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ABSTRAK

This study aims to determine the influence, job satisfaction and work environment on
employee performance at PT. Telkom South Jakarta.
Data collection technique using questioner and using 23 statement indicator by using likert
scale 1-6. The sample used in this study amounted to 154 respondents remained PT. Telkom South
Jakarta which has worked for more than 2 years and has used the policy used by the research. Data
analysis in this study using Structural Equation Modeling (SEM) with AMOS 22 software.
Based on the research results can be described as follows: 1) Work Motivation proved
positive and significant to Employee Performance 2) Job satisfaction proved positive and significant
to Employee Performance 3) Work Environment proved positive and significant to Employee
Performance.
Keywords: Work Motivation, Job Satisfaction, Work Environment, Employee Performance
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pesatnya perkembangan telekomunikasi di Indonesia, saat ini dikenal istilah “Ekonomi Digital”
yang merambah di perkotaan dan perdesaan di Indonesia. Industri Telekomunikasi merupakan
salah satu perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkembang pesat di
negara Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pergeseran pengguna telepon tetap kabel
menjadi pengguna telepon seluler beberapa tahun terakhir. Telekomunikasi telah menghilangkan
batas-batas jarak dan mereduksi perbedaan antara masyarakat di daerah perkotaan dengan
perdesaan. Perbedaan waktu, jauhnya lokasi, serta heterogenitas karakteristik penduduk tidak lagi
menjadi hambatan dalam kecepatan penyebaran informasi (www.bps.go.id, 2015).
Peneliti akan melakukan penelitian pada salah satu perusahaan BUMN di bidang informasi
dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi yaitu PT. Telkom Indonesia
(www.telkom.co.id). Perusahaan tersebut menyediakan beragam layanan terintegrasi untuk setiap
segmen pelanggan telkom yaitu :
1. Enterprise adalah fokus pada pelanggan korporat, UMKM dan institusi pemerintah yang
menyediakan layanan ICT end-to-end solution.
2. Mobile adalah fokus pada pelangaan seluler yang menyediakan mobile voice, SMS, value
added service dan mobile broadband.
3. Consumer adalah fokus pada pelanggan retail (perumahan) yang menyediakan layanan
telepon tidak bergerak, TV berlayar, data internet dan jasa telekomunikasi lainnya.
4. Wholesale and International Business adalah fokus pada layanan wholesale, termasuk
bisnis international.
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Pada saat ini untuk layanan pada segmen Consumer PT. Telkom Indonesia sedang fokus
untuk mencapai target 5 juta pelanggan Indihome secara nasional pada tahun 2018 yang
sebelumnya pada tahun 2017 mempunyai target 3 juta pelanggan Indihome.
Indihome merupakan layanan digital terdepan yang menggunakan teknologi fiber optik yang
menawarkan layanan Triple Play yang terdiri dari internet rumah (Fixed Broadband Internet),
telepon rumah (Fixed Phone) dan TV Interaktif (UseeTV). IndiHome menjadi produk dan layanan
utama PT. Telkom pada segmen Consumer.
PT.Telkom Indonesia memiliki beberapa wilayah divisi regional yang salah satunya PT.
Telkom Jakarta Selatan yang berada pada divisi wilayah regional II. PT. Telkom Jakarta Selatan
pada saat ini tengah berfokus pada rencana pencapaian produk Indihome 5 juta pelanggan,
dimana PT. Telkom Jakarta Selatan memiliki target 60.000 pelanggan Indihome.

