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Jakarta, September 2015

Rakhmawati Niendraputri



11

ABSTRACT

This research aimed to prove that motivation, rewards, and religion needs influence

on job satisfaction at PT. PN Jakarta. Within this research, population research refers to all

employees at PT. PN which is about 300 employees that already pass the probation time. Sample

used about 75 respondents and data was taken by way of questionnaires.

The data collection are analyzed by Regression Analysis. The result of this analysis

showed that Y= 6.352 + 0,336X1 + 0,149X2 + 0,222X3 and the determination coefficients is

about 51,2%. By that means, there are positive signification effect about motivation, rewards,

and religion needs on Productivity. Therefore, PT.PN should pay attention to these variables for

increasing numbers of employees’s productivity

Keywords:Motivation, Rewards, Religion needs, Productivity, Employees

.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi Persaingan perusahan-perusahan yang ada saat ini, terutama di Indonesia

semakin berkembang. Hal ini terjadi dan mulai terasa dalam 10 tahun terakhir. Dimana

Pergeseran era ini ditandai dengan banyaknya perusahaan yang masuk ke Indonesia, sehingga

membuat para pelaku usaha dalam negeri, terutama Badan-Badan Usaha Milik negara (BUMN),

harus berusaha lebih keras dari era sebelumnya.

Berdiri semenjak tahun 1957, pertamina yang merupakan perusahaan minyak dan gas

bumi nasional mengalami perubahan besar saat UU No.20 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Bumi Pasal 60 menggantikan undang-undang lama yakni UU No.2 tahun 1971 yang

mengakibatkan Pertamina menjadi salah satu player di industri migas nasional. Dengan tidak

lagi menjadi regulator dalam area migas nasional, maka competitor asing dapat ikut masuk

dalam persaingan pasar migas domestik.

Untuk mampu bersaing pada era global, sebuah organisasi atau perusahaan harus

memiliki sumber daya yang baik khususnya sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber

daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang dapat berprestasi maksimal

yang telah tercukupi kebutuhan sosial dan agamanya. Di perusahaan Patra Niaga ini rata-rata

karyawan yang bekerja kurang dari lima tahun, namun banyak yang mudah merasa jenuh dengan

pekerjaan yang dikerjakan.
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Dalam kenyataannya, kinerja karyawan yang di dapat bahwa kinerja karyawan mengalami

kondisi yang produktivitasnya menurun sehingga kontribusi yang diberikan karyawan terhadap

perusahaan terasa kurang maksimal

Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang diharapkan oleh organisasi agar

memberikan andil positif terhadap semua kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuannya, setiap

karyawan diharapkan memiliki motivasi kerja yang tinggi sehingga nantinya akan meningkatkan

produktivitas kerja yang tinggi. Motivasi merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan

oleh pihak manajemen bila mereka menginginkan setiap karyawan dapat memberikan kontribusi

positif terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Karena dengan motivasi, seorang karyawan akan

memiliki semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

Tanpa motivasi, seorang karyawan tidak dapat memenuhi tugasnya sesuai standar atau

bahkan melampaui standar karena apa yang menjadi motif dan motivasinya dalam bekerja tidak

terpenuhi. Sekalipun seorang karyawan memiliki kemampuan operasional yang baik bila tidak

memiliki motivasi dalam bekerja, hasil akhir dari pekerjaannya tidak akan memuaskan.

Selain memperhatikan faktor motivasi yang dimiliki oleh karyawan, perusahaan juga

harus menganalisa dan mengetahui betul apa yang diperlukan maupun yang dibutuhkan oleh

karyawannya. Banyak yang memiliki motivasi tinggi untuk menyelesaikan pekerjaannya, namun

hasil pekerjaannya tersebut tidak mendapat apresiasi yang baik oleh atasannya. Sehingga banyak

dari karyawan baru yang merasa terintimidasi, dan hal tersebut dapat menurunkan level motivasi

kerja yang dimiliki karyawan.

Karyawan yang dapat bekerja secara maksimal juga di dukung oleh kondisi fisik dan

mental yang baik. Sebagai manusia yang memiliki keterbatasan waktu kerja yang optimal,
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pemenuhan kebutuhan fisik yang meliputi kebutuhan primer manusia berupa sandang, pangan,

dan papan merupakan hal yang harus disadari oleh karyawan. Selain itu, kebutuhan sosial dalam

kehidupan sehari-hari beserta kebutuhan beragama harus dapat dipenuhi oleh karyawan. Untuk

meminimalisir tingkat stress hidup yang tinggi, karyawan yang ingin mendapatkan hidup yang

berkualitas lebih baik, tidak hanya memperhitungkan bagaimana ia bertahan hidup saja, namun

dapat berpikir dan menyeimbangkan hidup sebagai makhluk ciptaan Allah baik untuk kehidupan

di dunia maupun di akhirat.

Menurut Faustino Gomes (1995) dalam Rakhmat Nugroho (2006), pengukuran terhadap

kinerja karyawan dibedakan menjadi dua cara, yaitu; 1) Pengukuran berdasarkan hasil akhir

(result based performance evaluation); dan 2) pengukuran berdasarkan perilaku (behaviour

based performance evaluation). Dalam pengukuran berdasarkan hasil akhir, pengukuran tersebut

dilakukan atas dasar pencapaian tujuan organisasi atau hanya berdasar hasil akhir dari

pencapaian kerja saja. Sedangkan pengukuran berdasarkan perilaku lebih menekankan pada cara

atau sarana dalam mencapai tujuan, dan bukan pada pencapaian hasil akhir. Pengukuran berdasar

perilaku ini biasanya bersifat kualitatif dan pada umumnya hasil bersifat subyektif.

Dari informasi yang diperoleh, perusahaan PT. PN sendiri memiliki beberapa karyawan

yang berada di kantor pusat ataupun kantor perwakilan yang berada di beberapa kota lainnya di

Indonesia, dimana karyawannya bekerja kurang dari lima Tahun. Sementara dari hasil

wawancara dengan divisi SDM diperoleh informasi bahwa adanya penurunan produktivitas

selama tahun 2014 hingga awal tahun 2015 sebelum adanya pergantian kepemimpinan dan

struktur organisasi, sehingga kontribusi karyawan terhadap perusahaan dianggap kurang

maksimal. Kemungkinan besar terjadinya penurunan produktivitas tersebut, karena kurang
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adanya kesulitan yang dihadapi pada saat bekerja sehingga berpengaruh pada menurunnya

motivasi karyawan ataupun rasa kejenuhan yang dimiliki oleh karyawan..

Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan PT. PN sebagai salah satu anak perusahaan

BUMN yang memiliki peranan penting dalam perindustrian Minyak dan Gas adalah belum

adanya kepastian sebagai BUMN atau perusahaan swasta murni, sehingga peraturan

perusahaannya seperti tidak memiliki kepastian dasar hukum yang berlaku. mengenai faktor apa

saja yang mempengaruhi terhadap peningkatan kerja dan faktor apa yang paling dominan

berpengaruh terhadap peningkatan kerja, sehingga diperlukan adanya peningkatan kualitas

kinerja baik dalam segi sistem dalam perusahaan, maupun dalam individu karyawan tersebut.

Motivasi kerja pegawai mempunyai andil besar dalam meningkatkan kinerja pegawai,

dan pegawai akan termotivasi apabila kebutuhan baik fisik maupun psikologis terpenuhi.

Semakin terpenuhi kebutuhan tersebut, maka akan semakin besar juga kinerja pegawai dalam

melaksanakan tugas.

Sebagai langkah nyata dalam hasil pembinaan maka diadakan pemberian penghargaan

pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja yang baik. Adapun pengertian dari penghargaan

dalam perusahaan kerap dalam bentuk pemberian berupa piagam dan sejumlah uang dari

perusahaan pegawai yang mempunyai prestasi. Ada juga perusahaan yang memberikan

penghargaan kepada pegawai karena masa kerja dan pengabdiannya dapat dijadikan teladan bagi

pegawai lainnya.

Penghargaan yaitu meliputi faktor-faktor penghargaan internal seperti hormat diri,

otonomi, dan pencapaian; dan faktor-faktor penghargaan eksternal seperti status, pengakuan dan

perhatian
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Pemberian penghargaan tersebut merupakan upaya perusahaan dalam memberikan balas

jasa atas hasil kerja pegawai, sehingga dapat mendorong pegawai bekerja lebih giat dan

berpotensi. Pegawai memerlukan suatu penghargaan pada saat hasil kerjanya telah memenuhi

atau bahkan melebihi standar yang telah ditentukan oleh perusahaan ukuran terakhir keberhasilan

dari suatu departemen personalia adalah prestasi kerja. Karena baik departemen itu sendiri

maupun karyawan memerlukan umpan balik atas upayanya masing-masing, maka prestasi kerja

dari setiap karyawan perlu dinilai. Oleh karena itu Penilaian prestasi kerja adalah proses melalui

mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja, menurut Hani Handoko

(1995) dalam Sudarmanto (2009)

Menurut Heidrahman dan Suad Husnan (2000) dalam Sudarmanto (2009), Salah satu

faktor yang mempengaruhi loyalitas karyawan adalah kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja

(job satisfaction) adalah keadaan emosional karyawan yang terjadi maupun tidak terjadi titik

temu antara nilai balas jasa kerja karyawan dan perusahaan atau organisasi dengan tingkat nilai

balas jasa yang memang diinginkan oleh karyawan yang bersangkutan

Dalam hal kepuasan kerja, Gilmer (1996) dalam Sudarmanto (2009) menyebutkan

faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah kesempatan untuk maju, keamanan

kerja, gaji, perusahaan dan manajemen, faktor intrinsik dan pekerjaan, kondisi kerja, aspek sosial

dalam pekerjaan, komunikasi, dan fasilitas.

Karyawan yang memiliki loyalitas tinggi bersedia bekerja melebihi kondisi biasa, bangga

menceritakan perusahaan mereka kepada orang lain, bersedia menerima berbagai tugas, merasa

ada kesamaan nilai dengan perusahaan, merasa terinspirasi, dan memperhatikan nasib

perusahaan secara keseluruhan.
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Sebaliknya, karyawan yang tidak setia terhadap perusahaan ditandai dengan perasaan

negative, seperti ingin meninggalkan perusahaan, merasa bekerja di perusahaan lain lebih

menguntungkan, tidak merasakan manfaat dari perusahaan dan menyesali keputusan mereka

bergabung dengan perusahaan.

Tanpa adanya sumber daya manusia yang efektif, mustahil bagi organisasi untuk

menghampiri tujuannya. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan dalam

menghadapi kondisi sekarang ini. Untuk menghadapi persaingan yang semakin berat,

perusahaan-perusahaan di Indonesia mulai mengembangkan dan memperhatikan lebih detail

kepada kebutuhan sosial dan beragama dalam manajemennya. Saat ini, baik pimpinan dan

pemilik perusahaan, maupun karyawan semakin sadar akan pentingnya kebutuhan sosial dan

beragama yang baik. Sehubungan dengan karyawan, disadari bahwa kepuasan dan pemenuhan

kebutuhan hidup yang terus diupayakan oleh perusahaan dengan cara memenuhi kebutuhan-

kebutuhan psikologis dan agamanya, dapat menciptakan atmosfer yang kondusif bagi

karyawan untuk bekerja sebaik mungkin.

