyar pertahun 

• Maksimum kredit yang diberikan Rp. 2 milyar 

• KMK umum untuk pengusaha menengah dan besar diberikan kepada 

pengusaha besar dan menengah untuk membantu usahannya, seperti PMDN 

maupun PMA. 

 

4.1.7  Grup Audit Intern 

 Uraian jabatan Grup Audit Intern 

1. Pemimpin Grup Audit Intern 

Ikhtisar Jabatan: 

• Bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan pemerikasaan dan 

pengawasankredit dan umum berbasis risiko 

• Bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem pemeriksaan dan pengawasan 

intern yang efektif dan efisien  

 Tanggung jawab utama  

• Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelaksanaan penyusunan rencana 

kerja dan anggaran Grup Audit Intern  

• Menyusun strategi pelaksanaan audit biadang operasional 

• Pemeriksaan dan pengawasan terhadap hasil audit  

• Mengkaji efisiensi dan efektivitas serta membantu perbaikan sistem 

pengendalian manajemen Bank DKI 
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• Memantau dan mengevaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan di Kantor Pusat 

secara langsung dan di Cabang melalui Kontrol Intern Cabang 

• Mengevaluasi pelaksanaan maupun hasil dari kegiatan pemeriksaan dan 

pengawasan intern 

• Membantu pelaksanaan pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor 

eksternal (Joint Audit) 

2. Pemimpin Departemen Pengawasan Umum 

Ikhtisar Jabatan:  

• Mengelola kegiatan pemantauan/monitoring 

• Dokumentasi  hasil audit operasional (umum dan EDP) Berbasis Risiko dan 

melaporkan kepada Direksi melalui Pemimpin Grup Audit Intern 

 Tanggung Jawab Utama: 

• Berperan aktif membantu pemimpin divisi dalam mengelola kegiatannya  

3. Auditor Pemeriksaan Umum 

Ikhtisar Jabatan:  

• Membantu atasan melalui kegiatan pemeriksaan intern 

Tanggung Jawab Utama: 

• Membantu atasannya dalam melaksanakan dan berperan aktif dalam menyusun 

usulan rencana kerja dan anggaran Grup Audit 

• Menyusun Strategi Pelaksanaan dan melaksanakan Audit bidang Operasional 

berbasis risiko  

• Melaporkan Hasil Audit dan menyampaikan tindak lanjutnya serta 

mengadministrasikannya 
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4. Auditor Pengawasan Umum 

Ikhtisar jabatan: 

• Membantu atasan melakukan pemantauan dan monitoring hasil Audit umum dan 

EDP 

 Tanggung Jawab Utama: 

• Membantu atasan dan berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan perusahaan  

5. Auditor Pemeriksaan Umum 

Ikhtisar jabatan: 

• Melakukan audit bidang perkreditan berbasis risiko dan melaporkan kepada 

direksi melalui pimpinan grup audit internal 

Tanggung Jawab Utama: 

• Berperan aktif dan membantu tugas atasan  

6. Auditor Pengawasan Kredit 

Ikhtisar Jabatan:  

• Membantu tugas atasan  

Tanggung Jawab Utama: 

• Berperan aktif dalam membantu tugas atasan  
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Grup Audit Intern 

 

 

 

Penjelasan : 

1. Bentuk organisasi tersebut diatas sama / standar dengan unit kerja lainnya di Bank DKI 

2. Membutuhkan jumlah sumber daya manusia yang besar untuk mengisi kotak-kotak 

jabatan dalam organisasi 

3. Tidak efektif dan efisien karena dipisahkannya tugas-tugas pengawasan dan 

pemeriksaan, sehingga mobilitas personil tidak dapat maksimal 

4. Fungsi administratif (supporting unit) yang dibutuhkan dalam melaksanakan 

mekanisme kerja di unit tidak terlihat 
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5. Rentang kendali pemimpin grup terhadap kontrol intern cabang kurang maksimal, 

karena pemimpin grup mempunyai tugas-tugas lain yang bertanggung jawab secara 

keseluruhan terhadap fungsi audit intern 

 
 
4.2      Pembahasan hasil penelitian 

 Pembahasan dalam sub bab ini mengacu pada upaya untuk menganalisa hasil 

kuesioner motivasi berprestasi dan komunikasi terhadap 41 orang karyawan Grup Audit 

Internal di kantor pusat PT Bank DKI sebagai responden. 

 

4.2.1 Karakteristik responden 

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 41 orang responden yang 

mana merupakan jumlah keseluruhan dari grup audit internal. Adapun responden dalam 

penelitian  hanya karyawan Grup Audit Internal yang terdapat di kantor pusat PT Bank DKI 

saja yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda III 7-9 Jakarta Pusat. Dari total responden yang ada, 

29 diantaranya berjenis kelamin pria (70,73 %), sedangkan 12 diantaranya berjenis kelamin 

wanita (29,27%). 