Gambar 1.2 Performance Transaksi Indihome Januari 2017 – Maret 2018
Sumber : PT. Telkom Jakarta Selatan divisi Home Service Indihome
Gambar 1.2 menunjukan bahwa performance transaksi Indihome mengalami kenaikan,
dimana kenaikan terjadi pada bulan Juli 2017 sebesar 2.286 pelanggan dan terus mengalami
peningkatan sampai November 2017 sebesar 3.267 pelanggan Indihome. Lalu, pada Desember
2017 mengalami penurunan menjadi 3.193 pelanggan. Dapat dilihat bahwa tren grafik performance
transaksi Indihome positif naik walaupun ada beberapa bulan yang mengalami penurunan. Peneliti
ingin mengetahui faktor apa yang membuat performance produk penjualan Indihome sejauh ini
berkembang baik di PT.Telkom Jakarta Selatan. Apakah faktor motivasi kerja, kepuasan kerja,
lingkungan kerja dan kinerja karyawan mempengaruhi kinerja perusahaan.
Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu organisasi yaitu kinerja
karyawan. Menurut Mangkunegara (2005) Kinerja karyawan merupakan hasil kerja secara kualitas
dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan
tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Farizki & Wahyuati, 2017).
Perusahaan melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Salah
satunya dengan memberikan motivasi kepada karyawan, motivasi diperlukan untuk mendorong para
karyawan agar melakukan pekerjaan dengan lebih baik dan sesuai tanggung jawab yang dimiliki.
Robbins (2007) Motivasi kerja merupakan proses kesediaan melakukan usaha tingkat tinggi untuk
mencapai sasaran organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan usaha tesebut untuk memuaskan
kebutuhan sejumlah individu.
Motivasi juga dapat diartikan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang
tinggi untuk tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan itu untuk memenuhi beberapa
kebutuhan individual (Rahmayanti & Afandi, 2014). Selain faktor motivasi dalam meningkatkan
kinerja karyawan faktor lain diantaranya adalah dengan memperhatikan kepuasan kerja. Menurut
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Sondang P (2013) kepuasan kerja adalah suatu cara pandang seseorang, baik bersifat positif
maupun negatif mengenai pekerjaannya. Menurut pendapat-pendapat para ahli tersebut dapat
diambil kesimpulan bahwa, kepuasan kerja merupakan uraian perasaan mengenai rasa senang
dan rasa puas. Serta adanya rasa ketidaksenangan dan ketidakpuasan yang dialami seorang
karyawan saat bekerja di tempat kerja, sehingga mereka dapat menilai pekerjaan mereka sendiri.
Selain motivasi kerja dan kepuasan kerja faktor yang berpengaruh pada kinerja karyawan
dalam melakukan kewajibannya atau tugas pada perusahaan yaitu lingkungan kerja, dimana
melibatkan semua aspek yang bertindak dan bereaksi terhadap tubuh dan pikiran seorang
karyawan. Di bawah psikologi organisasi, fisik, lingkungan mental dan sosial, karyawan bekerja
sama dan ada pekerjaan yang harus dianalisis untuk efektivitas yang lebih baik dalam
meningkatkan produktivitas. Lingkungan kerja yang efektif mendorong karyawan lebih bahagia
dengan pekerjaan mereka yang pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan organisasi (Jain &
Kaur, 2014)
Menurut Nitisemito (2010) lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para
pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang di jalankan
(Nugroho & Satrio, 2016). Lingkungan kerja yang sesuai dapat mendukung pelaksanaan kerja
sehingga karyawan memiliki semangat bekerja dan kinerja karyawan akan meningkat, sedangkan
ketidak sesuaian lingkungan kerja dapat menciptakan ketidaknyamanan bagi karyawan dalam
melaksanakan tugas–tugasnya.
Sebagai karyawan badan usaha milik negara bukanlah pekerjaan yang ringan, banyak tugas
dan rintangan yang harus dihadapi. Keberhasilan suatu perusahaan ditentukan oleh kineja
karyawan. Maka dari itu kinerja karyawan harus diperhatikan, agar pelayanan publik berjalan
dengan baik dan perusahaan bisa mencapai tujuannya. Berdasarkan latar belakang masalah
tersebut, maka penulis ingin mengembangkan lebih lanjut penelitian-penelitian sebelumnya yang
berjudul “Pengaruh Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja
Karyawan pada PT. Telkom Jakarta Selatan”.
1.2 Rumusan Permasalahan
1. Apakah Motivasi Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan pada
PT. Telkom Jakarta Selatan?
2. Apakah Kepuasan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kineja Karyawan pada
PT. Telkom Jakarta Selatan?
3. Apakah Lingkungan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan
PT. Telkom Jakarta Selatan?
LANDASAN TEORI
2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia
Menurut Noe (2014) Manajemen sumber daya manusia yaitu mengacu pada kebijakankebijakan, praktik-praktik, serta sistem yang memengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja karyawan.
Banyak perusahaan menyebut konsep manajemen sumber daya manusia sebagai bentuk praktikpraktik tentang manusia. Strategi yang mendasari praktik tersebut perlu dipertimbangkan agar dapat
memaksimalkan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan.
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2.1.2 Motivasi Kerja
Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu
untuk mencapai tujuannya Robbins dan Judge (2008). Perilaku seseorang itu hakikatnya ditentukan
oleh keinginannya untuk mencapai beberapa tujuan. Menurut Muchlas (2014) Motivasi adalah
kemauan untuk berjuang atau berusaha ketingkat yang lebih tinggi menuju tujuan organisasi
memperoleh kepuasan dalam memenuhi kebutuhan pribadi (Aurelia, 2013). Menurut Hasibuan
(2007) Motivasi adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan
efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.
2.1.3. Kepuasan Kerja
Kepuasan kerja adalah perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil
dari evaluasi karakteristik-karakteristiknya (Robbins dan Judge, 2008). Seseorang yang memiliki
tingkat kepuasan yang tinggi akan memiliki sikap positif terhadap pekerjaannya. Sebaliknya jika
seseorang tidak puas terhadap pekerjaannya akan memiliki sikap negatif terhadap pekerjaannya.
Menurut Koesmono (2005) mengemukakan bahwa kepuasan kerja merupakan penilaian, perasaan
atau sikap seseorang terhadap pekerjaannya. Hal ini berhubungan dengan lingkungan kerja, jenis
pekerjaan, kompensasi, hubungan antar teman kerja, dan hubungan sosial di tempat kerja. Dapat
dikatakan bahwa kepuasan kerja adalah kondisi terpenuhinya beberapa keinginan dan kebutuhan
melalui kegiatan bekerja (Ghozali, 2017).
2.1.4

Lingkungan Kerja

Menurut Ratri & Palupiningdyah (2014) dalam Hamid (2011) lingkungan kerja dalam setiap
perusahaan mempunyai peranan penting karena lingkungan kerja mempengaruhi karyawan dalam
melaksanakan tugas, kondisi dan hasil kerjanya. Menurut Jain & Kaur (2014) Lingkungan kerja yang
efektif mendorong karyawan yang lebih bahagia dengan pekerjaan mereka, yang pada akhirnya
mempengaruhi pertumbuhan organisasi sekaligus pertumbuhan ekonomi. Menurut Sarwono (2005)
Lingkungan kerja adalah lingkungan dimana pegawai atau karyawan melakukan pekerjaannya
sehari-hari. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan para
pegawai untuk dapat berkerja optimal.

2.1.5

Kinerja Karyawan

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihakpihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi
yang diemban suatu organisasi, serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan
operasional yang diambil (Ghozali, 2017). Kinerja merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh
karyawan yang biasanya di pakai sebagai dasar penilaian terhadap karyawan atau individu
(Pratama, 2015). Kinerja yang baik merupakan suatu langkah untuk menuju tercapainya tujuan
individu. Oleh karena itu, kinerja merupakan sasaran penentu dalam mencapai tujuan individu.
2.2 Kerangka Konseptual
2.3.1 Keterkaitan antara Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan
Menurut Omollo (2015) mengemukakan motivasi merupakan kunci dari sebuah organisasi
yang sukses, dimana untuk menjaga kelangsungan kerja dengan cara yang kuat dan membantu
organisasi untuk bertahan hidup. Motivasi juga merupakan kebutuhan di dalam karyawan, untuk
mencapai tujuan yang diinginkan. Memotivasi karyawan bertujuan untuk memperluas keterampilan
mereka dan memenuhi tuntutan organisasi.
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Berdasarkan penelitian Farizki & Wahyuati (2017) motivasi mempunyai pengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan. Dalam hasil analisis Ratri & Palupiningdyah (2014) juga
membuktikan motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan
bahwa semakin tinggi motivasi pada suatu perusahaan berdampak pada semakin tinggi kinerja
karyawan pada perusahaan tersebut.
Hasil analisis Nugroho & Satrio (2016) membuktikan bahwa pengaruh motivasi terhadap
kinerja karyawan terbukti positif signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi motivasi
karyawan akan membuat karyawan termotivasi sehingga akan meningkatkan kinerja karyawan
tersebut.
Maka berdasarkan dari tinjauan literatur, hipotesis yang diajukan adalah :
H1 : Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja karyawan
2.3.2 Keterkaitan antara Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan
Menurut Dessy & Sanuddin (2013) Kepuasan kerja merupakan keadaan emosional karyawan
yang terjadi maupun tidak terjadi titik temu antara nilai balas jasa yang memang diinginkan oleh
karyawan yang bersangkutan.
Hasil Penelitian (Dessy & Sanuddin, 2013) membuktikan bahwa kepuasan kerja
berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Saat karyawan memiliki kepuasan kerja serta memiliki
motivasi yang tinggi maka secara otomatis kinerja karyawan juga akan semakin meningkat. Hal ini
dapat diartikan bahwa saat karyawan memiliki keadaan emosional yang menyenangkan pada
pekerjaan mereka dan memiliki dorongan yang menjadi yang kuat untuk bekerja maka hasil kerja
yang dihasilkan oleh karyawan tersebut menjadi semakin baik.
Maka berdasarkan dari tinjauan literatur, hipotesis yang diajukan adalah :
H2 : Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja karyawan
2.3.3 Keterkaitan antara Lingkungan Kerja Terhadao Kinerja Karyawan
Menurut Nugroho & Satrio (2016) dalam Nitisemito (2010) Lingkungan kerja adalah sesuatu
yang ada disekitar para pekerja dan yang mempengaruhi diri pekerja dalam menjalankan tugas yang
diberikan. Hasil Penelitian Farizki & Wahyuati (2017) menyatakan bahwa lingkungan kerja
berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Jika pegawai bekerja di lingkungan yang
mendukung dia untuk bekerja secara optimal akan menghasilkan kinerja yang baik. Dalam hasil
penelitian Ratri & Palupiningdyah (2014) juga membuktikan bahwa lingkungan kerja berpengaruh
positif terhadap kinerja karyawan.
Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik lingkungan kerja pada suatu perusahaan berdampak
pada semakin baik kinerja karyawan pada perusahaan tersebut. Hasil Penelitian Nugroho & Satrio
(2016) terdapat pengaruh signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Jika lingkungan
kerja mendukung karyawan bekerja dengan baik, maka kinerja karyawan perusahaan juga baik.
Maka berdasarkan dari tinjauan literatur, hipotesis yang diajukan adalah:
H3 : Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja karyawan
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2.1 Model Penelitian

