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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari tentang lingkungan 
kerja, gaji, motivasi, dan kepuasan kerja. Penelitian ini menganalisis pengaruh 
lingkungan kerja dan gaji terhadap motivasi dan dampaknya terhadap kepuasan 
kerja. Objek penelitian ini adalah Indonesia Tourism Development Corporation 
(Persero). Populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan tetap yang 
bekerja lebih dari satu tahun yaitu sebanyak 117 orang, maka sampel dalam 
penelitian ini berjumlah 91 responden di Indonesia Tourism Development 
Corporation (Persero). Peneliti menggunakan metode kuesioner untuk 
mengumpulkan informasi dari responden. Data dianalisis dengan menggunakan 
Partial Least Square (PLS) dengan Smart PLS 3.0 software. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa lingkungan kerja dan gaji berpengaruh secara signifikan 
terhadap motivasi dan motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 
kerja. 

Kata kunci : Lingkungan kerja, gaji, motivasi dan kepuasan kerja. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to study about work environment, salary, 
motivation, and job satisfaction. This study is to analyzes the influence of work 
environment and salary on motivation and the effect of job satisfaction. The object 
of this research is Indonesia Tourism Development Corporation (Persero). The 
population in this study we’re all permanent employee that has been working 
more than one year that consist of 117 people, the total of the respondents are 91 
in Indonesia Tourism Development Corporation (Persero). This research use 
questionnaire to collect data from respondents. All data analyzed using Partial 
Least Square (PLS) with Smart PLS 3.0 software. The result of this research 
shows that working environment and salary have significant influences on 
motivation and motivation have significant influence on Job satisfaction. 

Keywords : Work Enviroment, Salary, Motivation, and Job Satisfaction 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan kehidupan masyarakat di dunia semakin pesat dan isu 

globalisasi menjadi suatu perhatian masyarakat dunia untuk menyikapinya. Dalam 

menghadapi tantangan globalisasi, diperlukan upaya untuk meningkatkan 

keunggulan kompetitif suatu negara, salah satu cara untuk meningkatkan 

keunggulan kompetitif tersebut ialah dengan cara meningkatkan sumber daya 

manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi, sehat jasmani & rohani dan 

menguasai teknologi & informasi. Penguatan kualitas sumber daya manusia 

tersebut diperlukan baik pada organisasi/lembaga publik, swasta dan lainnya. 

Banyaknya jenis-jenis badan usaha yang ada di Indonesia, diantaranya 

adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta dan Badan Usaha 

Kooperatif. Adapun pengertian Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Undang-

Undang Dasar No. 19 Tahun 2003 yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian 

besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang 

berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam (Mohanty, 2013) 

ditambahkan pernyataan bahwa Badan Usaha Milik Negara ialah tidak hanya 

sebagai organisasi laba atau profit, namun organisasi tersebut juga dapat 

menghasilkan lapangan kerja yang besar. 

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, jumlah BUMN yang cukup 

banyak di Indonesia memang menghasilkan lapangan kerja besar untuk sumber 
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daya manusia yang ada di Indonesia, berikut data yang tertulis dari 

http://bumn.go.id/: 

Tabel 1.1 Jumlah BUMN di Indonesia 

Sumber : http://bumn.go.id/, data diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya jumlah BUMN yang ada di Indonesia, pada 

tahun 2015 terdapat 118 BUMN yang tersebar hampir di semua sektor usaha. 

Dalam semua sektor dibutuhkan adanya sumber daya manusia guna mendukung 

keberhasilan tujuan dari organisasi. Sumber daya manusia yang ada pada BUMN 

tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, terlihat dari data di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 
Listed/Public SOEs 18 18 20 20 20 
Non Listed SOEs 109 108 105 85 84 
Special Purpose Entity (Perum) 14 14 14 14 14 
Total Number of SOEs 141 140 139 119 118 
Enterprises with minority govt 
ownership 18 13 12 24 24 
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Gambar 1.1 Jumlah SDM Pada BUMN di Indonesia 

 

Sumber: http://bumn.go.id/, data diolah 

Dalam berita http://bumn.go.id/ ditambahkan data pada tahun 2015 terjadi 

peningkatan sumber daya manusia menjadi 856.877 orang, lalu diperkirakan pada 

tahun 2016 terjadi kenaikan sumber daya manusia sebesar 17% menjadi 861.770 

orang. Kenaikan jumlah SDM tersebut terjadi karena BUMN mengadakan 

banyaknya recruitment pada beberapa sektor (http://bumn.go.id/berita). 

Peningkatan sumber daya manusia yang terjadi pada BUMN setiap tahunnya 

merupakan suatu hal yang penting bagi perekonomian suatu negara, karena 

sumber daya manusia merupakan aset terpenting dalam suatu organisasi dan 

memiliki peran untuk dapat memajukan pembangunan nasional suatu negara. 

Salah satu cara mempertahankan sumber daya manusia ialah dengan melihat hal-

hal yang mempengaruhi kepuasan kerja dari karyawan tersebut, karena kepuasan 

sangat berpengaruh penting terhadap tujuan organisasi, apabila mereka puas 
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dengan pekerjaannya maka mereka akan melakukan yang terbaik untuk 

pekerjaannya. 

 Kepuasan kerja dapat tercipta karena di dasari oleh sebuah motivasi dari 

seseorang. Pernyataan tersebut didukung oleh teori motivasi dari Herzberg bahwa 

variabel gaji dan lingkungan kerja termasuk dalam higiene faktor, yang 

merupakan sekelompok motivator menyebabkan tingkat kepuasan kerja (Mathis 

dan Jackson, 2004). Menurut hasibuan (2016) motivasi merupakan pemberian 

daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau 

bekerja sama, bekerja efektif dan teritegrasi dengan segala daya upayanya untuk 

mencapai suatu kepuasan. Menurut Wursanto (Handaru et al, 2013) lingkungan 

kerja merupakan variabel yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap 

motivasi kerja karyawan. Dalam penelitiannya (Jain & Kaur, 2014) 

mengemukakan bahwa lingkungan kerja dapat menyambungkan hubungan sosial 

di tempat kerja dan dapat menjaga hubungan antara rekan kerja, atasan dan 

organisasi. Selain itu lingkungan kerja yang kondusif akan mendorong dan 

meningkatkan gairah kerja karyawan sehingga kepuasan kerja karyawan dapat 

diperoleh (Handaru et al, 2013). 

Hal terkait lainnya dengan motivasi ialah gaji. Berpendapat gaji 

merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai 

konsekuensi dari statusnya sebagai seorang karyawan yang memberikan 

konstribusi dalam mencapai tujuan perusahaan. Dessler dalam Umar (2012) 

menegaskan bahwa uang adalah faktor utama yang menggerakkan motivasi 

seseorang untuk berprestasi. Igalens & Roussell dalam Umar (2012) 
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mengemukakan hasil dari penelitian bahwa gaji mempunyai hubungan yang 

signifikan dengan motivasi dan kepuasan. 

Menurut (Noursina & Bagheri, 2013) definisi dari motivasi adalah 

pikiran/perasaan positif dalam diri seseorang pada pekerjaan mereka, ketika 

seseorang telah merasakan kepuasan kerja, itu berarti bahwa dia menyukai 

pekerjaannya dan memiliki sikap positif untuk pekerjaannya dan menganggap 

pekerjaan sebagai sesuatu yang berharga. (Bhatti, et al. 2011) menyatakan bahwa 

karyawan yang mempunyai motivasi tinggi akan merasa senang dan bersedia 

untuk bekerja pada organisasi. Motivasi yang kuat merupakan suatu dorongan 

dalam diri pegawai untuk mengerjakan suatu tugas dengan sebaik-baiknya guna 

mencapai tujuan kepuasan pegawai (Anggraeni, 2011). 

Imran et al. (2014) menyatakan bahwa kepuasan kerja menggambarkan 

bagaimana seseorang senang dengan pekerjaannya. (Olasupo, 2011) 

mengemukakan bahwa kepuasan kerja ialah sebuah hasil atau tanda yang 

membahagiakan secara emosional dari penilaian dalam pengalaman kerja 

seseorang, kepuasan tersebut tergantung terhadap sudut pandang dan penilaian 

setiap individu terhadap pekerjaannya, dan pandangan ini dipengaruhi oleh 

keadaan sekitar seseorang yang berbeda-beda seperti kebutuhan, penilaian, dan 

pengalaman, oleh karena itu orang-orang akan menilai pekerjaan mereka atas 

dasar faktor-faktor yang mereka anggap penting.  

Pada beberapa penelitian, di temukan bahwa masing-masing faktor 

penentu atau variabel memiliki pengaruh yang berbeda pada kepuasan kerja. 

Penelitian Atmojo (2012) membuktikan bahwa motivasi karyawan secara positif 
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signifikan berpengaruh pada kinerja dan kinerja karyawan memiliki dampak yang 

positif signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Objek penelitian ini 

dilakukan pada salah satu BUMN yang ada di Indonesia pada sektor jasa 

keuangan dan asuransi. Hasil yang berbeda dari penelitian (Thanos et al., 2015) 

Kepuasan kerja tidak memiliki efek yang signifikan secara parsial terhadap 

loyalitas karyawan, sedangkan motivasi karyawan memiliki efek yang signifikan 

secara parsial terhadap loyalitas karyawan. Objek penelitian ini dilakukan di 

Manado pada BUMN di sektor industri pengolahan.  Berbeda dari (Cahyono, 

2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional 

secara signifikan mempengaruhi kepuasan kerja dan kepuasan kerja secara 

signifikan mempengaruhi kinerja karyawan. Objek penelitian ini dilakukan 

peneliti pada salah satu sektor BUMN di Indonesia yaitu pada sektor pengadaan 

gas, uap dan udara dingin. 

Sampai saat ini kebanyakan penelitian mengenai kepuasan kerja dilakukan 

pada organisasi bisnis yang berorientasi pada profit, seperti yang dilakukan oleh 

(Olasupo, 2011) dalam penelitiannya objek yang dilakukan pada perusahaan 

manufaktur di Nigeria. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh (Oktaviane, 

2013) objek penelitian dilakukan pada perusahaan yang menyediakan dan 

menyalurkan tenaga kerja di Sumatera Barat, Indonesia. Dalam penelitian ini 

peneliti tertarik untuk meneliti salah satu sektor yang ada di BUMN. 

Dari banyaknya BUMN yang ada di Indonesia, Indonesia Tourism 

Development Corporation (Persero) yang merupakan salah satu BUMN yang 

bergerak pada bidang pengembang dan pengelola pariwisata menjadi perhatian 
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peneliti. Menurut informasi yang peneliti dapatkan bahwa BUMN ini sedang 

melakukan reinventing. Terdapat salah satu visi dan misi perusahan tersebut ialah 

mendukung bidang sumber daya manusia, dengan peningkatan produktivitas, 

kepuasan, inovasi dan efisiensi karyawan.   Berikut terdapat data jumlah pegawai 

berdasarkan masa kerja pada Indonesia Tourism Development Corporation 

(Persero), yaitu sebagai berikut: 

Gambar 1.2 Jumlah Pegawai ITDC Berdasarkan  

Masa Kerja 2013-2014 

 
Sumber: http://www.itdc.co.id/, diolah 
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Lanjutan Gambar 1.2 Jumlah Pegawai ITDC Berdasarkan  

Masa Kerja 2013-2014 

 

Sumber: http://www.itdc.co.id/, diolah 

Menurut data yang tertera tersebut, dapat dilihat bahwa pegawai terbanyak pada 

kelompok masa kerja 0-5 tahun sebesar 64 orang. Hal tersebut disebabkan 

banyaknya pegawai yang pensiun dalam 2 tahun terakhir, sehingga diadakan 

perekrutan pegawai baru untuk mengisi kekosongan formasi sesuai kebutuhan 

masing-masing bagian dan untuk kebutuhan pengembangan perusahaan. 

Kemudian employee turnover pada perusahaan ini berjumlah 0 atau tidak ada 

pegawai yang resign untuk bekerja ke perusahaan lain. Menurut berita yang 

tertulis pada (http://www.itdc.co.id/) hal tersebut menunjukkan perusahaan 

memiliki lingkungan kerja yang nyaman dengan tingkat kompensansi yang 

memadai. 

Sesuai dengan visi dan misi perusahaan untuk mendukung bidang sumber 

daya manusia, berikut beberapa hal yang dilakukan perusahaan untuk menunjang 
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1. Penghargaan karyawan, yaitu setiap tahun ITDC memberikan 

penghargaan kepada karyawan yang telah memasuki masa kerja 

15, 25, 35 tahun berupa cincin emas seberat 10 gram. Penghargaan 

tersebut sebagai bentuk apresiasi loyalitas pegawai terhadap 

perusahaan. 

2. Program pensiun, adanya dua program pensiun yang ada di ITDC, 

yaitu program pensiun manfaat pasti dengan peserta pegawai yang 

diangkat sebagai pegawai tetap sebelum tahun 2005 dan program 

pensiun iuran pasif untuk pegawai tetap lainnya. 

3. Program pelayanan kesehatan, yaitu diberikannya fasilitas 

tanggungan kesehatan bagi pegawai dan keluarga inti, program ini 

diberikan ke pegawai sebagai bentuk rasa aman dan nyaman bagi 

pegawai. 

4. Aktivitas iman, budaya & olahraga (IBO), yaitu merupakan 

fasilitas yang diberikan perusahaan kepada seluruh pegawai, 

dalam kegiatan keagamaan, yaitu ibadah haji untuk umat muslim, 

ziarah ke jerussalem bagi umat kristen dan tirtayatra ke India bagi 

umat hindu dan budha. Sedangkan kegiatan olahraganya 

sepertinya senam, futsal dan tenis. 
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Berdasarkan dari semua uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang pengaruh motivasi, lingkungan kerja dan gaji terhadap 

kepuasan kerja pegawai pada Indonesia Tourism Development Corporation 

(Persero). Maka dapat di ambil penelitian berjudul:  

“PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN GAJI  TERHADAP 

MOTIVASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPUASAN KERJA PADA 

PEGAWAI INDONESIA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION 

(PERSERO)” 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Metode penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, pengambilan data 

dilakukan melalui kuesioner. Berdasarkan itu maka penelitian ini memiliki ruang 

lingkup sebagai berikut:  

1. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah lingkungan kerja, gaji, dan 

motivasi kerja. Menurut hasibuan (2016) motivasi merupakan pemberian 

daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar 

mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan teritegrasi dengan segala 

daya upayanya untuk mencapai suatu kepuasan. Didukung oleh teori 

motivasi dari Herzberg bahwa variabel gaji dan lingkungan kerja termasuk 

dalam higiene faktor, yang merupakan sekelompok motivator 

menyebabkan tingkat kepuasan kerja (Mathis dan Jackson, 2004). Dessler 

dalam Umar (2012) menegaskan gaji merupakan balas jasa dalam bentuk 

uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai 

seorang karyawan yang memberikan konstribusi dalam mencapai tujuan 
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perusahaan, Dessler juga menegaskan bahwa uang adalah faktor utama 

yang menggerakkan motivasi seseorang untuk berprestasi. Menurut 

Wursanto (Handaru et al, 2013) lingkungan kerja merupakan variabel 

yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap motivasi kerja karyawan. 

