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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja, 

kepuasan kerja dan  lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan studi pada 

karyawan PT. Telkom Jakarta Selatan. 

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan menggunakan 23 

Indikator pernyataan dengan menggunakan skala likert 1-6. Sampel yang dipakai 

dalam penelitian ini  sebanyak 154 responden karyawan tetap PT. Telkom Jakarta 

Selatan yang telah bekerja lebih dari 2 tahun dan telah memenuhi kriteria yang 

dipakai penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Structural 

Equation Modelling (SEM) dengan software AMOS 22. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) 

Motivasi Kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan 2) Kepuasan kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan 3) Lingkungan Kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan. 

Kata Kunci : Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, Lingkungan Kerja, Kinerja 

Karyawan 
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ABSTRACT  

 

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 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

      Kemandirian suatu negara bisa dilihat dari ketersediaan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan 

kemajuan pembangunannya. Selain itu, kemajuan suatu negara juga dapat 

ditandai dengan sumber daya manusia yang memiliki kepribadian negara, 

berakhlak mulia, memiliki tingkat pendidikan, produktivitas, dan harapan hidup 

yang tinggi. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan 

nasional memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan sumber daya 

manusia yang berkualitas, khususnya pada aspek human capital dalam 

pembangunan indonesia (http://kemnaker.go.id/ ). 

     Sumber daya manusia sudah tidak lagi dipandang sebagai sumber daya 

belaka, tetapi merupakan suatu modal atau aset dalam suatu organisasi, atau 

dengan kata lain saat ini istilah human resource sudah beralih menjadi human 

capital. Sumber daya manusia dilihat sebagai aset yang bernilai dan dapat 

dilipatgandakan serta sebagai investasi bagi suatu organisasi 

(http://bpsdm.pu.go.id/). Hal tersebut menunjukan bahwa sumber daya manusia 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan dalam mencapai 

tujuannya. 
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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). 

 

Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Indikator TIK di Indonesia Tahun 

2011-2015 

Sumber: BPS Statistik Telekomunikasi Indonesia Tahun 2011-2015 
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Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik tahun 2015 penggunaan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh rumah tangga di Indonesia 

menunjukkan perkembangan yang pesat. Hal ini didukung dengan berbagai 

inovasi di bidang TIK mulai dari perangkat keras (hardware) hingga perangkat 

lunak (software). Berdasarkan Gambar 1.1, ditunjukkan bahwa perkembangan 

paling pesat terlihat pada penggunaan telepon selular oleh masyarakat Indonesia. 

Persentase penduduk yang menggunakan telepon selular terus mengalami 

peningkatan, hingga pada tahun 2015 mencapai 56,92 %.  

Pertumbuhan penggunaan telepon selular ini diikuti pula oleh 

pertumbuhan kepemilikan komputer dan kepemilikan akses internet dalam 

rumah tangga yang mencapai angka 18,71 % untuk kepemilikan komputer dan 

38,40 % untuk kepemilikan akses internet dalam rumah tangga. Penggunaan 

internet juga mengalami peningkatan selama kurun waktu 2011—2015, yang 

ditunjukkan dari meningkatnya persentase penduduk yang mengakses internet 

pada tahun 2011 sekitar 12,28 % menjadi 21,98 % pada tahun 2015. Sebaliknya 

kepemilikan telepon tetap kabel dalam rumah tangga mengalami penurunan dari 

tahun ke tahun, pada tahun 2011 persentase rumah tangga yang memiliki atau 

menguasai telepon kabel sekitar 7,85 %, turun menjadi 4,01 % pada tahun 2015. 
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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. 

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.  
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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 
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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). Kinerja karyawan 

dalam konteks produktivitas tergantung pada tiga faktor utama : Pertama, 

kemampuan bawaan untuk menyelesaikan tugas yang terdiri dari bakat, minat, 

faktor kepribadian, dan faktor psikologis. Kedua, tingkat usaha karyawan yang 

meliputi motivasi, etika kerja, kehadiran kerja dan pekerjaan perencanaan. 

Ketiga, dukungan diberikan pada pekerjaan seperti pelatihan, peralatan, dan 

rekan kerja produktif (Mathis, 2006). 
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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 

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. 
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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 
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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 Ruang Lingkup Penelitian 

     Ruang lingkup dari objek penelitian ini befokus pada permasalahan yang 

ingin diteliti, sehingga peneliti fokus kepada permasalahan yang akan diteliti 

dengan menetapkan batasan dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Penelitian ini merupakan hasil dari modifikasi dua penelitian yang 

digabungkan menjadi model penelitian yang baru. Penelitian pertama, 

Nugroho & Satrio (2016) yang meneliti variabel motivasi, lingkungan 

kerja, dan kinerja karyawan dengan hipotesis dua dimana varibael motivasi 

dan lingkungan kerja berpengaruh positif. Penelitian kedua, Atmojo (2016) 

yang meneliti variabel kepemimpinan transformasional, kepuasan kerja, 

komitmen organisasi dan kinerja karyawan dengan empat hipotesis dimana 

semua variabel terbukti positif.  

Adapun dua variabel penelitian Atmojo (2012) yang tidak diikutsertakan 

dalam penelitian ini yaitu kepemimpinan transformasional dan komitmen 

organisasi.Karena, peneliti hanya ingin mengetahui apakah faktor kepuasan 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 

PT.Telkom Jakarta Selatan. 
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2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Motivasi kerja merupakan 

proses yang dimulai dengan defisensi atau kebutuhan fisiologis atau 

psikologis yang mengaktifkan perilaku atau dorongan yang ditujukan pada 

tujuan atau insentif Luthans (2015). Kepuasan kerja merupakan sikap 

emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya Hasibuan 

(2007). Lingkungan kerja merupakan sesuatu yang ada di lingkungan 

sekitar pekerja yang mempengaruhi diri pekerja dalam menjalankan 

tugasnya Variabel independen tersebut mempengaruhi variabel dependen 

yaitu kinerja karyawan merupakan hasil keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas Rivai 

(2011). 

3. Objek penelitian yang diambil oleh penulis yaitu PT.Telkom Jakarta 

Selatan. Alasan penulis mengambil objek PT.Telkom Jakarta selatan 

karena industri telekomunikasi sedang berkembang pesat. Pada saat ini 

industri telekomunikasi sedang diperlukan dalam upaya peningkatan 

efisiensi dan daya saing ekonomi indonesia. Kemudian alasan yang kedua 

kinerja perusahaan PT.Telkom Jakarta Selatan sedang mengalami tren 

positif, faktor apa yang membuat kinerja perusahaan bisa mencapai tren 

positif. Apakah kinerja karyawan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang 

akan diteliti. 

 

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



11 
 

Indonesia Banking School  

1.3 Identifikasi Masalah 

           Peran sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting, bahkan tidak dapat dipisahkan dari suatu organisasi. Saat ini, sumber 

daya manusia sudah tidak lagi dipandang sebagai sumber daya belaka, tetapi 

merupakan suatu modal atau aset dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia 

dilihat sebagai aset yang bernilai dan dapat dilipatgandakan serta sebagai 

investasi bagi suatu organisasi. 

          Peningkatan industri telekomunikasi tumbuh dengan pesat. Perusahaan 

harus terus menjaga kinerja karyawan dengan baik agar mencapai tujuan dan 

mempertahakan kinerja perusahaan. Oleh karena itu dengan adanya daya saing 

yang tinggi dalam industri telekomunikasi, maka perusahaan harus memiliki 

karyawan yang baik dan berkualitas. Kemudian peran motivasi, kepuasan kerja 

dan lingkungan kerja termasuk faktor yang mempengaruhi kinerja seorang 

karyawan. Dengan adanya kinerja perusahaan yang sedang mengalami tren 

positif, maka PT. Telkom Jakarta Selatan harus mempertahankan kinerja 

perusahaan dan mencapai apa yang belum dicapai. maka penulis akan 

melakukan penelitian mengenai kinerja karyawan yang dipengaruhi oleh 

variabel Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja dan Lingkungan Kerja. 
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1.4 Perumusan Masalah  

Dalam penelitian ini terdapat dugaan yang ditemukan untuk dibuktikan 

kebenarannya. Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka peneliti menentukan masalah yang akan diteliti yaitu : 

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? 

1.5 Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan dari perumusan masalah, peneliti memiliki tujuan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah Motivasi Kerja memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan PT. Telkom Jakarta Selatan 

2. Untuk mengetahui apakah Kepuasan Kerja memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan PT. Telkom Jakarta Selatan 

3. Untuk mengetahui apakah Lingkungan Kerja memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan PT. Telkom Jakarta Selatan 
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1.6 Manfaat Penelitian 

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk 

akademik maupun untuk praktisi sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademik 

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu 

Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya mengenai kinerja karyawan. 

Apakah ada pengaruh dari motivasi, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai 

perluasan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kinerja karyawan. 