 

4.2.2 Uji validitas 

Pengujian analisis faktor ini peneliti lakukan untuk mengetahui tingkat validitas dari 

data yang diperoleh peneliti setelah menyebar kusioner kepada 41 responden. Kuesioner 

yang diberikan kepada responden berupa kuesioner motivasi berprestasi yang terdiri dari 15 

pertanyaan,  kuesioner komunikasi yang terdiri dari 15 pertanyaan dan kuesioner kinerja 

yang terdiri dari 10 pertanyaan. Alat uji validitas yang digunakan yaitu Kaiser-Meyer-Olkin 
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Measure of Sampling Adequecy (KMO MSA). Nilai yang dikehendaki pada uji ini agar 

pertanyaan dinyatakan valid dan tidak gugur bila mempunyai nilai analisis faktor yaitu harus 

> 0.50 (Imam Ghazali:2001). 

Hasil dari analisis ini dapat dijadikan sebagai acuan peneliti apakah data yang diperoleh dari 

penyebaran kuesioner tersebut layak untuk dijadikan data acuan dari penelitian yang sedang 

dilakukan saat ini. Dibawah ini merupakan hasil analisa dari pengujian tingkat validitas yang 

peneliti lakukan : 

Tabel 4.1 

Uji validitas kinerja 

KMO and Bartlett's Test variabel kinerja  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .610 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 280.629 

df 45 

Sig. .000 

 Sumber : data diolah 

Tabel 4.2 

Uji validitas motivasi berprestasi 

KMO and Bartlett's Test motivasi berprestasi  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .561 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 553.215 

df 105 

Sig. .000 

 Sumber : data diolah 
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Tabel 4.3 

Uji validitas komunikasi 

 

 

 

 

 

Sumber: data diolah  

 

 Dari hasil uji validitas dengan menggunakan uji KMO-MSA dapat di lihat bahwa 

hasil untuk ketiga variabel penelitian dapat dikatakan valid, karena nilai KMO-MSA lebih > 

dari 0.50 yaitu masing-masing : kinerja sebesar 0,610, motivasi berprestasi sebesar 0,561 

dan komunikasi sebesar 0,647. Jadi analisa secara keseluruhan dari ketiga kuesioner tersebut 

telah dianggap valid dan dapat dilanjutkan kembali penelitiannya, karena telah memenuhi 

syarat lebih dari 0,5. 

 

4.2.3   Uji Reliabilitas 

Setelah melakukan uji validitas terhadap kuesioner dari 41 responden dengan hasil 

keseluruhan yakni telah memenuhi standar validitas yang telah peneliti tentukan, analisis 

berikutnya adalah bertujuan melihat sejauh mana tingkat reliabilitas dari tiap variabel. Suatu 

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach Alpha > 0.60  Dibawah ini 

adalah hasil analisis peneliti untuk menilai tingkat reabilitas dari tiap variabel yang 

digunakan : 

 

KMO and Bartlett's Test komunikasi  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .647 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 561.299 

df 105 

Sig. .000 
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Tabel 4.4 

Variabel Motivasi berprestasi 
 

Variabel Cronnbach’s Alpha N of Items Keterangan  

Motivasi berprestasi .904 15 Reliabel 

 Sumber: data diolah 
  

Berdasarkan hasil pada tabel pengujian reliabilitas data penelitian kuesioner terhadap 

41 responden diatas variabel motivasi berprestasi  dengan 15  item pernyataan memiliki 

koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0,904 sehingga dinyatakan reliabel  karena 0,904 > 

0,60. 

Tabel 4.5 

Variabel Komunikasi 

Variabel Cronbach’s Alpha N of items Keterangan 

Komunikasi .891 15 Reliabel 

Sumber : data diolah 

 

Berdasarkan hasil pada tabel pengujian reliabilitas data penelitian kuesioner terhadap 

41 responden diatas variabel komunikasi  dengan 15  item pernyataan memiliki koefisien 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,891 sehingga dinyatakan reliable karena 0,891>0,60. 

Tabel 4.6 

Variabel Kinerja 

Variabel Croanbach’s Alpha N of items Keterangan 

Kinerja .791 10 reliabel 

Sumber : data diolah  
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Berdasarkan hasil pada tabel pengujian reliabilitas data penelitian kuesioner terhadap 

41 responden diatas variabel kinerja  dengan 10  item pernyataan memiliki koefisien 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,791sehingga dikatakan reliable karena 0,791>0,60. 