Dengan adanya latar belakang tersebut, maka penelitian ini berusaha menemukan titik

tengah serta pengaruh antara faktor pendorong motivasi karyawan untuk bekerja terhadap

kinerja , penghargaan yang diberikan kepada karyawan di dalam perusahaan, dengan adanya

tingkat stress yang rendah akibat terpenuhinya Kebutuhan sosial dan agama yang menciptakan

kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada karyawan PT PN. Pembahasan ini akan

diangkat oleh peneliti dalam bentuk sebuah skripsi, yang berjudul “Analisis Pengaruh Faktor

Motivasi, Penghargaan, Kebutuhan Beragama Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. PN.”
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1.2 Batasan Penelitian

Mengingat hanya ruang lingkup pembahasan yang perlu dikaji, maka dilakukan

pembatasan terhadap ruang lingkup dan pembatasan waktu penelitian yang perlu dikaji yang

dilakukan selama magang yang berlangsung selama 3 bulan di PT. PN agar penelitian lebih

terarah dan mudah dipahami sesuai dengan tujuan penelitian dan pembahasan.

Penelitian ini hanya difokuskan pada masalah pengaruh dari motivasi, penghargaan, dan

kebutuhan beragama terhadap prestasi kerja karyawan PT. PN Jakarta pada tahun 2015.

Variabel bebas (independent) yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Motivasi

(X1), Penghargaan (X2), dan Kebutuhan beragama (X3). Variabel terikat (dependent) yang akan

dipergunakan adalah kinerja karyawan (Y)

1.3 Perumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang pemikiran yang sudah disebutkan sebelumnya, maka pokok-

pokok masalah yang dapat diteliti dan dirumuskan sebagai berikut:

1) Apakah Motivasi (X1) berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan PT. PN (Y)?

2) Apakah Penghargaan (X2) berpengaruh terhadap Kinerja karyawan PT. PN (Y)?

3) Apakah Kebutuhan beragama (X3) berpengaruh terhadap Kinerja karyawan PT. PN (Y)?

4) Apakah Motivasi (X1), Penghargaan (X2), dan Kebutuhan Beragama (X3) secara

bersama – sama (simultan) berpengaruh terhadap Kinerja karyawan PT. PN (Y)?

5) Variabel Manakah diantara (X1), (X2), dan (X3) yang paling dominan terhadap Kinerja

karyawan PT. Patra Niaga (Y)?
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1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari Perumusan Masalah yang didapatkan, maka tujuan dari pelaksanaan

penelitian ini adalah:

1) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Motivasi mempunyai pengaruh terhadap

Kinerja karyawan PT. PN

2) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penghargaan mempunyai pengaruh

terhadap Kinerja karyawan PT. PN

3) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah kebutuhan beragama mempunyai

pengaruh terhadap Kinerja karyawan PT. PN

4) Untuk Mengetahui dan menganalisa apakah Motivasi, Penghargaan, Kebutuhan

Beragama secara bersama – sama (simultan) berpengaruh terhadap Kinerja karyawan

PT. PN

5) Untuk Mengetahui dan menganalisis variabel manakah yang paling dominan terhadap

Kinerja karyawan PT. PN

1.5 Manfaat Penelitian

I. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai media untuk merealisasikan ilmu yang didapat selama mengikuti

perkuliahan secara langsung di dalam penelitian dengan keadaan sebenarnya, dan

juga menambah pengalaman serta ilmu baru dalam melaksanakan penelitian

khususnya pada bidang Manajemen Sumber Daya Manusia
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II. Manfaat Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian yang didapat, akan memberikan informasi yang dapat digunakan

sebagai evaluasi, sehingga ada perubahan dan peningkatan Kepuasan Kinerja

karyawan PT. PN Jakarta.

III. Manfaat Bagi Pembaca atau Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara materiil maupun moral

sebagai referensi bagi peneliti lain yang membutuhkan informasi yang disajikan pada

penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah penyampaian informasi

berdasarkan aturan penelusian ilmiah yang diberikan, serta memberikan gambaran mengenai apa

yang akan diuraikan dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya, skripsi ini dibagi menjadi lima

bab, yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini terdapat uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori

Merupakan uraian secara teoritis memuat tentang pengertian manajemen sumber daya

manusia secara umum, peranan dari manajemen sumber daya manusia, Motivasi, Penghargaan,

dan Kebutuhan beragama, kerangka pemikiran, dan Hipotesa.
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BAB III Metode Penelitian

Pada Bab ini memuat tentang pengertian metode penelitian, jenis penelitian, tempat dan

waktu penelitian, teknik penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisa data, operasional

variabel, teknik uji prasyarat analisis data dan analisa data.

BAB IV Analisis dan Pembahasan

Pada Bab ini, memuat tentang latar belakang berdirinya perusahaan, latar belakang

berdirinya organisasi, struktur organisasi, visi dan misi perusahaan, tujuan penelitian,

pelaksanaan uji instrumen, uji asumsi klasik, analisa regresi berganda, impresi managerial.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada Bab ini merupakan bab terakhir pada penyusunan skripsi ini, sehingga pada tahap

ini dapat disajikan kesimpulan dan hasil analisa data yang dilakukan penulis dan mencoba

memberikan saran sebagai feedback terhadap perusahaan PT. PN Jakarta sebagai penetian yang

mungkin dilakukan selanjutnya oleh perusahaan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kinerja

Kinerja karyawan adalah hasil dari proses pekerjaan tertentu secara berencana pada

waktu dan tempat dari karyawan serta organisasi bersangkutan menurut Mangkuprawira dan

Hubeis(2007) dalam Sisca Damayanti (2012). Menurut Stolovitch and Keeps (2007) dalam Sisca

Damayanti (2012), Kinerja adalah seperangkat hasil yang dicapai dan 10 merujuk pada tindakan

pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta.

Kinerja menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2006) dalam Arta Adhi Kusuma

(2013) adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. Dari beberapa pendapat

ahli dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang

dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan yang diiginkan suatu organisasi dan meminimalisir

kerugian.

Dari beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah hasil

kerja yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan yang diiginkan

suatu organisasi dan meminimalisir kerugian.



25

2.2 Indikator Kinerja Karyawan

Indikator kinerja karyawan menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2006) dalam

Arta Adi Kusuma (2013) adalah sebagai berikut:

a) Kuantitas

Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit,

jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Kuantitas yang diukur dari persepsi pegawai terhadap

jumlah aktivitas yang ditugaskan beserta hasilnya.

b) Kualitas

Kualitas adalah ketaatan dalam prosedur, disiplin, dedikasi. Tingkat dimana hasil aktivitas yang

dikehendaki mendekati sempurna dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan

aktivitas, maupun memenuhi tujuan-tujuan yang diharapkan dari suatu aktivitas. Kualitas kerja

diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan

tugas terhadap ketrampilan dan kemampuan pegawai.

c) Keandalan

Keandalan adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang disyaratkan dengan supervisi

minimum. Menurut Zeithaml & Berry dalam Journal of Marketing (1998) dalam Achmad M.

Masykur (2012) kehandalan yakni mencakup konsistensi kinerja dan kehandalan dalam

pelayanan, contoh; karyawan dapat mengerjakan pekerjaan atau target kerja dari perusahaan

secara akurat, benar dan tepat.
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d) Kehadiran

Kehadiran adalah keyakinan akan masuk kerja setiap hari dan sesuai dengan jam kerja.

e) Kemampuan bekerja sama

Kemampuan bekerja sama adalah kemampuan seorang tenaga kerja untuk bekerja bersama

dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan

sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

2.3. Tujuan Penilaian Kinerja

Suatu perusahaan melakukan penilaian kinerja didasarkan pada dua alasan pokok, yang

pertama adalah manajer memerlukan evaluasi yang objektif terhadap kinerja karyawan pada

masa lalu yang digunakan untuk membuat keputusan di bidang SDM di masa yang akan datang,

dan kedua manajer memerlukan alat yang memungkinkan untuk membantu karyawannya

memperbaiki kinerja, merencanakan pekerjaan, mengembangkan kemampuan dan keterampilan

untuk perkembangan karier, dan untuk memperkuat kualitas hubungan antar manajer yang

bersangkutan dengan karyawan tersebut.

Tujuan-tujuan penilaian kinerja atau prestasi kerja karyawan menurut Gary Dessler (2009):

a) Menugaskan Tujuan yang spesifik

b) Menugaskan Tujuan yang terukur

c) Menugaskan tujuan yang menantang tapi realistis untuk dilakukan

d) Mendorong partisipasi
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2.4. Motivasi

Motivasi berasal dari kata latin “movere” yang berarti “dorongan” atau daya penggerak.

Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkakn seseorang anggota organisasi mau dan

rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau ketrampilan tenaga dan

waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan

menunaikan kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi

yang telah ditentukan sebelumnya. Motivasi merupakan hasrat di dalam seseorang yang

menyebabakan orang tersebut melakukan tindakan sesuai dengan pendapat Robert L. Mathis dan

John H. Jackson (2006) dalam Arta Adi Kusuma (2013).

Dari pendapat para ahli diambil kesimpulan motivasi adalah berbagai usaha yang

dilakukan oleh karyawan dengan tujuan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Namun,

agar keinginan dan kebutuhannya tersebut dapat terpenuhi tidaklah mudah didapatkan, apabila

tanpa usaha yang maksimal. Dalam pemenuhan kebutuhannya, seseorang akan berperilaku

menyesuaikan dengan berperilaku sesuai dengan alasan yang dimiliki dan apa yang mendasari

perilakunya.

Dikemukakan oleh David McCleland (1998) dalam Rakhmat Nugroho (2006) inti teori

ini terletak pada pendapat yang mengatakan bahwa pemahaman tentang motivasi akan semakin

mendalam apabila disadari bahwa setiap orang mempunyai tiga jenis kebutuhan, yaitu:

a) Kebutuhan akan berprestasi (Need for Achievement)

b) Kebutuhan akan kekuasaan (Need for Power)

c) Kebutuhan afiliasi (Need for Affiliation)
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2.4 Penghargaan

Penghargaan adalah kegiatan dimana organisasi atau perusahaan menilai kontribusi

karyawan dalam rangka untuk mendistribusikan penghargaan moneter dan non meneter cukup

langsung dan tidak langsung dalam kemampuan organisasi untuk membayar berdasarkan

peraturan hukum Schuler (1987) dalam Achmad M. Masykur (2002). Penghargaan adalah semua

pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima oleh

karyawan sebagai betnuk imbalan atau jasa yang diberikan kepada perusahaan yang

dikemukakan oleh Hasibuan (2007) dalam Sisca Damayanti (2012).

Schuler & Huber (1999) dalam Achmad M. Masykur (2002) menyatakan bahwa

penghargaan dibedakan menjadi penghargaan intrinsic (intrinsic rewards) dan penghargaan

ekstrinsik (extrinsic rewards). Penghargaan ekstrinsik dibedakan menjadi penghargaan ekstrinsik

langsung yang biasanya berbentuk gaji, upah, imbalan berdasarkan kinerja. Sedangkan

penghargaan intrinsik menurut Schuler dan Huber adalah penghargaan-penghargaan yang

diterima seseorang sebagai imbalan atas jerih payahnya yang tidak dalam bentuk uang,

melainkan berupa rasa aman dalam pekerjaan, symbol status, penghargaan masyarakat dan harga

diri

Konsep pemberian penghargaan yang layak serta adil bagi karyawan perusahaan, akan

dapat menciptakan suasan kerja yang menyenangkan serta dapat menimbulkan motivasi kerja

yang tinggi bagi karyawan. Pertimbangan pemberian penghargaan kepada karyawan sangat

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada pada organisasi. Adapun faktor-faktor yang

mempengaruhi besarnya penghargaan menurut Hasibuan (2007) dalam Sisca Damayanti (2012)

antara lain sebagai berikut:
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a. Penawaran dan permintaan tenaga kerja

b. Kemampuan dan Kesediaan Organisasi

c. Organisasi Karyawan

d. Produktivitas kerja karyawan

e. Pemerintah dengan Undang-Undang Keppres

f. Biaya Hidup

g. Posisi jabatan karyawan

h. Pendidikan dan pengalam kerja

i. Kondisi perekenomian nasional

j. Jenis dan sifat pekerjaan

2.5 Kebutuhan Beragama

2.5.1 Kebutuhan Beragama

Agama dalam Achmad M. Masykur (2002) merupakan salah satu istilah dalam Bahasa

Indonesia yang diadopsi dari bahasa Sansekerta. Istilah ini diambil dari dua suku kata, yaitu A

dan gam. A diartikan kesini, tidak sedangkan Gam diartikan sebagai Gaan, go, gehen, berjalan-

jalan. Jadi selalu bergerak, atau tidak pergi, tetap ditempat, diwarisi turun-temurun. Sehingga

Agama dapat disimpulkan sebagai kumpuan dari beberapa peraturan tradisional, ajaran-ajaran,

dan kumpulan hukum-hukum. Secara singkat, diartikan sebagai segala hal yang dajarkan secara

turun temurun dan ditentukan oleh adat istiadat.
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Mengenai kata beragama dan keagamaan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (1999) adalah

menganut atau memeluk agama, beribadah atau taat kepada agama atau lebih kongkretnya kata

Beragama dan keagamaan diartikan sebagai memeluk atau taat menjalankan ajaran agama yang

dianut.