Motivasi

H1+

H2+
Kinerja

Kepuasan Kerja

H3+
Lingkungan Kerja
Gambar 2.1 Model Penelitian
Sumber : Diadopsi dari Nugroho dan Satrio (2016) dan Marnis Atmojo (2012)
Keterangan:
H1 : Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja karyawan
H2 : Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan
H3 : Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan

METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Telkom Jakarta Selatan PT. Telkom Jakarta
Selatan merupakan perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan
telekomunikasi (www.telkom.co.id). PT. Telkom Indonesia memiliki sumber daya manusia yang
berkomitmen kuat dan berkinerja unggul,sehingga mampu menjadi mesin pendorong
pertumbuhan kinerja perusahaan (www.indotelko.com) Kinerja perusahaan pun sedang
mengalami perkembangan yang positif pada beberapa tahun terakhir terutama layanan
dalam segmen consumer dengan produk Indihome yang memberikan kontribusi 64%
terhadap pendapatan PT. Telkom Indonesia pada segmen consumer tahun 2017.
3.2 Populasi dan Sampel
Populasi adalah jumlah atau kumpulan elemen-elemen yang terdiri dari beberapa
kesimpulan yang telah diambil (Griffin et al, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan
tetap PT. Telkom Jakarta Selatan sebanyak 252 karyawan. Sampel adalah subkelompok elemen
populasi yang terpilih untuk berpartisipasi dalam studi (Malhotra, 2010). Sampel pada penelitian ini
adalah karyawan tetap PT. Telkom Jakarta Selatan. Metode pengambilan sampling yang digunakan
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dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan menggunakan teknik purpose sampling.
purpose sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu.
3.3 Operasionalisasi Variabel
Penelitian ini terdiri dari empat variabel yaitu Motivasi Kerja , Kepuasan Kerja , Lingkungan
Kerja , dan Kinerja Karyawan. Dimana masing-masing variabel memiliki indikator yang digunakan
sebagai alat ukur (measurement) dalam pembuatan kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan jenis skala Likert enam poin. Penggunaan Likert 6 poin memiliki rentang
(1) untuk ‘Sangat Tidak Setuju’ sampai (6) untuk ‘Sangat Setuju’. Penulis menggunakan skala likert
6 poin di penelitian bertujuan untuk menghindari partisipan mengisi nilai tengah atau netral dalam
pengisian kuesioner. Peneliti menggunakan variabel endogen dan eksogen yang diuraikan dalam
tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel
Motivasi
Kerja (MK)

Definisi

Measurement
MK1 Prestasi saya pada
pekerjaan saat ini
memuaskan.

Motivasi adalah
proses yang
menjelaskan
intensitas, arah, dan
ketekunan seorang
individu untuk
mencapai tujuannya.

MK2 Saya diberikan
pengakuan di tempat kerja.
MK3 Pekerjaan itu sendiri
menarik dan menantang.

(Robbins dan Judge,
2008).

MK4 Saya diberikan
tanggung jawab untuk
dijalankan.
MK5 Kemajuan saya saat ini
(promosi) di tempat kerja
memuaskan.
MK6 Peningkatan
keterampilan saya
(keterampilan yang
diperoleh melalui pelatihan
dan pengembangan) pada
pekerjaan saat ini
memuaskan.
(Mawoli & Babandako, 2011)
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Skala
Interval
Likert
Skala
1-6

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan)
Variabel

Definisi

Measurement

Skala Interval

Kepuasan
Kerja
(KEP)

Kepuasan kerja adalah
keadaan emosional
pegawai di mana terjadi
atau tidak terjadi titik
temu antara nilai balas
jasa kerja pegawai dari
kantor atau organisasi
dengan tingkat nilai balas
jasa yang memang
diinginkan oleh pegawai
yang bersangkutan.

KEP1 Saya sangat
nyaman dalam pekerjaan
saya.

Likert Skala
1-6

KEP2 Saya merasa
cukup puas dengan
pekerjaan saat ini.
KEP3 Saya puas dengan
pengakuan, sehingga
saya bisa bekerja lebih
baik.

(Ghozali, 2017)

KEP4 Saya puas adanya
peluang untuk promosi.
(Saleem, Mahmood, &
Mahmood, 2010)

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan)
Variabel
Lingkungan
Kerja (LK)

Definisi
Lingkungan Kerja
adalah lingkungan
kerja sebagai segala
sesuatu yang ada
disekitar para
pekerja yang dapat
mempengaruhi
dirinya dalam
menjalankan tugas
yang diembankan.
(Nugroho, 2016)

Measurement
LK1 Kebersihan di kantor
kerja saya baik.
LK2 Penerangan dan
pencahayaan di kantor saya
sudah memadai.
LK3 Sirkulasi udara di
kantor saya baik.
LK4 Kelengkapan dan
pengaturan fasilitas
peralatan kerja baik.
LK5 Tingkat kebisingan di
kantor saya cukup rendah.
LK6 Tingkat keamanan di
lingkungan kerja kantor
sudah baik.
LK7 Hubungan antar
karyawan dan yang lainnya
baik.
(Nugroho & Satrio, 2016)
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Skala Interval
Likert Skala
1-6

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan)
Variabel
Kinerja
Karyawan
(KK)

Definisi
Kinerja adalah hasil
kerja secara kualitas
dan kuantitas yang
dicapai oleh
seseorang karyawan
dalam
melaksanakan
tugasnya sesuai
dengan tanggung
jawab yang
diberikan
kepadanya.
(Farizki, 2017)

Measurement
KK1 Saya memiliki kinerja
tinggi dalam organisasi saat
ini.