Dalam penelitiannya (Jain & Kaur, 2014) mengemukakan bahwa 

lingkungan kerja dapat menyambungkan hubungan sosial di tempat kerja 

dan dapat menjaga hubungan antara rekan kerja, atasan dan organisasi. 

Selain itu lingkungan kerja yang kondusif akan mendorong dan 

meningkatkan gairah kerja karyawan sehingga kepuasan kerja karyawan 

dapat diperoleh (Handaru et al, 2013). 

2. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah kepuasan kerja. Menurut 

Rainey (Liu & Tang, 2011) kepuasan kerja merupakan  keadaan emosi 

yang positif dan menyenangkan dari dalam diri seseorang yang dihasilkan 

dari pekerjaannya atau pengalaman kerja yang didapatkan. Kepuasan kerja 

pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat individual. Setiap individu 

memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai 

yang berlaku pada dirinya. Makin tinggi penilaian terhadap kegiatan 

dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka makin tinggi 

kepuasannya terhadap kegiatan tersebut (Rivai et al, 2014). Hasibuan 

(2016) berpendapat untuk mencapai suatu kepuasan, motivasi merupakan 

daya penggerak yang menciptakan kegairan kerja agar seseorang mau 

bekerja sama, bekerja efektif dan teritegrasi dengan segala daya upaya 

sehingga kepuasan tersebut dapat tercapai. 
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3. Objek penelitian ini adalah karyawan tetap Indonesia Tourism 

Development Corporation (Persero) yang telah bekerja kurang lebih 

selama satu tahun, dari sisi pengalaman kerja pegawai yang sudah bekerja 

selama satu tahun sudah mendapatkan persepsi tentang lingkungan kerja 

dan gaji yang sudah diterima. 

1.3  Rumusan Permasalahan 

1. Apakah lingkungan kerja memiliki pengaruh positif terhadap motivasi 

pegawai Indonesia Tourism Development Corporation (Persero)? 

2. Apakah gaji memiliki pengaruh positif terhadap motivasi pegawai 

Indonesia Tourism Development Corporation (Persero)? 

3. Apakah motivasi memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

pegawai Indonesia Tourism Development Corporation (Persero)? 

1.4 Maksud dan tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel lingkungan kerja 

memiliki pengaruh positif terhadap motivasi pegawai Indonesia 

Tourism Development Corporation (Persero) 

2. Untuk mengetahui dan menganalis bahwa variabel gaji memiliki 

pengaruh positif terhadap motivasi pada pegawai Indonesia Tourism 

Development Corporation (Persero). 

3. Untuk mengetahui dan menganalis bahwa variabel motivasi memiliki 

pengaruh positif terhadap kepuasan kerja pegawai Indonesia Tourism 

Development Corporation (Persero). 
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1.5 Manfaat Penelitian 

A. Manfaat praktis :  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan saran atau masukan 

kepada Indonesia Tourism Development Corporation (Persero) guna 

memberikan informasi meninjau kembali terhadap manajemen sumber 

daya manusia kaitannya mengenai Motivasi, Lingkungan kerja, Gaji dan 

Kepuasan kerja pegawai. 

B. Manfaat teoristis :  

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan atau 

pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen sumber daya manusia.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Pembahasan dalam skripsi ini akan disajikan dalam 5 (lima) bab yang 

berurutan sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian tentang 

pengaruh variabel motivasi, lingkungan kerja, gaji terhadap 

kepuasan kerja pegawai di Indonesia Tourism Development 

Corporation (Persero), rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan. 

    BAB II:     TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan bagian yang berisi tentang  landasan teori yang 

digunakan sebagai dasar acuan teori bagi penelitian antara lain 
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penjelasan dari masing-masing variabel motivasi, lingkungan kerja, 

gaji dan kepuasan kerja, kemudian terdapat penelitian terdahulu, 

kerangka penelitian, serta hipotesis. 

      BAB III:   METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang obyek penelitian, metode 

pengumpulan data, variabel penelitian, hipotesis penelitian, 

pengujian hipotesis dan metode analisis penelitian. 

      BAB IV:   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mendeskripsikan obyek penelitian yaitu Indonesia 

Tourism Development Corporation (Persero) serta membahas 

masalah dan hasil dari analisis pengaruh motivasi, lingkungan 

kerja dan gaji terhadap kepuasan kerja. 

      BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan atau rekomendasi tindakan yang perlu 

dilakukan oleh Indonesia Tourism Development Corporation 

(Persero) untuk kemajuan lebih lanjut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Sumber daya manusia 

 Definisi sumber daya manusia menurut buku Faustino Cardoso Gomes, 

(Tiffani, 2013) adalah salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, 

meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Sedangkan menurut Nawawi 

(Gaol, 2014) sumber daya manusia adalah orang yang bekerja dan berfungsi 

sebagai aset organisasi/perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya (kuantitatif), 

sumber daya manusia juga berpotensi menjadi motor penggerak organisasi. 

2.1.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia  

Mondy (2008) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia 

adalah pemanfaatan sejumlah individu untuk mencapai tujuan-tujuan 

organisasi. Rivai et al (2014) dalam bukunya menjelaskan definisi 

manajeman sumber daya manusia adalah salah satu bidang dari 

manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Sedangkan Hasibuan 

(2016) berpendapat dalam bukunya definisi sumber daya manusia adalah 

ilmu dan seni mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan 

efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan 

masyarakat. 

2.1.1.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia menurut 

Dessler (2013), fungsi tersebut ialah sebagai berikut: 
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a. Perencanaan 

Menetapkan tujuan dan standar, mengembangkan peraturan dan prosedur 

serta mengembangkan rencana dan peramalan.  

b. Mengorganisir 

Memberikan setiap bawahan tugas tugas tertentu, mendirikan departemen-

departemen, mendelegasikan wewenang untuk bawahan, membangun 

saluran otoritas dan komunikasi setiap karyawan serta koordinasi kerja 

bawahan.  

c. Susunan Kepegawaian 

Menentukan  jenis orang-orang yang harus disewa atau dipekerjakan, 

merekrut calon karyawan yang dibutuhkan perusahaan, menyeleksi 

karyawan yang berkompeten, melaksanakan pelatihan dan 

mengembangkan karyawan, menetapkan standar kinerja yang sesuai 

dengan perusahaan, mengevaluasi setiap kinerja karyawan, konseling 

karyawan, kompensasi karyawan.  

d. Memimpin 

Mendapatkan orang lain untuk mendapatkan pekerjaan yang dilakukan, 

mempertahankan semangat, memotivasi bawahan.  

e. Mengendalikan 

Menetapkan standar seperti penjualan kuota, standar kualitas atau produksi 

tingkat; memeriksa untuk melihat bagaimana sebenarnya kinerja 

dibandingkan dengan standar ini,  mengambil tindakan korektif, yang 

diperlukan. 
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2.1.2 BUMN 

 Pengertian Badan Usaha Milik Negara atau yang disebut dengan BUMN 

menurut Undang-Undang Dasar No. 19 Tahun 2003 merupakan badan usaha 

yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 

Pengertian yang serupa dikemukakan oleh Mohanty (2013) bahwa Badan Usaha 

Milik Negara selain sebagai organisasi yang tidak hanya berorientasi pada laba 

atau profit tetapi organisasi tersebut dapat menghasilkan lapangan kerja yang 

besar. 

 2.1.2.1 Maksud dan Tujuan BUMN 

 Berdasarkan yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar No.19 

Tahun 2003 terdapat maksud dan tujuan dari BUMN yaitu sebagi 

berikut: 

a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian 

nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; 

b. Mengejar keuntungan; 

c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan 

barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi 

pemenuhan hajat hidup orang banyak; 

d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat 

dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; 

e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada 

pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. 
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2.1.3 Lingkungan Kerja 

 Lingkungan kerja menurut Nitisemito (Arianto, 2013) adalah segala 

sesuatu yang ada di sekitar pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Sedangkan menurut Jain dan Kaur 

(2014) lingkungan kerja merupakan keterlibatan semua aspek yang dapat 

mempengaruhi fisik dan mental dari seorang karyawan. 

 2.1.3.1 Karakteristik Lingkungan Kerja 

 Menurut Jain dan Kaur (2014) karakteristik lingkungan kerja ada 

empat, diantaranya adalah: 

1. Jelas dan Komunikasi terbuka, pada dasarnya karyawan merasa 

bahwa mereka cocok dalam organisasi. Namun perlu bagi 

karyawan untuk membahas filosofi organisasi, misi dan nilai. 

2. Keseimbangan pekerjaan kehidupan: harus ada keseimbangan 

antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Secara umum memiliki 

rasa keseimbangan akan meningkatkan kepuasan kerja antara 

karyawan. 

3. Kenetralan: karyawan perlu mengidentifikasi bahwa mereka 

sedang tidak memihak dihargai didirikan pada kinerjanya. 

Ketidakberpihakan berarti bahwa konsekuensi dari kinerja yang 

tegas dengan kuantitas dan kualitas kinerja. 

4. Konsistensi: konsistensi berarti prediktabilitas. Bawahan ingin tahu 

bagaimana atasan mereka akan beraksi dalam situasi tertentu. 
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2.1.3.2 Unsur-unsur lingkungan kerja 

 Unsur-unsur yang ada pada lingkungan kerja terbagi dari tiga 

kompenen (Jain dan Kaur, 2014), diantaranya yaitu: 

1. Lingkungan Fisik: faktor yang ada dalam lingkungan fisik 

adalah Ventilasi & suhu, kebisingan, infrastruktur & interior 

dan fasilitas. 

2. Mental Lingkungan: terdapat beberapa faktor dalam mental 

lingkungan, yaitu kelelahan, kebosanan, monoton, sikap & 

perilaku pengawas dan rekan. 

3. Lingkungan Sosial: yaitu menunjukkan kelompok karyawan 

yang sesuai. Dalam sebuah kelompok kerja yang besar, 

karyawan membentuk budaya kelompok kerja pada pribadinya. 

Karyawan mengembangkan pemikiran dalam kelompok itu. 

Standar dan keistimewaan kelompok secara signifikan akan 

membentuk sikap dan perilaku karyawan secara perorangan. 

2.1.3.3 Indikator Lingkungan Kerja 

Adapun beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai 

alat untuk mengukur lingkungan kerja menurut Handaru et al 

(2013)yaitu:   

1. Penerangan yang cukup 

2. Suhu udara dalam ruangan 

3. Ruang gerak untuk bekerja 

4. Keamanan kerja 
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5. Hubungan antar rekan kerja 

6. Kepercayaan antar rekan kerja 

7. Informasi yang diberikan oleh atasan 

8. Ekspektasi atasan terhadap pekerjaan 

2.1.4 Gaji  

 Menurut Gaol (2014) gaji adalah pembayaran yang diberikan perusahaan 

tiap bulan. Ada atau tidaknya prestasi, tetapi akan tetap diberikan/dibayar pada 

setiap bulannya. Sedangkan Rivai et al (2014) mendefinisikan gaji adalah balas 

jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari 

kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga 

dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan. Atau, dapat juga dikatakan 

sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari keanggotaannya dalam sebuah 

perusahaan.  

1.1.4.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Gaji 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat gaji menurut 

Gaol (2014) dalam bukunya adalah seperti diuraikan dibawah ini: 

1. Supply dan demand tenaga kerja 

Walaupun hukum ekonomi tidak bisa ditetapkan secara 

mutlak di dalam masalah tenaga kerja, tetapi tidak bisa 

diingkari bahwa supply dan demand tetap mempengaruhi 

untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi. 
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2. Labor union (organisasi pekerja) 

Ada tidaknya organisasi buruh atau lemah tidaknya 

organisasi buruh tetap ikut mempengaruhi terbentuknya 

tingkat gaji. Bahkan labor union yang kuat dapat terlibat 

langsung dalam manajemen perusahaan dan ikut 

menentukan tingkat gaji yang dibayar. 

3. Ability to pay (kemampuan untuk membayar) 

Realisasi pemberian gaji tergantung pada kemampuan 

membayar dari perusahaan. 

4. Produktivitas 

Gaji sebenarnya merupakan imbalan atas prestasi. Semakin 

tinggi prestasi, seharusnya semakin tinggi gaji yang 

diterima. Prestasi dinyatakan sebagai produktivitas. 

5. Cost of living (biaya hidup) 

Gaji cenderung meningkat di kota-kota besar. Pemerintah 

telah menetapkan peraturan upah minimum untuk suatu 

prestasi yang disesuaikan dengan kekuatan ekonomi suatu 

daerah. 

6. Pemerintah 

Pemerintah biasanya menetapkan tingkat upah minimal 

untuk setiap daerah kerja. 
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1.1.4.2 Tahapan Utama dalam Pemberian Gaji 

Pemberian gaji harus ditetapkan atas asas adil dan layak (Rivai et al,    

2014). Berikut pengertian dari asas adil dan layak menurut Rivai et el 

(2014): 

a. Asas Adil 

Besarnya gaji yang dibayar kepada setiap karyawan harus 

disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko 

pekerjaan, tanggung jawab, jabatan pekerja dan memenuhi 

persyaratan internal konsistensi. Jadi adil bukan berarti 

setiap karyawan menerima gaji yang sama besarnya. 

Dengan asas adil akan terciptanya suasana kerja sama yang 

baik, semangat kerja, disiplin, loyalitas dan stabilisasi 

karyawan akan lebih baik. 

b. Asas Layak dan Wajar 

Gaji yang diterima karyawan dapat memenuhi 

kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur 

layak adalah relatif, penetapan besarnya gaji didasarkan 

atas batas upah minimal pemerintah dan eksternal 

konsistensi yang berlaku.  

1.1.4.3 Indikator Gaji 

Menurut Wang et al (2010) ada beberapa indikator yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk mengukur gaji yaitu: 

1. Gaji yang tinggi 
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2. Penawaran benefit yang diberikan memuaskan 

3. Kenaikan gaji yang memuaskan 

4. Kepuasan terhadap benefit yang ditawarkan 

5. Kenaikan gaji yang wajar 

6. Gaji berdasarkan kemampuan 

7. Kriteria kenaikan gaji 

8. Kesetaraan gaji  

2.1.5 Motivasi 

Dalam buku Mathis dan Jackson (2004) dijelaskan teori motivasi 

menurut Herzberg yang dikenal sebagai Higiene Herzberg, teori ini 

mengasumsikan bahwa sekelompok faktor motivator menyebabkan tingkat 

kepuasan dan motivasi kerja yang tinggi, motivator yang dimaksud Herzberg 

yaitu seperti prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab dan 

kemajuan. Sedangkan  faktor higiene dapat menimbulkan ketidakpuasan kerja, 

faktor-faktor higiene menurut herzberg antara lain adalah hubungan 

antarpersonal, administrasi/kebijakan perusahaan, pengawasan, gaji dan kondisi 

kerja. Implikasi penelitian Herzberg terhadap manajemen dan praktik SDM 

adalah orang mungkin tidak termotivasi untuk bekerja lebih keras walaupun 

manajer mempertimbangkan dan menyampaikan faktor-faktor higiene dengan 

hati-hati untuk menghindari ketidakpuasan karyawan. 