2. Manfaat Praktisi 

     Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan 

tambahan yang berguna bagi organisasi untuk mengembangkan strategi 

manajemen sumber daya manusia. Selain itu juga menjadi salah satu acuan 

dalam mengembangkan praktek meningkatkan kinerja karyawan.  
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1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara umum, sistematika penulisan penelitian terdiri dari : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang pemilihan topik, ruang lingkup penelitian, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penelitian. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini terdiri dari pemaparan teori-teori yang terkait dengan penelitian ini, 

kerangka pemikiran yang berisi tujuan untuk menganalisis dan memecahkan 

masalah, hubungan antara variabel penelitian dan hipotesis penelitian. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi pemaparan mengenai objek penelitian, Populasi dan sampel 

penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, operasionalisasi variabel, 

model penelitian teknik pengolahan data, dan teknik pengujian hipotesis. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Bab ini berisi tentang analisa data yang diperoleh peneliti dari angket yang telah 

disebarkan kepada responden sebagai sumber data primer. Data penelitian ini 

adalah hasil dari kuesioner yang disebarkan. Adapun data lain yang diperoleh 

melalui pengamatan dan wawancara terhadap karyawan, dan studi pustaka yang 

digunakan peneliti sebagai data sekunder atau penunjang guna melengkapi dan 

memperluas data. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memaparkan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pada bab 

empat sebelumnya memberikan saran dari peneliti untuk objek yang digunakan 

dan saran untuk penelitian terhadap praktik yang ada. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

 

Pengertian Manajemen secara umum yaitu suatu proses yang terdiri dari 

rangkaian kegiatan seperti Planning, Organizing, Staffing, Directing dan Controlling 

yang dilakukan oleh para anggota organisasi dengan menggunakan seluruh sumber 

daya organisasi untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut Noe (2014) Manajemen sumber daya manusia yaitu mengacu pada 

kebijakan-kebijakan, praktik-praktik, serta sistem yang memengaruhi perilaku, sikap, 

dan kinerja karyawan. Banyak perusahaan menyebut konsep manajemen sumber daya 

manusia sebagai bentuk praktik-praktik tentang manusia. Strategi yang mendasari 

praktik tersebut perlu dipertimbangkan agar dapat memaksimalkan pengaruhnya 

terhadap kinerja perusahaan. Menurut Mondy (2008) Manajemen sumber daya 

manusia adalah pemanfaatan sejumlah individu untuk mecapai tujuan-tujuan 

organisasi. Menurut Hasibuan dalam buku Arifin dan Fauzi (2007) Pengertian 

manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan 

peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan 

perusahaaan, karyawan dan masyarakat. 
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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.  

Dari definisi motivasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi adalah 

suatu dorongan kebutuhan dan keinginan individu yang bertujuan untuk memperoleh 

kepuasan kerja dan mencapai hasil kerja dengan baik. Manajer atau atasan perusahaan 

dalam memberikan motivasi, harus mengetahui motivasi apa yang sedang diperlukan 

oleh karyawan sehingga karyawan akan bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 
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2.1.2.1 Teori Motivasi Kerja 

 

Motivasi merupakan bagian yang penting dalam sumber daya manusia, yang 

bisa mendorong semangat karyawan dalam mencapai hasil kerja yang baik di 

perusahaan. Teori-teori motivasi dikelompokan atas : 

1. Teori Kebutuhan Maslow  

Salah satu teori motivasi yang sering dijadikan acuan yaitu teori “Hierarki 

Kebutuhan” yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Teori tersebut mengatakan 

bahwa meskipun tidak ada kebutuhan yang benar-benar dipenuhi tidak lagi 

memotivasi. Jadi, bila ingin memotivasi seseorang menurut maslow anda harus 

memahami tingkat hierarki kebutuhan, dari kebutuhan yang paling rendah sampai 

kebutuhan yang paling tinggi. 

a) Kebutuhan Fisik yang merupakan kebutuhan pertama dan wajib dipenuhi oleh 

setiap individu, yang terdiri dari sandang, pangan, papan dan kebutuhan fisik 

lainnya. 

b) Kebutuhan akan rasa aman dimana setelah kebutuhan fisik terpenuhi, selanjutnya 

maka kebutuhan rasa aman. Misalnya dalam bekerja karyawan perlu rasa aman 

dalam melakukan pekerjaanya. 

c) Kebutuhan Sosial dimana kebutuhan yang diperlukan misalnya kebutuhan 

diterima dalam suatu kelompok ,atau kebutuhan menjalin sebuah hubungan 

persahabatan dan kebutuhan untuk bisa ikut berprestasi. 
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d) Kebutuhan Penghargaan yang termasuk dalam kebutuhan ini antara lain kebutuhan 

akan status, apresiasi terhadap dirinya, dan diakui kontribusinya oleh orang lain. 

Untuk memenuhi kebutuhan ini, seseorang akan melakukan pekerjaan atau 

kegiatan yang memungkinkan ia mendapat penghargaan dari orang lain. 

e) Kebutuhan Aktualisasi Diri dimana kebutuhan ini merupakan kebutuhan puncak. 

Mengaktualisasikan diri menjadi apa yang diinginkan, misalnya kebutuhan 

aktualisasi diri yaitu memiliki gelar pendidikan tinggi, mencapai hasil kerja yang 

baik dan berhasil membantu terwujudnya tujuan organisasi. 

 

2. Teori Tiga Kebutuhan David McClelland  

Teori kebutuhan David McClelland berfokus pada tiga kebutuhan yang 

didefinisikan sebagai berikut : 

a) Teori berprestasi yaitu  adanya keinginan untuk mencapai tujuan yang lebih baik 

dari pada sebelumnya. Hal ini dapat dicapai dengan cara merumuskan tujuan, 

mendapatkan umpan balik, memberikan tanggung jawab pribadi dan bekerja keras. 

b) Teori berkuasa yaitu adanya kebutuhan kekuasaan yang mendorong seseorang 

bekerja sehingga termotivasi dalam pekerjaannya. Cara bertindak dengan 

kekuasaan tergantung kepada pengalaman masa kanak-kanak, kepribadian, 

pengalaman kerja dan tipe organisasi. 
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c) Teori kebutuhan berafiliasi yaitu  kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. 

Hal ini dapat dicapai dengan cara bekerja sama dengan orang lain dan 

bersosialisasi. 

2.1.2.2 Indikator Yang Mempengaruhi Motivasi Kerja 

 

Menurut Mawoli & Babandako (2011) Motivasi Kerja karyawan dapat diukur 

sebagai berikut : 

1. Prestasi saya pada pekerjaan saat ini memuaskan 

2. Saya diberikan pengakuan di tempat kerja 

3. Pekerjaan itu sendiri menarik dan menantang 

4. Saya diberikan tanggung jawab di tempat kerja untuk dijalankan 

5. Kemajuan saya saat ini (promosi) di tempat kerja memuaskan 

6. Peningkatan keterampilan pribadi (keterampilan yang diperoleh melalui 

pelatihan dan pengembangan) pada pekerjaan saat ini memuaskan 
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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). 

     Menurut Juniantara & Riana (2015) dalam Rivai dan Sagala (2009) kepuasan 

kerja adalah penilaian yang mencerminkan seseorang atas perasaan senang atau tidak 

senang, puas atau tidak puas dalam mengambil suatu pekerjaan. Menurut 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, bernilai positif atau negatif. 
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2.1.3.1 Aspek-Aspek Kepuasan Kerja  

 

 Menurut Hasibuan (2007) dalam bukunya kepuasan kerja bisa dinikmati dari 

berbagai aspek yaitu : 

1. Kepuasan kerja dalam pekerjaan adalah kepuasan kerja yang dinikmati dalam 

pekerjaan dengan memperoleh pujian hasil kerja, penempatan, perlakuan, 

peralatan, dan suasana lingkungan kerja yang baik.  

2. Kepuasan diluar pekerjaan adalah kepuasan kerja karyawan yang dinikmati di luar 

pekerjaan dengan besarnya balas jasa yang akan diterima dari hasil kerjanya, agar 

dia dapat membeli kebutuhan-kebutuhannya.  

3. Kepuasan kerja kombinasi dalam dan luar pekerjaan adalah kepuasan kerja yang 

dicerminkan oleh sikap emosional yang seimbang antara balas jasa dan 

pelaksanaan pekerjaannya. Karyawan yang lebih menikmati kepuasan kerja 

kombinasi dalam dan luar pekerjaan akan merasa puas jika hasil kerja dan balas 

jasanya dirasa adil dan layak. 
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2.1.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

 

  Menurut Hasibuan (2007) dalam bukunya kepuasan kerja di pengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu : 

1. Balas jasa yang adil dan layak 

2. Penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian  

3. Berat-ringannya pekerjaan 

4. Suasan dan lingkungan pekerjaan  

5. Peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan  

6. Sikap pimpinan dalam kepemimpinannya  

7. Sifat pekerjaan monoton atau tidak 

Jadi, kesimpulannya kepuasan kerja merupakan kunci pendorong moral, kedisiplinan, 

dan prestasi kerja karyawan dalam mendukung terwujudnya perusahaan . 

2.1.3.3 Indikator Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

 

 Menurut Saleem, Mahmood, dan Mahmood (2010) terdapat ukuran yang 

mempengaruhi Kepuasan Kerja yaitu : 

1. Saya sangat nyaman dalam pekerjaan saya 

2. Saya merasa cukup puas dengan pekerjaan sekarang  

3. Saya puas dengan pengakuan, sehingga saya bisa bekerja lebih baik 

4. Saya puas adanya peluang untuk promosi 

5. Setiap hari saya antusias dengan pekerjaan saya 
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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.  