 

4.2.4   Uji Asumsi Klasik 

Sebelum diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda, suatu model 

penelitian harus memenuhi beberapa asumsi klasik terlebih dahulu. Uji asumsi klasik 

digunakan untuk mengetahui apakah  terdapat atau tidaknya penyimpangan dalam suatu 

penelitian, uji asumsi klasik ini di antaranya adalah :  

4.2.4.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen 

dalam model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak 

adanya multikolinearitas. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya 

variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas 

manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur variabilitas 

variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi 

nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi dan menunjukkan adanya 

kolinearitas yang tinggi. Nilai cutoff yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0.10 atau 

sama dengan nilai VIF di atas 10 (Ghozali, 2001).  Adapun hasil pengolahan data dapat 

dilihat pada tabel yang terlampir  
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Tabel 4.7 

Uji Multikolonieritas 

 

Berdasarkan  tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak ada variabel independen yang 

memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 dengan nilai VIF tidak mencapai 10. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa pada model yang digunakan dalam penelitian ini tidak 

terdapat gejala multikolinearitas. 

4.2.4.2 Uji Heterokedastisitas 

Salah satu cara melihat ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat 

grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). 

Deteksi ada atau tidaknya heterokedstisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya 

pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Jika ada pola yang tidak 

jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heterokedastisitas. Sedangkan jika terdapat pola tertentu, maka mengindikasikan 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .526 .281  1.874 .069   

meanmb .189 .078 .217 2.423 .020 .842 1.187 

meankom .669 .080 .752 8.393 .000 .842 1.187 

Dependent Variable: meankin 

Sumber : data diolah  
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telah terjadi heterokedastisitas (Imam Ghozali :2001). Adapun hasil pengolahan data dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini 

Table 4.8 

Uji Heterokedastisitas 

 
Sumber : Data diolah  

 

Berdasarkan grafik scatterplots terlihat bahwa ada pola yang tidak jelas serta titik-

titik menyebar  secara acak baik di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dari grafik 

tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, 

sehingga model regresi ini layak dipakai untuk memprediksi kinerja karyawan berdasarkan 

masukan variabel independen motivasi berprestasi dan komunikasi. 

 

4.2.4.3 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat 

dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Salah satu cara 
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untuk melihat normalitas adalah dengan melihat histogram yang membandingkan antara 

data observasi dengan distribusi yang mendekat distribusi normal. Distribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data akan dibandingkan dengan garis 

diagonal. Jika distribusi data normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya 

akan mengikuti garis diagonalnya. Adapun hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 4.9 

Uji Normalitas 
 

 
                      Sumber : Data diolah  
 
 
 

Berdasarkan gambar grafik normal plot di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar di 

sekitar garis diagonal,  serta penyebaranya mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi yang dipakai dalam penelitian ini layak dipakai karena 

memenuhi asumsi normalitas. 

 

 
 
 

Analisis Pengaruh..., Ayu Rahayu S, Ma.-Ibs, 2010 



Tabel  4.10 

Uji Normalitas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Menurut hasil uji normalitas terlihat bahwa skor_drp untuk kinerja memiliki P-value 

= 0,197 untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan P-value = 0,518 untuk uji Shapiro-

Wilk, untuk motivasi berprestasi memiliki P-value = 0,151 untuk uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov dan P-value = 0,443untuk uji Shapiro-Wilk, dan untuk komunikasi 

memiliki P-value = 134 untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan P-value = 0,592 

untuk uji Shapiro-Wilk semua P-value memiliki angka lebih besar dari α = 0.05 sehingga 

data berasal dari populasi yang terdistribusi normal tidak dapat ditolak. 

 

4.2.6 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara motivasi 

berprestasi (X1) dan komunikasi (X2) yang merupakan variabel bebas secara parsial atau 

Tests of Normality 

 {1.Kin, 

2.Mb, 

3.Kom} 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Skor 

DRP 

1 .129 41 .197 .933 41 .518 

2 .097 41 .151 .944 41 .443 

3 .113 41 .134 .953 41 .592 

Lilliefors Significance 

Correction 

Sumber : Data diolah  
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individu terhadap kinerja ( Y ) yang merupakan variabel terikat. Adapun hasil pengolahan 

data dapat dilihat pada tabel  

Tabel 4.11 

Analisis Regresi berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .526 .281  1.874 .069   

meanmb .189 .078 .217 2.423 .020 .842 1.187 

meankom .669 .080 .752 8.393 .000 .842 1.187 

Dependent Variable: meankin 
Sumber : Data diolah  

 

 

Berdasarkan  tabel uji analisis regresi berganda, maka dapat disusun  persamaan 

regresi berganda, sebagai berikut 

Y = 0,526 + 0,189Mb + 0,669kom  

 

• Konstanta sebesar 0,526  menyatakan bahwa tanpa adanya pengaruh dari motivasi 

berprestasi dan komunikasi, maka kinerja karyawan akan muncul sebesar 0,526. 