Menurut Tella (Siddique, 2011) definisi motivasi adalah seperti proses 

psikologis yaitu persepsi, sikap dan pembelajaran. Sedangkan Moorhead dan 

Griffin (2013) mendefinisikan motivasi adalah serangkaian kekuatan yang 
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mengakibatkan orang-orang berperilaku dengan cara tertentu. Definisi lain  

dikemukakan oleh Hasibuan (2016) dalam bukunya, motivasi adalah pemberian 

daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau 

bekerja sama, bekerja efektif dan teritegrasi dengan segala daya upayanya untuk 

mencapai kepuasan. Rivai et al (2014) dalam bukunya mendefinisikan motivasi 

adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk 

mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu, kemudian motivasi 

juga dapat diartikan sebagai dorongan individu untuk melakukan tindakan 

karena mereka ingin melakukannya. Apabila individu termotivasi, mereka akan 

membuat pilihan yang positif untuk melakukan sesuatu, karena dapat 

memuaskan keinginan mereka. 

2.1.5.1 Dimensi Motivasi 

Menurut Nawawi (Dhermawan et al., 2012) bentuk motivasi ada dua, 

yaitu  : 

a. Motivasi intrisik  

Motivasi intrinsik adalah pendorong kerja yang bersumber dari dalam 

diri pekerja berupa kesadaran tentang makna pekerjaan yang 

dilaksanakan.  

b. Motivasi ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah pendorong kerja yang bersumber dari luar 

diri pekerja berupa suatu kondisi yang mengharuskan melaksanakan 

pekerjaan secara maksimal. 
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2.1.5.2 Metode Motivasi 

Ada dua metode motivasi menurut Hasibuan (2016), yaitu motivasi 

langsung dan motivasi tidak langsung. 

a. Motivasi langsung, yaitu motivasi (materiil & nonmateriil) yang 

diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk 

memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Contohnya seperti 

memberikan pujian, penghargaan, tunjangan hari raya dan bonus. 

b. Motivasi tidak langsung, yaitu motivasi yang diberikan hanya 

merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang 

gairah kerja/kelancaran tugas, sehingga para karyawan betah dan 

bersemangat melakukan pekerjaannya. Contohnya seperti kursi 

yang empuk, mesin-mesin yang baik, ruangan kerja terang dan 

nyaman, suasana dan lingkungan pekerjaan yang baik, 

penempatan karyawan yang tepat dan lain-lainnya. 

2.1.5.3 Asas-asas Motivasi 

Menurut Hasibuan (2016) dalam bukunya dijelaskan asas-asas 

motivasi ini mencakup asas mengikutsertakan, komunikasi, pengakuan, 

wewenang yang didelegasikan dan perhatian timbal balik. 

1. Asas mengikutsertakan, maksudnya mengajak bawahan untuk 

ikut berpartisipasi dan memberikan kesempatan kepada mereka 

mengajukan ide-ide, rekomendasi dalam proses pengambilan 

keputusan. 

2. Asas komunikasi, maksudnya menginformasikan secara jelas 
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tentang tujuan yang ingin dicapai, cara mengerjakannya dan 

kendala yang dihadapi. 

3. Asas pengakuan, maksudnya memberikan penghargaan dan 

pengakuan yang tepat serta wajar kepada bawahan atas prestasi 

kerja yang dicapainya. 

4. Asas wewenang yang didelegasikan, yaitu mendelegasikan 

sebagian wewenang serta kebebasan karyawan untuk mengambil 

keputusan dan berkreativitas serta melaksanakan tugas-tugas 

atasan atau manajer. 

5. Asas perhatian timbal balik, yaitu memotivasi bawahan dengan 

mengemukakan keinginan atau harapan perusahaan di samping 

berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan 

bawahan dari perusahaan. 

2.1.5.4 Indikator Motivasi 

Menurut Herpen et al (2014) ada beberapa indikator yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk mengukur motivasi yaitu:  

1. Motivasi Ekstrinsik 

a. Motivasi berdasarkan kompensasi yang diberikan 

perusahaan. 

b. Peluang promosi jabatan. 

c. Kepuasan terhadap kompensasi. 

d. Kepuasan terhadap promosi. 

e. Sistem kompensasi yang tegas dan jelas. 
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f. Keantusiasan terhadap tingkat gaji. 

g. Sistem kompensasi yang memotivasi. 

2. Intrinsik Motivasi 

a. Pekerjaan yang memberikan kepuasan 

b. Keseimbangan pekerjaan dengan upaya 

c. Kepuasan terhadap pekerjaan 

d. Semangat untuk berangkat kerja 

e. Keantusiasan terhadap pekerjaan 

f. Merasa betah di kantor 

2.1.6 Kepuasan Kerja 

 Menurut Rainey (Liu & Tang, 2011) kepuasan kerja merupakan  keadaan 

emosi yang positif dan menyenangkan dari dalam diri seseorang yang dihasilkan 

dari pekerjaannya atau pengalaman kerja yang didapatkan. 

Definisi lain dikemukan oleh Rivai et al (2014) kepuasan kerja pada 

dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat individual. Setiap individu memiliki 

tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku 

pada dirinya. Makin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan 

keinginan individu, maka makin tinggi kepuasannya terhadap kegiatan tersebut.  

 Dalam bukunya Kreitner dan Kinicki (2014) berpendapat, kepuasan kerja 

adalah tanggapan afektif atau emosional terhadap pekerjaan seseorang. Dengan 

demikian, kepuasan merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas 

perasaan sikapnya senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. 
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 2.1.6.1 Sebab-Sebab Kepuasan Kerja 

Menurut Kreitner dan Kinicki (2014) dalam bukunya ada lima 

model utama dari kepuasan kerja berfokus pada berbagai penyebab. 

Kelima model tersebut adalah pemenuhan kebutuhan, ketidaksesuaian, 

pencapaian nilai, keadilan dan komponen-komponen disposisi/genetis. 

Berikut penjelasan dari kelima model tersebut. 

1. Pemenuhan kebutuhan 

Model ini menyatakan bahwa kepuasan ditentukan oleh 

tingkatan di mana karakteristik sebuah pekerjaan 

memungkinkan seseorang memenuhi kebutuhannya. 

Contohnya adalah gaji, tunjangan, keamanan pekerjaan 

dan keseimbangan pekerjaan, semuanya berhubungan 

secara langsung dengan kemampuan pegawai untuk 

memenuhi kebutuhan dasar. 

2. Ketidaksesuaian 

Model ini menyatakan bahwa kepuasan adalah hasil dari 

ekspektasi yang terpenuhi. Ekspektasi yang terpenuhi 

menunjukkan perbedaan antara apa yang ingin diterima 

seseorang dari suatu pekerjaan, seperti gaji yang sesuai, 

kesempatan mendapatkan promosi dan apa yang 

sebenarnya dia terima. 
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3. Pencapaian nilai 

Pemikiran yang mendasari pencapaian nilai adalah bahwa 

kepuasan merupakan hasil dari persepsi bahwa sebuah 

pekerjaan memungkinkan adanya pemenuhan terhadap 

nilai-nilai kerja yang penting bagi seseorang. Misalnya 

seperti penghargaan-penghargaan serta pengakuan lainnya 

untuk menguatkan nilai-nilai pegawai. 

4. Keadilan  

Dalam model ini, kepuasan adalah sebuah fungsi dari 

seberapa adil pegawai diperlakukan di tempat kerja. Para 

manajer didorong untuk mengawasi persepsi keadilan 

pegawai dan untuk berinteraksi dengan pegawai dalam 

cara yang membuat mereka merasa diperlukan cukup 

pantas. 

5. Komponen-komponen disposisi/genetis 

Model disposisi/genetis didasarkan pada kepercayaan 

bahwa kepuasan kerja sebagian adalah fungsi dari sifat 

pribadi dan faktor genetis. Model ini menyatakan bahwa 

perbedaan individu yang stabil sama pentingnya dalam 

menjelaskan kepuasan kerja dengan karakteristik 

lingkungan kerja. 
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 2.1.6.2 Indikator Kepuasan Kerja 

Menurut Liu & Tang (2011) ada beberapa indikator yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk mengukur kepuasan kerja yaitu:   

a. Keantusiasan dalam pekerjaan 

b. Kepuasan dalam pekerjaan 

c. Rasa senang yang ditimbulkan dari pekerjaan  

2.2 Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan acuan jurnal yang menguatkan 

penelitian ini. Penjabaran penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel 2.1 

sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Penelitian Terhdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

1. Herpen et al 
(2014) 

The Effects of 
Performance 
Measurement 
and 
Compensation 
on motivation  

Compensati
on, 
promotion, 
intrinsic 
motivation, 
extrinsic 
motivation. 

 
Penelitian ini 
menunjukkan 
bahwa adanya 
hubungan positif 
antara kompensasi 
dan motivasi 
ekstrinsik, tetapi 
motivasi intrinsik 
tidak berpengaruh 
pada kompensasi 
tetapi motivasi 
intrinsik 
dipengaruhi oleh 
peluang promosi. 
Penelitian ini 
dilakukan di 
Belanda. 

Sumber: Diolah penulis, 2016 

Pengaruh lingkungan..., Dewanti Pratiwi, Ma.-IBS, 2016



31 
 

 
Indonesia Banking School 

Tabel 2.1 Penelitian Terhdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

2. Zheng et al 
(2014) 

Pay satisfaction 
of employee: A 
Case study of a 

state-owned 
science institute 

in China 

Pay 
satisfaction 

 
Hasil dari 
penelitian ini 
menunjukkan 
bahwa kepuasan 
gaji meningkat 
secara signifikan 
setelah sistem gaji 
dirubah dan adanya 
empat dimensi 
yaitu equity,  
namely individual, 
prosedur internal, 
dan prosedur 
eksternal, 
keempatnya 
memiliki dampak 
positif terhadap 
tingkat kepuasan 
gaji para staff. 

3. Islam & 
Zaman (2013) 

Job satisfaction 
& Bankers 
turnover : A 
case study 
Bangladesh 
commerce bank 
limited 

Motivation, 
Job 
security, 
Job 
satisfaction 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
adanya hubungan 
yang signifikan 
antara motivasi 
dengan kepuasan 
kerja, dan adanya 
hubungan yang 
signifikan antara 
job security dengan 
kepuasan kerja 

Sumber: Diolah penulis, 2016 
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Tabel 2.1 Penelitian Terhdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

 

4. Atmojo (2012) 

Transformation
al leadership in 
the efforts of 
Increasing 
motivation, 
performance, 
and job 
satisfactions 

Transformat
ional 
leadership, 
motivation, 
performanc
e, job 
satisfaction 

 
Penelitian ini 
menunjukkan 
bahwa motivasi 
karyawan secara 
positif signifikan 
berpengaruh pada 
kinerja, dan kinerja 
karyawan memiliki 
dampak positif 
signifikan terhadap 
kepuasan kerja 
karyawan. Objek 
penelitian ini 
dilakukan pada 
salah satu BUMN 
yang ada di 
Indonesia pada 
sektor jasa 
keuangan dan 
asuransi. 

5. Arshad et al 
(2012) 

Does salary 
work as a 
motivational 
agent? A study 
of airport 
service sector of 
Pakistan 

Gaji dan 
Motivasi 

 
Hasil dari 
penelitian ini 
menunjukkan 
bahwa gaji 
mempunyai 
hubungan yang 
positif signifikan 
terhadap motivasi 
kerja karyawan. 

Sumber: Diolah penulis, 2016 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

6. Azash et al 
(2011) 

The 
motivational 
factors and job 
satisfaction: A 
study on 
selected public 
and private 
sector bank 
employees in 
kadapa district, 
Andhra pradesh 

Motivation, 
working 
condition, 
job 
satisfaction 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan 
lingkungan kerja 
berpengaruh positif 
terhadap motivasi 
pada pegawai bank 
swasta maupun 
bank pemerintah. 
Penelitian ini 
dilakukan di India 
tahun 2011. 

7. Roos & Eeden 
(2008) 

The relationship 
between 
employee 
motivation, job 
satisfaction and 
corporate 
culture 

Motivation, 
job 
satisfaction, 
corporate 
culture 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
adanya hubungan 
positif signifikan 
antara motivasi 
dengan kepuasan 
kerja. Objek 
penelitian ini 
adalah perusahaan 
riset pemasaran di 
Afrika selatan. 

8. 
 

Buelens & 
Broeck (2007) 

An analysis of  
differences in 
work motivation 
between public 
and private 
sector 
organizations  

 
Work 
motivation, 
salary, 
working 
environment
, self-
development
, 
responsibilit
y 

 
Hasil penelitian ini 
menunjukkan 
adanya hubungan 
positif antara 
lingkungan kerja 
dengan motivasi. 
penelitian ini 
dilakukan di Belgia 
pada tahun 2007. 
 

Sumber: Diolah penulis, 2016 
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2.3 Hubungan antar variabel 

2.3.1 Lingkungan kerja terhadap Motivasi 

Lingkungan kerja merupakan hubungan yang ada antara karyawan 

dan lingkungan dimana karyawan bekerja. Azash et al (2011) menyatakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi adalah hubungan dengan 

karakteristik yang dimiliki oleh lingkungan kerja. Termasuk di dalamnya 

sejauh mana mereka termotivasi oleh interaksi di tempat kerja, seperti 

pujian, pengakuan yang di dapat dan kesempatan untuk berkembang. 

Apabila karyawan termotivasi oleh lingkungan kerja yang suportif 

akan mencerminkan rasa aman dari dalam dirinya, hal ini meliputi bekerja 

dalam kondisi dan suasana yang harmonis, kekeluargaan dan saling 

mengharagai (Buelens, 2007). Dengan demikian apabila lingkungan kerja 

suatu perusahaan nyaman dan mendukung setiap pegawai dalam 

melakukan pekerjaan, maka hal tersebut akan membuat pegawai merasa 

termotivasi dalam pekerjaannya. Dapat dikatan lingkungan kerja 

mempunyai hubungan yang positif terhadap motivasi seorang karyawan 

(Buelens, 2007) penelitian yang sependapat dengan Buelens yaitu 

penelitian Azash et al (2011) yang hasil penelitiannya juga menunjukkan 

adanya pengaruh positif signifikan variabel lingkungan kerja dengan 

motivasi. 

H1 : Lingkungan kerja memiliki pengaruh positif terhadap motivasi 
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2.3.2 Gaji terhadap Motivasi  

 Sistem gaji dianggap sebagai salah satu langkah yang paling 

penting untuk memotivasi seorang karyawan. Suatu organisasi dengan 

tingkat gaji yang baik bisa menghasilkan motivasi terhadap tenaga kerja 

yang sangat tinggi dan juga dapat menjamin sebuah masa depan yang 

gemilang untuk pekerjanya dan juga organisasi (Arshad et al, 2012). 

Dalam penelitiannya Arshad et al (2012) membuktikan bahwa gaji 

mempunyai hubungan yang positif signifikan terhadap motivasi.  

Dalam penelitian Rynes et al (2004) membandingkan pengaruh 

gaji dan aspek-aspek lain yang dapat mempengaruhi motivasi, hasil dari 

penelitiannya ditemukan bahwa gaji merupakan aspek yang mempunyai 

pengaruh positif paling besar terhadap motivasi dibandingkan dengan 

aspek-aspek lainnya. 