    Lingkungan kerja dapat mempengaruhi emosi pegawai. Jika pegawai 

menyenangi lingkungan kerja dimana dia bekerja, maka pegawai tersebut akan nyaman 

di tempat kerjanya untuk melakukan aktivitas sehingga waktu kerja dipergunakan 

secara efektif dan optimis prestasi kerja pegawai juga tinggi. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa lingkungan kerja adalah keadaan di sekitar para pekerja pada saat melakukan 

tugasnya. Dimana keadaan ini mempunyai pengaruh bagi pekerja pada waktu 

melakukan pekerjaannya. 
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2.1.4.1 Jenis-Jenis Lingkungan Kerja 

 

Menurut Nugroho & Satrio (2016) dalam Sedarmayanti (2007:3) menyatakan 

bahwa secara garis besar jenis lingkungan kerja terbagi menjadi dua yaitu : 

1. Lingkungan kerja fisik 

Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di 

sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

2. Lingkungan kerja non fisik. 

Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan 

dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan sesama 

rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan. Perusahaan hendaknya dapat 

mencerminkan kondisi yang mendukung kerja sama antara tingkat atasan, 

bawahan maupun yang memiliki status jabatan yang sama di perusahaan agar 

sebuah tujuan persusahaan bisa tercapai. Jadi lingkungan kerja non fisik ini juga 

merupakan kelompok lingkungan kerja yang tidak bisa diabaikan.  
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2.1.4.2 Komponen dalam Lingkungan Kerja  

 

Menurut Jain & Kaur (2014) Lingkungan kerja memiliki tiga komponen yaitu : 

1. Lingkungan Fisik  

a) Ventilasi dan Udara  

b) Kebisingan 

c) Infrastruktur dan Interior  

d) Fasilitas 

2. Lingkungan Mental 

a) Kelelahan 

b) Kebosanan 

c) Monoton 

d) Sikap Perilaku Supervisor dan Rekan 

3. Lingkungan Sosial  

Klaster sosial menunjukkan lingkungan dimana, karyawan benar dalam kelompok 

kerja an enormous ceremonia atau seremonia yang sangat besar, karyawan berbentuk 

santai dalam kepribadian mereka. Karyawan mengembangkan inti klaster mereka. 

Standar dan hak istimewa dari dampak klaster secara signifikan adalah sikap dan 

perilaku karyawan individual. 
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2.1.4.3 Indikator Yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja 

 

Menurut Nugroho & Satrio (2016) terdapat ukuran yang mempengaruhi 

Lingkungan Kerja yaitu: 

1. Kebersihan tempat kerja 

2. Penerangan dan pencahayaan yang memadai 

3. Sirkulasi udara di tempat kerja 

4. Kelengkapan dan pengaturan fasilitas peralatan kerja 

5. kebisingan lingkungan kerja 

6. Tingkat keamanan lingkungan kerja 

7. Hubungan antara pimpinan dengan karyawan serta dengan lainnya 

 

2.1.5 Kinerja Karyawan  

 

   Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan 

kepada pihak-pihak 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.  
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2.1.5.1 Kriteria Primer Untuk Mengukur Kinerja  

 

Menurut Bernardin dan Russel (1998) ada 6 kriteria primer untuk mengukur 

kinerja yaitu : 

1. Quality merupakan tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan kegiatan 

mendekati tujuan yang diharapkan  

2. Quantity merupakan jumlah yang dihasilkan, misalnya jumlah rupiah, jumlah unit, 

jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan  

3. Timelines sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada waktu yang dikehendaki 

dengan memperhatikan koordinasi ouput lain serta waktu yang tersedia untuk 

kegiatan lain 

4. Cost-Affectiveness adalah tingkat sejauh mana penggunaan sumber daya (manusia, 

keuangan, teknologi dan material) dimaksimalkan untuk mencapai hasil tertinggi 

pengurangan kerugian dari setiap unit penggunaan sumber daya  

5. Need for Supervision merupakan tingkat sejauh mana seorang pekerja 

melaksanakan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan seorang 

supervisor untuk mencegah tindakan yang kurang diinginkan 

6. Interpersonal impact merupakan tingkat sejauh mana karyawan atau pegawai 

memelihara harga diri, nama baik dan kerjasama diantara rekan kerja dan 

bawahan. 
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2.1.5.2 Pengukuran Kinerja Karyawan 

 

Menurut Ghozali (2017) Indikator pengukuran kinerja dapat dilakukan melalui 

penilaian:  

1. Kualitas kerja, yaitu berkaitan dengan ketepatan, ketrampilan, ketelitian dan 

kerapian pelakanaan pekerjaan 

2. Kuantitas kerja, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan tugas reguler dan tambahan 

3. Ketangguhan, yaitu berkaitan dengan ketaatan mengikuti perintah, kebiasaan 

mengikuti peraturan, keselamatan, inisiatif dan ketepatan waktu kehadiran  

4. Sikap, yaitu menunjukkan seberapa jauh tanggung jawab terhadap pelaksanaan 

pekerjaan, serta bagaimana tingkat kerjasama dengan teman atau atasan dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

2.1.5.3 Menetapkan Kriteria (Standar) Kinerja 

 

Menurut Mondy (2008) dalam bukunya penilaian kinerja yang paling umum 

adalah sebagai berikut : 

1. Sifat  

Sifat-sifat karyawan tertentu seperti sikap, penampilan dan inisiatif adalah dasar 

untuk beberapa evaluasi. Pada saat yang sama siFat-sifat tertentu bisa 

mempengaruhi kinerja pekerjaan dan jika hubungan ini terbukti, pemanfaatannya 

dalam penilaian bisa dianggap tepat. Sifat-sifat seperti adaptabilitas, pertimbangan, 

penampilan, dan sikap yang digunakan jika terbukti berhubungan dengan pekerjaan. 
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2. Perilaku 

Ketika hasil tugas seseorang sulit ditentukan, organisasi bisa mengevaluasi perilaku 

atau kompetensi orang tersebut yang berhubungan dengan tugas. Sebagai contoh 

perilaku yang tepat untuk dievaluasi dari seorang manajer mungkin adalah gaya 

kepemimpinan, untuk orang-orang yang bekerja dalam tim, mengembangkan orang 

lain, kerja tim dan kerja sama, atau orientasi pelayanan pelanggan mungkin tepat. 

Perilaku-perilaku yang diinginkan bisa cocok sebagai kriteria evaluasi kinerja jika 

perilaku-perilaku tersebut diberi pengakuan dan imbalan, para karyawan cenderung 

mengulanginya. Jika perilaku-perilaku tertentu mewujudkam hasil yang 

diinginkan, ada manfaatnya menggunakan perilaku-perilaku tersebut dalam proses 

evaluasi. 

3. Kompetensi 

Kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, sifat, dan perilaku yang bersifat 

teknis, berkaitan dengan keterampilan antar pribadi, atau berorientasi bisnis. Dalam 

pekerjaan-pekerjaan kepemimpinan, kompetensi-kompetensi dapat meliputi 

pengembangan bakat, pendelegasian, kewenangan, dan keterampilan-keterampilan 

manajemen manusia. 
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4. Pencapaian Tujuan 

Jika organisasi-organisasi menganggap hasil akhir lebih penting dari proses, hasil-

hasil pencapaian tujuan menjadi faktor yang tepat untuk dievaluasi. untuk 

menunjang proses tersebut manajer perlu memberikan contoh-contoh spesifik 

mengenai cara karyawan dapat meningkatkan perkembangannya dan mencapai 

tujuan-tujuan spesifik.  

5. Potensi Perbaikan  

Ketika organisasi mengevaluasi kinerja karyawan, banyak kriteria yang digunakan. 

Dari sudut pandang manajemen kinerja, masalahnya adalah anda tidak mampu 

mengubah masa lalu. Perusahaan-perusahaan harus berfokus pada masa depan, 

memasukan perilaku-perilaku dan hasil-hasil yang diperlukan untuk 

mengembangkan karyawan.  

2.1.5.4 Indikator Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

  

Menurut Ned Kock (2017) terdapat ukuran yang mempengaruhi Kinerja 

Karyawan yaitu: 

1. Saya memiliki kinerja tinggi dalam organisasi saat ini 

2. Saya berkontribusi banyak untuk organisasi saya saat ini dalam hal kinerja 

pekerjaan. 