Skala Interval
Likert Skala
1-6

KK2 Saya berkontribusi
banyak untuk organisasi
saya saat ini dalam hal
kinerja pekerjaan.
KK3 Kinerja saya dalam
pekerjaan saya saat ini
sangat bagus.
(Ned Kock, 2017)

3.4 Metode Analisis Data
Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation
Modelling (SEM). SEM adalah prosedur untuk memperkirakan serangkaian hubungan
ketergantungan antara satu set konsep atau konstruksi diwakili oleh beberapa variabel yang diukur
dan dimasukan kedalam sebuah model yang terintegrasi (Malhotra, 2010). Komunikasi dalam
penyampaian tentang ide konsep dasar SEM dapat berjalan secara efektif, maka kita akan
menggunakan Diagram Lintasan atau Path Diagram sebagai sarana komunikasi. Diagram lintasan
dapat menggambarkan atau menspesifikasikan model SEM dengam lebih jelas dan mudah. SEM
memiliki karakteristik yang terdiri dari 2 jenis model yaitu Measurement Model dan Structural Model
(Wijanto, 2008). Proses analisis SEM dilakukan dengan menggunakan bantuan software Amos 22.
Secara umum prosedur SEM memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.

Spesifikasi Model (Specification Model)
Identifikasi (Identification)
Estimasi (estimation)
Uji Kecocokan (Testing Fit)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan
telekomunikasi di Indonesia. Dalam upaya bertransformasi menjadi digital telecommunication
company, TelkomGroup mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang
berorientasi kepada pelanggan (customer-oriented).
PT.Telkom Indonesia memiliki beberapa wilayah divisi regional yang salah satunya PT.
Telkom Jakarta Selatan yang berada pada divisi wilayah regional II. PT. Telkom Indonesia sedang
berfokus pada target 5 juta pelanggan produk IndiHome yang berada dalam segmen layanan
consumer.
Indihome merupakan layanan digital terdepan yang menggunakan teknologi fiber optik yang
menawarkan layanan Triple Play yang terdiri dari internet rumah (Fixed Broadband Internet), telepon
rumah (Fixed Phone) dan TV Interaktif (UseeTV). IndiHome menjadi produk dan layanan utama PT.
Telkom pada segmen Consumer.
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Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan peneliti, Performance Produk IndiHome di PT.
Telkom Jakarta Selatan mengalami tren positif, maka peneliti tertarik memilih PT. Telkom Witel
Jakarta Selatan sebagai objek penelitian.
4.2 Profil Responden
4.2.1 Jenis Kelamin
Dari 154 orang responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini, 68.83% atau 106
responden diantaranya berjenis kelamin pria. Sedangkan jumlah responden wanita 48 responden
dengan presentase 31.16%. berdasarkan grafik tersebut maka jumlah pria lebih banyak bekerja di
PT. Telkom Jakarta Selatan.
4.2.2 Usia Responden
Dari 154 orang responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini, peneliti mengelompokan
kategori usia ada 3 yaitu 24-34 tahun, 35-44 tahun dan ≥ 45 tahun. Pada data tersebut dapa dilihat
bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 35-44 tahum yang berjumlah 65 responden
dengan presentase 42%, kemudian usia ≥ 45 tahun yang berjumlah 46 responden dengan
presentase 30% dan yang terakhir usia 24-34 tahun yang berjumlah 43 responden dengan
presentase 28%.
4.2.3 Lama Bekerja
Dari 154 orang responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini, bahwa lama bekerja
responden Hasilnya didapat yaitu masa kerja 11-20 tahun dengan presentase 40% atau 61
responden, kemudian masa kerja 2-10 tahun dengan presentase 34% atau 52 responden, kemudian
yang terakhir ≥ 20 tahun dengan presentase 27% atau 41 responden.
4.2.4 Pendidikan
Dari 154 orang responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini mayoritas responden
dalam penelitian ini adalah sma dengan presentase 60% atau 93 responden, kemudian diploma
dengan presentase 4% atau 7 responden, dan yang terakhir sarjana dengan presentase 35% atau
54 responden.
4.3 Hasil Uji Model Pengukuran (Measuremen Model Fit)
4.3.1 Uji Validitas dan Reabilitas
Construct Validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan
kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten yang diukurnya. Menurut
(Hair et al, 2010), suatu variabel dapat dikatakan mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor
standarnya (standarized loading factors) ≥ 0,50 dan idealnya ≥ 0,70. Reliabilitas adalah konsisten
suatu pengukuran. Reliabilitas adalah tinggi menunjukan bahwa indikator-indikator mempunyai
konsistensi tinggi dalam mengukur konstruk latennya (Hair et al, 2010). Mengukur reliabilitas dalam
SEM akan digunakan composite reliability measure dan variance extracted measures, sebuah
konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability (CR) ≥ 0,70 dan variance
extracted (EV) ≥ 0,50.
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Tabel 4.1 Uji Validitas dan Reabilitas - Measurement
Uji Validitas
Variabel
Laten
MK3
MK4
MK5
MK6
KEP1
KEP2
KEP3
KEP4
LK1
LK2
LK3
LK4
LK5
LK6
LK7
KK1
KK2
KK3

Uji Reliabilitas

Factor Loading
Kriteria ≥ 0,5

Kesimpulan

AVE >
0.5

CR >
0.7

Kesimpulan

0,832
0,869
0,892
0,875

VALID
VALID
VALID
VALID

0.672

0.890

Reliabel

0,730
VALID
0,729
VALID
0.523
0.814
Reliabel
0,694
VALID
0,833
VALID
0,962
VALID
0,981
VALID
0,971
VALID
0.745
0.953
Reliabel
0,978
VALID
0,972
VALID
0,977
VALID
0,964
VALID
0,865
VALID
0.606
0.819
Reliabel
0,869
VALID
0,888
VALID
Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan AMOS 22