Dapat dikatakan apabila tingkat gaji dalam suatu organisasi itu 

baik atau dapat diterima oleh anggotanya maka anggota dari organisasi 

tersebut akan termotivasi untuk melakukan timbal balik kepada suatu 

organisasi atas apa yang sudah ia dapatkan. 

H2 : Gaji memiliki pengaruh positif terhadap motivasi 

2.3.3 Motivasi terhadap Kepuasan kerja 

Motivasi adalah pikiran/perasaan positif dalam diri seseorang pada 

pekerjaan mereka, ketika seseorang sudah termotivasi, itu berarti bahwa 
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dia menyukai pekerjaannya dan memiliki sikap positif untuk pekerjaannya 

dan menganggap pekerjaan sebagai sesuatu yang berharga (Noursina & 

Bagheri, 2012). Motivasi dipercaya dapat mempengaruhi apakah 

seseorang individu puas atau tidak dengan pekerjaannya. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa motivasi mempunyai hubungan yang 

positif terhadap kepuasan kerja. (Islam & Zaman, 2013).  

Hasil yang sama juga dihasilkan dalam penelitian Roos dan Edeen 

(2008) Motivasi karyawan menunjukkan sejauh mana karyawan 

termotivasi oleh beban kerja yang cukup banyak dan isi pekerjaan yang 

dapat memacu intelektualitas, untuk meraih sukses dan menghindari suatu 

kegagalan. Kebutuhan dan motif yang di asosiasikan dengan motivasi 

secara signifikan dan positif berhubungan dengan semua aspek job 

satisfaction.  

Jika karyawan mempunyai motivasi yang tinggi, maka karyawan 

tersebut akan mempunyai sasaran tujuan yang ingin dicapai, apabila tujuan 

tersebut dapat tercapai maka akan timbul kepuasan dari karyawan tersebut. 

Hal tersebut menyebabkan jika seseorang mempunyai motivasi yang tinggi 

atas pekerjaannya maka orang tersebut akan merasakan kepuasan kerja. 

Dengan kata lain, dapat disimpulkan motivasi mempunyai hubungan 

positif terhadap kepuasan kerja. 

H3 : Motivasi memiliki pengaruh positif  terhadap kepuasan kerja 
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+H2 

2.4 Model Penelitian 

 

 

 

 

 

Sumber: (Azash et al, 2011), (Arshad et al, 2012), (Islam & Zaman, 2013). 

H1 : Lingkungan kerja memiliki pengaruh positif terhadap motivasi 

H2 : Gaji memiliki pengaruh positif terhadap motivasi 

H3 : Motivasi memiliki pengaruh positif  terhadap kepuasan kerja 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016, berdasarkan objek penelitian yang 

peneliti ambil adalah pegawai pada Indonesia Tourism Development Corporation 

(Persero). Perusahaan ini mempunyai karakteristik yang khas dan menarik untuk 

diteliti. Karakteristik tersebut antara lain perusahaan ini adalah perusahaan 

BUMN, tidak seperti korporasi biasa. Kemudian BUMN ini sedang melakukan 

reinventing, karena adanya reinventing berdampak pada perpindahan pegawai 

yang akan ditempatkan di berbagai kota, sehingga perusahaan tersebut 

membutuhkan banyaknya masukan.  

Selain karakteristik  tersebut, peneliti mendapatkan informasi mengenai 

beberapa pegawai yang tidak bersedia dipindahkan ke kota lain. Dengan demikian 

objek tersebut menarik untuk diteliti. Selain itu karena adanya contact person di 

dalam perusahaan tersebut penelitian ini sangat diterima oleh perusahaan, 

sehingga mempunyai usefullness yang tinggi dan juga menjadi masukan 

implikatif terhadap perusahaan. 

3.2 Batasan Responden 

 Dalam penelitian ini batasan responden yang di teliti adalah karyawan 

Indonesia Tourism Development Corporation (Persero) yang telah bekerja kurang 

lebih selama satu tahun, dari sisi pengalaman kerja pegawai yang sudah bekerja 

selama satu tahun sudah mendapatkan persepsi tentang lingkungan kerja dan gaji 

yang sudah diterima. Adanya batasan responden dengan tujuan untuk 
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mendapatkan hasil yang lebih valid. Validitas dari responden antara lain 

diasumsikan kepada pekerja yang sudah bekekrja selama satu tahun, maka akan 

mempunyai persepsi yang memadai mengenai gaji yang sudah diterima dan 

lingkungan kerja sehingga dapat diuji dengan variabel motivasi dan kepuasan 

kerja. 

3.3 Desain Penelitian 

 Desain penelitian menurut (Malhotra, 2010) ialah kerangka kerja yang 

digunakan dalam melakukan sebuah penelitian dan juga memberikan serangkaian 

prosedur yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang terstruktur untuk 

dapat menjawab permasalahan penelitian. 

 Jenis penelitian yang peneliti pakai dalam penelitian ialah penelitian 

deskriptif, (Malhotra, 2010) dalam bukunya menjelaskan penelitian deskriptif 

adalah suatu jenis riset konklusif yang mempunyai tujuan utama menguraikan 

sesuatu. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode 

cross sectional. Metode cross sectional design meliputi pengumpulan data 

mengenai sampel yang telah di tentukan dari elemen populasi hanya satu kali 

(Malhotra, 2010). 

3.4 Metode Penghimpunan Data 

Menurut (Malhotra, 2010) sumber data penelitian terdapat dari dua sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Data Primer dan Data Sekunder. 

Berikut dua sumber data yang dipakai dalam penelitian ini: 
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1. Data Primer 

Menurut Malhotra (2010), data primer dibuat oleh peneliti untuk maksud 

khusus menyelesaikan masalah riset. Pada penelitian ini, data primer 

didapat dengan metode survei menggunakan kuesioner yang disebarkan 

kepada target responden. Kuesioner adalah teknik terstruktur untuk 

memperoleh data yang terdiri dari serangkaian pertanyaan, tertulis atau 

verbal, yang di jawab responden (Malhotra, 2010). Dalam penelitian ini 

kuesioner yang digunakan ialah pertanyaan tertulis dan peneliti 

menggunakan likert scale. Menurut (Malhotra, 2010) skala likert adalah 

skala yang digunakan secar luas yang meminta responden menandai 

derajat persetujuan atau ketidak setujuan terhadap masing-masing dari 

serangkaian pernyataan mengenai obyek stimulus. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder menurut (Malhotra, 2010) merupakan data yang 

dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, seperti buku-buku, 

media internet, serta jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang signifikan 

dengan topik penelitian. Pernyataan tambahan yang di kemukan oleh 

(Bautista dalam Malhotra, 2010) ialah data sekunder dapat menjadi cara 

cepat dan murah untuk mendapatkan gambaran umum yang berguna riset 

asalkan informasi itu berasal dari sumber-sumber yang ada dan sesuai. 
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3.5 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah gabungan seluruh elemen yang memiliki serangkaian 

karakteristik serupa (Malhotra, 2010). Jumlah seluruh pegawai tetap yang ada di  

Indonesia Tourism Development Corporation (Persero) sejumlah 189 orang. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pegawai tetap dan sudah bekerja 

selama lebih dari satu tahun di Indonesia Tourism Development Corporation 

(Persero). Maka populasi yang berdasarkan kriteria tersebut berjumlah 117 orang. 

Sampel merupakan suatu sub kelompok dari sebuah populasi yang terpilih untuk 

berpartisipasi dari sebuah penelitian (Malhotra, 2010). Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu pegawai tetap Indonesia Tourism Development 

Corporation (Persero) yang sudah bekerja selama lebih dari satu tahun. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus slovin, yaitu: 

𝒏 =
N

1 + Ne²
 

n: Sampel 

N: Populasi 

e: Toleransi error (5%) 

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

𝒏 =
117

1 + 117(0.05)²
 

n=  91 Sampel 

 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini berjumlah 91 responden. Melihat jumlah sampel yang kurang dari 
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100, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Partial Least 

Square (PLS). 

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-

probability sampling, dimana tidak semua anggota dari populasi mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk menjadi sampel responden (Sekaran dan Bougie, 

2010). Peneliti juga menggunakan teknik purposive sampling, teknik pengambilan 

sampel dengan memilih responden yang telah memenuhi kriteria dan beberapa 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Kriteria responden pada penelitian ini 

adalah pegawai tetap dan sudah bekerja selama lebih dari satu tahun di Indonesia 

Tourism Development Corporation (Persero). 

Peneliti akan menyebarkan Questionnaire pada Indonesia Tourism 

Development Corporation yang berada di Jl. Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Nusa 

Dua, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Tekik pengukuran instrumen yang 

peneliti pakai ialah menggunakan skala likert 1 (satu) sampai 7 (tujuh). Untuk 

memperoleh data yang akurat dalam penelitian, instrumen penelitian harus 

memiliki tingkat kesahihan (validitas dan reabilitas). Uji validitas dan realibitas 

Pre-test menggunakan SPSS dan analisis data dilakukan dengan menggunakan 

Partial Least Square (PLS).  

3.6 Operasional Variabel 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel eksogen atau variabel 

terikat serta variabel endogen atau variabel bebas yang dijabarkan dalam tabel 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Tabel Operasional Variabel 

VARIABEL DEFINISI ALAT UKUR 
SKALA 

PENGUKURAN 

LINGKUNGAN 

KERJA (LK) 

lingkungan kerja yaitu 
segala sesuatu yang 

ada di sekitar pekerja, 
yang dapat 

mempengaruhi dirinya 
dalam menjalankan 

tugas 
(Nitisemito dalam 
Dhermawan et al, 

2012) 

 
LK1. Cukupnya 
penerangan lampu pada 
ruangan saya 
 
LK2. Suhu udara di 
ruangan saya sejuk dan 
nyaman 
 
LK3. Ukuran kantor saya 
memberikan tempat yang 
cukup untuk bekerja 
dengan nyaman 
 
LK4. Saya mendapatkan 
rasa aman dalam pekerjaan 
saya 
 
LK5. Saya mempunyai 
hubungan yang baik 
dengan rekan kerja 
(Handaru et al, 2013) 
 
LK6. Saya percaya dengan 
sesama rekan kerja saya 
 
LK7. Atasan memberikan 
saya informasi yang 
memadai seputar pekerjaan 
saya 
 
LK8. Atasan saya 
mempunyai ekspektasi 
yang wajar atas pekerjaan 
saya 
 
(Raziq, 2014) 
 

Likert Scale 

1-7 

Sumber: Diolah penulis, 2016 
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Tabel 3.1 Tabel Operasional Variabel 

VARIABEL DEFINISI ALAT UKUR 

SKALA 

PENGUKURAN 

GAJI 

(G) 

Pembayaran tiap bulan. 
ada atau tidak ada 

prestasi, tetap dibayar 
setiap bulan. (Gaol, 

2014) 

 
G1. Saya mendapatkan 
gaji yang tinggi 
 
G2. Penawaran yang saya 
dapatkan pada benefit 
yang diberikan 
perusahaaan memuaskan 
 
G3. Saya puas dengan 
kenaikan gaji saat ini 
 
G4. Saya puas terhadap 
penawaran benefit yang 
diberikan saat ini 
 
G5. Kenaikan gaji saya 
sebelumnya wajar 
 
G6. Gaji yang saya dapat 
sesuai dengan kemampuan 
saya 
 
G7. Saya setuju dengan 
kriteria dalam kenaikan 
gaji yang ada pada 
perusahaan 
 
G8. Saya setuju dengan 
kesetaran tingkat upah 
yang diberikan 
 
(Wang et al, 2010) 
 
 

Likert Scale 

1-7 

Sumber: Diolah penulis, 2016 
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Tabel 3.1 Tabel Operasional Variabel 

VARIABEL DEFINISI ALAT UKUR 
SKALA 

PENGUKURAN 

MOTIVASI 

EKSTRINSIK 

(ME) 

Motivasi ekstrinsik 
adalah pendorong kerja 

yang bersumber dari 
luar diri pekerja berupa 

suatu kondisi yang 
mengharuskan 
melaksanakan 

pekerjaan secara 
maksimal (Nawawi 

dalam Dhermawan et 
al., 2012) 

 
ME1. Kompensasi yang 
diberikan oleh perusahaan 
membuat saya termotivasi 
untuk memberikan upaya 
semaksimal mungkin 
 
ME2. Terdapat cukup 
banyak peluang promosi 
untuk jabatan yang 
mendorong saya untuk 
bekerja keras 
 
ME3. Saya puas dengan 
kompensasi yang 
ditentukan 
 
ME4. Saya puas dengan 
peluang promosi yang 
tersedia di perusahaan 
 
ME5. Saya merasa bahwa 
perusahaan memikirkan 
sistem kompensasi yang 
jelas dan tegas 
 
ME6. Saya antusias 
dengan tingkat gaji 
 
ME7. Saya merasa sistem 
kompensasi yang ada 
memotivasi 
 
(Herpen et al, 2014) 
 

Likert Scale 

1-7 

Sumber: Diolah penulis, 2016 
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Tabel 3.1 Tabel Operasional Variabel 

VARIABEL DEFINISI ALAT UKUR 
SKALA 

PENGUKURAN 

MOTIVASI 

INTRINSIK 

(MI) 

Motivasi intrinsik 

adalah pendorong kerja 

yang bersumber dari 

dalam diri pekerja 

berupa kesadaran 

tentang makna 

pekerjaan yang 

dilaksanakan. (Nawawi 

dalam Dhermawan et 

al., 2012) 

 

 
MI1. Saya mendapat 
banyak kepuasan dari 
pekerjaan yang saya 
lakukan 
 
MI2. Pekerjaan saya 
seimbang dengan upaya 
yang dilakukan 
 
MI3. Saya sangat puas 
dengan pekerjaan saya 
 
MI4. Saya merasa 
semangat untuk berangkat 
kerja (Rev) 
 
MI5. Biasanya saya 
antusias dengan pekerjaan 
saya 
 
MI6. Saya menikmati 
waktu di kantor (Rev) 
 
(Herpen et al, 2014) 
 

Likert Scale 

1-7 

Sumber: Diolah penulis, 2016 
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Tabel 3.1 Tabel Operasional Variabel

VARIABEL DEFINISI ALAT UKUR 

SKALA 

PENGUKURAN 

KEPUASAN 

KERJA 

(KK) 

Keadaan emosi yang 
positif dan 

menyenangkan dari 
dalam diri seseorang 
yang dihasilkan dari 
pekerjaannya atau 

pengalaman kerja yang 
didapatkan (Liu & 

Tang, 2011) 

 
KK1. Seringnya saya 
antusias terhadap 
pekerjaan saya  
 
KK2. Saya cukup puas 
dengan pekerjaan saya 
sekarang  
 
KK3. Saya menemukan 
kesenangan dalam 
pekerjaan saya  
 
(Liu & Tang, 2011) 
 
 

Likert Scale 

1-7 
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3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Partial Least Square (PLS) 

Pada penelitian ini metode analisis yang peneliti gunakan adalah metode 

PLS atau Partial Least Square. Data yang di dapat dari hasil penelitian ini akan 

dihitung menggunakan software smartPLS 3.0. Analisis Partial Least Square 

adalah teknik statistika multivariat yang melakukan perbandingan antara variabel 

dependen berganda dan variabel independen berganda. Partial Least Square atau 

yang biasa disebut dengan PLS adalah salah satu metode statistika SEM berbasis 

varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi 

permasalahan spesifik pada data, seperti ukuran sampel penelitian kecil, adanya 

data yang hilang (missing values) dan multikolinearitas (Abdillah & Hartono, 

2015). Untuk memenuhi tujuan penelitiaan, metode analisis PLS dianggap mampu 

memberikan hasil yang optimal bagi penelitin ini. Tujuan PLS adalah membantu 

peneliti untuk mendapatkan nilai variabel laten untuk tujuan prediksi.  