2.5.2 Dimensi Keberagamaan

Menurut Glock & Starck (1996) dalam Achmad M. Syukur (2002) menyatakan bahwa

ada perbedaan yang tegas antara mereka yang percaya kebenaran agama, apa yang mereka

lakukan adalah bagian dari kepercayaannya, bagaimana emosi atau pengalaman kesadaran ikut

terlibat dalam agamanya, serta bagaimana mereka setiap hari hidup adalah dipengaruhi oleh

agama yang dianutnya. Analisis dari komimen beragama tersebut berdasar atas lime dimensi,

yaitu:

1) Dimensi Intelektual

Dimensi pengetahuan religius berarti informasi yang dimiliki oleh individu yang berkaitan

dengan keyakinan yang dimilikinya, yaitu pengetahuan tentang ajaran agamanya, misalnya

mengenai dasa-dasar keyakinan, kitab suci, dan tradisi.

2) Dimensi Ideologi

Dimensi ideologi menunjukkan bahwa kepercayaan adalah bagian dari agama. Berisikan

penghargaan dan pengharapan dimana orang menerima hal-hal yang dogmatik di dalam agama

mereka masing-masing, misalnya tentang malaikat, akhirat, kematian, serta hal lain yang bersifat

dogmatis

.
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3) Dimensi Ritual

Dimensi ritual mencakup perilaku, pemujaan, dan hal-hal yang dilakukan orang untuk

menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya, yaiu sejaumana orang mengerjakan

ritual di dalam agama mereka; seperti sembahyang, pergi ke tempat ibadah, dan berdoa.

4) Dimensi Pengalaman

Dimensi pengalaman berhubungan dengan keadaan mental dan dunia emosi individu.

Pengalaman reliius hanya dapat dirasakan dan diamati secara langsung oleh individu yang

mengalaminya. Biasanya, berisi pengalaman-pengalaman unik dan spektakuler yang merupakan

sebuah keajaiban yang berasal dari Tuhan.

5) Dimensi Konsekuensi

Dimensi Konsekuensi mengarah pada perilaku tetapi bukan perilaku formal yang berkaitan

dengan praktik keagamaan seperti pada dimensi ritual. Konsekuensi yang dimaksud adalah

sebagai akibat atau adanya pengaruh secara langsung yang mbul dari agama yang dianut individu,

yaitu sejauhmana perilaku seseorang muncul dan dimotivasikan oleh ajaran agamanya.

2.5.3 Fungsi Agama dalam kehidupan Manusia

Terdapat dua dimensi keberagamaan yang memiliki keterkaitan dalam kehidupan para

pemeluknya dalam menajalani kehidupan beragama. Pertama, agama digunakan oleh para

pemeluknya sebagai sebuah pandangan hidup yang menjelaskan keberadaan manusia di dunia,

arah dan tujuan hidup manusia. Kedua, Agama tidak hanya mengatur hubungan antara manusia

dengan Tuhan, tetapi agama bersifat operasional dan terkait dalam aspek manusia seperti

Kepemimpinan, politik, dan ekonomi.
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Menurut Radcliffe Brown (1997) dalam Achmad M. Syukur (2002), Keberagamaan memiliki

fungsi sosial tertentu ketika, dan sampai batas tertentu. Keberagamaan itu berfungsi untuk

mengatur, memperkuat, dan mentransmisikan berbagai sentimen dari satu generasi kepada

generasi berikutnya. Fungsi dari agama dalam kebutuhan manusia adalah:

1) Fungsi Edukatif

Ajaran agama yang berlandaskan hukum (yuridis) berfungsi menyeluruh, mengajak, dan

melarang yang tertulis dalam kitab suci agar individu pemeluk agama menjadi baik dan benar,

terbiasa untuk bersikap baik dan benar menurut ajaran agamanya masing-masing.

2) Fungsi Penyelamat

Dalam berkehidupan, semua indivu menginginkan dirinya selamat. Keselamatan yang diberikan

oleh agama meliputi kehidupan di dunia dan akihrat. Charless Kimball (2003) berpendapat

bahwa teologi mesti terbuka bahwa Tuhan mempunyai rencana keselamatan untuk manusia

secara menyeluruh.

3) Fungsi Perdamaian

Agama memiliki tuntunan untuk seseorang atau kelompok yang bersalah atau berdosa mencapai

kedamaian batin dan perdamaian dengan diri sendiri, sesama, dan Allah. Dengan demikian,

adanya kesadaran untuk individu mengubah cara hidup.

4) Fungsi Kontrol Sosial

Ajaran agama membentuk penganutnya untuk semakin peka terhadap masalah-masalah sosial

seperti kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan. Kepekaan ini juga
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bertujuan untuk tidak berdiam diri dalam menyaksikan kebatilan yang merasuki sistem

kehidupan yang ada.

5) Fungsi Pemupuk Rasa Solidaritas

Efek dari berjalannya fungsi ini adalah persaudaraan yang kokoh akan berdiri tegak menjadi

pilar Civil Society yang tertib.

6) Fungsi Pembaharuan

Ajaran agama dapat menguah kehidupan pribadi seseorang atau kelompok menjadi kehidupan

baru. Dengan fungsi ini, seharusnya agama terus-menerus menjadi agen perubahan basis-basis

nilai dan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7) Fungsi Kreatif

Fungsi ini menopang dan mendorong fungsi pembaharuan untuk mengajak umat beragama

bekerja produktif dan inovatif bukan hanya bagi diri sendiri tetapi juga untuk orang lain.

2.6 Hubungan antara Motivasi dan Kinerja Karyawan

Dalam teori Abraham Maslow (1943) dalam Jerry M. & Debbie (2012) dinyatakan bahwa

kebutuhan manusia terdapat lima tingkatan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa

aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. Menurut

Maslow bila kebutuhan tingkatan pertama terpenuhi, kebutuhan tingkat berikutnya akan menjadi

domianan. Manusia akan didorong untuk memenuhi kebutuhan yang paling kuat sesuai waktu,

keadaan dan pengalaman yang bersangkutan mengikuti suatu hirarki. Proses diatas menunjukkan

bahwa kebutuhan – kebutuhan sebagai target dan saling menopang. Kebutuhan yang telah

terpuaskan akan berhenti menjadi motivasi utama dari perilaku.
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Setiap karyawan mempunyai kebutuhan bersifat material dan non material yang dapat

meningkatkan kinerjanya. Dengan terpenuhinya setiap kebutuhan tersebut akan mendorong

motivasi individu untuk mempunyai kinerja yang lebih baik. Hasil penelitian Sutadji (2008)

dalam Sisca Damayanti (2012) yang membuktikan bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan

terhadap kinerja karyawan.

Dalam penelitian Chawdhury (2007) dalam Irma Ika Melati (2011) ditemukan bahwa

motivasi kerja memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan kinerja karyawan. Untuk

menciptakan suatu hasil kinerja pelayanan pegawai yang baik dan unggul perlu adanya motiovasi.

Untuk memberikan motivasi kepada para karyawannya, terlebih dahulu seorang manajer harus

mengetahui dorongan atau kebutuhan karyawannya agar mau melakukan aktivitas tertentu

sehingga kinerja akan menjadi meningkat

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi dan kinerja sangatlah berkaitan.

Semakin tinggi motivasi yang diberikan, maka semakin tinggi pula kinerja karyawan. Hubungan

antara motivasi dan kinerja adalah positif signifikan, artinya bahwa semakin tinggi motivasi

karyawan dalam bekerja maka kinerja yang dihasilkan juga tinggi. Begitu juga sebaliknya ketika

motivasi karyawan semakin rendah dalam bekerja maka kinerja yang dihasilkan akan semakin

rendah dan kurang optimal. Sedangkan karyawan dapat bekerja dengan baik bila memiliki

kinerja yang tinggi sehingga dapat menghasilkan kerja yang baik pula.

2.6.1 Hubungan antara Penghargaan dan Kinerja Karyawan

Mikander (2010) dalam Irma Ika Melati (2011) menyebutkan bahwa penghargaan dari

perusahaan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja karyawan. Karyawan yang

meningkatkan kinerjanyaakan berdampak pada prestasi kerja. Semakin banyak karyawan yang
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memiliki prestasi kerja tentu 33 perkembangan perusahaan semakin pesat dan tujuan perusahaan

dapat dicapai. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa semakin baik sistem dan bentuk

penghargaan yang diberikan suatu perusahaan terhadap karyawan maka semakin baik pula

prestasi kerja karyawan dalam perusahaan tersebut

Rivai (2006) menyatakan bahwa Reward atau kompensasi merupakan sesuatu yang

diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. pemberian

kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia yang

berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam

melakukan tugas keorganisasian.

Penghargaan menurut Dessler (2009) berarti semua bentuk penggajian atau ganjaran

kepada pegawai dan timbul karena kepegawaian mereka. Dapat berupa pembayaran uang secara

langsung (upah, gaji, insentif, bonus) dan dapat pula berbentuk pembayaran tidak langsung

(asuransi, liburan atas biaya perusahaan) dan dapat pula berupa ganjaran bukan uang (jam kerja

yang luwes, kantor yang bergengsi, pekerjaan yang lebih menantang). Memiliki hubungan positif

signifikan terhadap kinerja karyawan, dimana apabila karyawan mendapatkan penghargaan yang

sesuai, maka kinerja karyawan terhadap perusahaan secara otomatis akan meningkat.

2.6.2 Hubungan antara Keberagamaan dengan Kinerja Karyawan

Menurut Radcliffe Brown (1997) dalam Achmad M. Syukur (2002), Keberagamaan memiliki

fungsi sosial tertentu ketika, dan sampai batas tertentu. Keberagamaan itu berfungsi untuk

mengatur, memperkuat, dan mentransmisikan berbagai sentimen dari satu generasi kepada

generasi berikutnya.
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Menurut Wibowo (2008) Karyawan sebagai individu memiliki peran sentral dalam sebuah

perusahaan, karena kualitas perusahaan ditentukan oleh kuantitas dan kualitas yang dihasilkan

karyawan dalam kelangsungan perusahaan.

Glock (1965) dalam Rakhmat (2005) menyatakan bahwa keberagamaan seseorang pada dasarnya

lebih menunjuk pada pelaksanaan keagamaan yang berupa penghayatan dan pembentukan

komitmen, sehingga lebih merupakan proses internalisasi nilai-nilai agama untuk kemudian

diamalkan dalam perilaku sehari hari. Glock menjelaskan psikografi atau keberamgaan ke dalam

analisis dimensional, dimana keberagamaan seseorang dilihat dari berbagai dimensi.

Oleh karena itu, asumsi tingkat keberagamaan memiliki hubungan dengan kinerja karyawan.