• Koefisien regresi untuk motivasi berprestasi sebesar 0,189 (positif). Semakin tinggi 

motivasi berprestasi maka kinerja karyawan akan semakin tinggi. 
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• Koefisien regresi untuk komunikasi sebesar 0,669 (positif). Semakin tinggi komunikasi 

maka kinerja karyawan akan semakin tinggi. 

 

4.2.7 Uji F 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh motivasi berprestasi  

dan komunikasi terhadap kinerja secara bersamaan (simultan) dengan melihat signifikansi 

yang ada pada tabel ANOVA. Apabila nilai signifikansinya ≤ 0,05 berarti Ho ditolak. 

Sedangkan apabila nilai signifikansi > 0,05 berarti Ho tidak dapat ditolak. Apabila Fhit > 

Ftabel Ho dapat ditolak dan Fhit < Ftabel Ho tidak dapat ditolak Adapun hasil pengolahan data 

dapat dilihat pada tabel. 

Tabel 4.12 

Uji F 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.041 2 2.520 54.907 .000a 

Residual 1.744 38 .046   

Total 6.785 40    

a. Predictors: (Constant), meanmb, meankom 
b. Dependent Variable: meankin 
Sumber : Data diolah  
 

Dari output diperoleh nilai Fhit = 54.907 sedangkan Ftabel  = 3,32 (tabel distribusi F 

dengan taraf signifikansi 5%), karena niali Fhit > Ftabel maka Ho ditolak, artinya ada 

pengaruh yang positif dan signifikan dari motivasi berprestasi dan komunikasi terhadap  

kinerja karyawan. Kemudian dengan nilai signifikan 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05 maka 
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dapat dikatakan bahwa motivasi berprestasi dan komunikasi secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan.  

 
4.2.8 Uji T 

Untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel motivasi berprestasi dan komunikasi 

secara individu terhadap kinerja maka digunakan uji t pada tabel dibawah ini. Apabila Thit > 

Ttabel maka Ho dapat ditolak dan apabila Thit < Ttabel maka Ho tidak dapat ditolak. 

 

Tabel 4.13 

Uji T 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .526 .281  1.874 .069   

meanmb .189 .078 .217 2.423 .020 .842 1.187 

meankom .669 .080 .752 8.393 .000 .842 1.187 

a. Dependent Variable: meankin 
Sumber : data diolah  

1. Untuk konstanta  

Pada taraf signifikansi 5%, nilai Ttabel  = 2,021 dan Thit = 1,874, karena Thit < Ttabel maka 

dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, artinya konstanta tidak 

berpengaruh secara signifikan  terhadap kinerja. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

Sig.=0,069 yang lebih besar dari taraf signifikan 5%. 
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2. Untuk Motivasi Berprestasi 

Pada taraf signifikansi 5%, nilai Ttabel  = 2,021 dan Thit = 2,423, karena Thit > Ttabel maka 

dapat disimpulkan bahwa Ho  ditolak dan Ha diterima, artinya motivasi berprestasi 

berpengaruh secara signifikan  terhadap kinerja. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

Sig.=0,020 yang lebih kecil dari taraf signifikan 5%, menandakan bahwa jika kinerja 

naik maka motivasi berprestasi akan naik, begitu juga sebaliknya. 

3. Untuk Komunikasi  

Pada taraf signifikansi 5%, nilai Ttabel  = 2,021 dan Thit = 8,393, karena Thit > Ttabel maka 

dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, artinya komunikasi berpengaruh 

secara signifikan  terhadap kinerja. Hal ini dapat dilihat dari nilai Sig.=0,000 yang lebih 

kecil dari taraf signifikan 5%, menandakan bahwa jika kinerja naik maka komunikasi 

akan naik, begitu juga sebaliknya. 

 
4.2.8 Koefisien Determinasi (adjusted R square) 

 Analisis koefisien determinasi (R2) digunakan untuk menguji sejauh mana variasi 

variabel bebas mampu menjelaskan variabel Kinerja. Nilai yang digunakan adalah Adjusted 

R Square sebagai koefisien determinasi Hasil perhitungan R2 dapat dilihat pada tabel R2 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.14 

Uji Koefisien determinasi 

 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .862a .743 .729 .21425 

a. Predictors: (Constant), meanmb, meankom 

b. Dependent Variable: meankin 

Sumber : data diolah  

 
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,729 yang 

artinya kontribusi variabel motivasi berprestasi dan komunikasi terhadap kinerja adalah 

sebesar 72,9%, sedangkan sisanya yaitu 27,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diungkap dalam penelitian ini misalnya faktor kepuasan kerja, budaya kerja, sikap, 

lingkungan kerja, semangat kerja dan sebagainya. 