Pada Tabel 4.1 terlihat bahwa seluruh indikator memiliki factor loading yang berada ≥ 0.5
yang menjelaskan seluruh indikator dinyatakan valid dan semua variabel mampu mengukur apa
yang sebenernya diukur. Selain validitas, Tabel 4.5 juga dapat menjelaskan reliabilitas dari
pengukuran AVE dan CR yang telah memenuhi syarat dengan demikian diketahui bahwa indikatorindikator yang dibentuk mampu menjelaskan variabel laten.
4.4 Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit)
4.4.1 Pengukuran Goodness of Fit (GOF)
Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara umum derajat kecocokan
atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan model. Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh
tidah dapat dilakukan secara langsung seperti teknik multivariat yang lainnya. SEM tidak mempunyai
satu uji statistik terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan prediksi model.
Tabel 4.2 di bawah ini menunjukan beberapa fit index untuk kecocokan model keseluruhan
berdasarkan perhitungan SEM dengan menggunakan tool AMOS 22.
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Tabel 4.2
Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit
GOF

Tingkat Kecocokan

Hasil
Perhitungan

Kesimpulan

CMIN/DF

CMIN/DF ≤ 3,00 (good fit)

2.436

Good Fit

CFI

CFI ≥ 0,90 (good fit)
0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit)
CFI ≤ 0,80 (poor fit)

0.905

Marginal Fit

RMSEA

RMSEA ≤ 0,80 (good fit)
0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit)
RMSEA ≥ 0,10 (poor fit)

0.097

Marginal Fit

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 22
Berdasarkan tabel 4.2 diatas menjelaskan bahwa hasil analisis goodness of fit untuk indikator
CMIN/DF adalah good fit (tingkat kecocokan yang baik) karena hasil analisis menunjukan nilai
dibawah atau kurang dari 3.00. pada indikator CFI menunjukan hal yang sama dengan hasil marginal
fit nilai lebih besar dari 0,90. Untuk indikator RMSEA menunjukan marginal fit karena hasil 0,80 ≤
CFI ≤ 0,90
4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis
Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap koefisien-koefisien atau parameterparameter yang menunjukan hubungan kasual atau pengaruh variabel laten terhadap variabel laten
lainnya dan untuk mengetahui signifikan dengan melihat nilai p dari hubungan sebab akibat yang
ada di dalam model keseluruhan.
Menurut Hair et al., (2010), apabila nilai estimasi dalam hasil analisis menunjukan hasil positif
dan nilai p < 0.05 dalam hasil analisis maka hipotesis terbukti signifikan dan didukung oleh data dan
apabila nilai estimasi menunjukan hasil negatif dan nilai p > 0.05 maka hipotesis tidak terbukti
signifikan dan tidak didukung oleh data. Berikut hasil analisis data dari model keseluruhan.
Tabel 4.3 Hasil Output Regression Weight
Hipotesis

Estimasi

P

Kesimpulan

Motivasi Kerja → Kinerja Karyawan

0.234

***

H1 Didukung Data

Kepuasan Kerja → Kinerja Karyawan

0.251

0.005

H2 Didukung Data

Lingkungan Kerja → Kinerja
Karyawan

0.412

***

H3 Didukung Data

Sumber: hasil pengolahan data menggunakan AMOS 22
Berdasarkan tabel 4.3 di atas kesimpulan dari analisis setiap hipotesis adalah sebagai berikut :
1. Motivasi Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan
Berdasarkan hasil dari pengujian data, nilai motivasi kerja memiliki pengaruh positif terhadap
kinerja karyawan dengan nilai estimasi 0.234 dan p value sebesar *** lebih kecil dari 0.05. p value
atau nilai probabilitas menunjukan hubungan sebab atau akibat antara variabel bebas dan variable
terikat. sehingga dengan demikian motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja
Karyawan.
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2. Kepuasan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan
Berdasarkan hasil dari pengujian data, nilai kepuasan kerja memiliki pengaruh positif terhadap
kinerja karyawan dengan nilai estimasi 0.251 dan p value sebesar 0.005 lebih kecil dari 0.05. p value
atau nilai probabilitas menunjukan hubungan sebab atau akibat antara variabel bebas dan variable
terikat. sehingga dengan demikian kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Kinerja Karyawan.
3. Lingkungan Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Karyawan
Berdasarkan hasil dari pengujian data, nilai lingkungan kerja memiliki pengaruh positif terhadap
kinerja karyawan dengan nilai estimasi 0.412 dan p value sebesar *** lebih kecil dari 0.05. p value
atau nilai probabilitas menunjukan hubungan sebab atau akibat antara variabel bebas dan variable
terikat. sehingga dengan demikian Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Kinerja Karyawan.
4.5 Pembahasan
Pada Penelitian ini, hasil analisis data menunjukan bahwa seluruh variabel telah memenuhi
kriteria konstruk validitas dan reliabilitas, serta model pengukuran lainnya yang sesuai dengan
metode Structural Equation Model (SEM). Namun pada hasil pengujian hipotesis yang diajukan pada
model penelitian ini, tidak semua hipotesis teruji dan memiliki hubungan yang signifikan.
Pembahasan dari hasil pengujian masing-masing hipotesis penelitian dibahas pada sub-sub
dibawah ini.
4.5.1 Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukan nilai estimasi sebesar
0.234 yang menunjukan nilai positif, dengan probability sebesar *** yang berarti nilai probability
lebih kecil < 0.05. Hasil tersebut menunjukan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan PT.Telkom Jakarta Selatan. Menurut Luthans (1998) Motivasi
adalah mendorong orang secara internal terhadap tindakan yang membantu mereka untuk
mencapai tugas yang lebih disukai menggunakan efektivitas adalah cara yang dapat menginspirasi
orang untuk pekerjaan mereka dan dapat membawa lebih banyak motivasi kerja untuk komitmen
mereka terhadap pekerjaan mereka (Saleem, Mahmood, & Mahmood, 2010). Penelitian ini sejalan
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Satrio (2016) yang menyatakan motivasi
kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dengan motivasi yang cukup
akan menjadikan seseorang karyawan lebih semangat bekerja yang akhirnya akan menciptakan
kinerja pegawai yang semakin meningkat.
4.5.2 Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukan bahwa nilai estimasi
sebesar 0.251 yang menunjukan nilai positif, dengan probability 0.004 yang berarti nilai probability
lebih kecil < 0.05. Hasil tersebut menunjukan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja karyawan pada PT. Telkom Jakarta Selatan. Semakin baik kepuasan kerja yang
dimiliki karyawan PT. Telkom Jakarta selatan maka akan berpengaruh pada kinerja karyawan.
Menurut Wahab (2012) Kepuasan kerja (job satisfaction) adalah keadaan emosional yang
menyenangkan atau tidak menyenangkan bagaimana para karyawan memandang pekerjaan yang
sedang mereka lakukan. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap
pekerjaannya. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Atmojo (2012) yang
menjelaskan bahwa kepuasan kerja mempengaruhi kinerja karyawan, Karyawan yang puas memiliki
kinerja yang lebih baik daripada yang tidak puas. Kepuasan menghasilkan kebahagiaan yang berarti
bahwa perusahaan memenuhi harapan kerja karyawan.
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4.5.3 Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukan bahwa nilai estimasi
sebesar 0.412 yang menunjukan nilai positif, dengan probability *** yang berarti nilai probability
lebih kecil < 0.05. Hasil tersebut menunjukan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan
terhadap kinerja karyawan. Menurut Nugroho & Satrio (2016) dalam Nitisemito (2010:3) lingkungan
kerja sebagai segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya
dalam menjalankan tugas. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Nurudin & Pratiwi (2016) yang menjelaskan bahwa lingkungan kerja berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini didukung juga dengan peneltian Ratri &
Palupiningdyah (2014) yaitu dengan adanya lingkungan kerja yang baik maka akan menghasilkan
kinerja karyawan yang baik, sebaliknya apabila lingkungan kerja kurang baik akan menghasilkan
kinerja karyawan yang kurang baik pula. Dalam hal ini menjelaskan lingkungan kerja yang baik akan
berdampak positif pada kinerja karyawan itu sendiri.
4.6 Implikasi Manajerial
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai sejauh mana intensi
yang dimiliki pada karyawan PT.Telkom Jakarta Selatan yang dipengaruhi variabel kinerja
karyawan, motivasi kerja, kepuasan kerja dan lingkungan kerja. hasil analisis data ini menyatakan
bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, kepuasan kerja
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dan terakhir lingkungan kerja
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.
4.6.1 Implikasi Manajerial Untuk PT. Telkom Jakarta Selatan
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan implikasi manajerial untuk PT.Telkom Jakarta
Selatan sebagai berikut :
Tabel 4.4 Nilai Rata-Rata Kuesioner (Motivasi Kerja)
Variabel