Karena kinerja karyawan mengarah pada penekanan kontribusi positif dari individu terhadap

lingkungannya tempat dimana dia berada. Dengan adanya tindakan yang konstruktif, imaginatif,

kreatif dari individu dalam sebuah organisasi, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas

perusahaan. Sedarmayanti (2009) dalam Irma Ika Melati (2011)

2.7 Rerangka Pemikiran

Rerangka Pemikiran teoritis yand diajukan untuk penelitan ini berdasarkan pada hasil

dari teori-teori yang sudah dijelaskan diatas. Untuk lebih memudahkan pemahaman mengenai

kerangka pemikiran dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada gambar berikut ini
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Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran Penelitian

2.7 Hipotesis

1) Ho1 : Motivasi (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja karyawan

PT.PN(Y)

Ha1 : Motivasi (X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja karyawan

PT.PN(Y)

2) Ho2 : Penghargaan (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja

karyawan PT.PN (Y)

Ha2 : Penghargaan (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja

karyawan PT.PN (Y)

Motivasi (X 1)

Penghargaan

(X 2 )

Kebutuhan
Beragama

(X 3)

Kinerja karyawan
( Y )
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3) Ho3 : Kebutuhan Beragama (X3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

Kinerja karyawan PT.PN (Y)

Ha3 : Kebutuhan Beragama (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap

Kinerja karyawan PT.PN (Y)

4) Ho4 : Motivasi (X1), Penghargaan (X2), Kebutuhan Beragama (X3) secara bersama-

sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja karyawan PT.PN (Y)

Ha4 : Motivasi (X1), Penghargaan (X2), Kebutuhan Beragama (X3) secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja karyawan PT.PN (Y)
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah karyawan di PT. PN Jakarta, yang berlokasi di Jl. HR. Rasuna

Said Kav. 7 – 9, Kuningan Jakarta 12920. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei – Juli 2015.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaif, dimana data-data yang lebih bersifat

kualitatif diterjemahkan dalam bentuk angka-angka kuantitatif agar dapat dianalisis

menggunakan statsitik. Hasil analisis statistik tersebut selanjutnya akan dipresentasikan kembali

ke dalam bahasa kualitatif agar lebih mudah dipahami oleh pihak-pihak yang membutuhkan

informasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan teknik studi kasus pada perusahaan. Studi kasus adalah suatu

teknik mempelajari seorang individu secaramendalam untuk membantu memperoleh

penyesuaian diri yang lebih baik berdasar teori yang dikemukakan I.Djumhur (1985) dalam

Rakhmat Nugroho(2006).

Hasil riset ini hanya diterapkan pada permasalahan tertentu dan tidak dapat

digeneralisasikan. Penelitian ini juga mencari hubungan sebab-akibat (kausal) antara satu

variable dengan variabel lainnya, diman terdapat 3 variabel bebas(independent) yaitu motivasi,

penghargaan, dan kebutuhan beragama, serta satu variabel terikat (dependent) yaitu Kinerja

karyawan.
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3.2. Data yang dihimpun

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis:

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian ini adalah

hasil pengisian kuesioner oleh responden, yaitu para karyawan di PT. Patra Niaga Jakarta.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti dari data perusahaan

yang sudah ada. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari

wawancara dengan karyawan PT.PN, dan struktur organisasi serta History berdirinya

PT.PN

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan:

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dalam rangka mendapatkan mater-materi

mengenai informasi dan gambaran secara langsung PT. Patra Niaga dalam Kinerja dan

key performances melalui tanya jawab langsung kepada beberapa pemimpin divisi di PT.

Patra Niaga dan karyawannya secara random. Selain itu juga sebagai sumber informasi

mengenai issue yang ada di dalamnya.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan panduan kuesioner. Dalam
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menyusun kuesioner, peneliti menggunakan skala untuk mengukur variabel-variabel yang

terkait dengan penelitian.

Skala yang digunakan adalah skala likert yang ditemukan oleh Rensis Likert. Skala

likert merupakan skala yang paling paling sering digunakan untuk mengukur variable-

variabel objek penelitian yang sifatnya kuantitatif. Skala ini menggunakan 5 buah

kategori, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Adapun

bobot penilaiannya:

 Sangat Setuju : diberi skor 5

 Setuju : diberi skor 4

 Netral : diberi skor 3

 Tidak setuju : diberi skor 2

 Sangat tidak setuju : diberi skor 1

3.4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah gabungan dari sleuruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang

yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi perhatian seorang peneliti karena

dipandang sebagai sebuah semesta penelitian yang disimpulkan oleh Ferdinand (2006) dalam

Sisca Damayanti (2012).

Sedangkan mernurut Sugiyono (2012) dalam Arta A. Kusuma (2013), populasi adalah

wilayah generilisasi yang terdiri atas obyek atau subyekyang mempunyai kualitas karakterisitik

tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 300 orang karyawan PT. Patra Niaga,

kuningan Jakarta Selatan.
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Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut

berdasar teori yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012) dalam Arta A. Kusuma (2013). Sampel

diambil berdasarkan random sampling (probability sampling), dengan teknik acak sederhana.

Oleh karena populasi sudah diketahui jumlahnya, maka sampel yang digunakan adalah

sebanyak 75 orang. Berikut perhitungan penentuan jumlah sampel yang dijadikan dasar

pengambilan sampel:

2)(1 moeN
Nn




Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

Moe = prosentase kelonggaran ketidaktelitian yang masih ditolerir

Dengan menggunakan rumus slovin diatas maka dapat diketahui jumlah sampel minimal, yaitu:

2)1.0(3001
300


n

4
300

n

75n
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3.5. Operasional Variabel

Variabel – variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini terdapat pada tabel berikut ini:

Variabel Definisi Variabel Ukuran Skala

Motivasi

(Variabel

X1)

Motivasi adalah daya pendorong

yang mengakibatkakn seseorang

anggota organisasi mau dan rela

untuk mengerahkan kemampuan

dalam bentuk keahlian atau

ketrampilan tenaga dan

waktunya untuk

menyelenggarakan berbagai

kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya dan menunaikan

kewajibannya, dalam rangka

pencapaian tujuan dan berbagai

sasaran organisasi yang telah

ditentukan sebelumnya Robert

L.Mathis (2006) pada Arta Adi

Kusuma (2013)

Dalam symbol

M, menurut

David

McCleland

(1998) dalam

Rakhmat N

(2006)

1. Kebutuhan

Berprestasi

2. Kebutuhan

akan

kekuasaan

3. Kebutuhan

Afiliasi

Skala Rensis

Likert 1-5
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Variabel Definisi Variabel Ukuran Skala

Penghargaan

(Variabel

X2)

Penghargaan adalah kegiatan

dimana organisasi atau

perusahaan menilai kontribusi

karyawan dalam rangka untuk

mendistribusikan penghargaan

moneter dan non meneter cukup

langsung dan tidak langsung

dalam kemampuan organisasi

untuk membayar berdasarkan

peraturan hukum, Schuler

(1987) dalam Achmad M.(2002)

Dalam symbol P,

menurut

Hasibuan(2007)

dalam Sisca

Damayanti

(2012)

1. Jenis & sifat

pekerjaan

2. Biaya Hidup

3. Organisasi

Karyawan

4. Posisi Jabatan

5. Pendidikan &

Pengalaman

Kerja

Skala Rensis

Likert:

Skor 5: Sangat
setuju

Skor 4: Setuju

Skor 3: Netral

Skor 2: Tidak
Setuju

Skor 1: Sangat
tidak setuju
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Variabel Definisi Variabel Ukuran Skala

Kebutuhan

Beragama

(Variabel

X3)

beragama dan keagamaan Dalam

Kamus Bahasa Indonesia (1999)

adalah menganut atau memeluk

agama, beribadah atau taat

kepada agama atau lebih

kongkretnya kata Beragama dan

keagamaan diartikan sebagai

memeluk atau taat menjalankan

ajaran agama yang dianut.

Dalam symbol

KB

Menurut Glock

& Starck (1996)

dalam Achmad

M. Syukur

(2002)

1. Kenyamanan

Beragama

2. Fasilitas

Beragama

3. Kebersihan

lingkungan

4. Dimensi

Intelektual

5. Dimensi

Ideologi

Skala Rensis

Likert:

Skor 5: Sangat

setuju

Skor 4: Setuju

Skor 3: Netral

Skor 2: Tidak

Setuju

Skor 1: Sangat

tidak setuju
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3.6. Teknik Pengolahan Data

Pengujian kedalam instrumen dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas.

Pengujian persyaratan analisis dilakukan dengan uji normalitas dan uji homogenitas.

Sedangkan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan pengujian asumsi klasik dan

pengujian korelasi berganda.

Variabel Definisi Variabel Ukuran Skala

Kepuasan

Kinerja (Y)

kinerja karyawan adalah hasil

dari proses pekerjaan tertentu

secara berencana pada waktu

dan tempat dari karyawan serta

organisasi Mangkuprawira &

Hubeis (2007)

Menurut Robert

L.Mathis & John

H.Jackson(2006)

dalam Arta Adi

Kusuma (2013)

1. Kuantitas

2. Kualitas

3. Kehandalan

4. Kehadiran

5. Kemampuan

bekerja sama

Skala Rensis

Likert:

Skor 5: Sangat

setuju

Skor 4: Setuju

Skor 3: Netral

Skor 2: Tidak

Setuju

Skor 1: Sangat

tidak setuju
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3.6.1. Uji Instrumen

3.6.1.1 Uji Validitas

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang

ingin diukur. Validitas adalah Suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur

mampu mengukur apa yang diukur

Analisis validitas data pada penelitian ini adalah menggunak analisis faktor, dimulai

dengan melihat faktor analisis harus >0.5 yang menyiratkan bahwa analisis faktor cukup. Rotasi

faktor yang digunakan adalah prosedur varimax, yang merupakan sebuah metode rotasi

ortogonal yang meminimuman jumlah variabel dengan muatan yang tinggi pada sebuah faktor,

sehingga meningkatkan kemampuan tafsir dari faktor tersebut. Selanjutnya dilihat nilai muatan

faktor (component Matrix) harus lebih dari (>) 0.5, maka data tersebut bisa dikatakan sebagai

data yang valid.

3.6.1.2 Uji Realibilitas

Jika alat ukur telah dinyatakan validm maka langkah selanjutnya ialah menguji tingkat

rliablitas alat ukur tersebut. Reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu

alat ukur apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetao konsisten jika

pengukuran tersebut diulang. Alat ukur dapat dikatakan reliable jika alat ukur itu stabilm dapat

diandalkan dan dapat diramalkan. Sedangkan alat ukur yang tidak reliable adalah jika alat ukur

yang digunakan tidak tetap atau berubah –ubah dan bila alat ukur tersebut digunakan berkali-kali

akan memberikan hasil yang tidak sama atau dengan kata lain tidak konsisten.
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Uji reabilitas bisa dilakukan dengan menggunakan teknik alpha cronbach oleh Priyatmo.

Menurut Sekaran, reabilitas instrumen menggunakan batas 0.5, jika alpha cronbach lebih besar

0.5 maka pertanyaan dinyatakan reliabel atau valid.

Jika alat ukur sudah dinyatakan reliabel, maka instrumen yang telah dipilih dapat digunakan

untuk pengukuran dalam pengumpulan data penelitian. Apabila tidak reliabel, maka alat ukur

dan tingkat kesalahan pengukuran yang dipakai harus dievaluasi lagi.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji asumsi normalitas brtujuan untuk apakah dalam model regresi, variabel pengganggu

atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Distribusi normal akan membentuk garis

lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal.

Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan

mengikuti garis diagonalnya.

Dasar pengambilan keputusan memenuhi normalitas atau tidak sebagai berikut:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan arah garis diagonal atau grafik

hostogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi

asumsi normalitas.