3. Kinerja saya dalam pekerjaan saya saat ini sangat bagus. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu  

No Peneliti Judul Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Benny 

Nugroho 

dan Budhi 

Satrio 

(2016) 

Pengaruh 

Motivasi dan 

Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan  

Motivasi, 

Lingkungan Kerja 

dan Kinerja 

Karyawan 

1. Motivasi 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja karyawan 

2. Lingkungan 

Kerja 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja karyawan  

2 Muchamad 

Ressa 

Farizki 

(2017) 

Pengaruh 

Motivasi Kerja 

dan Lingkungan 

Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan  

Motivasi Kerja, 

Lingkungan Kerja 

dan Kinerja 

Karyawan 

1. Motivasi 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja karyawan  

2. Lingkungan 

Kerja 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja karyawan  

3 Florida 

Dessy Putri 

Sanuddin 

dan A.M 

Rosa 

Widjojo 

(2013) 

Pengaruh 

Kepuasan Kerja 

dan Motivasi 

Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Kepuasan Kerja, 

Motivasi Kerja, 

dan Kinerja 

Karyawan 

1. Kepuasan kerja 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja karyawan  

2. Motivasi Kerja 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja karyawan  
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

        

 

 

 

 

 

No Peneliti Judul Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

4 Abbasi et 

al., (2016) 

Impact of Training 

and Development of 

Employees on 

Employees 

Performance 

through Job 

Satisfaction: A Study 

of Telecom Sector of 

Pakistan  

Training and 

Development, Job 

Satisfaction, 

Employee 

Performance 

1. Training and 

Development 

memiliki 

pengaruh positif 

terhadap  

Employees 

Performance  

2. Job Satisfaction 

memiliki 

pengaruh positif  

terhadap 

Employee 

Performance 

3. Job Satisfaction 

memediasi 

Training and 

Development 

dan Employee 

Performance 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Peneliti Judul Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

5 Aldo 

Herlambang 

Gardjito, 

Mochammad 

Al Musadieq 

dan Gunawan 

Eko 

Nurtjahjono 

(2014) 

Pengaruh 

Motivasi Kerja 

dan Lingkungan 

Kerja terhadap 

Kinerja 

Karyawan  

Motivasi 

Kerja, 

Lingkungan 

Kerja dan 

Kinerja 

Karyawan 

1. Motivasi Kerja 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja karyawan 

2. Lingkungan Kerja 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja karyawan 

 

6 Nur Ratri dan 

Palupiningdya

h (2014) 

 

Pengaruh 

Motivasi dan 

Lingkungan 

Kerja terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Motivasi, 

Lingkungan 

Kerja dan 

Kinerja 

Karyawan  

1. Motivasi Kerja 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja karyawan 

2. Lingkungan Kerja 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja karyawan 

 

7 I Wayan 

Juniantara dan 

I Gede Riana  

(2015) 

Pengaruh 

Motivasi dan 

Kepuasan Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Motivasi, 

Kepuasan 

Kerja  dan 

Kinerja 

Karyawan 

1. Motivasi  

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja karyawan 

2. Kepuasan kerja 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja karyawan  
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Peneliti Judul Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

8 Kiruja EK 

dan Elegwa 

Mukuru  

(2013) 

Effect of 

Motivation on 

Employee 

Performance  

Motivation and 

Employee 

Performance 

1. Motivasi 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

9 Nuridin dan 

Intan 

Pratiwi  

(2016) 

Pengaruh 

Lingkungan Kerja 

dan Motivasi 

terhadap Kinerja 

Karyawan  

Lingkungan 

Kerja, Motivasi 

dan Kinerja 

Karyawan  

1. Lingkungan 

Kerja 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja 

karyawan 

2. Motivasi 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja 

karyawan 

 

10 Moeed 

Ahmad 

Sandhu, 

Javed Iqbal, 

Waris Ali 

dan 

Muhmmad 

Sajid Tufail 

(2017) 

Effect Of Employee 

Motivation On 

Employee 

Performance 

Employee 

Motivation and 

Employee 

Performance 

1. Motivasi 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

 

Sumber: Diolah oleh penulis 
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2.3 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.   

Menurut Burney et al (1991) mengungkapkan bahwa tingkat kinerja karyawan 

tidak hanya bergantung pada keterampilan aktual mereka tetapi juga pada tingkat 

motivasi yang ditunjukkan setiap orang. Motivasi adalah dorongan batin atau dorongan 

eksternal untuk berperilaku dengan cara tertentu, biasanya cara tersebut akan 

menghasilkan suatu penghargaan (Kiruja, 2013). 

Menurut Robison (2010) mengamati bahwa karyawan yang termotivasi merasa 

kurang stres, menikmati pekerjaan mereka, dan sebagai hasilnya memiliki kesehatan 

fisik dan mental yang lebih baik. Lebih jauh, karyawan yang termotivasi lebih 

berkomitmen terhadap institusi mereka dan tidak menunjukkan pembangkangan dan 

pengaduan (Kiruja, 2013). 
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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. 

Menurut Atmojo (2012) menyatakan pada dasarnya kepuasan kerja tersendiri 

adalah individu, dimana masing-masing individu akan memiliki tingkat kepuasan yang 

berbeda. Semakin banyak aspek pekerjaan sesuai dengan keinginan individu, semakin 
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tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan dan sebaliknya. kepuasan kerja merupakan 

sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh seorang karyawan, dimana mereka dapat 

berinteraksi dengan lingkungan kerjanya sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan 

dengan baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan. 

       Menurut Wahab (2012) Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang 

berbeda-beda sesuai dengan keinginan dan sistem nilai yang dianutnya. Semakin 

banyak aspek dalam pekerjaannya yang sesuai dengan keinginan dan sistem nilai yang 

dianut individu, semakin tinggi pula tingkat kepuasan yang didapat (Dessy & 

Sanuddin, 2013) 

       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. 

            Hasil Penelitian Abbasi et al., (2016) menunjukkan bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Karyawan yang puas memiliki kinerja 

yang lebih baik daripada mereka yang tidak puas. Hasil kepuasan dalam kebahagiaan 

yang berarti perusahaan memenuhi harapan kerja karyawan. Sehingga dapat dikatakan 

jika kepuasan kerja karyawan tinggi maka menghasilkan  kinerja yang tinggi. 
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Maka berdasarkan dari tinjauan literatur, hipotesis yang diajukan adalah : 

H2  : Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

karyawan 

2.3.4 Keterkaitan antara Lingkungan Kerja Terhadap 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. Menurut Nugroho & Satrio (2016) 

Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan sangat penting untuk diperhatikan oleh 

manajemen. Meskipun lingkungan kerja tidak melaksanakan proses produksi dalam 

suatu perusahaan, namun lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap 

para karyawan yan melaksanakan proses produksi tersebut. Lingkungan kerja yang 

nyaman bagi karyawannya dapat meningkatkan kinerja. Sebaliknya lingkungan kerja 

yang tidak memadai akan dapat menurunkan kinerja. 

      Menurut Pratama (2015) Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa 

aman dan memungkinkan pegawai untuk dapat bekerja optimal. Lingkungan kerja 

dapat mempengaruhi emosional pegawai. Jika pegawai menyenangi lingkungan kerja 

di mana dia bekerja, maka pegawai tersebut akan betah di tempat kerjanya, melakukan 

aktivitasnya sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif. Produktivitas akan 

tinggi dan otomatis prestasi kerja pegawai juga tinggi. 
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      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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    2.4 Model Penelitian  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                      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 

 

Motivasi 

 

Kepuasan Kerja 

 

Lingkungan Kerja 

 

Kinerja 

 

 

H1+  

H2+ 

H3+ 
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BAB III  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian  

 

Objek Penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu 

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 

menjadi perusahaan terbaik dalam pengelolaan karyawan, diantara perusahaan-

perusahaan global dari 58 negara diseluruh dunia. Hal itu ditandai dengan diraihnya 

penghargaan dari  media ekonomi internasional Forbes yang mencantumkan PT. 

Telkom Indonesia sebagai Top 50 pada daftar Forbes Global 2000: World’s Best 

Employers 2017, yaitu pada peringkat ke-44. Sementara di antara perusahaan-

perusahaan terkemuka di Asia, PT. Telkom Indonesia berada pada urutan ke-9.  

Hal tesebut terwujud karena 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.  
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Sehingga pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengetahui pengaruh motivasi 

kerja, kepuasan kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Peneliti 

memilih karyawan PT.Telkom Jakarta Selatan karena peneliti melihat, bahwa kinerja 

perusahaan PT.Telkom Jakarta Selatan sedang mengalami kinerja yang baik. Peneliti 

ingin mengetahui faktor apa yang membuat kinerja perusahaan baik. Mungkin 

berpengaruh dari motivasi kerja yang diberikan oleh atasan dan berdampak yang baik 

kepada karyawan, kinerja perusahaan baik karena karyawan merasa kepuasan kerja 

baik, karyawan puas atas pekerjaan yang dikerjakan dan mungkin faktor terakhir 

dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang membuat karyawan nyaman dan aman dalam 

mengerjakan tugasnya. 

3.2 Desain Penelitian  

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Descriptive Quantitative. Penelitian descriptive merupakan penelitian yang dirancang 

untuk membantu pembuat keputusan dalam menentukan, mengevaluasi, dan memilih 

alternatif terbaik dalam memecahkan masalah (Malhotra, 2010) 

Pada penelitian ini, menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yang akan 

dilakukan satu kali dalam satu periode (cross sectional design). cross sectional design 

adalah jenis rancangan riset yang terdiri yang terdiri dari pengumpulan informasi 

mengenai sampel tertentu dari elemen popuasi hanya sekali (Malhotra, 2010).  
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Pengumpulan data dilakukakn dengan teknik surrvey kuesioner kepada responden, 

melalui daftar pertanyaan. Hasil survey tersebut akan diolah melalui metode analisis 

Structural Equation Model (SEM) dengan menggunakan software AMOS. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 

 Pada penelitian ini, menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan 

data sekunder untuk membantu proses penelitian : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang dihasilkan oleh peneliti dalam tujuan tertentu untuk 

menjawab permasalahan dalam penelitian (Malhotra, 2010). Pada penelitian ini 

data primer diperoleh dari responden dengan menggunakan metode survey. Survey 

yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada karyawan 

PT. Telkom Jakarta Selatan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti bersumber melalui 

media buku, jurnal, website dan yang lain (Malhotra, 2010). Sumber data sekunder 

dalam penelitian ini diperoleh melalui buku, jurnal, website resmi objek penelitian 

dan dokumen yang ada di PT. Telkom Jakarta Selatan. 
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3.4 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 dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan menggunakan 

teknik purpose sampling. purpose sampling yaitu teknik penentuan sampel 

berdasarkan pertimbangan tertentu. 