Motivasi Kerja

No.
3

Indikator
Pekerjaan itu menarik dan menantang
Saya diberikan tanggung jawab untuk
4
dijalankan
Kemajuan saya saat ini (promosi) di tempat
5
kerja memuaskan
Peningkatan keterampilan saya
(keterampilan yang diperoleh melalui
pelatihan dan pengembangan) pada
6
pekerjaan saat ini memuaskan
Rata-Rata Variabel Motivasi Kerja

Mean
3.7012
4.0909
3.7077

3.5519
3.7629

Sumber: Hasil Pengolahan Data Ms.Excel 2013
Berdasarkan Tabel 4.4 diatas hasil penelitan menunjukan nilai rata-rata pada variabel
motivasi kerja. Hasil penyebaran kuesioner pada variabel motivasi kerja, indikator MK6 memiliki nilai
rata-rata paling rendah diantara indikator motivasi kerja lainnya, memiliki hasil rata-rata 3.55 dalam
pernyataan yaitu “peningkatan keterampilan saya (keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan
dan pengembangan) pada pekerjaan saat ini memuaskan”. Hal tersebut menunjukan bahwa
karyawan PT. Telkom Jakarta Selatan belum puas terhadap keterampilan yang diberikan
perusahaan melalui pelatihan dan pengembangan, sehingga PT. Telkom Jakarta Selatan. pelatihan
dan pengembangan di PT. Telkom Jakarta Selatan ada dua dimana yang pertama pelatihan klasik
contohnya seperti mendatangkan nara sumber. Kedua dengan cara e-learnig melalui portal atau
website. Dengan mengikuti perkembangan era sekarang PT. Telkom Jakarta Selatan sudah mulai
mengurangi pelatihan klasik dan lebih banyak sekarang ini menggunakan pelatihan dengan cara elearnig. Manajemen diharapkan lebih banyak memberikan peningkatan keterampilan melalui
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pelatihan dan pengembangan untuk karyawan dan memperhatikan kebutuhan pelatihan apa yang
sedang dibutuhkan oleh karyawan tersebut. Indikator MK 4 memiliki nilai rata-rata tertinggi diantara
indikator motivasi kerja lainnya dengan nilai rata-rata 4.09 yaitu “ Saya diberikan tanggung jawab
untuk dijalankan”. Hal ini menunjukan bahwa karyawan PT. Telkom Jakarta Selatan menjalankan
kewajiban atau tanggung jawab yang sudah diberikan oleh perusahaan.
Tabel 4.5 Nilai Rata-Rata Kuesioner (Kepuasan Kerja)
Variabel

No.

Indikator Pernyataan
Saya sangat nyaman dalam pekerjaan
1
saya
Saya merasa cukup puas dengan
2
pekerjaan saat ini
Kepuasan
Kerja
Saya puas dengan pengakuan sehingga
3
saya bisa bekerja lebih baik
Saya puas adanya peluang untuk
4
promosi
Rata-Rata Variabel Kepuasan Kerja

Mean
4.2727
3.9935
4.2922
3.7922
4.0876

Sumber: Hasil Pengolahan Data Ms.Excel 2013
Berdasarkan Tabel 4.5 diatas hasil penelitan menunjukan nilai rata-rata pada variabel
kepuasan kerja, Hasil penyebaran kuesioner pada variabel motivasi kerja pada indikator KEP 4
“Saya puas adanya peluang untuk promosi” memiliki nilai rata-rata paling rendah diantara indikator
kepuasan kerja lainnya, dengan nilai rata-rata yaitu 3.79 menunjukan bahwa karyawan PT. Telkom
Jakarta Selatan belum puas pada peluang mereka untuk mendapatkan promosi jabatan atau
kenaikan jabatan dari perusahaan sehingga PT. Telkom Jakarta Selatan perlu memberikan
kesempatan atau peluang kenaikan jabatan kepada karyawan salah satunya yaitu perusahaan
memberikan informasi mengenai cara penilaian kinerja agar karyawan bisa dimasukan kategori
karyawan berpeluang untuk mendapatkan promosi jabatan. Indikator KEP 3 memiliki nilai rata-rata
tertinggi diantara indikator kepuasan kerja lainnya dengan nilai rata-rata 4.29 yaitu “Saya puas
dengan pengakuan sehingga saya bisa bekerja lebih baik”. Hal ini menunjukan bahwa rata-rata
responden memilih skala yang tinggi terhadap pernyataan tersebut. Peneliti berpendapat bahwa
dengan diakuinya karyawan di tempat kerja akan mempengaruhi hasil kinerja yang diberikan
karyawan PT. Telkom Jakarta Selatan.
Tabel 4.6 Nilai Rata-Rata Kuesioner (Lingkungan Kerja)
Variabel