Besarnya adjusted R squared adalah 0,729. Nilai tersebut dapat digunakan untuk 

melihat besarnya pengaruh motivasi berprestasi dan komunikasi terhadap kinerja dengan 

cara menghitung Koefisien Determinasi (KD) dengan menggunakan rumus dibawah ini. 

 KD = adjusted R squared x 100% 

 KD = 0,729 x 100% 

 KD = 72,9% 
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4.3 Implikasi Manajerial 

 Setelah peneliti selesai melakukan proses pengolahan data serta analisis data, peneliti 

juga ingin memberikan gambaran lebih jelas akan manfaat penelitian ini ke dalam implikasi 

manajerialnya. Peneliti mencoba untuk memberikan analisis tambahan untuk memperkuat 

gambaran tersebut. 

Hasil uji  secara keseluruhan mempunyai hasil yang cukup baik,  memberikan 

gambaran bahwa motivasi berprestasi dan komunikasi mempunyai peran dalam membangun 

kinerja karyawan di grup audit internal PT Bank DKI. Terbukti dari hasil ujinya, motivasi 

berprestasi serta komunikasi  mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan secara 

simultan terhadap kinerja karyawan Grup Audit Internal PT. Bank DKI, hal ini ditunjukkan 

dengan hasil dari penelitian yang menyatakan bahwa dengan adanya peningkatan motivasi 

berprestasi dan komunikasi maka akan mempengaruhi peningkatan kinerja. 

 Motivasi berprestasi  memiliki hubungan yang positif dan signifikan secara parsial 

terhadap kinerja Grup Audit Internal PT Bank DKI,  hal ini menunjukkan bahwa 

peningkatan motivasi berprestasi akan selalu diikuti dengan peningkatan kinerja karyawan. 

Sesuai dengan  teori dari Gibson (1977) dalam Soekidjo Notoatmodjo (2009:124) yang 

menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja salah satunya yaitu variabel 

psikologis, yang terdiri dari persepsi terhadap pekerjaan, sikap terhadap pekerjaan, motivasi, 

dan kepribadian. Variabel tersebut menggambarkan bahwa ada pengaruh dari keberadaan 

sebuah motivasi dalam perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

Berdasarkan penelitian dari Khaeriyah tentang hubungan motivasi berprestasi dengan 

kinerja guru, menyatakan bahwa motivasi berprstasi mempunyai hubungan yang positif dan 

signifikan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi berprestasi mempunyai 
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pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja. Sehingga dengan tingginya tingkat 

motivasi karyawan untuk berprestasi maka akan berpengaruh terhadap kemajuan dari 

perusahaan dimana semua karyawan dinilai sudah mempunyai sikap tanggung jawab dan 

kerja keras yang cukup baik  serta mempunyai tingkat kepuasaan yang cukup dan kebutuhan 

karyawan akan prestasi sudah dapat dipenuhi walupun masih harus adanya peningkatan  

yang harus diperhatikan oleh pihak manajemen perusahaan.  

Komunikasi memiliki hubungan yang positif dan signifikan secara parsial  terhadap 

kinerja Grup Audit Internal PT Bank DKI,  hal ini menunjukkan bahwa peningkatan 

komunikasi  akan selalu diikuti dengan peningkatan kinerja karyawan sesuai dengan teori 

Stephen P Robbins (2003:392) menyatakan bahwa komunikasi dapat digunakan untuk 

menjelaskan kepada karyawan apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka bekerja, dan 

apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja. Dari pernyataan tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa komunikasi merupakan alat untuk menyampaikan apa yang 

harus dilakukan karyawan sehingga dapat  meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian 

sebelumnya oleh Heni Pandaryasi yang meneliti tentang pengaruh iklim komunikasi 

organisasi dan motivasi terhadap kinerja  karyawan menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara iklim komunikasi organisasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi mempunyai pengaruh yang positif 

dan signifikan antara komunikasi dengan kinerja. 

Faktor – faktor yang mempengaruhi komunikasi sebagian besar  telah membuat 

proses penyampaian dan penerimaan  pesan baik secara langsung maupun tidak langsung , 

secara tertulis maupun tidak tertulis, antara pimpinan dengan bawahan, bawahan dengan 

setara berjalan dengan baik, sehingga informasi tentang pekerjaan maupun tanggung jawab 
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yang diemban oleh masing-masing karyawan tepat sasaran dan dapat terselesaikan dengan 

baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. 