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau

grafik histogram tidak menunjukan pola distribusi normal, maka regresi tidak memenuhi

asumsi normalitas.
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3.6.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan

adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi

diantara variabel bebas.

Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal adalah

variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol.

Multikolonieritas dideteksi dengan menggunakan nilai tolerance dan variance inflation

factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat

dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF

yang tinggi (karena VIF=1/tolerance) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi.

Nilai cutoff yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF

dibawah 10 sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ghozali (2009)

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan varian dari suatu residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara

untuk mendekati heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatter plot antara nilai

prediksi variabel terikat (ZPRED) 46 dengan residualnya (SRESID).
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Jika ada titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar,

kemudian menyempit maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika titik-titik menyebar di atas dan

di bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu maka tidak terjadi

heteroskedastisitas Ghozali (2009)

3.3.4 Uji Hipotesis

3.3.4.1 Analisa Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi R² digunakan untuk mengetahui berapa persen variasi variabel

dependen dapat dijelaskan oleh variasi variable independen. Nilai R² ini terletak antara 0 dan 1.

Bila nilai R² mendekati 0, artinya sedikit sekali variasi variabel dependen yang diterangkan oleh

variabel independen. Jika nilai R² bergerak mendekati 1 artinya semakin besar variasi variabel

dependen yang dapat diterangkan oleh variabel independen jika ternyata dalam perhitungan nilai

R² sama dengan 0 maka ini menunjukan bahwa variabel dependen tidak bisa dijelaskan oleh

variabel independen.
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3.6.3.2.Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel

penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat

Langkah-langkah uji hipotesis

Ho : ts < 0 : menunjukkan bahwa variabel independen bukan merupakan variabel penjelas yang

signifikan terhadap variabel dependen

Ha : ts > 0 : menunjukan bahwa variabel independen tersebut merupakan variabel penjelas yang

signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria keputusannya adalah :

a. Jika t hitung> t table, dan sig < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.

b. Jika t hitung< t table, dan sig > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak.

c. Taraf signifikan = 5 %

d. Derajat kebebasan (df) = n – 3
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil dan Sejarah Singkat PT. PN

Awalnya di tahun 1997, Perseroan didirikan dan terdaftar dengan nama “PT ELNUSA

HARAPAN”. Kemudian pada tahun 2004, didirikanlah PT PATRA NIAGA sebagai perusahaan

yang khusus bergerak di bidang usaha sektor hilir industri minyak dan gas (MIGAS).

Pada tahun 2011, satu per satu logo anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang

bergerak di bidang Pemasaran dan Niaga mulai dibenahi, termasuk logo dan nama perusahaan

PT Patra Niaga yang berubah menjadi PT Pertamina Patra Niaga. Perubahan logo mencerminkan

kemauan yang kuat dari seluruh insan Patra Niaga untuk terus tumbuh dan berkembang serta

menjadi yang terunggul. Nama Pertamina Patra Niaga sendiri merupakan kombinasi dari nama

Pertamina dan Patra Niaga mencerminkan dua hal yang diminta oleh mitra Patra Niaga. Para

mitra usaha kami berharap bahwa perubahan logo ini dapat menjadikan layanan Patra Niaga

lebih fleksibel, lebih baik, dan harga lebih kompetitif. Ketiga hal tersebut merupakan cerminan

brand equity Pertamina Patra Niaga. Dengan tampilan logo baru tersebut kami yakin akan bisa

meningkatkan kepercayaan konsumen dan para mitra usaha.

Saat ini bidang usaha PT PERTAMINA PATRA NIAGA mencakup perdagangan

BBM, pengelolaan BBM, pengelolaan armada/fleet, dan pengelolaan depot.

Selain itu, di tengah persaingan pasar saat ini Perseroan terus mengupayakan berbagai

strategi efisiensi baru serta upaya pembenahan organisasi secara menyeluruh guna memperkuat

posisinya agar bisa terus berkiprah di kancah industri MIGAS nasional maupun global.
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4.1.2 Visi, Misi, dan Tata Nilai Unggul

Visi

Menjadi Perusahaan Energi dan Manajemen Logistik Terdepan dan Mandiri di Tahun 2017.

Makna Visi kami:

- Perusahaan melakukan kegiatan usaha di semua bidang energi, meliputi cakupan luas dalam

area trading dan marketing.

- Menjalankan usaha di bidang manajemen logistik dengan fokus pada area usaha

pengelolaan/manajemen logistik.

- Menjadi perusahaan terdepan di bidang energi dan manajemen logistik, lebih mandiri sehingga

dapat menjaga keberlangsungan usaha, serta dapat meletakkan pondasi pada tahun 2017 menjadi

ukuran keberhasilan pencapaian skala nasional dengan tetap berdasar pada prinsip-prinsip Tata

Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).

Misi

Memaksimalkan Value Chain bisnis energi nasional melalui kegiatan trading dan logistik di

pasar domestik dan global.

Tata Nilai Unggulan

PT PATRA NIAGA selalu berpegang teguh pada Tata Nilai Unggulan Perseroan sebagai

pedoman dalam mewujudkan Visi dan Misi Perseroan. Nilai-nilai tersebut kami sebut ORSI,

yang adalah:
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1. Opportunity Seeking

Senantiasa mencari dan mengembangkan peluang bisnis secara maksimal.

2. Risk Awareness

Setiap keputusan harus didasarkan pada pertimbangan pengelolaan risiko.

3. Service Excellence

Berorientasi pada kepentingan pelanggan, dan berkomitmen untuk memberikan

layanan terbaik kepada pelanggan.

4. Integrity

Menjunjung tinggi kejujuran, bersikap profesional, menghindari benturan kepentingan,

tidak menoleransi suap, dan berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik.

4.1.3 Lambang dan Logo PT. PN

Gambar 4.1.1 Logo PT.PN (Sumber: PT PN)
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4.1.4 Struktur Organisasi PT. Pertamina Patra Niaga

Gambar 4. 1.2 Struktur Organisasi PT. PN Jakarta

(Sumber : Data PT PN Jakarta)

4.2 Hasil Pre-Test

Pengambilan atau pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam penelitian ini,

yakni dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner, pedoman wawancara, dan lain-lain.

Salah satu kriteria kuesioner yang baik adalah validitas dan reliabilitas kuesioner. Pada hasil

validitas dan reliabilitas terdapat tiga variabel independen yang digunakan, yakni motivasi

(X1) penghargaan (X2) dan Kebutuhan Beragama (X3), kemudian variabel dependennya adalah

kinerja karyawan (Y). Dalam hal ini maka perlunya dilakukan pengetesan apakah instrumen

dalam pengambilan data untuk penelitian tersebut valid dan reliable.
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4.2.1 Hasil Pre-Test Uji Validitas

Validitas adalah tingkat kesahihan alat ukur yang digunakan. Instrumen dikatakan valid

berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur Sugiyono (2004) dalam Rakhmat

Nugroho (2006).

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 75 responden, kemudian dilakukan uji

validitas dengan menggunakan software IBM SPSS Statistics Version 20. Pengujian ini

bertujuan untuk mengetahui apakah pernyataan- pernyataan yang terdapat dalam kuesioner valid

atau tidak.

Metode yang digunakan untuk pre-test uji validitas adalah metode Korelasi Pearson.

Hasil kuesioner valid atau tidak dapat dilihat pada hasil perhitungan terhadap r tabel product

moment dengan n-2 = 75-2, r hitung > 0,308 dengan interval kepercayaan 95% atau α = 5%.

Hasil perhitungan validitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

Hasil Pre-Test Uji Validitas Kuesioner Motivasi

No. Pernyataan r Hitung r Tabel Keterangan

1
Perusahaan memberikan

panduan target kerja sebelum

anda memulai pekerjaan

0,557 0,227 Valid

2
Perusahaan memberikan target

kerja yang mudah dipahami
0,635 0,227 Valid
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3
Anda merasa ada kendala dari

target kerja yang ditetapkan
0,416 0,227 Valid

4

Anda sanggup untuk

menyelesaikan pekerjaan yang

sudah ditargetkan perusahaan

0,436 0,227 Valid

5
Anda mengerti dan menguasai

pekerjaan yang diberikan

perusahaan

0,445 0,227 Valid

6

Perusahaan memberikan

pelatihan/bimbingan cara

mengerjakan atau sebelum

diberikan target kerja

0,569 0,227 Valid

7

Anda selalu menyelesaikan

pekerjaan tepat waktu sesuai

dengan target kerja
0,524 0,227 Valid

8

Anda selalu mengevaluasi

pekerjaan sebelumdiserahkan

kepada atasan anda

0,672 0,227 Valid

9

Merasakan adanya progress

setelah menyelesaikan target

kerja dengan baik

0,521 0,227 Valid
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10

Target kerja efektif untuk

membantu anda dalam

mengembangkan potensi diri

baik berupa skills maupun

knowledge

0,569 0,227 Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2015.

Berdasarkan hasil pengujian validitas kuesioner variabel X1 (motivasi kerja),

dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan berada dalam keadaan valid,

dan dapat digunakan dalam penelitian. Hal tersebut dikarenakan r hitung >r tabel,

yang menyatakan item pertanyaan tersebut valid.

Tabel 4.2

Hasil Pre-Test Uji Validitas Kuesioner Penghargaan

No. Pernyataan r

Hitung

r Tabel Keterang

an1 Perusahaan dan atasan Anda

menghargai prestasi kerja anda

0,656 0,227 Valid

2

Gaji yang diberikan perusahaan

sesuai dengan pekerjaan yang

anda kerjakan

0,680 0,227 Valid
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3

Atasan memperhatikan dan

memperlakukan bawahan secara

adil

0,681 0,227 Valid

4

Perusahaan memberikan

Bonus/THR/piagam/sertifikat

kepada karyawan

0,719 0,227 Valid

5
Perusahaan memberi promosi

kenaikan jabatan kepada

karyawan berprestasi

0,731 0,227 Valid

6

Perusahaan memfasilitasi

karyawan untuk penunjang

bekerja lebih baik

0,713 0,227 Valid

7
Fasilitas yang diberikan oleh

perusahaan sudah cukup lengkap
0,693 0,227 Valid

8
Perusahaan memberikan

kompensasi kepada karyawan
0,758 0,227 Valid

9

Anda merasa cukup puas dengan

kompensasi yang diberikan

perusahaan

0,742 0,227 Valid
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10

Kompensasi yang diberikan

perusahaan membuat anda loyal

terhadap perusahaan

0,758 0,227 Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2015.

Berdasarkan hasil pengujian validitas kuesioner variabel X1 (penghargaan

kerja), dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan berada dalam keadaan

valid, dan dapat digunakan dalam penelitian. Hal tersebut dikarenakan r hitung >r

tabel, yang menyatakan item pertanyaan tersebut valid.