Lingkungan
Kerja

No.
1

Indikator
Kebersihan di kantor kerja saya baik
Penerangan dan pencahayaan di kantor saya
2
sudah memadai
3
Sirkulasi udara dikantor saya baik
Kelengkapan dan pengaturan fasilitas peralatan
4
kerja baik
5
Tingkat kebisingan di kantor saya cukup rendah
Tingkat keamanan di lingkungan kerja kantor
6
sudah baik
7
Hubungan antar karyawan dan yang lainnya baik
Rata-Rata Variabel Lingkungan Kerja

Mean
5
4.9025
4.9545
4.9350
4.8181
4.9025
5.0884
4.9424

Sumber: Hasil Pengolahan Data Ms.Excel 2013
Berdasarkan Tabel 4.6 diatas hasil penelitan menunjukan nilai rata-rata pada variabel
lingkungan kerja pada indikator LK 5 memiliki nilai rata-rata rendah diantara indikator lingkungan
kerja lainnya yaitu 4.81 “Tingkat kebisingan di kantor saya cukup rendah”. Hal ini menunjukan bahwa
rata-rata responden memilih skala rendah terhadap pernyataan tersebut. Peneliti berpendapat
bahwa tingkat kebisingan pada lingkungan kerja mempengaruhi pekerjaan karyawan. Sebaiknya
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PT. Telkom Jakarta Selatan mencoba untuk melakukan taksiran risiko kebisingan ditempat kerja
dengan melakukan identifikasi sumber kebisingan. LK 1 berada diatas rata-rata yaitu 5 “Kebersihan
di kantor saya baik” menunjukan bahwa kebersihan lingkungan kerja pada PT. Telkom Jakarta
Selatan sudah baik dan memberikan lingkungan kerja yang nyaman dan bersih untuk karyawan.
Tabel 4.7 Nilai Rata-Rata Kuesioner (Kinerja Karyawan)
Variabel

No.

Kinerja
Karyawan

Indikator
Saya anggota berkinerja tinggi dari organisasi
1
saya saat ini.
Saya berkontribusi banyak untuk organisasi saya
2
saat ini dalam hal kinerja pekerjaan
Kinerja saya dalam pekerjaan saya saat ini
3
sangat bagus
Rata-Rata Variabel Motivasi Kerja

Mean
4.0584
3.9155
3.6038
3.8593

Sumber: Hasil Pengolahan Data Ms.Excel 2013
Berdasarkan Tabel 4.7 diatas hasil penelitan menunjukan nilai rata-rata pada variabel kinerja
karyawan pada indikator KK 3 memiliki nilai rata-rata rendah diantara indikator kinerja karyawan
lainnya, dengan nilai rata-rata 3.60 yaitu “Kinerja saya dalam pekerjaan saya saat ini sangat bagus”.
Hal ini menunjukan bahwa rata-rata responden memberikan skala rendah pada indikator tersebut,
sehingga PT. Telkom Jakarta Selatan diharapkan lebih banyak memotivasi karyawan dan
menambah skill karyawan dengan cara melakukan training atau pelatihan untuk meningkatkan
kinerja karyawan. Indikator KK 1 memiliki nilai rata-rata tertinggi diantara indikator kinerja karyawan
lainnya dengan nilai rata-rata 4.05 yaitu “Saya anggota berkinerja tinggi dari organisasi saya saat
ini”. Hal ini menunjukan bahwa rata-rata responden memilih skala yang tinggi untuk indikator
tersebut. Peneliti berpendapat indikator ini dipilih karena karyawan PT. Telkom memiliki kinerja yang
cukup baik dan mampu menjalankan tugas atau tanggung jawab dengan baik.
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja dan
Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada perusahaan PT. Telkom Jakarta Selatan. Hasil
analisis yang dilakukan dengan metode SEM menunjukan bahwa dua hipotesis berpengaruh positif
siginifikan dan satu hipotesis positif namun tidak signifikan berdasarkan hasil pengolahan data yang
dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Motivasi Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan pada PT.
Telkom Jakarta Selatan
2. Kepuasan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan PT. Telkom
Jakarta Selatan
3. Lingkungan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan PT. Telkom
Jakarta Selatan
5.2 Saran
5.2.1 Saran untuk PT. Telkom Jakarta Selatan
Hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai saran untuk PT. Telkom Jakarta Selatan
terhadap peningkatan kinerja karyawan sebagai berikut:
1. PT. Telkom Jakarta Selatan untuk lebih meningkatkan pelatihan dan pengembangan untuk
karyawan. Hal ini bertujuan untuk peningkatan kualitas dan skill (kemampuan) karyawan PT.
Telkom Jakarta Selatan, dengan meningkatnya kualitas dan kemampuan karyawan maka
akan berdampak pada kualitas dan kinerja karyawan.
2. PT. Telkom Jakarta Selatan untuk memberikan lebih banyak peluang untuk promosi jabatan
kepada karyawan. Hal ini bertujuan untuk mengapresiasi kinerja karyawan selama bekerja
di perusahann dan serta ikut memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya.
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3. PT. Telkom Jakarta Selatan perlu mengevaluasi lingkungan kerja terhadap kebisingan yang
dapat mengganggu kinerja karyawan.
5.2.2

Saran untuk Peneliti Selanjutnya
Untuk peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian serupa dengan objek yang
berbeda misalnya industri perbankan. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambahkan
variabel yang lain seperti gaji dan pelatihan yang mempengaruhi kinerja karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