3.7.2 Model Struktural (Inner Model) 

Inner model merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan 

kausalitas antar variabel laten. Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan 

menggunakan R2 untuk konstruk dependen, nilai koefisien path atau t-values tiap 

path untuk uji signifikansi antar konstruk dalam model struktural (Abdillah & 

Hartono, 2015). Model penelitian dievaluasi dengan menggunakan R-square 

untuk konstruk dependen dan uji t serta signifikansi dari nilai path coefficient. 

Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten 
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independen tertentu terhadap variabel dependen apakah mempunyai pengaruh 

yang substantif (Ghozali, 2014). Dengan R-square dapat diketahui besarnya 

kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. 

Sedangkan uji t melalui path coefficient digunakan untuk mengukur arah 

pengaruh serta tingkat signifikannya. Pengujian dilakukan melalui prosedur 

bootstrapping pada smartPLS 3.0. Pengaruh antar variable dianggap signifikan 

pada tingkat 5% jika nilai T-statistik lebih besar dari T tabel 1,96 (Ghozali, 2014). 

Gambar 3.1 Inner Model 

 

Sumber: SmartPLS 3.0, data diolah.  

3.7.3 Model Pengukuran (Outer Model) 

Outer model merupakan model pengukuran untuk menilai validitas dan 

realibitas model. Outer model menspesifikasi hubungan antara variabel laten 

dengan indikator atau variabel manifestnya (measurement model). outer model 

sering juga disebut dengan (outer relation atau measurement model) 

mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel 

latennya. Model pengukuran atau outer model dengan indikator refleksif 
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dievaluasi dengan convergent validity dan discriminant validity dari indikatornya 

dan composite reliability untuk blok indikator. Convergent validity dari model 

pengukuran dengan indikator refleksif dinilai berdasarkan korelasi antara item 

score/component score dengan construct score yang dihitung dengan PLS. 

Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 

dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian menurut Chin (Ghozali, 

2014) untuk penelitian tahap awa dari pengembangan skala pengukuran score 

loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup. 

Discriminant validity dari model pengukuran dengan indikator refleksif 

dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi 

konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, 

maka hal tersebut menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada 

blok mereka lebih daripada ukuran pada blok lainnya. Metode lain untuk menilai 

discriminant validity adalah membandingkan nilai score root of average variance 

extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk 

lainnya dalam model. Menurut Larcker (Ghozali, 2014) jika nilai akar kuadrat 

AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan 

konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai discriminant 

validity yang baik. Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar dari 0,5 selain 

discriminant validity, pengukuran composite reliability dan cronbach’s alpha juga 

perlu dilakukan untuk mengukur internal konsistensi. Menurut Ghozali (2014) 

konstruk dikatakan reliable jika nilai kedua pengukuran tersebut diatas 0,70. 
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Gambar 3.2 Outer Model 

   

Sumber: SmartPLS 3.0, data diolah. 

3.7.4 Kriteria Penilaian Model Partial Least Square 

 Adapun kriteria penilaian model dalam Partial Least Square (PLS) 

menurut Chin (Ghozali, 2014) adalah sebagai berikut pada tabel 3.2 dibawah ini. 

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Model Partial Least Square 

Kriteria Penjelasan 

 Evaluasi Model 

Struktural 

 

R² untuk variabel laten endogen 

Hasil R² sebesar 0,67, 0,33 dan 0,19 untuk 

variabel laten endogen dalam model struktural 

mengindikasikan bahwa model “baik”, 

“moderat” dan “lemah”. 

Estimasi koefisien jalur 

Nilai estimasi untuk hubungan jalur dalam 

model struktural harus signifikan. Nilai 

signifikansi ini dapat diperoleh dengan 

prosedur bootstrapping. 
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Kriteria Penjelasan 

 Evaluasi Model 

Pengukuran Refleksif 

 

Convergent Validity 

Nilai loading faktor harus diatas 0,70. Namun 

demikian untuk penelitian tahap awal dari 

pengembangan skala pengukuran nilai loading 

0,5 sampai 0,6 dianggap cukup. 

Average Variance Extracted 

(AVE) 

Nilai AVE harus diatas 0,5 

Cross Loading 

Merupakan ukuran lain dari validitas 

diskriminan. Diharapkan setiap blok indikator 

memiliki loading lebih tinggi untuk setiap 

variabel laten yang diukur dan dibandingkan 

dengan indikator indikator untuk laten variabel 

lainnya. 

Composite Reliability 
Composite Reliability mengukur internal 

consistency dan nilainya harus diatas 0,70 

Cronbach’s Alpha Nilai Cronbach’s Alpha harus diatas 0,70 

t-statistik Diatas 1,96 
Sumber: Ghozali, 2014 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Indonesia Tourism Development Corporation (Persero) 

PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) mendapatkan 

pendapatan utamanya dari penyewaan lahan. Pada saat ini yang dikelola Perseroan 

adalah kawasan pariwisata Nusa Dua yang diperoleh berdasarkan PP No. 27 tahun 

1972. Selain itu Perseroan berdasarkan PP No. 55 tahun 2008 dan PP No. 33 

tahun 2009 memperoleh hak untuk mengelola kawasan Mandalika dengan luas 

1175 ha. 

Pulau Bali adalah sebuah pulau kecil yang luas wilayahnya +5.632,86 km² 

atau 0,29% dari luas kepualauan Indonesia dengan jumlah penduduk +3,5 juta, 

tidak memiliki hasil tambang, lahan pertanian yang terbatas, namun pulau Bali 

memiliki keindahan alam dan budaya yang sangat mempesona, telah dikenal dan 

dikagumi oleh dunia serta banyak pula dikunjungi oleh wisatawan. Untuk 

meningkatkan taraf hidup penduduk Bali, salah satu usaha yang diharapkan pada 

waktu itu adalah melalui pengembangan pariwisata. 

Dalam rangka usaha pengembangan pariwisata Bali, pemerintah dengan 

bantuan UNDP pada tahun 1971 memprakarsai sebuah studi tentang pariwisata 

Bali yang dilaksanakan oleh SCETO, sebuah konsultan dari Perancis. Kawasan 

pariwisata Nusa Dua lahir karena kebutuhan objektif akan kamar yang bermutu, 
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bagi wisatawan yang diperkirakan akan terus meningkat jumlahnya dari 

tahun ke tahun. Salah satu dari rekomendasi studi tersebut, menyarankan agar di 

Bali dibangun lebih banyak hotel bertaraf internasional, untuk menampung 

wisatawan asing. Pada waktu itu yaitu pada tahun 1975 di Bali, diperkirakan 

hanya ada 1800 kamar yang dibangun di Kuta dan Sanur, yang bertaraf 

internasional, sedangkan menurut studi sampai tahun 1980 diperlukan sekitar 

3800-4700 kamar hotel standard internasional. 

Di sisi lain adanya rencana induk pariwisata Bali, sebagaimana 

direkomendasikan tim SCETO adalah suatu pembangunan ekonomi, dimana taraf 

hidup dan kesejahteraan masyarakat ditingkatkan tanpa mengorbankan nilai-nilai 

kebudayaan serta struktur sosial kehidupan masyarakat Bali dan lingkungan 

hidup. 

 Proyek Nusa Dua, sebagai bagian dari rencana induk pengembangan 

pariwisata Bali, merupakan pembangunan suatu kawasan pariwisata dengan 

pemukiman wisatawan secara terpusat, yang jauh dari pusat kehidupan sehari-hari 

masyarakat Bali pada umumnya. Dengan demikian pengaruh langsung para 

wisatawan, khususnya pengaruh negatif akan dapat ditekan. Lahan yang 

memenuhi syarat ada di kawasan bukit, yaitu Nusa Dua, lahan yang tidak 

produktif, namun memiliki pantai dan berpasir putih yang indah, berpenduduk 

jarang dan sangat dekat dengan bandar udara ngurah rai. Letak lahan tersebut, 

terpisah dari masyarakat tradisional Bali. 

 Melalui pendekatan tersebut, sebagaimana dijelaskan diatas, diharapkan 

kebutuhan akan kamar yang terus meningkatkan bisa dipenuhi, sekaligus 
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kebudayaan Bali sebagai daya tarik utama pariwisata bisa tetap dilestarikan. 

Disamping itu daerah Nusa Dua lebih mudah dikembangkan karena tanah yang 

tersedia cukup luas dan penduduknya jarang. Curah hujannya relatif kecil dan 

tidak ada sumber air permukaan, sehingga tanahnya tidak subur untuk pertanian. 

Pertimbanbangan yang tidak kalah pentingnya adalah Nusa Dua mempunyai 

pemandangan alam menarik dengan pantai berpasir putih, air laut yang jernih dan 

pantai menghadap ke timur menyongsong terbitnya matahari pagi. 

 Lokasi akomodasi/hotel sebagai salah satu komponen pokok kawasan 

disarankan di daerah Badung bagian selatan, dekat dengan airport ngurah rai dan 

lebih mudah memperoleh pelayanan utilitas dan kemudahan-kemudahan lain dari 

pusat kota Denpasar, ketimbang daerah Karangasem dan Bali barat. 

 Kawasan pariwisata dipersiapkan dengan pemanfaatan secara ekonomis 

tanah yang tersedia, tanpa menganggu lingkungan, sementara prasarana dan 

sarana dimanfaatkan secara optimal dalam rangka pembangunan hotel dan 

fasilitas wisata lainnya. 

 Lokasi hotel adalah sepanjang pantai dengan pusat kegiatan Amenity Core 

yang dibangun sesuai pedesaan Bali dengan halaman yang luas dan arsitektur 

yang khas. Didalam rangka pengembangan proyek Nusa Dua sebagai kawasan 

pariwisata terpadu terdapat 3 komponen pokok, yaitu penyediaan prasarana dan 

sarana, peningkatan jalur-jalur jalan menuju daerah-daerah yang akan dikunjungi 

wisatawan. 
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4.1.2 Visi dan Misi Indonesia Tourism Development Corporation (Persero) 

Visi: 

1. Menjadi perusahaan pengembang dan pengelola kawasan pariwisata yang 

unggul dalam bidang pelayanan. 

Misi: 

1. Melakukan kegiatan pengelolaan kawasan pariwisata ramah lingkungan 

secara profesional dan berkualitas. 

2. Membangun kawasan pariwisata terpadu di wilayah-wilayah Indonesia 

yang memiliki potensi pariwisata berdasarkan analisa kelayakan bisnis 

yang prospektif. 

3. Memberikan manfaat yang optimal kepada stakeholders sesuai prinsip 

bisnis yang prospektif. 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test)  

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test)  

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada 

hasil pre-test sejumlah 20 responden untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin 

measure of sampling adequacy, bartlett’s test of spcerecity, anti-image matrices, 

total variance explained dan factor loading of component matrix. Software yang 

digunakan adalah SPSS 23. 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre-test 

Variabel laten Indiktor  
KMO 

 
>0.5 

 
SIG 

 
<0.05 

 
MSA 

 
>0.5 

Factor 

Loading 

≥0.5 

 
 

Kriteria  
Nilai yang diisyaratkan 

 
 
 
 
 
 
 

Lingkungan 

Kerja 

Cukupnya penerangan 
lampu pada ruangan saya. 

 
  0.751 

 
  0.000 

0.912 0.744 Valid 

Suhu udara diruangan 
saya sejuk dan nyaman. 0.793 0.734 Valid 

Ukuran kantor saya 
memberikan tempat yang 
cukup untuk bekerja 
dengan nyaman. 

0.771 0.747 Valid 

Saya mendapatkan rasa 
aman dalam pekerjaan 
saya. 

0.729 0.927 Valid 

Saya mempunyai 
hubungan yang baik 
dengan rekan kerja. 

0.926 0.688 Valid 

Saya percaya dengan rekan 
kerja saya. 0.699 0.858 Valid 

Atasan memberikan saya 
informasi yang memadai 
seputar pekerjaan saya. 

0.585 0.725 Valid 

Atasan saya 
mempunyai 
ekspektasi yang wajar 
atas pekerjaan saya. 

0.767 0.791 Valid 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre-test 

Variabel laten Indikator  
KMO 

 
>0.5 

 
SIG 

 
<0.05 

 
MSA 

 
>0.5 

Factor 

Loading 

≥0.5 

 
 

Kriteria  
Nilai yang diisyaratkan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaji 

Saya mendapatkan gaji yang 
tinggi. 

 
0.885 

 
0.000 

0.843 0.918 Valid 

Penawaran yang saya 
dapatkan pada benefit yang 
diberikan perusahaan 
memuaskan 

0.979 0.943 Valid 

Saya puas dengan kenaikan 
gaji saat ini. 

0.844 0.983 Valid 

Saya puas terhadap 
penawaran benefit yang 
diberikan saat ini. 

0.868 0.983 Valid 

Kenaikan gaji saya 
sebelumnya wajar. 0.728 0.644 Valid 

Gaji yang saya dapat sesuai 
dengan kemampuan saya. 0.897 0.966 Valid 

Saya setuju dengan kriteria 
dalam kenaikan gaji yang ada 
pada perusahaan. 

0.957 0.945 Valid 

Saya setuju dengan 
kesetaraan tingkat upah 
yang diberikan. 

0.913 0.953 Valid 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre-test 

Variabel laten Indikator  
KMO 

 
>0.5 

 
SIG 

 
<0.05 

 
MSA 

 
>0.5 

Factor 

Loading 

≥0.5 

 
 

Kriteria  
Nilai yang diisyaratkan 

 
 
 
 
 

Motivasi 
 
 
 
 

(Motivasi 

Ekstrinsik) 

Kompensasi yang diberikan 
oleh perusahaan membuat 
saya termotivasi untuk 
memberikan upaya 
semaksimal mungkin. 

0.817 0.000 

0.869 0.962 Valid 

Terdapat cukup banyak 
peluang promosi untuk 
jabatan yang mendorong 
saya untuk bekerja keras. 

0.665 0.647 Valid 

Saya puas dengan 
kompensasi yang ditentukan. 

0.864 0.938 Valid 

Saya puas dengan peluang 
promosi yang tersedia di 
perusahaan. 

0.613 0.613 Valid 

Saya merasa bahwa 
perusahaan memikirkan 
sistem kompensasi yang jelas 
dan tegas. 

0.862 0.932 Valid 

Saya antusias dengan tingkat 
gaji. 0.842 0.942 Valid 

Saya merasa sistem 
kompensasi yang ada 
memotivasi. 

0.879 0.960 Valid 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre-test 

Variabel laten Indikator  
KMO 

 
>0.5 

 
SIG 

 
<0.05 

 
MSA 

 
>0.5 

Factor 

Loading 

≥0.5 

 
 

Kriteria  
Nilai yang diisyaratkan 

 
 
 
 
 
 

Motivasi 
 
 

 
(Motivasi 

intrinsik) 

Saya mendapat bnayak 
kepuasan dari pekerjaan yang 
saya lakukan. 