Penentuan besarnya jumlah sampel yang ditetapkan pada penelitian ini, menggunakan 

rumus Slovin yaitu :  

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁. 𝑒2 

n = Jumlah Sampel  

N= Jumlah Populasi  

e = Batas Toleransi Kesalahan (error tolerance) 

Jumlah Sampel = 
252

(252x(0.05)²)+1 
 = 154.601227= 154 responden 
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3.5 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: 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Measurement Skala Interval 

Motivasi 

Kerja (MK) 

Motivasi adalah 

proses yang 

menjelaskan 

intensitas, arah, dan 

ketekunan seorang 

individu untuk 

mencapai tujuannya. 

 

(Robbins dan Judge, 

2008). 

 

MK1 Prestasi saya pada 

pekerjaan saat ini 

memuaskan. 

 

MK2  Saya diberikan 

pengakuan di tempat 

kerja. 

 

MK3 Pekerjaan itu 

sendiri menarik dan 

menantang. 

 

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) 

Likert Skala 

1-6 
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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. 

 

(Ghozali, 2017) 

KEP1 Saya sangat 

nyaman dalam pekerjaan 

saya. 

 

KEP2 Saya merasa 

cukup puas dengan 

pekerjaan saat ini. 

 

KEP3 Saya puas dengan 

pengakuan, sehingga saya 

bisa bekerja lebih baik. 

 

KEP4 Saya puas adanya 

peluang untuk promosi. 

 

 

(Saleem, Mahmood, & 

Mahmood, 2010) 

Likert Skala 

1-6 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Measurement Skala Interval 

Lingkungan 

Kerja (LK) 

Lingkungan Kerja 

adalah lingkungan 

kerja sebagai segala 

sesuatu yang ada 

disekitar para 

pekerja yang dapat 

mempengaruhi 

dirinya dalam 

menjalankan tugas 

yang diembankan. 

 

(Nugroho, 2016) 

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) 

Likert Skala 

1-6 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Measurement Skala Interval 

Kinerja 

Karyawan 

(KK) 

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) 

KK1 Saya memiliki kinerja 

tinggi dalam organisasi saat 

ini. 

 

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) 

Likert Skala 

1-6 
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3.6 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. Spesifikasi Model (Specification Model) 

2. Identifikasi (Identification) 

3. Estimasi (estimation) 

4. Uji Kecocokan (Testing Fit) 
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3.6.1 Spesifikasi Model  

 

SEM memspesifikasikan model penelitian yang akan diestimasi. Spesifikasi 

model penelitian, yang merepresentasikan permasalahan yang diteliti merupakan hal 

penting dalam SEM. Pada Measurement Model menggambarkan hubungan-hubungan 

yang ada di antara variabel-variabel laten. Dalam penelitian ini terdapat variabel laten 

yaitu Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, Lingkungan Kerja dan Kinerja Karyawan. 

Adapaun variabel endogen yaitu Kinerja Karyawan. Variabel teramati atau variabel 

terukur terukur adalah variabel yang dapat diamati atau dapat diukur dan sering disebut 

indikator. Setiap pertanyaan pada kuesioner mewakili sebuah variabel teramati. 

Berdasarkan hubungan tersebut maka path diagram dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Path Diagram Penelitian 

Sumber : Hasil Pengolahan data dilakukan oleh software Amos 22 
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Keterangan : 

MK : Motivasi Kerja 

KEP : Kepuasan Kerja  

LK  : Lingkungan Kerja 

KK : Kinerja Karyawan  

3.6.2 Identifikasi  

 

Pada proses SEM sebelum melakukan tahap estimasi, terlebih dahulu kita perlu 

memeriksa identifikasi dari persamaan simultan. Secara garis besar ada 3 kategori 

identifikasi dalam persamaan simultan yaitu : 

1. Under Identifed Model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data variance dan covariance pada 

variabel teramati). Under Identifed Model pada SEM mempunyai degree of 

freedom jumlah data yang diketahui jumlah parameter yang diestimasi <0. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa model yang under identifed mempunyai degree of 

freedom negatif. 

2. Just-Identifed Model merupakan model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

sama dengan data yang diketahui. 
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3. Over-Identifed Model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. Pada SEM, model dikatakan over-

identifed jika degree of freedom adalah positif. 

3.6.3 Estimasi  

 

Setelah proses identifikasi dari model, tahap selanjutnya yaitu melakukan 

estimasi untuk memperoleh nilai dari parameter-parameter yang ada di dalam model. 

Pemilihan metode estimasi yang digunakan seringkali ditentukan berdasarkan 

karakteristik dari variabel-variabel yang dianalisis. 

3.6.4 Uji Kecocokan 

 

Pada tahap ini, akan diperiksa tingkat kecocokan antara data dengam model, 

validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan signifikan koefisien dari model 

struktural. Menurut  evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan model dilakukan 

melalui beberapa tahapan yaitu : 

3.6.4.1 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit)  

 

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk atau 

model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa variabel 

teramati atau indikator) secara terpisah melalui : 
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1. Uji Validitas  

Uji validitas adalah ketepatan dan kecendrungan suatu instrumen dalam 

mengukur seberapa baik instrumen yang akan diukur (Hair et al, 2010).  

Tabel 3.2 

Uji Validitas  

No. Ukuran Validitas Nilai Diisyaratkan 

1 Kaiser Meyer-Olkin Measure Of Sampling 

Adequacy. KMO adalah statistik yang 

mengindikasikan proporsi variasi dalam 

variabel yang merupakan variasi umum 

(common variance), yakni variasi dalam 

penelitian 

Nilai KMO >0,5 

menunjukan bahwa faktor 

analisis bisa digunakan  

2 Barlett’s Test Of Sphericity mengindikasikan 

bahwa matriks korelasi adalah matriks identitas, 

yang mengindikasikan bahwa variabel-variabel 

dalam faktor bersifat related dan unrelated. 

Nilai signifikan adalah 

hasil uji. Nilai <0,05 

menunjukan hubungan 

yang signifikan antar 

variabel, merupakan nilai 

yang diharapkan 

3 Anti Image Matrix setiap nilai pada kolom 

diagonal matriks kolerasi anti image 

menunjukan Measure Of Sampling Adequacy 

dari masing-masing indikator  

Nilai diagonal anti-image 

correlation matrix >0,5 

menunjukan variabel 

cocok atau sesuai dengan 

struktur  variabel lainnya 

didalam faktor tersebut 

4 Component Matrix Nilai Factor Loading dari 

variabel komponen faktor  

Nilai Factor Loading ≥0,5 

dan ideal ≥0,7 

Sumber: Hair et al, 2010 
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2. Uji Reliabilitas 

 

Uji Reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, 

apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran 

tersebut diulang (Hair et al, 2010). Terdapat beberapa metode dalam pengujian 

reabilitas yaitu Cronbach’s Alpha dimana metode ini memiliki nilai 0,6 sampai 0,7 atau 

diatas nilai tersebut. Pengukuran reabilitas akan digunakan composite reability 

measure dan variance extracted measure.  

3.6.4.2 Kecocokan Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

 

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditunjukan untuk mengevaluasi secara 

umum derajat kecocokan atau goodnes of fit (GOF) antara data dengan model. Menilai 

GOF pada SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan secara langsung 

seperti ada teknik multivariat yang lain (Wijanto, 2008). 

1. Ukuran Kecocokan Absolut 

Ukuran kecocokan absolut menentukan derajat prediksi model keseluruhan 

(model struktural dan pengukuran) terhadap matrik korelasi dan kovarian. Ukuran ini 

mengandung ukuran-ukuran yang mewakili sudut pandang overall fit yang 

disebutkan sebelumnya. Dari berbagai ukuran kecocokan absolut, ukuran-ukuran 

yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi SEM yaitu :  
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a) Root Mean Square Error Of Approximation (RMSEA) 

Indeks merupakan salah satu indeks yang informatif dalam SEM. Rumus perhitungan 

RMSEA adalah sebagai berikut :  

RMSEA = √
𝐹0

𝑑𝑓
 

Dimana 𝐹0 = Max {F-df/(n-1),0} 

Nilai RMSEA ≤0.05 menandakan close fit, sedangkan 0.05<RMSEA≤0.08 

menunjukan good fit, 0.08 sampai 0.10 menunjukan mediore (marginal) fit, serta 

nilai RMSEA > 0.10 menunjukan poor fit. 

b) CMIN/DF 

CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus perhitungan CMIN/DF 

adalah sebagai berikut : 

CMIN

DF
 

2. Ukuran Kecocokan Inkremental  

Ukuran kecocokan Inkremental membandingkan model yang diusulkan dengan 

model dasar (baseline model) yang sering disebut sebagai null model atau 

independence model.  

CFI = 1 
𝐼1

𝐼2

 

Dimana : I1 = max (Ih , 0) dan I2 = max(Ih, Ii,0) 

    Ih = [(n-1)Fh – dfh] dan  

               Ii = [(n-1)Fi - dfi] 
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Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1, nilai CFI ≥0.90 menunjukan good fit, 

sedangkan 0.80 ≤ CFI < 0.90 sering disebut sebagai marginal fit. 