Motivasi berprestasi, komunikasi dan kinerja mempunyai pengaruh yang cukup 

besar bagi kelangsungan kegiatan pada organisasi audit internal ini, sesuai dengan 

pengertian dari audit itu sendiri bahwa audit itu merupakan suatu evaluasi terhadap hasil 

kerja pada suatu organisasi. Dengan kata lain audit merupakan alat untuk mengukur kinerja 

pada organisasi. Disamping itu pada proses audit dibutuhkan suatu komunikasi yang baik 

karena  informasi yang dapat diukur dan sejumlah kriteria (standar) yang dapat digunakan 

sebagai panduan untuk mengevaluasi suatu organisasi dapat tersampaikan dengan baik. 

Komunikasi merupakan kunci utama pada kegiatan audit karena audit membutuhkan suatu 

hubungan antara auditor dengan staf audit suatu organisasi. Motivasi berprestasi dalam suatu 

kegiatan audit penting karena dengan adanya dorongan untuk mencapi suatu kepuasaan 

berprestasi maka karyawan akan senantiasa berusaha untuk mencapi prestasi itu dengan 

jalan mengerjakan tugas dengan tanggungjawab, efektif dan efisien. 

Sejauh penelitian ini dilakukan manajemen perusahaan sudah cukup baik dalam  

mengatur  dan memberikan hal yang baik untuk karyawan yang berdampak pada 

peningkatan kinerja di dalam perusahaan , sehingga adanya kekurangan mungkin 

disebabkan oleh faktor lain yang tidak diungkapkan penulis dalam penelitian ini seperti 

kepuasaan kerja, semangat kerja, lingkungan kerja, sikap, budaya kerja, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen dari Grup 

Audit Internal Bank DKI sebagian besar sudah dapat memenuhi kebutuhan karyawan dalam  

motivasi berprestasi dan komunikasi dengan cukup baik. 
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BAB V 

Kesimpulan dan  Saran 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai penelitian “Analisis 

pengaruh motivasi berprestasi dan komunikasi  Grup Audit Internal PT  Bank DKI ” 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

• Motivasi berprestasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan Grup Audit Internal PT. Bank DKI sesuai dengan uji hipótesis yang 

dilakukan dimana Ho diterima dan Ha ditolak 

• Komunikasi  mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan Grup Audit Internal PT. Bank DKI sesuai dengan uji hipótesis yang 

dilakukan dimana Ho diterima dan Ha ditolak 

• Motivasi berprestasi dan komunikasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kinerja para pegawai Grup Audit Internal PT. Bank DKI apabila  terjadi 

peningkatan pada motivasi berprestasi dan komunikasi maka akan  mempengaruhi 

peningkatan kinerja karyawan, hal ini disebabkan karena faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi berprestasi serta komunikasi sebagian besar sudah dapat 

diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik oleh manajemen Group Audit Internal 

Bank DKI sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak yang baik bagi kinerja 

karyawannya. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai penelitian “Analisis 

pengaruh motivasi berprestasi dan komunikasi terhadap kinerja karyawan Grup Audit 

Internal PT  Bank DKI” maka dapat memberikan saran sebagai berikut : 

1. Untuk penelitian selanjutnya 

• Agar melakukan penelitian dengan menggunakan  variabel-variabel lain yang 

mungkin bisa lebih menjelaskan dan memberikan gambaran yang lebih baik 

untuk kemajuan bagi manajemen dari Grup Audit Internal seperti kepuasaan 

kerja, semangat kerja, lingkungan kerja, sikap, budaya kerja, dan lain 

sebagainya. 

• Diharapkan  menggunakan satuan kerja lain, agar sample penelitian berbeda 

sehingga hasil penelitian yang didapatkan  

 

2. Untuk Bank DKI 

• Berusaha lebih meningkatkan motivasi berprestasi dan komunikasi  para 

karyawannya agar kinerja karyawan di Grup Audit Internal Bank DKI 

meningkat. 
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Hasil Pengujian Dengan Menggunakan Program SPSS 16.0 

 

Uji Validitas 

Motivasi Berprestasi  

KMO and Bartlett's Test variabel kinerja  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .610 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 280.629 

df 45 

Sig. .000 

 

Komunikasi  

KMO and Bartlett's Test motivasi berprestasi  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .561 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 553.215 

df 105 

Sig. .000 
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Kinerja 

 

 

 

 

 

 

Uji Reliabilitas  

Motivasi Berprestasi 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 41 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 41 100.0 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KMO and Bartlett's Test komunikasi  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .647 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 561.299 

df 105 

Sig. .000 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

.904 .899 15 
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Komunikasi  
 

 