0.703 0.000 

0.636 0.886 Valid 

Pekerjaan saya seimbang 
dengan upaya yang 
dilakukan. 

0.761 0.946 Valid 

Saya sangat puas dengan 
pekerjaan saya. 

0.709 0.857 Valid 

Saya merasa semangat untuk 
berangkat kerja 0.738 0.919 Valid 

Biasanya saya antusias 
dengan pekerjaan saya. 0.768 0.928 Valid 

Saya menikmati waktu 
dikantor. 0.607 0.823 Valid 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre-test 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23 

 Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa item indikator atau pernyataan 

dalam kuesioner dari empat variabel tersebut benar-benar mengukur apa yang 

ingin diukur dalam penelitian ini. Pada tabel 4.1 menunjukkan seluruh indikator 

pernyataan dalam instrumen penelitian dapat memenuhi nilai yang telah 

disyaratkan atau dapat disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan dalam pre-

test adalah valid. Oleh karena itu, tidak ada item indikator yang harus dibuang, 

semua item indikator dalam penelitian ini dapat digunakan untuk tahap penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

Variabel laten Indikator  
KMO 

 
>0.5 

 
SIG 

 
<0.05 

 
MSA 

 
>0.5 

Factor 
Loading 

≥0.5 

 
 

Kriteria  
Nilai yang di syaratkan 

 
 

 
Kepuasan 

kerja 

Seringnya saya antusias 
terhadap pekerjaan saya 

0.696 0.000 

0.635 0.953 Valid 

Saya cukup puas dengan 
pekerjaan saya sekarang 0.650 0.943 Valid 

Saya menemukan 
kesenangan dalam pekerjaan 
saya 

0.903 0.857 Valid 
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4.2.2 Hasil Uji Reabilitas (Pre-test)  

Uji Reabilitias dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas 

indikator pernyataan-pernyataan dalam setiap kuesioner terhadap variabelnya. 

Dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0,60 maka indikator pernyataan 

dalam kuesioner dinyatakan reliable, konsisten dan relevan terhadap variabel 

(Malhotra, 2010) berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas indikator penelitian. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reabilitas Data Pre-test 

Variabel 
Cronbach’s 

alpha 
Kriteria 

Lingkungan Kerja 0.893 Reliable 

Gaji 0.974 Reliable 

Motivasi 
Motivasi Ekstrinsik 0.940 Reliable 

Motivasi Intrinsik 0.940 Reliable 

Kepuasan kerja 0.905 Reliable 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa semua 

variabel penelitian yaitu Lingkungan kerja, Gaji, Motivasi dan Kepuasan kerja 

memiliki cronbach’s alpha ≥ 0,60. Hasil tersebut mencemirkan bahwa kuesioner 

yang telah disebarkan kepada responden hasilnya akan tetap konsisten jika 

pengukuran diulang kembali. 
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4.3 Profil Responden 

 Hasil responden dilakukan untuk menjelaskan dan menggambarkan 

demografi dan karakteristik responden secara keseluruhan berdasarkan jenis 

kelamin, usia dan lamanya bekerja. 

4.3.1 Jenis Kelamin 

Gambar 4.1 Jenis Kelamin 

 

(Sumber: Data diolah, 2016) 

 Dari gambar 4.1 tersebut hasil gambar pengelolaan kuesioner, 

dapat diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 28 

orang atau dapat dilihat dari gambar sebesar 31% dari total responden yang 

berjumlah 91 orang. Sedangkan responden yang berjenis kelamin laki-laki 

berjumlah 63 orang atau dapat dilihat pada gambar diatas sebesar 69%. Maka dari 

data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin 

laki-laki. 

31%

69%

Perempuan

Laki-Laki

Jenis Kelamin
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4.3.2 Usia 

Gambar 4.2 Usia 

 

  (Sumber: Data diolah, 2016) 

  Dilihat dari gambar 4.2 dapat dilihat bahwa responden yang 

berusia 25-35 tahun merupakan jumlah terbesar yaitu berjumlah 55 orang atau 

berjumlah 60%, sedangkan usia 36-45 tahun merupakan usia terbanyak kedua 

setelah usia 25-35 tahun yaitu jumlahnya sebesar 15orang atau 16%, kemudian 

responden yang berusia < 25 tahun mempunyai jumlah usia terbesar setelah kedua 

usia yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu berjumlah 12 orang atau sebesar 

9%, terakhir usia > 55 tahun berjumlah 1 orang responden dengan presentase 

sebesar 1%. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden tersebut berusia 25-

35 tahun. 

 

 

13%

60%

16%

9%
1%

< 25 tahun

25-35 tahun

36-45 tahun

46-55 tahun

> 55 tahun

Usia
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4.3.3 Lama Bekerja 

Gambar 4.3 Lama Bekerja 

 

   (Sumber: Data diolah, 2016) 

 Dilihat dari gambar 4.3 dapat diketahui bahwa responden responden yang 

sudah bekerja selama ≤ 5 tahun berjumlah 50 orang atau berjumlah 55% dari total 

responden yang berjumlah 91 orang. Kemudian responden yang bekerja selama 6-

10 tahun berjumlah 24 orang atau sebesar 26%. Sedangkan responden yang 

bekerja selama ≥ 11 tahun berjumlah lebih sedikit dari yang bekerja ≤ 5 tahun dan 

6-10 tahun yaitu sebesar 17 orang atau 19%. Dari data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa mayoritas responden yang bekerja ≤ 5 tahun lebih banyak daripada 

responden yang bekerja selama 6-10 tahun dan ≥ 11 tahun. 

 

 

 

55%
26%

19%

≤ 5 tahun

6-10 tahun

≥ 11 tahun

Lama Bekerja
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4.4 Mengevaluasi Model Pengukuran atau Outer Model 

 Outer model yang menspesifikasi hubungan antara variabel laten dengan 

indikator atau variabel manifestnya (measurement model). Outer model sering 

juga disebut dengan (outer relation atau measurement model) mendefinisikan 

bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. Model 

pengukuran atau outer model dengan indikator refleksif dievaluasi dengan 

convergent validity dan discriminant validity dari indikatornya dan composite 

reiability untuk blok indikator. 

4.4.1 Construct Validity 

 Validitas konstruk menunjukkan seberapa baik hasil yang dihasilkan yang 

diperoleh dari penggunaan suatu pengukuran sesuai teori-teori yang digunakan 

untuk mendefinisikan suatu konstruk ( Hartono dalam Abdillah & Hartono, 2015). 

Validitas konstruk terdiri atas validitas konvergen dan validitas diskriminan 

(Abdillah & Hartono, 2015). 

4.4.1.1 Convergent Validity 

Uji validitas konvergen dalam PLS dengan indikator reflektif dinilai 

berdasarkan loading score dan menggunakan parameter Average Variance 

Extracted (AVE). Suatu konstruk dinyatakan valid jika nilai loading score 

> 0.5, AVE > 0.5 (Ghozali, 2014). Hasil output korelasi antar indikator 

dengan konstruknya dapat dilihat pada tabel 4.3 
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Tabel 4.3 Convergent Validity 

Construct Loading 
Factor 

Loading 
Factor AVE 

Lingkungan Kerja 

LK1 Cukupnya penerangan lampu 
pada ruangan saya. 0.753 

0.586 

LK2 Suhu udara di ruangan saya 
sejuk dan nyaman. 0.786 

LK3 

Ukuran kantor saya 
memberikan tempat yang 
cukup untuk bekerja dengan 
nyaman. 

0.800 

LK4 Saya mendapatkan rasa aman 
dalam pekerjaan saya. 0.831 

LK5 Saya mempunyai hubungan 
yang baik dengan rekan kerja. 0.722 

LK6 Saya percaya dengan sesama 
rekan kerja saya. 0.714 

LK7 
Atasan memberikan saya 
informasi yang memadai 
seputar pekerjaan saya. 

0.804 

LK8 
Atasan saya mempunyai 
ekspektasi yang wajar atas 
pekerjaan saya. 

0.701 

Sumber: Data diolah, 2016 
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Tabel 4.3 Convergent Validity 

Construct Loading 
Factor 

Loading 
Factor AVE 

Gaji 

G1 Saya mendapatkan gaji yang 
tinggi. 0.834 

0.771 

G2 
Penawaran yang saya 
dapatkan pada benefit yang 
diberikan. 

0.911 

G3 Saya puas dengan kenaikan 
gaji saat ini 0.935 

G4 
Saya puas terhadap 
penawaran benefit yang 
diberikan saat ini. 

0.923 

G5 Kenaikan gaji saya 
sebelumnya wajar. 0.761 

G6 Gaji yang saya dapat sesuai 
dengan kemampuan saya. 0.915 

G7 
Saya setuju dengan kriteria 
dalam kenaikan gaji yang ada 
pada perusahaan. 

0.836 

G8 Saya setuju dengan kesetaran 
tingkat upah yang diberikan. 0.891 

Sumber: Data diolah, 2016 
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Tabel 4.3 Convergent Validity 

Construct Loading 
Factor 

Loading 
Factor AVE 

Motivasi 
 

(Motivasi 
Ekstrinsik) 

ME1 

Kompensasi yang diberikan 
oleh perusahaan membuat 
saya termotivasi untuk 
memberikan upaya 
semaksimal mungkin. 

0.897 

0.737 

ME2 

Terdapat cukup banyak 
peluang promosi untuk 
jabatan yang mendorong saya 
untuk bekerja keras. 

0.820 

ME3 Saya puas dengan 
kompensasi yang ditentukan. 0.938 

ME4 
Saya puas dengan peluang 
promosi yang tersedia di 
perusahaan. 

0.813 

ME5 

Saya merasa bahwa 
perusahaan memikirkan 
sistem kompensasi yang jelas 
dan tegas. 

0.833 

ME6 Saya antusian dengan tingkat 
gaji. 0.828 

ME7 
Saya merasa sistem 
kompensasi yang ada 
memotivasi. 

0.874 

Motivasi 
 

(Motivasi Intrinsik) 

MI1 
Saya mendapat banyak 
kepuasan dari pekerjaan yang 
saya lakukan. 

0.888 

0.744 

MI2 
Pekerjaan saya seimbang 
dengan upaya yang 
dilakukan. 

0.843 

MI3 Saya sangat puas dengan 
pekerjaan saya. 0.881 

MI4 Saya merasa semangat untuk 
berangkat kerja. 0.898 

MI5 Biasanya saya antusias 
dengan pekerjaan saya. 0.809 

MI6 Saya menikmati waktu di 
kantor. 0.853 

Sumber: Data diolah, 2016 
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Tabel 4.3 Convergent Validity 

Construct Loading 
Factor 

Loading 
Factor AVE 

Kepuasan Kerja KK1 Seringnya saya antusias 
terhadap pekerjaan saya. 0.924 

0.806 KK2 Saya cukup puas dengan 
pekerjaan saya sekarang. 0.884 

KK3 Saya menemukan kesenangan 
dalam pekerjaan saya. 0.884 

Sumber: Data diolah, 2016 

 Berdasarkan pada pengujian outer model tersebut maka didapatkan hasil 

bahwa seluruh indikator telah valid yaitu loading factor hasilnya >0.5 dan AVE > 

0.5. Gambar 4.4 berikut menunjukkan hasil output outer model. 

Gambar 4.4 Hasil Output Outer Model 

(Sumber: Data primer smartPLS 3.0 yang diolah peneliti, 2016) 
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4.4.1.2 Discriminant Validity 

Discriminant validity dari model pengukuran (outer model) dengan 

indikator reflektif dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan 

konstruk. Menurut Ghozali (2014) diharapkan setiap blok indikator 

memiliki loading lebih tinggi untuk setiap variabel laten yang diukur dan 

dibandingkan dengan indikator-indikator untuk laten variabel lainnya. Jika 

korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran 

konstruk lainnya, maka hal itu menunjukan bahwa konstruk laten 

memprediksi ukuran pada blok mereka lebih baik daripada ukuran pada 

blok lainnya. berikut tabel cross loading. 
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Tabel 4.4 Cross Loading 

 
Gaji 

Lingkungan 

Kerja 

Kepuasan 

Kerja 

Motivasi 

Ekstrinsik 

Motivasi 

Intrinsik 

G1 0.834 0.508 0.399 0.592 0.489 

G2 0.911 0.709 0.601 0.793 0.656 

G3 0.935 0.571 0.422 0.732 0.504 

G4 0.923 0.711 0.595 0.788 0.627 

G5 0.761 0.514 0.368 0.587 0.480 

G6 0.915 0.559 0.442 0.728 0.470 

G7 0.836 0.620 0.480 0.810 0.603 

G8 0.891 0.624 0.531 0.774 0.596 

KK1 0.499 0.698 0.924 0.561 0.823 

KK2 0.589 0.674 0.884 0.681 0.755 

KK3 0.399 0.678 0.884 0.562 0.776 

LK1 0.538 0.753 0.493 0.535 0.582 

LK2 0.488 0.786 0.573 0.515 0.638 

LK3 0.535 0.800 0.597 0.582 0.640 

LK4 0.757 0.831 0.617 0.760 0.724 

LK5 0.382 0.722 0.594 0.380 0.554 

Sumber:  Pengolahan data dengan smartPLS 3 
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Tabel 4.4 Cross Loading 

 
Gaji 

Lingkungan 

Kerja 

Kepuasan 

Kerja 

Motivasi 

Ekstrinsik 

Motivasi 

Intrinsik 

LK6 0.473 0.714 0.687 0.522 0.573 

LK7 0.623 0.804 0.565 0.742 0.722 

LK8 0.346 0.701 0.556 0.494 0.651 

ME1 0.799 0.742 0.649 0.897 0.745 

ME2 0.592 0.687 0.584 0.820 0.593 

ME3 0.756 0.754 0.650 0.938 0.749 

ME4 0.557 0.661 0.543 0.813 0.600 

ME5 0.724 0.526 0.520 0.833 0.544 

ME6 0.819 0.585 0.531 0.828 0.653 

ME7 0.754 0.585 0.547 0.874 0.598 

MI1 0.585 0.759 0.783 0.655 0.888 

MI2 0.571 0.638 0.655 0.648 0.843 

MI3 0.532 0.718 0.770 0.618 0.881 

MI4 0.586 0.765 0.767 0.735 0.898 

MI5 0.511 0.704 0.728 0.592 0.809 

MI6 0.510 0.745 0.820 0.627 0.853 

Sumber:  Pengolahan data dengan smartPLS 3 

  

Pengaruh lingkungan..., Dewanti Pratiwi, Ma.-IBS, 2016



74 
 

 
Indonesia Banking School 

Pada tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa adanya discriminant validity 

yang baik karena nilai korelasi indikator terhadap konstruknya lebih tinggi 

dibandingkan nilai korelasi indikator dengan konstruk yang lain. Sebagai contoh 

loading factor G1, G2, G3, G4. G5, G6, G7 dan G8 pada variabel Gaji adalah 

sebesar 0.834, 0.911, 0.935, 0.923, 0.761, 0.915, 0.836 dan 0.891. Jumlah ini 

lebih tinggi dibandingkan loading factor dengan konstruk lainnya yaitu 

Lingkungan kerja, Kepuasan kerja, Motivasi ektrinsik dan Motivasi intrinsik. 