 

Tabel 3.3 Perbandingan-perbandingan Ukuran-Ukuran GOF 

Ukuran GOF Tingkat Kecocokan yang bisa diterima 

Root Mean Square Error Of 

Approximation (RMSEA) 

Rata-rata perbedaan per degree of freedom yang 

diharapkan terjadi dalam populasi dan bukan sample  

RMSEA ≤ 0,80 adalah good fit, sedang 

RMSEA ≤ 0,5 adalah close fit 

CMIN/DF Nilai CMIN/DF ≤ adalah good fit 

Comparative fit Index (CFI) Nilai berkisar antara 0-1 dengan nilai lebih tinggi 

adalah lebih baik. CFI ≥ 0,90 adalah good fit, sedang 

0,80 ≤ CFI < 0,90 adalah marginal fit. 

Sumber : Hair et al, 2010 

 

Incremental fit Measure 

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



                                                                          59                                  Indonesia Banking School 
 

BAB IV 

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. 

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.  
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4.2 Uji Validitas dan Reabilitas (Pre-Test) 

4.2.1 Uji Validitas (Pre-Test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada hasil 

pre-test sejumlah 30 responden untuk melihat nilai kaiser meyer-olkin, measure of 

sampling adequavy, barlett’s test of sphericity, anti image matrices, total variance 

explained, dan factor loading of component matrix. Software yang digunakan adalah 

SPSS 23. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Sebelum Pemotongan (Pre-Test) 

Variabel Laten  Indikator  KMO SIG MSA 

Factor 

Loading  Kriteria  

Nilai yang diisyaratkan  > 0,5 < 0,05 > 0,5 ≥ 0,5 

Motivasi Kerja 

MK1 

0,742 0,000 

0,518 0,376 Tidak Valid 

MK2 0,546 0,455 Tidak Valid 

MK3 0,718 0,769 Valid 

MK4 0,812 0,861 Valid 

MK5 0,831 0,879 Valid 

MK6 0,741 0,899 Valid 

Kepuasan 

Kerja 

KEP1 

0,726 0,000 

0,790 0,730 Valid 

KEP2 0,712 0,729 Valid 

KEP3 0,753 0,694 Valid 

KEP4 0,681 0,833 Valid 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Sebelum Pemotongan (Pre-Test) (Lanjutan) 

Variabel Laten  Indikator  KMO SIG MSA 

Factor 

Loading  Kriteria  

Nilai yang diisyaratkan  > 0,5 < 0,05 > 0,5 ≥ 0,5 

Lingkungan 

Kerja 

LK1 

0,941 0,000 

0,933 0,962 Valid 

LK2 0,925 0,981 Valid 

LK3 0,958 0,971 Valid 

LK4 0,940 0,978 Valid 

LK5 0,955 0,972 Valid 

LK6 0,935 0,977 Valid 

LK7 0,943 0,964 Valid 

Kinerja 

Karyawan 

KK1 

0.663 0,000 

0,669 0,838 Valid 

KK2 0,614 0,898 Valid 

KK3 0,737 0,793 Valid 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23 
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Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) Sesudah Pemotongan 

Variabel Laten  Indikator  KMO SIG MSA 

Factor 

Loading  Kriteria  

Nilai yang diisyaratkan  > 0,5 < 0,05 > 0,5 ≥ 0,5 

Motivasi 

Kerja 

MK3 

0,833 0,000 

0,875 0,832 Valid 

MK4 0,833 0,869 Valid 

MK5 0,800 0,892 Valid 

MK6 0,833 0,875 Valid 

Kepuasan 

Kerja 

KEP1 

0,726 0,000 

0,790 0,730 Valid 

KEP2 0,712 0,729 Valid 

KEP3 0,753 0,694 Valid 

KEP4 0,681 0,833 Valid 

Lingkungan 

Kerja 

LK1 

0,941 0,000 

0,933 0,962 Valid 

LK2 0,925 0,981 Valid 

LK3 0,958 0,971 Valid 

LK4 0,940 0,978 Valid 

LK5 0,955 0,972 Valid 

LK6 0,935 0,977 Valid 

LK7 0,943 0,964 Valid 

Kinerja 

Karyawan 

KK1 

0.663 0,000 

0,669 0,838 Valid 

KK2 0,614 0,898 Valid 

KK3 0,737 0,793 Valid 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23 
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4.2.2 Uji Reliabilitas 

 

 Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas indikator 

pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kuesioner terhadap variabelnya. Melihat batas 

nilai cronbach’s alpha ≥ 0,60 maka, indikator pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan 

reliable, konsisten dan relevan terhadap variabel (Malhotra, 2010).  

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test)  

Variabel  Cronbach's Alpha  Kriteria 

Motivasi Kerja 0,889 Reliable 

Kepuasan Kerja 0,735 Reliable 

Lingkungan Kerja 0,988 Reliable 

Kinerja Karyawan 0,797 Reliable 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23 

Berdasarkan hasil tabel 4.3 diatas menunjukan bahwa semua variabel penelitian 

yaitu Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, Lingkungan Kerja dan Kinerja Karyawan 

memiliki cronbach’s alpha ≥ 0,60. Hasil ini menyatakan jika indikator pernyataan 

dalam kuesioner dinyatakan ke responden yang sama dan berbeda, hasilnya akan 

cenderung sama. 
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4.3 Profil Responden  

 

4.3.1 Jenis Kelamin 

 

 

Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden 

Sumber : Hasil Pengolahan data melalui Ms. Excel 2013 

Berdasarkan gambar 4.1 menunjukan bahwa 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.      

 

 

69%

31%

Jenis Kelamin

Pria Wanita
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4.3.2 Usia Responden 

 

 

Gambar 4.2 Usia Responden 

Sumber : Hasil Pengolahan data melalui Ms. Excel 2013 

Pada gambar 4.2 menjelaskan mengenai umur responden, 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%. 

 

28%

42%

30%

Usia Responden 

24-34 Tahun 35-44 Tahun ≥ 45 Tahun
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4.3.3 Lama Bekerja 

 

 

Gambar 4.3 Lama Bekerja 

Sumber : Hasil Pengolahan data melalui Ms. Excel 2013 

Berdasarkan pada gambar 4.3 menjelaskan 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. 

 

 

 

34%

40%

27%

Lama Bekerja 

2-10 Tahun 11-20 Tahun ≥ 20 Tahun
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4.3.4 Pendidikan 

 

 

Gambar 4.4 Lama Pendidikan 

Sumber : Hasil Pengolahan data melalui Ms. Excel 2013 

Pada gambar 4.4 menjelaskan bahwa 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. 

 

 

 

60%

4%
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Pendidikan

Sma Diploma Sarjana
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4.4 Analisis Data 

 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan pada bab III, metode 

analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation 

Modeling dengan Software AMOS 22 sebagai upaya pengujian hipotesis. AMOS 

dipilih karena penggunaannya yang cukup mudah dan cukup sering digunakan untuk 

analisis data SEM, bertujuan untuk mendapatkan dan mengevaluasi kecocokan model 

yang diajukan. Kemudian, setelah diketahui semua hasil pengolahan data, selanjutnya 

akan diinterprestasikan dan akan ditarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data 

SEM. Alat bantu atau software tambahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Microsoft Office Excel 2013 dan SPSS 23. 

4.4.1 Spesifikasi Model 

 Penelitian ini membuat spesifikasi model pada AMOS 22 terdiri dari model 

struktural (struktural model) dan model pengukuran (measurement model). Model 

struktural digunakan untuk menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel laten 

atau dengan kata lain model struktural menggambarkan hipotesis yang dibentuk. Model 

pengukuran tidak jauh berbeda dengan penggambaran model struktural, perbedaannya 

terletak antara variabel teramati (observed variabel) dengan variabel laten yang terkait. 

Dua model tersebut digambarkan dalam path diagram. 
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4.4.2 Identifikasi 

 

 Kategori identifikasi terbagi menjadi 3, yaitu under-identified, just-identified 

dan over-identified. Cara untuk mengetahui posisi data tersebut berada dalam tiga 

kategori tersebut, dapat dilihat dari nilai degree of freedom yang positif. Pengolahan 

data dengan model pengukuran (measurement model) penelitian dapat 

mengidentifikasi kategori data, yang diperoleh hasil degree of freedom dengan berikut. 

Tabel 4.4 Computation of Degrees of Freedom 

 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan AMOS 22, Ms. Excel 2013 

 

Hasil tersebut diketahui bahwa DF > 0 yang menunjukan model termasuk 

dalam kategori over-identified perlu dilakukan estimasi dan penilaian model, sebelum 

melakukan estimasi harus melakukan uji validitas dan uji reabilitas. 

4.4.3 Estimasi  

Sebelum melakukan analisis kelayakan model pada penelitian ini, hasil estimasi 

model perlu dievaluasi terlebih dahulu agar memenuhi asumsi-asumsi dan persyaratan 

yang harus dipenuhi untuk menganalisis data SEM. 

Number of district sample moments 171 

Number of district parametersto be estimated 39 

Degrees of freedom (171-39) 132 
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4.4.3.1 Sample Size  

Syarat dalam menggunakan SEM yaitu dengan menggunakan data yang 

berjumlah 100-200, berdasarkan hasil penentuan besarnya jumlah sampel yang 

ditetapkan pada penelitian ini menggunakan slovin dengan hasil sampel yaitu 154 

responden. 

4.4.4 Hasil Uji Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

 

4.4.4.1 Uji Validitas dan Uji 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 4.5 Uji Validitas dan Reliabilitas – Measurement 

Sumber : Hasil Pengolahan data menggunakan Amos 22 

Pada Tabel 4.5 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 indikator-indikator yang dibentuk mampu 

menjelaskan variabel laten. 