 
 

                        

 

 

 

 

 

 
Kinerja  

                                           
                                                                                       

 
 

 

 
 
                       

 

 

 
 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 41 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 41 100.0 

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

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

.891 .889 15 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

.791 .777 10 

Case Processing Summary 

                                                        N % 

          
Cases 

Valid 41 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 41 100.0 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 
{1.Kin, 
2.Mb, 
3.Kom} 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Skor 1 41 100.0% 0 .0% 41 100.0% 

2 41 100.0% 0 .0% 41 100.0% 

3 41 100.0% 0 .0% 41 100.0% 

Tests of Normality 

 {1.Kin, 
2.Mb, 
3.Kom} 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Skor 
DRP 

1 .129 41 .197 .933 41 .518 

2 .097 41 .151 .944 41 .443 

3 .113 41 .134 .953 41 .592 

Lilliefors Significance 
Correction 
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Regresi 

 

 

 
 

 

 

 

 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .862a .743 .729 .21425 

a. Predictors: (Constant), komunikasi, motivasi 

b. Dependent Variable: kinerja  

 
 

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.041 2 2.520 54.907 .000a 

Residual 1.744 38 .046   

Total 6.785 40    

a. Predictors: (Constant), komunikasi, motivasi   

b. Dependent Variable: kinerja     

 
 

 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 komunikasi, 
motivasia 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: kinerja  
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .526 .281  1.874 .069   

motivasi .189 .078 .217 2.423 .020 .842 1.187 

komunikasi .669 .080 .752 8.393 .000 .842 1.187 

a. Dependent Variable: kinerja       

 
 

 
Coefficient Correlationsa 

Model komunikasi motivasi 

1 Correlations komunikasi 1.000 -.397 

motivasi -.397 1.000 

Covariances komunikasi .006 -.002 

motivasi -.002 .006 

a. Dependent Variable: kinerja   
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Lampiran  Kuesioner 

“Analisis Pengaruh Motivasi berprestasi dan Komunikasi  terhadap Kinerja 

Karyawan PT Bank DKI” 
 

 Nama saya adalah Ayu Rahayu Sukma Dinayah (200511015). Saat ini saya masih 

berstatus mahasiswa tingkat akhir di STIE Indonesia Banking School dan sedang melakukan 

penelitian terhadap skripsi saya yang berjudul: “Analisis Pengaruh Motivasi berprestasi dan 

Komunikasi terhadap Kinerja Karyawan PT Bank DKI”. Maka dari itu, saya memohon bantuan 

Bapak/Ibu dan Saudara/i untuk dapat mengisi daftar pertanyaan di bawah ini. Data responden 

akan terjaga kerahasiaannya. Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 

 

Data diri responden 

Nama  : 

Jenis kelamin : 
 
 
Kuesioner Motivasi Berprestasi  

Anda cukup memberi checklist (√) sesuai jawaban pilihan anda berdasarkan pertanyaan yang 

tertera pada kuesioner 

Keterangan: 
SS : Sangat Setuju 
S   : Setuju 
N : Netral 
TS : Tidak setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
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Skala Motivasi Berprestasi 
 
 

No Pertanyaan SS S N TS STS 
1 Selalu berusaha berprestasi lebih baik dari orang lain       

2 Ada kecemasan bila orang lain lebih berprestasi daripada anda       
3 Berusaha berprestasi lebih baik dari prestasi yang telah dicapai sekarang       

4 Berusaha menambah wawasan pengetahuan meskipun tidak berkaitan 
dengan pekerjaan  

     

5 Berusaha menyelesaikan pekerjaan yang tertunda pada saat  bukan jam 
kerja  

     

6 Berkeinginan membuat sesuatu yang baru untuk pekerjaan       
7 Mendapatkan bimbingn dan arahan dari pimpinan dalam pelaksanaan 

kerja  
     

8 Membaca buku atau referensi yang menunjang pengembangan profesi 
kerja  

     

9 Senantiasa memikirkan bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan dengan 
cepat dan hasil yang baik  

     

10 Kepuasaan dalam  menerima hasil yang dicapai dalam pekerjaan       
11 Selalu membuat persiapan sebelum bekerja       
12 Menunda penyelesaian  tugas jika ada urusan pribadi      
13 Melakukan pekerjaan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan       
14 Menyelesaikan tugas pekerjaan dengan serius dan sungguh-sungguh       
15 Kerjasama di dalam tim kerja membuat saya puas       
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Kuesioner Komunikasi  