Selain itu tabel diatas menunjukan bahwa korelasi konstruk pada LK, KK, ME 

dan MI dengan indikatornya lebih tinggi dibandingkan korelasi indikator dengan 

konstruk lainnya. sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk laten memprediksi 

indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok lain. 

4.4.2 Construct Reliability 

 Ghozali (2014) menyatakan bahwa reliabilitas konstruk dari measurement 

model dengan indikator refleksif dapat diukur dengan melihat nilai composite 

reliability dan Cronbach’s Alpha dari blok indikator yang mengukur konstruk. 

Menurut Ghozai (2014) suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai composite 

reliability diatas 0.70. Berikut terlampir nilai composite reliability pada tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Composite Reliability 

Construct Composite Reliability 

Gaji 0.964 

Motivasi 0.960 

Motivasi Ekstrinsik 0.951 

Motivasi Intrinsik 0.946 

Lingkungan Kerja 0.918 

Kepuasan Kerja 0.926 

Sumber:  Pengolahan data dengan smartPLS 3.0 

 Dilihat dari tabel 4.5 diatas bahwa nilai Composite Reliability untuk semua 

konstruk adalah > 0.7 yang menunjukkan bahwa semua konstruk pada model yang 

diestimasi memenuhi kriteria reliabel. Kemudian uji reliabilitas juga dapat 

diperkuat dengan Cronbach’s Alpha dimana output smartPLS 3.0 memberikan 

hasil sebagai berikut yang ada di tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Cronbach’s Alpha 

Construct Cronbach’s Alpha 

Gaji 0.957 

Lingkungan Kerja 0.899 

Kepuasan Kerja 0.879 

Motivasi 0.954 

Motivasi Ekstrinsik 0.940 

Motivasi Intrinsik 0.931 

Sumber:  Pengolahan data dengan smartPLS 3.0 
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 Dari hasil pengolahan data yang dilihat dari tabel 4.6 lebih dari nilai yang 

disarankan yaitu > 0.7 dan dapat dilihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha untuk 

semua konstruk berada > 0.6 yang berarti semua konstruk pada model yang 

diestimasi memenuhi kriteria reliabel. 

4.5 Evaluasi Model Struktural atau Inner Model 

 Pada pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat 

hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. 

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk 

dependen uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam 

menilai model struktural dengan PLS dapat dimulai dari melihat R-square untuk 

setiap variabel laten dependen. Berikut tabel 4.7 yang merupakan hasil estimasi R-

square dengan menggunakan smartPLS 3.0. Hasil R-square sebesar 0,67, 0,33 

dan 0,19 untuk variabel laten endogen dalam model struktural mengindikasikan 

bahwa model “baik”, “moderat” dan “lemah” (Ghozali, 2014). 

Tabel 4.7 R Square 

Construct R Square Kriteria 

Kepuasan Kerja 0.675 Baik 

Motivasi 0.803 Baik 

Motivasi Ekstrinsik 0.887 Baik 

Motivasi Intrinsik 0.863 Baik 

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 
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 Dari hasil tabel 4.7 menunjukkan bahwa model pengaruh Lingkungan 

kerja, Gaji dan Motivasi memberikan nilai R-square sebesar 0.675 yang dapat 

diinterpretasikan bahwa variabel konstruk Kepuasan kerja dapat dijelaskan oleh 

variabel konstruk Lingkungan kerja, Gaji dan Kepuasan kerja sebesar 67,50% 

sedangkan 32,50% dijelaskan oleh variabel lain yang diteliti. Selanjutnya, variabel 

konstruk Motivasi dapat dijelaskan oleh variabel konstruk Lingkungan kerja dan 

Gaji sebesar 80,30% sedangkan 19,70% dijelaskan oleh variabel lain yang diteliti. 

Model pengaruh motivasi memberikan nilai R-square sebesar 0.887 yang dapat di 

interpretasikan bahwa variabel konstruk Motivasi Ekstrinsik dapat dijelaskan oleh 

variabel konstruk Motivasi sebesar 88.70% sedangkan 11.30% dijelaskan oleh 

variabel lain yang diteliti. Selanjutnya, Model pengaruh motivasi memberikan 

nilai R-square sebesar 0.863 yang dapat di interpretasikan bahwa variabel 

konstruk Motivasi Intrinsik dapat dijelaskan oleh variabel konstruk Motivasi 

sebesar 86.30% sedangkan 13.70% dijelaskan oleh variabel lain yang diteliti. 

4.6 Pengujian Hipotesis 

 Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat 

berguna mengenai pengaruh antara variabel konstruk. Dasar yang digunakan 

dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada output path coeficients 

yang terlampir pada tabel 4.8. 
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 Tabel 4.8 Path Coefficients 

 Original 
Sample 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

P Values 

Gaji -> motivasi 0.388 4.792 0.000 

Lingkungan kerja -> motivasi 0.583 7.110 0.000 

Motivasi -> kepuasan kerja 0.822 23.905 0.000 

Motivasi -> Motivasi Ekstrinsik 0.942 40.122 0.000 

Motivasi -> Motivasi Intrinsik 0.929 49.569 0.000 
Sumber: Pengolahan data dengan smartPLS 3.0 

 

4.6.1 Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Motivasi 

Pada tabel 4.8 diatas, dapat dilihat bahwa hubungan lingkungan kerja 

dengan motivasi adalah signifikan, karena nilai T-statistik bernilai diatas 1,96 

yaitu sebesar 7,629 dan nilai P Values sebesar 0.000 < 0.05. Kemudian pada tabel 

tersebut juga menunjukkan nilai path coeeficient dinyatakan positif karena 

nilainya diatas 0,3 yaitu sebesar 0.583 yang menunjukkan bahwa variabel 

Lingkungan Kerja dengan Motivasi adalah positif. Dengan demikian hipotesis H1 

dalam penelitian ini menyatakan bahwa lingkungan Kerja berpengaruh positif 

signifikan terhadap motivasi diterima.  

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya lingkungan kerja akan 

lebih meningkatkan motivasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Buelens (2007) bahwa lingkungan kerja mempengaruhi motivasi. Menurut 
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Buelens lingkungan kerja meliputi bekerja dalam kondisi dan suasana yang 

harmonis, kekeluargaan, dan saling menghargai. Dengan demikian apabila 

lingkungan kerja suatu perusahaan nyaman dan mendukung setiap pegawai dalam 

melakukan pekerjaan, maka hal tersebut akan membuat pegawai merasa 

termotivasi dalam pekerjaannya.  

4.6.2 Pengaruh Gaji terhadap Motivasi 

 Pada tabel 4.8 diatas, dapat dilihat bahwa hubungan gaji dengan motivasi 

adalah signifikan, karena nilai T-statistik bernilai diatas 1,96 yaitu sebesar 5,214 

dan nilai P Values sebesar 0.000 < 0.05. Kemudian pada tabel tersebut juga 

menunjukkan nilai path coeeficient dinyatakan positif karena nilainya diatas 0,3 

yaitu sebesar 0.388 yang menunjukkan bahwa variabel Gaji dengan Motivasi 

adalah positif. Dengan demikian hipotesis H2 dalam penelitian ini menyatakan 

bahwa Gaji berpengaruh positif signifikan terhadap Motivasi diterima.  

Dari hasil tersebut maka disimpulkan bahwa adanya gaji akan lebih 

meningkatkan motivasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arshad et al 

(2012) yaitu adanya pengaruh positif antara gaji dengna kepuasan. Menurut 

Arshad et al, sebuah organisasi yang mempunyai tingkat gaji yang baik bisa 

menghasilkan motivasi terhadap tenaga kerja yang sangat tinggi dan juga dapat 

menjamin sebuah masa depan yang gemilang untuk pekerjanya dan juga 

organisasi (Arshad et al, 2012). 
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4.6.3 Pengaruh Motivasi terhadap Kepuasan Kerja 

 Pada tabel 4.8 diatas, dapat dilihat bahwa hubungan motivasi dengan 

kepuasan kerja adalah signifikan, karena nilai T-statistik bernilai diatas 1,96 yaitu 

sebesar 23,163 dan nilai P Values sebesar 0.000 < 0.05. Kemudian pada tabel 

tersebut juga menunjukkan nilai path coeeficient dinyatakan positif karena 

nilainya diatas 0,3 yaitu sebesar 0,822 yang menunjukkan bahwa variabel 

motivasi dengan kepuasan kerja adalah positif. Dengan demikian hipotesis H3 

dalam penelitian ini menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan kerja diterima.  

Dari hasil tersebut maka disimpulkan bahwa adanya motivasi akan lebih 

meningkatkan kepuasan kerja. Menurut Herzberg (Mathis dan Jackson, 2004) 

faktor-faktor motivasi dapat meningkatkan kepuasan kerja. Menurut herzberg 

adanya motivator dan higiene. Apabila faktor higiene menyebabkan 

ketidakpuasan maka akan mengurangi level job satisfaction, seperti kompensasi 

yang sesuai harapan, peluang promosi, dan juga kenaikan gaji maka akan 

menimbulkan rasa kepuasan kerja terhadap dirinya. Kemudian faktor motivator 

yang dikatakan herzberg juga mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, maka 

faktor tersebut akan mendorong adanya kepuasan kerja.  
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4.7 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diberikan implikasi 

manajerial untuk Indonesia Tourism Development Corporation (Persero). 

Beberapa implikasi yang dapat diberikan kepada perusahaaan adalah sebagai 

berikut. 

Untuk membentuk rasa kepuasan kerja yang semakin besar, maka harus 

ada dorongan motivasi dan motivasi tersebut terbentuk karena adanya faktor 

lingkungan kerja, hal tersebut berdasarkan nilai path coefficient lingkungan kerja 

adalah sebesar 0.583 hal ini menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja lebih 

dominan dibanding dengan gaji terhadap motivasi. Peneliti menyarankan 

berdasarkan hasil penelitian, manajemen harus memperhatikan lingkungan kerja, 

khususnya pada aspek rasa aman yang merupakan faktor loading paling besar 

yaitu sebesar 0.831 yang merupakan pernyataan bahwa mereka merasa aman 

bekerja ditempat ini. Pada BUMN rasa aman yang di dapat oleh karyawan adalah 

hal yang lumrah seperti masa depan karir dan longlasting perusahaan, hal ini 

lazim mengingat bahwa secara umum BUMN adalah perusahaan yang dijamin 

kelangsungannya oleh pemerintah lain halnya dengan Badan Usaha Milik Swasta. 

Namun perlu di ingat ada aspek yang sangat perlu diperhatikan yaitu pada aspek 

keprcayaan terhadap rekan kerja, maka manajemen harus memperhatikan 

bagaimana menjaga kebersamaan, sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan 

dengan baik. Hal-hal yang bisa disarankan untuk mendorong kebersamaan kerja 

misalnya melakukan family gathering. 
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Nilai path coefficient sebesar 0.822 merupakan nilai path coefficient yang 

terbesar dibandingkan dengan nilai path coefficient pada jalur yang lain, 

menunjukkan bahwa untuk membentuk rasa kepuasan kerja yang semakin besar, 

maka yang berpengaruh paling besar adalah motivasi. Dalam memotivasi 

karyawan hendaknya manajemen memperhatikan aspek kompensasi yang 

perusahaan berikan. Namun perlu di ingat ada aspek yaitu jenjang karir 

merupakan aspek yang mempunyai nilai faktor loading terkecil, maka manajemen 

harus memperhatikan bagaimana jenjang karir yang seharusnya didapatkan oleh 

karyawan khususnya bagi karyawan yang telah memberikan kinerja yang baik 

untuk perusahaan 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Lingkungan 

kerja dan Gaji terhadap Motivasi dan dampaknya terhadap Kepuasan kerja pada 

pegawai Indonesia Tourism Development Corporation (Persero). Dari hasil 

analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis smartPLS 3.0 

menunjukkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Lingkungan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

Motivasi. 

2. Gaji berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Motivasi. 

3. Motivasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepuasan 

kerja. 

5.2 Saran 

 Penelitian ini tentu saja masih jauh dari kata sempurna dan tentunya masih 

memiliki keterbatasan sehingga masih memerlukan penyempurnaan untuk 

penelitian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, berikut beberapa saran yang 

memungkinkan yang dapat diberikan untuk perusahaan Indonesia Tourism 

Development Corporation (Persero) dan untuk penelitian selanjutnya, antara lain: 
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1. Perusahaan harus selalu memperhatikan lingkungan kerja yang ada di 

perusahaan terutama pada aspek kebersamaan antar karyawan, karena 

lingkungan kerja merupakan pendorong agar karyawan termotivasi oleh 

pekerjaan, maka penulis menyarankan agar perusahaan melakukan family 

gathering untuk mempererat hubungan kebersamaan antara karyawan. 

2. Perusahaan hendaknya memperbaiki sistem kompensasi serta jenjang karir 

yang ada di Indonesia Tourism Development Corporation (Persero). 

Sehingga para pegawai di Indonesia Tourism Development Corporation 

(Persero) dapat termotivasi untuk memajukan dan mencapai semua tujuan 

perusahaan. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk meneliti pada 

bidang usaha yang sama atau segmen industri yang sama, tetapi bukan 

perusahaan BUMN. Hal ini untuk mengingat apakah antar perusahaan 

pada sektor yang sama memiliki karakter pola hubungan antar variabel 

yang  sama atau tidak. 
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LAMPIRAN 

1. Kuesioner 

Responden Yth.  

Saya Dewanti Pratiwi mahasiswi Program Studi Manajemen-STIE Indonesia 

Banking School (IBS). Saat ini saya sedang melakukan penelitian tugas akhir 

yang berjudul “Pengaruh Lingkungan Kerja, dan Gaji  Terhadap Motivasi dan 

Dampaknya Terhadap Kepuasan Kerja Pada Pegawai Indonesia Tourism 

Development Corporation (Persero)”. Terkait dengan rencana penelitian tersebut, 

maka perkenankan saya menyebarkan kuesioner ini untuk mendapatkan data yang 

diperlukan, mengenai pengukuran seberapa besar kepuasan kerja karyawan yang 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan kerja dan gaji di Indonesia Tourism 

Development Corporation (Persero). 

Untuk itu, saya memohon dengan hormat bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara/Saudari 

untuk mengisi kuisioner ini dengan jawaban yang sebenar-benarnya sesuai dengan 

pengalaman yang dialami selama bekerja. Pernyataan dan data dari setiap 

responden hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian semata dan diolah 

menggunakan kaidah keilmuan yang komprehensif serta sangat dijaga 

kerahasiaannya. Atas waktu dan partisipasi anda, saya ucapkan terimakasih. 

 

Hormat saya, 

 

Dewanti Pratiwi 
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Persyaratan Responden: 

 Berikut persyaratan responden yang dapat mengisi lembaran kuesioner 

berikut ini: 

1. Merupakan karyawan tetap di Indonesia Tourism Development 

Corporation (Persero). 

2. Sudah bekerja di Indonesia Tourism Development Corporation (Persero) 

minimal selama satu tahun. 

Apabila anda termasauk dalam persyaratan responden di atas, dimohon untuk 

mengisi lembaran kuesioner yang terlampir di bawah ini. 