Tabel 4.3

Hasil Pre-Test Uji Validitas Kuesioner Kebutuhan beragama

No. Pernyataan r r Tabel Ketera

1
Perusahaan memiliki atau

menyediakan tempat beribadah

yang bersih dan nyaman

0,710 0,227 Valid

2
Perusahaan memberi kemudahan

untuk melaksanakan ibadah
0,728 0,227 Valid

3

Perusahaan membuat dan

mengadakan acara keagamaan

untuk karyawan secara rutin

0,651 0,227 Valid
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4

Kadangkala saya merasa enggan

untuk melakukan ibadah

dibandingkan untuk

menyelesaikan tugas kantor

0,463 0,227 Valid

5

Fasilitas beribadah yang disedakan

di kantor, membuat anda terotivasi

untuk aktif melaksanakan ibadah

0,612 0,227 Valid

6
Pelaksanaan beribadah mendorong

produktivitas kerja anda.
0,580 0,227 Valid

7

Dengan beribadah secara baik,

anda merasakan ketenangan dalam

bekerja

0,728 0,227 Valid

8

Dengan beribadah, anda

merasakan adanya peningkatan

produktivitas kerja

0,674 0,227 Valid

9

Anda merasa yakin bahwa yang

anda kerjakan akan

dipertanggungjawabkan di Akhirat

0,793 0,227 Valid

10
Saya selalu berdoa sebelum dan

sesudah melakukan pekerjaan
0,825 0,227 Valid
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11

Apabila anda mendapatkan bonus

dari kantor, membuat anda

semakin termotivasi untuk

beramal/berbagi rezeki untuk

orang yang lebih membutuhkan

0,833 0,227 Valid

12

Rezeki yang anda peroleh adalah

hasil pekerjaan sendiri (tidak

korupsi/suap)

0,865 0,227 Valid

13
Anda mudah memaafkan

kesalahan orang lain
0,624 0,227 Valid

14

Anda seringkali Ibadah tepat

waktu dan berjamaah dengan

orang lain untuk beribadah

0,612 0,227 Valid

15

Kehidupan di dunia tidak lain

hanyalah merupakan ujian bagi

umat manusia

0,700 0,227 Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2015.
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Berdasarkan hasil pengujian validitas kuesioner variabel X3 (kebutuhan

beragama kerja), dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan berada dalam

keadaan valid, dan dapat digunakan dalam penelitian. Hal tersebut dikarenakan r hitung >r

tabel, yang menyatakan item pertanyaan tersebut valid.

Tabel 4.4

Hasil Pre-Test Uji Validitas Kuesioner Kinerja

No. Pernyataan r r Tabel Keterangan

1
Perusahaan memperhitungkan

Target Kerja dengan baik
0,593 0,227 Valid

2

Tingkat Pencapain volume

kerja sesuai dengan permintaan

perusahaan

0,550 0,227 Valid

3 Saya menyelesaikan pekerjaan

dengan cekatan

0,686 0,227 Valid

4

Saya selalu mengecheck

kembali pekerjaan yang sudah

saya selesaikan

0,572 0,227 Valid

5

Saya mengikuti dan mentaati

peraturan dan prosuder yang

dimiliki oleh perusahaan

0,696 0,227 Valid

6 Apabila mengalami kesulitan, 0,641 0,227 Valid
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saya menemukan solusi dari

permasalahan yang dihadapi

7

Saya jarang terlambat masuk

kerja, atau pulang lebih awal

dari ketentuan jam kerja yang

ditetapkan

0,586 0,227 Valid

8

Saya selalu meminta izin

terlebih dahulu apabila terdapat

halangan untuk masuk kerja

0,623 0,227 Valid

9
Saya dapat bekerja dalam tim

dengan baik
0,666 0,227 Valid

10

Saya aktif untuk memberikan

ide serta mendengarkan ide dari

rekan kerja satu tim

0,602 0,227 Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2015.

Berdasarkan hasil pengujian validitas kuesioner variabel X1 (Kinerja kerja),

dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan berada dalam keadaan valid,

dan dapat digunakan dalam penelitian. Hal tersebut dikarenakan r hitung >r tabel,

yang menyatakan item pertanyaan tersebut valid.
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4.2.2 Hasil Pre-Test Uji Reliabilitas

Menurut Sumadi Suryabrata (2004) dalam Rakhmat Nugroho (2006),

reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat

dipercaya. Hasil pengukuran harus reliable dalam artian harus memiliki tingkat

konsistensi dan kemantapan.

Menurut Sekaran (2009) dalam Sisca Damayanti, (2012), menyatakan bahwa

sekumpulan pertanyaan untuk mengukur suatu variabel dikatakan realible dan

berhasil mengukur variabel yang kita ukur jika koefisien realible lebih dari atau sama

dengan 0,70. Dasar pengumpulan keputusan:

1. Jika alpha-cronbach ≥ 0,70 maka kuesioner tersebut dinyatakan realible.

2. Jika alpha-cronbach< 0,70 maka kuesioner tersebut dinyatakan tidak realible.

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Alpha

Cronbach’s dengan alat bantu software IBM SPSS Statistics Version 20. Hasil

pengujian reliabilitas terhadap semua variabel dapat dilihat pada Tabel 4.5
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Tabel 4.5

Hasil Pre-Test Uji Reliabilitas Kuesioner

Variabel
Cronbach

Alpha
Kriteria Keterangan

Motivasi 0,719 > 0,700 Reliabel

Penghargaan 0,891 > 0,700 Reliabel

Kebutuhan Beragama 0,914 > 0,700 Reliabel

Kinerja 0,821 > 0,700 Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2015.

Berdasarkan Tabel 4.5, dari data kuesioner diperoleh seluruh variabel mempunyai

nilai alpha- cronbach ≥ 0,70; dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data hasil kuesioner

memiliki tingkat reliabilitas yang baik, atau dengan kata lain data hasil angket dapat

dipercaya.
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4.3 Hasil Penelitian

Pada penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Faktor Motivasi, penghargaan dan

kebutuhan beragama Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PN”, responden pada penelitian ini

adalah karyawan bagian Finance, Marketing, Sales, Supply Chain, Operasi, HRD, dan Resntra.

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 75 responden karyawan secara

acak atau random.

Reponden penelitian ini selanjutnya dapat diperinci berdasarkan jenis kelamin, posisi

jabatan, dan lama kerja. Ketiga aspek demografi tersebut mempunyai peran penting dalam

menilai pengaruh faktor motivasi, penghargaan, dan kebutuhan beragama terhadap kinerja

karyawan PT PN.

4.3.1 Responden Berdasarkan Jenis kelamin

Data responden berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 75 responden yang berupa

responden jenis kelamin pria dan wanita. Komposisi responden berdasarkan aspek jenis kelamin

tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6

Responden Berdasarkan Jenis kelamin

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase

Pria 44 58,67

Wanita 31 41,33

Total 75 100,00

Sumber: Data primer yang diolah, 2015.
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Berdasarkan Tabel 4.6, diperoleh bahwa sebagian besar pengisi kuesioner adalah

karyawan dengan jenis kelamin Pria yaitu sebanyak 44 responden (58,67%). Jika

digambarkan secara diagram adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Diagram Interval Jenis kelamin Responden

Sumber: Data primer yang diolah, 2015.

4.3.2 Responden Berdasarkan Posisi jabatan

Data responden berdasarkan posisi jabatan terdiri dari 75 responden yang berupa

responden posisi jabatan terdiri dari 6 Kategori. Komposisi responden berdasarkan aspek

posisi jabatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.6.
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Tabel 4.7

Responden Berdasarkan Posisi jabatan

Posisi Jabatan Frekuensi Presentase

Finance 26 34,67

Human Capital 11 14,67

Marketing 13 17,33

Renstra 11 14,67

Sales 9 12,00

Supply Chain 5 6,67

Total 75 100,00

Sumber: Data primer yang diolah, 2015.

Berdasarkan Tabel 4.7, diperoleh bahwa sebagian besar pengisi kuesioner adalah

karyawan dengan posisi jabatan bagian Finance yaitu sebanyak 26 responden (34,6%). Jika

digambarkan secara diagram adalah sebagai berikut:
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Gambar 4.1 Diagram Interval Posisi jabatan Responden

Sumber: Data primer yang diolah, 2015.

4.3.3 Responden Berdasarkan Lama Kerja

Data responden berdasarkan Lama Kerja terdiri dari 75 responden yang berupa

responden Lama Kerja dengan 3 rentang periode. Komposisi responden berdasarkan aspek

Lama Kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.8.
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Tabel 4.8

Responden Berdasarkan Lama Kerja

Lama Kerja Frekuensi Presentase

<1tahun 1 1,33

1-5tahun 73 97,33

>5tahun 1 1,33

Total 75 100,00

Sumber: Data primer yang diolah, 2015.

Berdasarkan Tabel 4.8, diperoleh bahwa sebagian besar pengisi kuesioner adalah

karyawan dengan Lama Kerja rentang 1 – 5 Tahun yaitu sebanyak 73 responden (97,33%).

Jika digambarkan secara diagram adalah sebagai berikut:

Gambar 4.3 Diagram Interval Lama Kerja Responden

Sumber: Data primer yang diolah, 2015.
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4.4 Pengaruh Motivasi, Penghargaan, dan Kebutuhan beragama terhadap kepuasan

kinerja di PT.PN

a. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik mutlak diperlukan sebelum pengujian Analisis Regresi Linier

Berganda dilakukan. Model analisis regresi dapat disebut sebagai model yang baik jika model

tersebut terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik. Ada empat uji asumsi klasik yang harus

dipenuhi sebelum analisis regresi yang dapat dilakukan, yaitu : uji normalitas data, uji

heteroskedastisitas, Uji multikolineritas dan uji autokorelasi, penulis menggunakan bantuan

software SPSS.

1. Uji Normalitas Residu

Gambar 4.4 Grafik P-P Plot Uji Normalitas Residual

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS
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e N(1,0) berdistribusi normal apabila sebaran standardized residual menyebar di

sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dari Normal P-P plot di atas dapat

diketahui bahwa sebaran standardized residual mengikuti dan menyebar disekitar garis diagonal,

maka dapat disimpulkan residu model persamaan regresi berdistribusi normal atau memenuhi

asumsi normalitas.

Selain menggunakan analisa grafik, pengujian normalitas dapat dilakukan dengan uji

Kolmogorov-Smirnov. Hipotesis dalam pengujian ini adalah :

H0 : Residual mengikuti fungsi distribusi normal.

Ha : Residual tidak mengikuti fungsi distribusi normal

Kriteria penerimaan hipotesis adalah jika nilai p > 0,05 maka hipotesis nol akan diterima,

dan jika nilai p < 0,05 maka hipotesis nol akan ditolak.
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Tabel 4.9

Hasil Pengujian Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

75
,0000000

3,32381458
,118
,070
-,118

1,020
,249

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel 4.2. Dari tabel tersebut

dapat dilihat bahwa nilai p = 0,249 Jadi karena nilai p lebih kecil dari 0,05 , maka H0 ditolak,

sehingga dapat diambil kesimbulan bahwa residual tidak mengikuti fungsi distribusi normal.

Untuk kepentingan penelitian, maka analisis tetap dilakukan.

2. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan melalui pengujian terhadap

model persamaan dari regresi dengan melakukan uji glejser.
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Hipotesis Pengujian:

 Ho: Variabel terbebas dari Gangguan Heteroskedastisitas

 Ha: Variabel mempunyai gejala Heteroskedastisitas

Kriteria Pengujian:

 Signifikansi < α (0.05) = Ho ditolak dan Ha diterima

Signifikansi ≥ α (0.05) = Ho diterima dan Ha ditolak

Tabel 4.10

Hasil Pengujian Uji Glesjer

Coefficientsa

6,352 3,736 1,700 ,093
,149 ,068 ,214 2,201 ,031

,222 ,052 ,407 4,313 ,000

,336 ,118 ,282 2,837 ,006

(Constant)
Penghargaan (X2)
Kebutuhan
Beragama (X3)
Motivasi (X1)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerja (Y)a. 

Terlihat dari tabel diatas masing-masing variabel mempunyai nilai signifikansi diatas ≥ α (0.05) ,

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Motivasi, penghargaan, dan kebutuhan beragama

terbebas dari gangguan asumsi heteroskedastisitas.
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Gambar 4.5. Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 4.5, terdapat pola yang tidak menentu yang jelas, yakni

terdapat data yang berada diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. Sebagian

terdapat data yang berada pada angka nol di sebelah kanan dan kiri sumbu X. hal

tersebut membuktikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolineritas

Pengujian Multikolineritas dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode, yaitu

pengujian menggunakan Tolerance (TOL) dan VIF.
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Tabel 4.11

Hasil PengujianMultikolineritas

Coefficientsa

,697 1,434

,740 1,352

,667 1,499

Penghargaan (X2)
Kebutuhan
Beragama (X3)
Motivasi (X1)

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kinerja (Y)a. 