Anda cukup memberi checklist (√) sesuai jawaban pilihan anda berdasarkan pertanyaan yang 

tertera pada kuesioner 

Keterangan: 
SS : Sangat Setuju 
S   : Setuju 
N : Netral 
TS : Tidak setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
 
 

Skala Komunikasi 
No Pertanyaan SS S N TS STS 

1 Pimpinan berkomunikasi secara intensif kepada karyawan dalam 
memebantu mengatasi permasalahan kerja yang timbul 

     

2 Karir saya selalu diperhatikan oleh pimpinan      

3 Pimpinan secara optimis memberi kewenangan kepada saya       
4 Saya berpartisipasi dalam memberikan masukan kepada pimpinan dalam 

kebijakan organisasi 
     

5 Pimpinan berkomunikasi secara terbuka dengan saya dalam manajemen       
6 Pimpinan selalu menghargai suatu pebedaan pendapat dalam proses 

keputusan  
     

7 Saya senantiasa mempercayai mitra kerja       
8 Pimpinan terbuka terhadap kritikan dalam komunikasi formal maupun 

informal 
     

9 Hubungan antar pribadi dalam struktur organisasi sangat harmonis dan 
jujur 

     

10 Pimpinan memberikan tugas atau wewenang secara obyektif      
 
11 

Informasi yang berasal dari bawahan akan dianggap cukup 
penting,kecuali jika informasi tersebut tidak ada bukti 

     

12 Pimpinan selalu memberikan kepercayaan kepada saya atas kemampuan 
kerja 

     

13 Saya memahami struktur organisasi dan kedudukan saya       
14 Atasan pada jenjang manapun secara terbuka mendengarkan saran dari 

bawahan  
     

15 Atasan pada jenjang manapun secara terbuka mau mendengarkan 
laporan masalah dari bawahan  
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Kuesioner Kinerja Karyawan   

Anda cukup memberi checklist (√) sesuai jawaban pilihan anda berdasarkan pertanyaan yang 

tertera pada kuesioner 

Keterangan: 
SS : Sangat Setuju 
S   : Setuju 
N : Netral 
TS : Tidak setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Skala Kinerja  
No Pertanyaan SS S N TS STS 
1 Sasaran unit kerja       
2 Sasaran individu      

3 Tugas utama lainnya       
4 Komitmen       

5 Team work      
6 Professional      

7 Pelayanan       
8 Disiplin       

9 Kerja keras      

10 Integritas      
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Distribusi Hasil Kuesioner  

Motivasi berprestasi  

Pertanyaan 

Jawaban 

Keterangan Sangat 
setuju setuju netral Tidak 

setuju 

Sangat 
tidak 
setuju 

1 5 14 17 5 0 Netral 
2 0 15 16 9 0 Netral 
3 0 7 30 2 2 Netral 
4 0 9 28 4 0 Netral 
5 2 17 19 3 0 Netral 
6 0 19 14 8 0 Setuju 
7 0 17 18 6 0 Netral 
8 0 15 18 8 0 Netral 
9 0 15 16 10 0 Netral 
10 2 15 18 6 0 Netral 
11 0 18 23 0 0 Netral 
12 0 18 21 2 0 Netral 
13 0 13 26 2 0 Netral 
14 0 19 16 6 0 Setuju 
15 0 19 17 5 0 Netral 
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Distribusi Frekuensi Hasil Kuesioner 

Komunikasi  

Pertanyaan 

Jawaban 

Keterangan Sangat 
Setuju Setuju Netral Tidak 

Setuju 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

1 2 14 18 7 0 Netral 
2 0 14 16 11 0 Netral 
3 3 12 24 5 0 Netral 
4 0 10 25 6 0 Netral 
5 1 17 19 5 0 Netral 
6 0 17 18 6 0 Netral 
7 0 14 21 7 0 Netral 
8 0 14 18 8 1 Netral 
9 0 13 19 9 0 Netral 
10 1 17 18 6 0 Netral 
11 0 17 23 1 0 Netral 
12 0 14 19 8 0 Netral 
13 0 13 23 5 0 Netral 
14 0 15 19 7 0 Netral 
15 0 18 17 6 0 Setuju 
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Distribusi Frekuensi  

Kinerja  

 

Pertanyaan 

Jawaban 

Keterangan Sangat 
setuju Setuju Netral Tidak 

Setuju 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

1 4 26 11 0 0 Setuju 
2 3 28 10 0 0 Setuju 
3 2 25 14 0 0 Setuju 
4 2 20 19 0 0 Setuju 
5 4 26 11 0 0 Setuju 
6 3 25 13 0 0 Setuju 
7 3 27 11 0 0 Setuju 
8 5 29 7 0 0 Setuju 
9 5 28 8 0 0 Setuju 
10 4 24 13 0 0 Setuju 
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