Identitas Responden: 

Jawablah dan beri tanda (X) pada pilihan jawaban yang paling sesuai. 

1. Jenis kelamin : [     ] Laki-Laki [     ] Perempuan 

2. Usia  : [     ] < 25 tahun [     ] 46-55 tahun 

  [     ] 25-35 tahun [     ] > 55 tahun 

  [     ] 36-45 tahun 

3. Lama bekerja : [     ] ≤ 5 tahun 

  [     ] 6 – 10 tahun 

  [     ] ≥ 11 tahun 
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Petunjuk :  

SKALA Likret 1 S/D 7 

1       7 

Sangat tidak setuju   Sangat setuju 

Berikan tanda silang untuk jawaban yang anda pilih (X) 

  STS  SS 

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 

1. Cukupnya penerangan lampu pada ruangan saya        

2. Suhu udara di ruangan saya sejuk dan nyaman        

3. Ukuran kantor saya memberikan tempat yang cukup untuk 
bekerja dengan nyaman 

       

4. Saya mendapatkan rasa aman dalam pekerjaan saya        

5. Saya mempunyai hubungan yang baik dengan rekan kerja        

6. Saya percaya dengan sesama rekan kerja saya        

7. Atasan memberikan saya informasi yang memadai seputar 
pekerjaan saya 

       

8. Atasan saya mempunyai ekspektasi yang wajar atas 
pekerjaan saya 

       

9. Saya mendapatkan gaji yang tinggi        

10. Penawaran yang saya dapatkan pada benefit yang diberikan 
PT. ITDC (Persero) memuaskan 

       

11. Saya puas dengan kenaikan gaji saat ini        

12. Saya puas terhadap penawaran benefit yang diberikan saat ini        

13. Kenaikan gaji saya sebelumnya wajar        

14. Gaji yang saya dapat sesuai dengan kemampuan saya        

15. Saya setuju dengan kriteria dalam kenaikan gaji yang PT. 
ITDC (Persero) berikan  
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STS 
 

 

SS 

No. Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7 

16. Saya setuju dengan kesetaran tingkat upah yang diberikan 
perusahaan 

 
    

  
 

17. Kompensasi yang diberikan oleh PT. ITDC (Persero)  
membuat saya termotivasi untuk memberikan upaya 
semaksimal mungkin 

       

18. Terdapat cukup banyak peluang promosi untuk jabatan yang 
mendorong saya untuk bekerja keras 

       

19. Saya puas dengan kompensasi yang ditentukan        

20. Saya puas dengan peluang promosi yang tersedia di PT. 
ITDC (Persero) 

       

21. Saya merasa bahwa perusahaan memikirkan sistem 
kompensasi yang jelas dan tegas 

       

22. Saya antusias dengan tingkat gaji        

23. Saya merasa sistem kompensasi yang ada memotivasi        

24. Saya mendapat banyak kepuasan dari pekerjaan yang saya 
lakukan 

       

25. Pekerjaan saya seimbang dengan upaya yang dilakukan        

26. Saya sangat puas dengan pekerjaan saya        

27. Saya merasa semangat untuk berangkat kerja         

28. Biasanya saya antusias dengan pekerjaan saya        

29. Saya menikmati waktu di kantor        

30. Seringnya saya antusias terhadap pekerjaan saya        

31. Saya cukup puas dengan pekerjaan saya sekarang        

32. Saya menemukan kesenangan dalam pekerjaan saya        
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2. Hasil Reliabilitas dan Validitas Pre-Test 

1. Lingkungan kerja 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.893 8 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .751 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 96.338 

Df 28 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 LK1 LK2 LK3 LK4 LK5 LK6 LK7 LK8 

Anti-image 

Covariance 

LK1 .469 -.121 -.063 .008 -.046 -.059 .030 -.032 

LK2 -.121 .344 .093 -.011 .049 -.077 -.114 .056 

LK3 -.063 .093 .304 -.109 -.081 .033 .050 -.046 

LK4 .008 -.011 -.109 .106 .015 -.085 -.086 .046 

LK5 -.046 .049 -.081 .015 .581 -.071 -.045 -.014 

LK6 -.059 -.077 .033 -.085 -.071 .166 .110 -.095 

LK7 .030 -.114 .050 -.086 -.045 .110 .197 -.159 

LK8 -.032 .056 -.046 .046 -.014 -.095 -.159 .324 

Anti-image 

Correlation 

LK1 .912a -.302 -.167 .036 -.088 -.210 .098 -.083 

LK2 -.302 .793a .287 -.058 .109 -.321 -.436 .167 

LK3 -.167 .287 .771a -.605 -.194 .148 .206 -.147 

LK4 .036 -.058 -.605 .729a .060 -.642 -.596 .248 

LK5 -.088 .109 -.194 .060 .926a -.228 -.134 -.032 

LK6 -.210 -.321 .148 -.642 -.228 .699a .609 -.410 

LK7 .098 -.436 .206 -.596 -.134 .609 .585a -.630 

LK8 -.083 .167 -.147 .248 -.032 -.410 -.630 .767a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities 

 Initial Extraction 

LK1 1.000 .553 

LK2 1.000 .539 

LK3 1.000 .558 

LK4 1.000 .859 

LK5 1.000 .474 

LK6 1.000 .736 

LK7 1.000 .525 

LK8 1.000 .625 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 
 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4.870 60.869 60.869 4.870 60.869 60.869 

2 .984 12.297 73.166    
3 .724 9.050 82.216    
4 .501 6.268 88.484    
5 .387 4.843 93.327    
6 .314 3.919 97.246    
7 .162 2.024 99.270    
8 .058 .730 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

 
Component 

1 

LK1 .744 

LK2 .734 

LK3 .747 

LK4 .927 

LK5 .688 

LK6 .858 

LK7 .725 

LK8 .791 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
 

2. Gaji 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.974 8 

 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .885 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 246.597 

Df 28 

Sig. .000 
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Anti-image Matrices 

 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 

Anti-image 

Covariance 

G1 .097 -.015 .011 -.008 .078 -.023 -.032 -.053 

G2 -.015 .102 -.002 -.009 .024 -.003 -.001 .003 

G3 .011 -.002 .013 -.011 .009 -.004 -.013 -.010 

G4 -.008 -.009 -.011 .014 -.004 -.003 .005 .004 

G5 .078 .024 .009 -.004 .263 -.083 -.004 -.043 

G6 -.023 -.003 -.004 -.003 -.083 .055 -.003 .006 

G7 -.032 -.001 -.013 .005 -.004 -.003 .115 .004 

G8 -.053 .003 -.010 .004 -.043 .006 .004 .093 

Anti-image 

Correlation 

G1 .843a -.152 .298 -.210 .487 -.311 -.303 -.557 

G2 -.152 .979a -.062 -.239 .150 -.042 -.008 .028 

G3 .298 -.062 .844a -.833 .151 -.147 -.336 -.297 

G4 -.210 -.239 -.833 .868a -.073 -.127 .136 .111 

G5 .487 .150 .151 -.073 .728a -.689 -.024 -.275 

G6 -.311 -.042 -.147 -.127 -.689 .897a -.040 .082 

G7 -.303 -.008 -.336 .136 -.024 -.040 .957a .038 

G8 -.557 .028 -.297 .111 -.275 .082 .038 .913a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Communalities 

 Initial Extraction 

G1 1.000 .843 

G2 1.000 .890 

G3 1.000 .966 

G4 1.000 .967 

G5 1.000 .415 

G6 1.000 .933 

G7 1.000 .894 

G8 1.000 .909 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 6.815 85.187 85.187 6.815 85.187 85.187 

2 .721 9.010 94.197    
3 .158 1.980 96.177    
4 .116 1.455 97.632    
5 .081 1.012 98.644    
6 .066 .820 99.464    
7 .036 .446 99.910    
8 .007 .090 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

Component Matrixa 

 
Component 

1 

G1 .918 

G2 .943 

G3 .983 

G4 .983 

G5 .644 

G6 .966 

G7 .945 

G8 .953 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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3. Motivasi Ekstrinsik 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.940 7 

 
  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .817 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 193.803 

Df 21 

Sig. .000 

 

 

 
 

Anti-image Matrices 

 ME1 ME2 ME3 ME4 ME5 ME6 ME7 

Anti-image 

Covariance 

ME1 .051 .003 -.025 -.007 .016 -.011 -.024 

ME2 .003 .157 .041 -.127 .013 -.021 -.002 

ME3 -.025 .041 .116 -.056 -.036 .001 .004 

ME4 -.007 -.127 -.056 .133 -.005 .024 -.001 

ME5 .016 .013 -.036 -.005 .066 -.026 -.011 

ME6 -.011 -.021 .001 .024 -.026 .036 -.014 

ME7 -.024 -.002 .004 -.001 -.011 -.014 .034 

Anti-image 

Correlation 

ME1 .869a .031 -.332 -.091 .284 -.264 -.568 

ME2 .031 .665a .303 -.877 .127 -.283 -.025 

ME3 -.332 .303 .864a -.452 -.406 .021 .068 

ME4 -.091 -.877 -.452 .613a -.055 .349 -.020 

ME5 .284 .127 -.406 -.055 .862a -.525 -.227 

ME6 -.264 -.283 .021 .349 -.525 .842a -.403 

ME7 -.568 -.025 .068 -.020 -.227 -.403 .879a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities 

 Initial Extraction 

ME1 1.000 .950 

ME2 1.000 .933 

ME3 1.000 .884 

ME4 1.000 .954 

ME5 1.000 .944 

ME6 1.000 .965 

ME7 1.000 .968 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 
 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 5.279 75.408 75.408 5.279 75.408 75.408 

2 1.320 18.858 94.266 1.320 18.858 94.266 

3 .196 2.800 97.066    
4 .094 1.344 98.410    
5 .062 .886 99.296    
6 .026 .368 99.664    
7 .024 .336 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Component Matrixa 

 
Component 

1 2 

ME1 .962 -.155 

ME2 .647 .718 

ME3 .938 -.060 

ME4 .613 .760 

ME5 .932 -.277 

ME6 .942 -.277 

ME7 .960 -.214 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 
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4. Motivasi Intrinsik 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.940 6 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .703 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 128.342 

Df 15 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices 

 MI1 MI2 MI3 MI4 MI5 MI6 

Anti-image Covariance MI1 .091 -.059 .061 -.038 -.075 .058 

MI2 -.059 .090 -.090 .012 .021 -.033 

MI3 .061 -.090 .203 -.052 -.053 .061 

MI4 -.038 .012 -.052 .089 .026 -.082 

MI5 -.075 .021 -.053 .026 .125 -.057 

MI6 .058 -.033 .061 -.082 -.057 .107 

Anti-image Correlation MI1 .636a -.650 .447 -.422 -.705 .585 

MI2 -.650 .761a -.668 .132 .203 -.339 

MI3 .447 -.668 .709a -.384 -.336 .412 

MI4 -.422 .132 -.384 .738a .245 -.841 

MI5 -.705 .203 -.336 .245 .768a -.495 

MI6 .585 -.339 .412 -.841 -.495 .607a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities 

 Initial Extraction 

MI1 1.000 .784 

MI2 1.000 .895 

MI3 1.000 .735 

MI4 1.000 .845 

MI5 1.000 .861 

MI6 1.000 .677 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 
 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4.797 79.947 79.947 4.797 79.947 79.947 

2 .611 10.175 90.122    
3 .344 5.740 95.862    
4 .133 2.218 98.081    
5 .083 1.388 99.468    
6 .032 .532 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Component Matrixa 

 
Component 

1 

MI1 .886 

MI2 .946 

MI3 .857 

MI4 .919 

MI5 .928 

MI6 .823 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Pengaruh lingkungan..., Dewanti Pratiwi, Ma.-IBS, 2016



103 
 

 
Indonesia Banking School 

5. Kepuasan Kerja 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.905 3 

 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .696 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 41.540 

Df 3 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices 

 KK1 KK2 KK3 

Anti-image Covariance KK1 .165 -.140 -.083 

KK2 -.140 .177 -.039 

KK3 -.083 -.039 .494 

Anti-image Correlation KK1 .635a -.820 -.292 

KK2 -.820 .650a -.132 

KK3 -.292 -.132 .903a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Communalities 

 Initial Extraction 

KK1 1.000 .907 

KK2 1.000 .889 

KK3 1.000 .734 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.531 84.366 84.366 2.531 84.366 84.366 

2 .375 12.514 96.880    
3 .094 3.120 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

Component Matrixa 

 
Component 

1 

KK1 .953 

KK2 .943 

KK3 .857 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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3. Hasil Uji PLS Algorithm 

 

4. Hasil Uji Bootstrapping  

 

Pengaruh lingkungan..., Dewanti Pratiwi, Ma.-IBS, 2016



106 
 

 
Indonesia Banking School 

5. Construct Reliability and Validity 

 

 

6. R-Square 

 

 

7. Path Coefficients 
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8. Cross Loading 

 
Gaji 

Lingkungan 

Kerja 

Kepuasan 

Kerja 

Motivasi 

Ekstrinsik 

Motivasi 

Intrinsik 

G1 0.834 0.508 0.399 0.592 0.489 

G2 0.911 0.709 0.601 0.793 0.656 

G3 0.935 0.571 0.422 0.732 0.504 

G4 0.923 0.711 0.595 0.788 0.627 

G5 0.761 0.514 0.368 0.587 0.480 

G6 0.915 0.559 0.442 0.728 0.470 

G7 0.836 0.620 0.480 0.810 0.603 

G8 0.891 0.624 0.531 0.774 0.596 

KK1 0.499 0.698 0.924 0.561 0.823 

KK2 0.589 0.674 0.884 0.681 0.755 

KK3 0.399 0.678 0.884 0.562 0.776 

LK1 0.538 0.753 0.493 0.535 0.582 

LK2 0.488 0.786 0.573 0.515 0.638 

LK3 0.535 0.800 0.597 0.582 0.640 

LK4 0.757 0.831 0.617 0.760 0.724 

LK5 0.382 0.722 0.594 0.380 0.554 

LK6 0.473 0.714 0.687 0.522 0.573 

LK7 0.623 0.804 0.565 0.742 0.722 

LK8 0.346 0.701 0.556 0.494 0.651 

ME1 0.799 0.742 0.649 0.897 0.745 

Pengaruh lingkungan..., Dewanti Pratiwi, Ma.-IBS, 2016



108 
 

 
Indonesia Banking School 

 Gaji Lingkungan 

Kerja 

Kepuasan 

Kerja 

Motivasi 

Ekstrinsik 

Motivasi 

Intrinsik 

ME2 0.592 0.687 0.584 0.820 0.593 

ME3 0.756 0.754 0.650 0.938 0.749 

ME4 0.557 0.661 0.543 0.813 0.600 

ME5 0.724 0.526 0.520 0.833 0.544 

ME6 0.819 0.585 0.531 0.828 0.653 

ME7 0.754 0.585 0.547 0.874 0.598 

MI1 0.585 0.759 0.783 0.655 0.888 

MI2 0.571 0.638 0.655 0.648 0.843 

MI3 0.532 0.718 0.770 0.618 0.881 

MI4 0.586 0.765 0.767 0.735 0.898 

MI5 0.511 0.704 0.728 0.592 0.809 

MI6 0.510 0.745 0.820 0.627 0.853 
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