Variabel 

Laten 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor Loading 

Kriteria ≥ 0,5 
Kesimpulan 

AVE > 

0.5 

CR > 

0.7 
Kesimpulan 

MK3 0,832 VALID 

0.672 0.890 Reliabel 
MK4 0,869 VALID 

MK5 0,892 VALID 

MK6 0,875 VALID 

KEP1 0,730 VALID 

0.523 0.814 Reliabel  
KEP2 0,729 VALID 

KEP3 0,694 VALID 

KEP4 0,833 VALID 

LK1 0,962 VALID 

0.745 0.953 Reliabel  

LK2 0,981 VALID 

LK3 0,971 VALID 

LK4 0,978 VALID 

LK5 0,972 VALID 

LK6 0,977 VALID 

LK7 0,964 VALID 

KK1 0,865 VALID 

0.606 0.819 Reliabel  KK2 0,869 VALID 

KK3 0,888 VALID 
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4.4.5 Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

4.4.5.1 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. Sebagai gantinya, para peneliti telah 

mengembangkan beberapa ukuran GOF yang dapat digunakan secara bersama-sama 

atau kombinasi. 

Tabel 4.6 di bawah ini menunjukan beberapa fit index untuk kecocokan model 

keseluruhan berdasarkan perhitungan  SEM dengan menggunakan tool AMOS 22. 

Tabel 4.6 

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 
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Berdasarkan tabel 4.6 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 

4.4.5.2 Hasil Pengujian Hipotesis 

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antara variabel yang mempunyai 

kausal (sebab akibat) antara variabel laten endogen dengan variabel eksogen. Analisis 

model keseluruhan berhubungan terhadap koefisien-koefisien atau parameter-

parameter 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. 
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Tabel 4.7 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 

 

         

                       

 

 

 

 

 

Gambar : 4.5 Model Hasil Pengujian Analisis 
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H1 Estimasi : 0.234 

      P : (***) 

H2 Estimasi : 0.251 

      P : (0.005) 

H3 Estimasi : 0.412 

      P : (***) 
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 Berdasarkan tabel 4.6 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. 

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. 
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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 
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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. 

 

 

 

 

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



79 
 

   Indonesia Banking School 

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 4.8 Nilai Rata-Rata Kuesioner (Motivasi Kerja) 

Variabel No. Indikator Mean 

Motivasi Kerja  

3 Pekerjaan itu menarik dan menantang  3.7012 

4 

Saya diberikan tanggung jawab untuk 

dijalankan  4.0909 

5 

Kemajuan saya saat ini (promosi) di 

tempat kerja memuaskan  3.7077 

6 

Peningkatan keterampilan saya 

(keterampilan yang diperoleh melalui 

pelatihan dan pengembangan) pada 

pekerjaan saat ini memuaskan  3.5519 

Rata-Rata Variabel Motivasi Kerja   3.7629 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Ms.Excel 2013 
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Berdasarkan Tabel 4.8 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 e-learnig. Manajemen diharapkan 

lebih banyak memberikan peningkatan keterampilan melalui 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. 
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Tabel 4.9 Nilai Rata-Rata Kuesioner (Kepuasan Kerja) 

Variabel  No. Indikator Pernyataan Mean 

Kepuasan 

Kerja 

1 
Saya sangat nyaman dalam pekerjaan 

saya  
4.2727 

2 
Saya merasa cukup puas dengan 

pekerjaan saat ini  
3.9935 

3 
Saya puas dengan pengakuan 

sehingga saya bisa bekerja lebih baik  
4.2922 

4 
Saya puas adanya peluang untuk 

promosi  
3.7922 

Rata-Rata Variabel Kepuasan Kerja   4.0876 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Ms.Excel 2013 

Berdasarkan Tabel 4.9 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 
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di tempat kerja akan mempengaruhi hasil kinerja yang diberikan karyawan PT. Telkom 

Jakarta Selatan. 

Tabel 4.10 Nilai Rata-Rata Kuesioner (Lingkungan Kerja) 

Variabel  No. Indikator  Mean 

Lingkungan 

Kerja 

1 Kebersihan di kantor kerja saya baik 5 

2 
Penerangan dan pencahayaan di kantor saya 

sudah memadai  
4.9025 

3 Sirkulasi udara dikantor saya baik 4.9545 

4 
Kelengkapan dan pengaturan fasilitas peralatan 

kerja baik  
4.9350 

5 
Tingkat kebisingan di kantor saya cukup 

rendah  
4.8181 

6 
Tingkat keamanan di lingkungan kerja kantor 

sudah baik  
4.9025 

7 
Hubungan antar karyawan dan yang lainnya 

baik  
5.0884 

Rata-Rata Variabel Lingkungan Kerja 4.9424 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Ms.Excel 2013 

Berdasarkan Tabel 4.10 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 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 
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PT. Telkom Jakarta Selatan sudah baik dan memberikan lingkungan kerja yang 

nyaman dan bersih untuk karyawan. 

Tabel 4.11 Nilai Rata-Rata Kuesioner (Kinerja Karyawan) 

Variabel No. Indikator Mean 

Kinerja 

Karyawan 

1 

Saya anggota berkinerja tinggi dari organisasi 

saya saat ini. 
4.0584 

2 

Saya berkontribusi banyak untuk organisasi saya 

saat ini dalam hal kinerja pekerjaan 
3.9155 

3 

Kinerja saya dalam pekerjaan saya saat ini sangat 

bagus 
3.6038 

Rata-Rata Variabel Motivasi Kerja   3.8593 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Ms.Excel 2013 

Berdasarkan Tabel 4.11 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.  
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Peneliti berpendapat indikator ini dipilih karena karyawan PT. Telkom 

memiliki kinerja yang cukup baik dan mampu menjalankan tugas atau tanggung jawab 

dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



  85  Indonesia Banking School 
 

BAB V 

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 
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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. 

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. 
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Lampiran 1 : Kuesioner  

Responden Yth. 

 Saya Nur Ismiyati, saya mahasiswa Indonesia Banking School yang sedang 

melakukan penelitian tugas akhir yang berjudul “Pengaruh Motivasi Kerja, 

Kepuasan Kerja, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Studi 

Pada Karyawan PT.Telkom Jakarta Selatan” Saya mohon kesediaan bapak/ibu 

untuk berpartisipasi dengan menjawab sejumlah pertanyaan yang disajikan dalam 

kuesioner ini. Atas perhatiaan dan partisipasinya saya ucapkan banyak terimakasih.  

Berikan tanda (√) pada salah satu jawaban. 

i.  Pertanyaan Filter 

1. Apakah anda karyawan  

tetap yang telah   :  (   ) Ya (Lanjut Pertanyaan)  (   ) Tidak 

melewati masa percobaan 

ii. Identitas Responden 

1. Usia    :  (    )  25 – 34 Tahun 

   (    )  35 – 44 Tahun 

   (    )   ≥ 45 Tahun 

2. Jenis Kelamin   :  (    )  Laki-Laki (    ) Perempuan 

3. Lama Bekerja    :  (    )  2 – 10  Tahun 

   (    )  11 – 20  Tahun 

   (    )   ≥ 20 Tahun 

4. Pendidikan Terakhir   :  (    ) Pasca Sarjana 

:  (    ) Sarjana 

:  (    ) Diploma        (    ) SMA 
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Petunjuk Pengisian Kuesioner  

Berikut terdapat serangkaian pernyataan yang berisi 18 pernyataan. Berikan salah 

satu jawaban yang sesuai dengan perasaan dan pemahaman anda. pilih salah satu 

jawaban yang tersedia dengan memberikan tanda (√). Penilaian yang semakin ke 

kanan menandakan sangat setuju (SS) sedangkan penilaian yang semakin ke kiri 

menandakan sangat tidak setuju (STS). 

No Pernyataan 
STS   SS 

1 2 3 4 5 6 

1 
Pekerjaan itu sendiri menarik dan 

menantang.             

2 
Saya diberikan tanggung jawab 

untuk dijalankan.             

3 
Kemajuan saya saat ini (promosi) 

di tempat kerja memuaskan.             

4 

Peningkatan keterampilan pribadi 

(keterampilan yang diperoleh 

melalui pelatihan dan 

pengembangan) pada pekerjaan 

saat ini memuaskan.             

5 
Saya sangat nyaman dalam 

pekerjaan saya.             

6 
Saya merasa cukup puas dengan 

pekerjaan saat ini.             

7 

Saya puas dengan pengakuan, 

sehingga saya bisa bekerja lebih 

baik.             

8 
Saya puas adanya peluang untuk 

promosi.             

9 
Kebersihan di kantor kerja saya 

baik.             
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STS   SS 

1 2 3 4 5 6 

10 
Penerangan dan pencahayaan di 

kantor saya sudah memadai.             

11 
Sirkulasi udara di kantor saya 

baik.             

12 

Kelengkapan dan pengaturan 

fasilitas peralatan kerja untuk 

baik.             

13 
Tingkat kebisingan di kantor saya 

cukup rendah.             

14 
Tingkat keamanan di lingkungan 

kerja kantor saya baik.             

15 
Hubungan saya antar karyawan 

dan yang lainnya baik.             

16 
Saya memiliki kinerja tinggi 

dalam organisasi saat ini.             