Terlihat dari tabel diatas masing-masing variabel mempunyai nilai TOL diatas 0.1 dan

nilai VIF dibawah 10, dapat disimpulkan bahwa variabel Motivasi, penghargaan, dan kebutuhan

beragama terbebas dari gangguan asumsi multikolineritas.

Terlihat bahwa semua asumsi klasik terpenuhi, dengan demikian analisis regresi

berganda bisa dilanjutkan.

4.4.4 Hasil Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada

korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode

t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Dalam

penulisan ini, uji autokorelasi yang digunakan adalah metode Durbin Watson (DW test) dengan

software IBM SPSS Statistics Version 20.

Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan

adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel

independen.



78

Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin- Watson (uji DW) dengan

ketentuan sebagai berikut:

1. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hipotesis nol ditolak,

yang berarti terdapat autokorelasi.

2. Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada

autokorelasi.

3. Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak

menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Tabel 4.12

Hasil Pengujian Autokorelasi

Model Summaryb

,729a ,532 ,512 3,39331 1,895
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Motivasi (X1), Kebutuhan Beragama (X3),
Penghargaan (X2)

a. 

Dependent Variable: Kinerja (Y)b. 

Sumber: Data primer yang diolah, 2015.

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas, diketahui nilai DW 1,895 selanjutnya nilai ini akan kita

bandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, jumlah sampel N=75 dan jumlah variabel

independen 3 (K=3). Berdasarkan tabel Durbin Watson maka diperoleh nilai dU 1,709.
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Nilai DW 1,895 lebih besar dari batas atas (dU) yakni 1,603 dan kurang dari (4-dU)

4-1,709 = 2,291 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Pada penulisan ini analisis yang digunakan adalah regresi berganda, maka yang

digunakan adalah Adjusted R Square. Untuk mengetahui kuat atau tidaknya hubungan antara

motivasi, penghargaan, dan kebutuhan beragama terhadap kinerja karyawan di PT. PN dapat

dilakukan berdasarkan koefisien determinasi. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,512 pada

tabel 4.12 menunjukkan kekuatan hubungan ketiga variable independen (motivasi, penghargaan,

dan kebutuhan beragama) secara simultan dengan kinerja karyawan. Jadi pada permasalahan

yang sedang diteliti diketahui bahwa secara simultan ketiga variabel independen (motivasi dan

penghargaan) memiliki hubungan yang kuat dengan kinerja karyawan di PT. PN.

Kemudian nilai Adjusted R Square sebesar 0,512 atau 51,2% menunjukkan bahwa ketiga

variabel independen yang terdiri dari motivasi, penghargaan, dan kebutuhan beragama secara

simultan mampu menerangkan perubahan yang terjadi pada kinerja karyawan sebesar 51,2%.

Sehingga secara bersama-sama ketiga variabel independen (motivasi, penghargaan, dan

kebutuhan beragama) memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 51,2% terhadap kinerja

karyawan di PT. PN. Sisanya pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti adalah sebesar

48.8%, yaitu merupakan pengaruh faktor lain diluar ketiga variabel independen yang diteliti.
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4.5 Uji Model Analisis

Pada bagian ini penulis akan menguraikan uji model analisis yang dilakukan dalam

penelitian. Uji model analisis yang dilakukan meliputi analisis regresi linear berganda, uji t, dan

uji F.

4.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk meramalkan seberapa besar pengaruh atau kontribusi

motivasi, dan penghargaan terhadap kinerja karyawan melalui persamaan regresi seperti

dibawah ini:

Y= b0 + b1X1 + b2X2 + + b3X3 + e

Notasi variabel sebagai berikut:

Y= Kinerja

b0= Konstanta

b1= Koefisien regresi

X1 b2= Koefisien regresi X2

b3= Koefisien regresi X3

X1= Variabel motivasi

X2= Variabel penghargaan

X3= Variabel kebutuhan beragama

Berdasarkan hasil pengolahan data motivasi, penghargaan, dan kebutuhan beragama

terhadap kinerja karyawan di peroleh hasil regresi sebagai berikut.
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Tabel 4.13

Hasil Koefisien Regresi

Coefficientsa

6,352 3,736 1,700 ,093
,149 ,068 ,214 2,201 ,031

,222 ,052 ,407 4,313 ,000

,336 ,118 ,282 2,837 ,006

(Constant)
Penghargaan (X2)
Kebutuhan
Beragama (X3)
Motivasi (X1)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerja (Y)a. 

Melalui hasil pengolahan data seperti diuraikan pada tabel 4.13 maka dapat dibentuk

model prediksi variabel motivasi, penghargaan, dan kebutuhan beragama terhadap total

kinerja karyawan adalah sebagai berikut.

Y= 6.352 + 0,336X1+ 0,149X2+ 0,222X3

Berdasarkan persamaan regresi diatas, maka dapat diinterpretasikan koefisien dari

masing-masing variabel independen sebagai berikut:

1. Koefisien motivasi sebesar 0,336 menunjukkan bahwa setiap peningkatan motivasi

sebesar satu satuan diprediksi akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,336 satuan

dengan asumsi penghargaan tidak berubah.

2. Koefisien penghargaan sebesar 0,149 menunjukkan bahwa setiap peningkatan

penghargaan sebesar satu satuan diprediksi akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar

0,149 satuan dengan asumsi penghargaan tidak berubah.
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3. Koefisien Kebutuhan beragama sebesar 0,222 menunjukkan bahwa setiap peningkatan

penghargaan sebesar satu satuan diprediksi akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar

0,222 satuan dengan asumsi motivasi tidak berubah.

4. Nilai konstanta sebesar 6,352 menunjukan nilai prediksi rata-rata kinerja karyawan

apabila motivasi, penghargaan, dan kebutuhan beragama sama dengan nol.

5. Berdasarkan persamaan regresi tersebut, maka dapat diketahui motivasi merupakan

yang paling mendominasi terhadap pengaruh kinerja karyawan.

4.5.2 Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data

menggunakan software IBM SPSS Statistics Version 20, diperoleh nilai t hitung untuk masing-

masing variabel independen sebagai berikut.
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Tabel 4.14

Hasil Pengujian t-values Regresi

Coefficientsa

6,352 3,736 1,700 ,093
,149 ,068 ,214 2,201 ,031

,222 ,052 ,407 4,313 ,000

,336 ,118 ,282 2,837 ,006

(Constant)
Penghargaan (X2)
Kebutuhan
Beragama (X3)
Motivasi (X1)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerja (Y)a. 

Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 1,993

yang diperoleh dari tabel t pada α = 0,05 dan 2 derajat bebas untuk pengujian dua arah.

1. Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja karyawan (X1 → Y)

Untuk mengetahui apakah factor motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja

karyawan, maka peneliti menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian dua pihak

dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho1.β = 0: Motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT. PN.

Ha1.β ≠ 0: Motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT. PN.
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Untuk menguji hipotesis diatas terlebih dahulu dicari nilai t hitung variabel

motivasi, dari keluaran software IBM SPSS Statistics Version 20 seperti terlihat pada

Tabel 4.14 diperoleh nilai t hitung sebesar 2,837 dengan nilai signifikansi sebesar

0,006. Karena nilai t hitung (2,236) lebih besar dari t tabel (1,993), dan Sig < 0,05

(0,006<0,05) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho1 dan

menerima Ha1, sehingga disimpulkan bahwa motivasi berpengaruh terhadap

kepuasan kinerja karyawan di PT. PN. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris

bahwa semakin tinggi motivasi yang dirasakan karyawan, maka kinerja karyawan di

PT. PN akan semakin meningkat.

2. Pengaruh Penghargaan Terhadap Kinerja karyawan (X2 → Y)

Untuk dapat mengetahui apakah penghargaan kerja berpengaruh terhadap kinerja

karyawan, maka peneliti menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian dua pihak

dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho1.β = 0: Penghargaan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT. PN.

Ha1.β ≠ 0: Penghargaan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT. PN.

Untuk menguji hipotesis diatas terlebih dahulu dicari nilai t hitung variabel

penghargaan, dari keluaran software IBM SPSS Statistics Version 20 seperti terlihat

pada Tabel 4.14 diperoleh nilai t hitung sebesar 2,201 dengan nilai signifikansi

sebesar 0,031. Karena nilai t hitung (2,201) lebih besar dari t tabel (1,993), dan Sig <

0,05 (0,031<0,05) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho2
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dan menerima Ha2, sehingga disimpulkan bahwa penghargaan berpengaruh terhadap

kepuasan kinerja karyawan di PT. PN. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris

bahwa semakin tinggi penghargaan yang dirasakan karyawan, maka kepuasan kinerja

karyawan di PT. PN akan semakin meningkat.

3. Pengaruh Kebutuhan beragama Terhadap Kinerja karyawan (X3 → Y)

Guna mengetahui apakah kebutuhan beragama berpengaruh terhadap kinerja

karyawan, maka peneliti menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian dua pihak

dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho1.β = 0: Kebutuhan beragama tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT.

PN.

Ha1.β ≠ 0: Kebutuhan beragama berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT. PN.

Untuk menguji hipotesis diatas terlebih dahulu dicari nilai t hitung variabel

kebutuhan beragama, dari keluaran software IBM SPSS Statistics Version 20 seperti

terlihat pada Tabel 4.14 diperoleh nilai t hitung sebesar 4,313 dengan nilai signifikansi

sebesar 0,000. Karena nilai t hitung (4,313) lebih besar dari t tabel (1,993), dan Sig <

0,05 (0,000<0,05) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho3

dan menerima Ha3

sehingga disimpulkan bahwa kebutuhan beragama berpengaruh terhadap kinerja

karyawan di PT. PN. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa semakin

tinggi kebutuhan beragama yang dirasakan karyawan, maka kepuasan kinerja

karyawan di PT. PN akan semakin meningkat.
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4.5.3 Uji F

Uji F atau yang lebih dikenal dengan nama Uji Anova, adalah uji untuk melihat

bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara simultan (bersama-sama) terhadap

variabel terikatnya. Selain itu dapat digunakan untuk menguji apakah model regresi yang kita

buat baik (signifikan) atau tidak baik (non signifikan).

Pengujian secara simultan (bersama-sama) disini bertujuan untuk membuktikan apakah

motivasi, penghargaan, dan kebutuhan beragama secara simultan berpengaruh signifikan

terhadap kinerja karyawan dengan rumusan hipotesis seperti pada tabel 4.15.

Tabel 4.15

Rumusan Hipotesis Uji F

Ho4 : Semua βi = 0 i = 1,2

Motivasi, penghargaan, dan kebutuhan beragama

secara simultan tidak berpengaruh signifikan

terhadap kinerja karyawan di PT. PN.

Ha4 : Ada βi ≠ 0

i = 1,2

Motivasi dan penghargaan dan kebutuhan

beragama secara simultan berpengaruh signifikan

terhadap kinerja karyawan di PT. PN.

Dalam menguji hipotesis di atas digunakan statistik uji-F yang diperoleh melalui tabel

anova seperti yang tertera pada tabel 4.16 di bawah ini.
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Tabel 4.16

Rumusan Hipotesis Uji F

ANOVAb

929,134 3 309,711 26,897 ,000a

817,533 71 11,515
1746,667 74

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Motivasi (X1), Kebutuhan Beragama (X3), Penghargaan (X2)a. 

Dependent Variable: Kinerja (Y)b. 

Berdasarkan Tabel 4.16 di atas, dapat dilihat nilai F-hitung hasil pengolahan data sebesar

26.897 dengan nilai signifikansi < 0,001.