. Ahmad Sandhu, Moeed, Iqbal, Javed, Tufail, M. (2014). Effect of Employee Motivation on Employee
Performance. European Journal of Business and Management, 6(23), 159–167.
Arifin, Johar dan Fauzi, A. (2007). Aplikasi Ecxel dalam Aspek Kuantitatif Manajemen Sumber Daya
Manusia. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Atmojo, M. (2015). The Influence of Transformational Leadership on Job Satisfaction, Organizational
Commitment, and Employee Performance. International Research Journal of Business Studies,
5(2), 113–128.
Aurelia, P. (2013). Kepemimpinan, Motivasi, Dan Lingkungan Kerja Pengaruhnya Terhadap Kinerja
Karyawan Pada Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Suluttenggo Dan Maluku Utara Di Manado.
Jurnal EMBA, 1(4), 1208–1218.
Bernardin, John H A Russel, J. e. (1998). Human Resource Management (2nd ed.). McGraw- Hill.
Dessy, F., & Sanuddin, P. (2013). Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja
Karyawan Pt . Semen Tonasa, 25(2), 217–231.
Farizki, M. R., & Wahyuati, A. (2017). Pengaruh Motivasi Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap
Kinerja Karyawan Medis. Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen, 6(5), 1–16.
Ghozali, I. (2017). Pengaruh Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja dan Kemampuan Kerja Terhadap
Kinerja Pegawai Pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Banjar. Jurnal Ilmiah Ekonomi
Bisnis, 3(1), 112–123.
Griffin, Mitch. Babin, Barry j. Zikmund, William G. Carr, J. C. (2013). Business Research Methods
(9th ed.). Canada: South-Western Cengage Learning.
Hair, J.F, R.F.Anderson, R. L. T. dan W. C. B. (2010). Multivariate Data Analysis : A Global
Prespective (7th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
Hasibuan Malayu S.P. (2007). Manajemen Sumber Daya Manusia (Revisi). Jakarta: Bumi Aksara.
Herlambang, A., Mochammad, G., Gunawan, A. M., & Nurtjahjono, E. (2014). Pengaruh Motivasi
Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Karyawan Bagian
Produksi PT. Karmand Mitra Andalan Surabaya). Jurnal Administrasi Bisnis Agustus, 13(1).
Jain Kaur, R. S. (2014). Impact of Work Environment on Job Satisfaction. International Journal of
Scientific and Research Publication, 4(1), 1–8. https://doi.org/ISSN 2250-3153
Juniantara, I. W., & Riana, I. G. (2015). Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja
Karyawan Koperasi di Denpasar. Ekonomi Dan Bisnis, 9(4), 611–628.
Khan, A. A., Abbasi, S. O. B. H., Waseem, R. M., Ayaz, M., & Ijaz, M. (2016). Impact of Training and
Development of Employees on Employee Performance through Job Satisfaction: A Study of
Telecom Sector of Pakistan. Business Management and Strategy, 7(1), 29.
https://doi.org/10.5296/bms.v7i1.9024
Kiruja, E. (2013). Effect of Motivation on Employee Performance In Public Middle Level Technical
17
Pengaruh Motivasi Kerja..., Nur Ismiyati, Ma.-Ibs, 2018

Training Institutions In Kenya. Managementjournal.Info, 2(4), 73–82.
Kock, N. (2017). Which is the best way to measure job performance : Self-perceptions or official
supervisor evaluations ?, 1–10. https://doi.org/10.4018/IJeC.2017040101
Luthans, Fred Luthans, Brett C Luthans, K. W. (2015). Organizational Behavior An Evidence-Based
Approach (13th ed.). North Carolina: Information Age Publishing, Inc.
Malhotra, N. K. (2010). Marketing Research: An Applied Orientation. Upper Saddle :
Pearson/Prentice Hall.
Mathis, J. (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia (10th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
Mawoli, M. A., & Babandako, A. (2011). An evaluation of staff motivation, dissatisfaction and job
performance in an academic setting. Australian Journal of Business and Management
Research, 1(9), 1–14.
Mondy, R. W. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Erlangga.
Noe, R A Hollenback, J R Gerhart, B Wright, P. M. (2014). Fundamental Of Human Resource (5th
ed.). McGraw-Hil : New Yorkl.
Nugroho, B., & Satrio, B. (2016). Pengaruh Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja
Karyawan Auto 2000 Sungkono Surabaya. Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen, 5(ISSN 24610593), 1–18.
Nurudin, Pratiwi, I. (2016). Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan
PT.Kubik Madani. Manajemen Bisnis Krisnadwipayana, 5.
Omollo, P. A. (2015). Effect of motivation on employee performance of commercial banks in Kenya :
A case study of Kenya Commercial Bank in Migori County. International Journal of Human
Resource Studies, 5(2), 87–103.
Pratama, A. (2015). Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Perijinan Terpadu dan Penanaman
Modal. Ilmu Administrasi Bisnis, 3(2), 351–362.
Rahmayanti, D., & Afandi, I. (2014). Analisis pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Lingkungan Kerja,
dan Kedisplinan terhadap Kinerja karyawan. Jurnal Optimasi Sistem Industri, 13(1), 556–560.
Ratri, N., & Palupiningdyah. (2014). Pengaruh Motivasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja
Karyawan Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Management Analysis Journal 1, 3(1), 1–6.
Rivai, V. (2011). Sumber Daya Manusia Untuk Perusahanan: dari teori ke praktik (3rd ed.). Jakarta:
Raja Grafindo Persada.
Robbins, Stephen P dan Judge, T. A. (2008). Perilaku Organisasi (12th ed.). Jakarta: Salemba
Empat.
Robbins, S. P. dan M. M. C. (2007). Manajemen (8th ed.). Jakarta: Indeks.
Salanova, M., Agut, S., & Peiró, J. M. (2005). Linking organizational resources and work engagement
to employee performance and customer loyalty: The mediation of service climate. Journal of
Applied Psychology, 90(6), 1217–1227.
Saleem, R., Mahmood, A., & Mahmood, A. (2010). Effect of Work Motivation on Job Satisfaction in
Mobile Telecommunication Service Organizations of Pakistan. International Journal of Business
and Management, 5(11), 213–222.
Sarwono, S. W. (2005). Psikologi Lingkungan. Jakarta: PT.Gramedia Grasindo.
Sondang P, S. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Wijanto, S. (2008). Structural Equation Modeling (1st ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
18
Pengaruh Motivasi Kerja..., Nur Ismiyati, Ma.-Ibs, 2018

http://bpsdm.pu.go.id/center/web/view/web/uploads/file/2017/04/20170405051001_LaKIPBPSDMT
ahun2016.pdf
(Link ini di akses oleh Nur Ismiyati pada tanggal 31 Oktober 2017, 14:28 WIB)
http://www.gmf-aeroasia.co.id/wp-content/uploads/bsk-pdfmanager/116_PERMENAKERTRANS_NO._14_TAHUN_2015_RENCANA_STRATEGIS_KEMEN
TERIAN_KETENAGAKERJAAN_TAHUN_2015-2019.PDF
(Link ini di akses oleh Nur Ismiyati pada tanggal 11 Februari 2018, 09:00 WIB)
https://www.bps.go.id/publication/2016/11/30/613d3773b30c107a3c0d65cb/statistiktelekomunikasi-indonesia-2015.html
(Link ini di akses oleh Nur Ismiyati pada tanggal 27 Oktober 2017, 17:10 WIB)
https://www.telkom.co.id/servlet/tk/about/id_ID/stocklanding/profil-dan-riwayat-singkat.html
(Link ini di akses oleh Nur Ismiyati pada tanggal 1 May 2018, 20:00 WIB)
https://www.indotelko.com/kanal?c=id&it=telkom-kelola-karyawan
(Link ini di akses oleh Nur Ismiyati pada tanggal 6 May 2018, 11:51 WIB)

19
Pengaruh Motivasi Kerja..., Nur Ismiyati, Ma.-Ibs, 2018