17 

Saya berkontribusi banyak untuk 

organisasi saya saat ini dalam hal 

kinerja pekerjaan.             

18 
Kinerja saya dalam pekerjaan 

saya saat ini sangat bagus.             
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Lampiran 2 : Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Motivasi Kerja (Sebelum pemotongan) 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .742 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 75.681 

df 15 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 

 MK1 MK2 MK3 MK4 MK5 MK6 

Anti-image Covariance MK1 .786 .073 .163 -.156 .044 -.127 

MK2 .073 .683 .172 .006 -.035 -.210 

MK3 .163 .172 .412 -.106 -.060 -.153 

MK4 -.156 .006 -.106 .374 -.156 -.033 

MK5 .044 -.035 -.060 -.156 .349 -.102 

MK6 -.127 -.210 -.153 -.033 -.102 .294 

Anti-image Correlation MK1 .518a .100 .286 -.288 .084 -.265 

MK2 .100 .546a .324 .012 -.071 -.468 

MK3 .286 .324 .718a -.271 -.159 -.439 

MK4 -.288 .012 -.271 .812a -.433 -.099 

MK5 .084 -.071 -.159 -.433 .831a -.317 

MK6 -.265 -.468 -.439 -.099 -.317 .741a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrixa 

 

Component 

1 2 

MK1 .376 .660 

MK2 .455 .554 

MK3 .769 -.484 

MK4 .861 -.083 

MK5 .879 -.137 

MK6 .899 .071 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 
 

Motivasi Kerja (Sesudah pemotongan) 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .833 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 61.158 

df 6 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 

 MK3 MK4 MK5 MK6 

Anti-image Covariance MK3 .496 -.103 -.074 -.133 

MK4 -.103 .408 -.162 -.078 

MK5 -.074 -.162 .354 -.147 

MK6 -.133 -.078 -.147 .402 

Anti-image Correlation MK3 .875a -.230 -.176 -.297 

MK4 -.230 .833a -.426 -.192 

MK5 -.176 -.426 .800a -.389 

MK6 -.297 -.192 -.389 .833a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrixa 

 

Component 

1 

MK3 .832 

MK4 .869 

MK5 .892 

MK6 .875 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
 

Kepuasan Kerja  

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .726 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 23.354 

df 6 

Sig. .001 

 

 

Anti-image Matrices 

 KEP1 KEP2 KEP3 KEP4 

Anti-image Covariance KEP1 .739 -.113 -.162 -.154 

KEP2 -.113 .696 -.010 -.266 

KEP3 -.162 -.010 .754 -.202 

KEP4 -.154 -.266 -.202 .580 

Anti-image Correlation KEP1 .790a -.157 -.217 -.236 

KEP2 -.157 .712a -.013 -.419 

KEP3 -.217 -.013 .753a -.305 

KEP4 -.236 -.419 -.305 .681a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrixa 

 

Component 

1 

KEP1 .730 

KEP2 .729 

KEP3 .694 

KEP4 .833 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
 

Lingkungan Kerja  

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .941 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 391.444 

df 21 

Sig. .000 
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Anti-image Matrices 

 LK1 LK2 LK3 LK4 LK5 LK6 LK7 

Anti-image 

Covariance 

LK1 .078 -.028 .003 -.008 -.005 -.019 .015 

LK2 -.028 .045 -.012 -.011 -.015 .004 -.010 

LK3 .003 -.012 .071 -.022 -.008 -.012 .001 

LK4 -.008 -.011 -.022 .053 .003 -.005 -.024 

LK5 -.005 -.015 -.008 .003 .068 -.023 -.010 

LK6 -.019 .004 -.012 -.005 -.023 .056 -.020 

LK7 .015 -.010 .001 -.024 -.010 -.020 .079 

Anti-image 

Correlation 

LK1 .933a -.478 .038 -.117 -.075 -.290 .189 

LK2 -.478 .925a -.213 -.227 -.273 .087 -.161 

LK3 .038 -.213 .958a -.362 -.112 -.198 .009 

LK4 -.117 -.227 -.362 .940a .048 -.086 -.368 

LK5 -.075 -.273 -.112 .048 .955a -.366 -.130 

LK6 -.290 .087 -.198 -.086 -.366 .935a -.307 

LK7 .189 -.161 .009 -.368 -.130 -.307 .943a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

LK1 .962 

LK2 .981 

LK3 .971 

LK4 .978 

LK5 .972 

LK6 .977 

LK7 .964 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Kinerja Karyawan 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .663 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 27.530 

df 3 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 

 KK1 KK2 KK3 

Anti-image Covariance KK1 .552 -.278 -.059 

KK2 -.278 .455 -.233 

KK3 -.059 -.233 .651 

Anti-image Correlation KK1 .669a -.556 -.099 

KK2 -.556 .614a -.429 

KK3 -.099 -.429 .737a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

KK1 .838 

KK2 .898 

KK3 .793 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 3 : Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

1. Motivasi Kerja 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.889 4 

 

2. Kepuasan Kerja 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.735 4 

 

3. Lingkungan Kerja 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.988 7 

 

4. Kinerja Karyawan 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.797 3 
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Lampiran 4 : Path Diagram Measurement Model Fit 
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Lampiran 5 : Path Diagram Overall Structural Model Fit 
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Lampiran 6 : Model Fit Summary (Overall Model Fit) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 171 

Number of distinct parameters to be estimated: 39 

Degrees of freedom (171 - 39): 132 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 321.586 

Degrees of freedom = 132 

Probability level = .000 

 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 39 321.586 132 .000 2.436 

Saturated model 171 .000 0   

Independence model 18 2142.187 153 .000 14.001 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .850 .826 .906 .890 .905 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .097 .083 .110 .000 

Independence model .292 .281 .303 .000 
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Lampiran 7 : Estimates – Regression Weights (Measurement Model) 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

MK6 <--- MK .891 

MK5 <--- MK .735 

MK4 <--- MK .892 

MK3 <--- MK .747 

KEP4 <--- KEP .737 

KEP3 <--- KEP .726 

KEP2 <--- KEP .656 

KEP1 <--- KEP .769 

LK7 <--- LK .852 

LK6 <--- LK .854 

LK5 <--- LK .881 

LK4 <--- LK .876 

LK3 <--- LK .857 

LK2 <--- LK .925 

LK1 <--- LK .791 

KK3 <--- KK .605 

KK2 <--- KK .873 

KK1 <--- KK .831 
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Lampiran 8 : Regression Weights 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

KK <--- MK .234 .052 4.510 ***  

KK <--- KEP .251 .089 2.811 .005  

KK <--- LK .412 .073 5.623 ***  

MK6 <--- MK 1.000     

MK5 <--- MK .628 .057 11.042 ***  

MK4 <--- MK 1.009 .069 14.724 ***  

MK3 <--- MK .654 .060 10.939 ***  

KEP4 <--- KEP 1.000     

KEP3 <--- KEP .917 .119 7.722 ***  

KEP2 <--- KEP .858 .121 7.113 ***  

KEP1 <--- KEP .894 .109 8.231 ***  

LK7 <--- LK 1.000     

LK6 <--- LK .872 .063 13.893 ***  

LK5 <--- LK .911 .062 14.676 ***  

LK4 <--- LK .878 .060 14.581 ***  

LK3 <--- LK .807 .058 13.983 ***  

LK2 <--- LK .911 .056 16.212 ***  

LK1 <--- LK .720 .059 12.226 ***  

KK1 <--- KK 1.000     

KK2 <--- KK 1.077 .113 9.503 ***  

KK3 <--- KK .750 .109 6.874 ***  
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Curriculum Vitae 

 

 

Full Name  : Nur Ismiyati 

Sex   : Female     

Place, Date of Birth : Jakarta 20 December 1995 

Nasionality  : Indonesia 

Relegion  : Islam 

Address  : Perum. Pondok Kacang Prima Blok.G6 No.08 RT.07, Tangsel 

Marital Status  : Single 

Phone   : 082213748102 

Email   : nurismiyati45@gmail.com 

GPA   : 3.14 

 

Honest, diligent, discipline, good willingness to learn, able to work in groups and 

hard worker 

 

Formal Educations 

2013 – 2018  SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA BANKING 

SCHOOL, Major Human Resource  

2010 – 2013 SMAN 3, TANGERANG 

2007 – 2010  SMPN 3, TANGERANG 

2001 – 2007  SDN PONDOK AREN 01, TANGERANG SELATAN 

Non Formal Educations 

2013  English for Business and Banking, GMU 

2013  Basic Activist Training Progam (BATPRO), STIE Indonesia Banking School  

PERSONAL DETAILS 

PERSONAL INFORMATION 

EDUCATION BACKGROUND 
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2013  Pendidikan dan Pembentukan Mental, Fisik dan Disiplin (Rindam Jaya) 

2015  Mini Bank Simulation Training 

2016  Effective Selling Skill, Analisis Kredit, Basic Treasury, Trade Financing 

(STIE Indonesia Banking School) 

 

2013 Volunteer of IBS Supercup 5 

2015 Treasurer of Campus Debate Challenge 

 

2016 Intership Program in Bank Indonesia (KPw Bank Indonesia Balikpapan) 

2016 Intership Program in Bank Rakyat Indonesia ( Kc. Gading Serpong) 

 

1. Computer Literate (MS. Word, MS. Excel, and MS. Power Point) 

2. Internet Literate 

ORGANIZATION EXPERIENCE  

WORKING EXPERIENCE  

SKILL 

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