Nilai ini menjadi bahan dalam pengujian yang akan dibandingkan dengan nilai F dari

tabel. Tabel F pada α = 0.05 dan derajat bebas (3:71) diperoleh nilai F-tabel sebesar 2,733.

Karena F-hitung (26,897) lebih besar dari F-tabel (2,733) maka pada tingkat kekeliruan

5% (a=0,05) diputuskan untuk menolak Ho4 diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95%

dapat disimpulkan bahwa motivasi, penghargaan dan kebutuhan beragama secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. PN. sehingga Ha4 diterima. artinya

dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa motivasi, penghargaan dan

kebutuhan beragama secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT

PN.
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4.6 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasi Average Value, maka peneliti menetapkan langkah-langkah implikasi

manajerial sebagai berikut:

1. Menetapkan Variabel yang mempengaruhi Kinerja karyawan sebagai dasar implikasi

manajerial bagi penelitian ini.

2. Menetapkan variabel dominan sebagai prioritas implikasi manajerial yang dapat PT.PN

lakukan

3. Menetapkan 3 (tiga) nilai average value indikator terendah sebagai hal yang harus

diperhatikan dalam implikasi manajerial PT. PN

4. Indikator-indikator pada variabel dominan nantinya akan dispesifikasikan menjadi saran-

saran yang dapat diterapkan oleh PT. PN

Berikut tabel Average Value Motivasi, Penghargaan, dan Kebutuhan Beragama sebagai dasar

implikasi manajerial.

Tabel 4.17

Average Value Motivasi

No. Pernyataan AVE

1
Perusahaan memberikan

panduan target kerja sebelum

anda memulai pekerjaan

3.37

2
Perusahaan memberikan target

kerja yang mudah dipahami
3.60

3
Anda merasa ada kendala dari

target kerja yang ditetapkan

oleh perusahaan

3.39
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4

Anda sanggup untuk

menyelesaikan pekerjaan yang

sudah ditargetkan perusahaan

dan atasan anda

4.17

5
Anda mengerti dan menguasai

pekerjaan yang diberikan

perusahaan

3.99

6

Perusahaan memberikan

pelatihan/bimbingan cara

mengerjakan atau sebelum

diberikan target kerja

3.09

7

Anda selalu menyelesaikan

pekerjaan tepat waktu sesuai

dengan target kerja

4.05

8

Anda selalu mengevaluasi

pekerjaan sebelumdiserahkan

kepada atasan anda

4.19

9

Merasakan adanya progress

setelah menyelesaikan target

kerja dengan baik

3.88

10

Target kerja efektif untuk

membantu anda dalam

mengembangkan potensi diri

baik berupa skills maupun

knowledge

3.79

SUMBER ; Data diolah
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Tabel 4.18

Average Value Penghargaan

No. Pernyataan AVE

1
Perusahaan dan atasan Anda

menghargai prestasi kerja anda

dengan baik

2.69

2

Gaji yang diberikan perusahaan

sesuai dengan pekerjaan yang

anda kerjakan

3.03

3

Atasan memperhatikan dan

memperlakukan bawahan secara

adil

3.09

4

Perusahaan memberikan

Bonus/THR/piagam/sertifikat

kepada karyawan

3.84

5

Perusahaan memberi promosi

kenaikan jabatan kepada

karyawan berprestasi

3.17

6

Perusahaan memfasilitasi

karyawan untuk penunjang

bekerja lebih baik

3.92

7
Fasilitas yang diberikan oleh

perusahaan sudah cukup lengkap
3.23
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8
Perusahaan memberikan

kompensasi kepada karyawan
3.21

9

Anda merasa cukup puas dengan

kompensasi yang diberikan

perusahaan

3.25

10

Kompensasi yang diberikan

perusahaan membuat anda loyal

terhadap perusahaan

2.97

SUMBER: Data diolah

Tabel 4.19 Average Value Kebutuhan Beragama

No. Pernyataan AVE

1
Perusahaan memiliki atau

menyediakan tempat beribadah

yang bersih dan nyaman

3.84

2
Perusahaan memberi kemudahan

untuk melaksanakan ibadah
4.11

3

Perusahaan membuat dan

mengadakan acara keagamaan

untuk karyawan secara rutin

3.93
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4

Kadangkala saya merasa enggan

untuk melakukan ibadah

dibandingkan untuk

menyelesaikan tugas kantor

2.12

5

Fasilitas beribadah yang disedakan

di kantor, membuat anda

termotivasi untuk aktif

melaksanakan ibadah lebih baik.

3.37

6
Pelaksanaan beribadah mendorong

produktivitas kerja anda.
3.73

7

Dengan beribadah secara baik,

anda merasakan ketenangan dalam

bekerja

4.07

8

Dengan beribadah, anda

merasakan adanya peningkatan

produktivitas kerja

3.95

9

Anda merasa yakin bahwa yang

anda kerjakan akan

dipertanggungjawabkan di Akhirat

4.25

10
Saya selalu berdoa sebelum dan

sesudah melakukan pekerjaan
4.20

11

Apabila anda mendapatkan bonus

dari kantor, membuat anda

semakin termotivasi untuk

beramal/berbagi rezeki untuk

orang yang lebih membutuhkan

4.39
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12

Rezeki yang anda peroleh adalah

hasil pekerjaan sendiri (tidak

korupsi/suap)

4.31

13
Anda mudah memaafkan

kesalahan orang lain
3.75

14

Anda seringkali Ibadah tepat

waktu dan berjamaah dengan

orang lain untuk beribadah

3.81

15

Kehidupan di dunia tidak lain

hanyalah merupakan ujian bagi

umat manusia

4.25

Sumber: Data Diolah

Table 4.20

Tabel Average Kinerja Karyawan

No. Pernyataan Keterangan

1
Perusahaan memperhitungkan

Target Kerja dengan baik
3.57

2

Tingkat Pencapain volume

kerja sesuai dengan permintaan

perusahaan

4.09
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3 Saya menyelesaikan pekerjaan

dengan cekatan

3.45

4

Saya selalu mengecheck

kembali pekerjaan yang sudah

saya selesaikan

3.17

5

Saya mengikuti dan mentaati

peraturan dan prosuder yang

dimiliki oleh perusahaan

4.21

6

Apabila mengalami kesulitan,

saya menemukan solusi dari

permasalahan yang dihadapi

3.87

7

Saya jarang terlambat masuk

kerja, atau pulang lebih awal

dari ketentuan jam kerja yang

ditetapkan

3.92

8

Saya selalu meminta izin

terlebih dahulu apabila terdapat

halangan untuk masuk kerja

3.37

9
Saya dapat bekerja dalam tim

dengan baik
3.37

10

Saya aktif untuk memberikan

ide serta mendengarkan ide dari

rekan kerja satu tim

3.89

Sumber: Data diolah
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Berdasarkan tabel AVE diatas, indikator-indikator yang dominan terdapat pada

Motivasi, Penghargaan, Kebutuhan Beragama dan Kinerja dengan keterangan sebagai berikut:

1. Pada tabel AVE Motivasi, memiliki 3(tiga) indikator yang paling dominan, yaitu:

Perusahaan memberikan pelatihan/bimbingan cara mengerjakan atau sebelum diberikan

target kerja (3.09), Perusahaan memberikan panduan target kerja sebelum anda memulai

pekerjaan (3.37), Karyawan merasa ada kendala dari target kerja yang ditetapkan oleh

perusahaan (3.39). Ketiga indikator tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal

penting yang akan dibahas, yaitu: Pelatihan serta bimbingan untuk para karyawan, dan

Perusahaan memberikan target kerja yang sudah disesuaikan dengan kemampuan karyawan.

2. Pada tabel AVE Penghargaan, memiliki 2(dua) indikator yang paling dominan, yaitu:

Perusahaan dan atasan menghargai prestasi kerja karyawan dengan baik (2.69), dan

Kompensasi yang diberikan perusahaan membuat karyawan loyal terhadap perusahaan

(2.97). Kedua indikator tersebut dapat dijadikan acuan perusahaan untuk memperbaiki cara

Perusahaan dan atasan untuk membuat karyawan merasa dihargai dan meningkatkan

loyalitas kepada perusahaan.

3. Pada tabel AVE Kebutuhan Beragama, memiliki 3(tiga) indikator yang paling dominan,

yaitu: Kadangkala karyawan merasa enggan untuk melakukan ibadah dibandingkan untuk

menyelesaikan tugas kantor (2.12), Fasilitas beribadah yang disedakan di kantor, membuat

karyawan termotivasi untuk aktif melaksanakan ibadah lebih baik (3.37), dan Anda mudah

memaafkan kesalahan orang lain (3.75)
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4. Pada tabel AVE Kinerja, memiliki 3(tiga) indikator yang paling dominan yaitu: Karyawan

selalu mengecheck kembali pekerjaan yang sudah saya selesaikan (3.17), Karyawan selalu

meminta izin terlebih dahulu apabila terdapat halangan untuk masuk kerja (3.37), dan

karyawan dapat bekerja dalam tim dengan baik(3.37).

5. Terlihat dari beberapa poin diatas, permasalahan yang dihadapi oleh PT.PN meliputi

beberapa hal. Dalam Permasalahan Motivasi, perlu diperhatikan bahwa target kerja yang

diberikan kepada karyawan disesuaikan dengan kemampuan dari karyawan tersebut.

Kendala yang dirasakan oleh beberapa karyawan yang mengeluhkan bahwa target kerja

terlalu sulit, dapat diatasi dengan meningkatkan kualitas dan potensi karyawan. Dalam hal

ini, PT.PN dapat meningkatkan motivasi karyawan dengan cara memberikan bonus

berjenjang(Progressive) kepada karyawan yang telah mencapai target kerja yang baik, dan

juga memberikan bimbingan atau pelatihan kepada karyawan.

6. Dalam permasalahan yang dihadapi oleh PT.PN variabel Penghargaan, PT.PN level

mid.manager hingga jajaran pimpinan PT.PN kurang memberikan penghargaan baik dalam

bentuk material ataupun nonmaterial. Hal ini dapat diatasi dengan cara membuat program

Best Employee of the Month kepada karyawan terbaik per bulannya. Selain itu penghargaan

dalam bentuk non material dapat dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan acara makan

siang bersama antara Best Employee of The Month bersama dengan Pimpinan Direksi
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7. Dalam permasalahan yang dihadapi oleh PT.PN variabel Kebutuhan Beragama, PT.PN lebih

memperhatikan untuk fasilitas Agama yang disediakan untuk karyawan. Hal ini dapat

dilakukan dengan cara mengadakan sholat wajib berjamaah dan piket karyawan untuk

memberikan ceramah/diskusi keagamaan. Selain itu dapat juga dengan cara membuat

program Tabungan Haji/Umroh untuk karyawan yang beragama Islam atau Tabungan

Wisata Ibadah (Retreat) untuk agama non-Islam. Bagi karyawan yang mendapatkan gelar

Best Employee of the Month selama 5bulan berturut-turut mendapat bantuan dana untuk

melakukan Umroh/Wisata Ibadah secara gratis.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang motivasi, penghagaan, dan kebutuhan beragama

terhadap kepuasan kinerja karyawan PT. PN Jakarta dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. PN secara

signifikan. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa karyawan di PT. PN faktor motivasi

memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan output kinerja yang baik, apabila

faktor yang berperan dalam motivasi tersebut mendapat perhatian khusus dan dapat terpenuhi

dari perusahaan untuk para karyawan.

2. Penghargaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kinerja karyawan di PT. PN.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa manager pada level middle hingga

jajaran para pemimpin di PT. PN kurang memberikan perhatian terhadap faktor penghargaan

baik berupa materiil, maupun non materiil kepada karyawan.

3. Kebutuhan Beragama berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kinerja Karyawan

di PT.PN. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Fasilitas keagamaan dan

Kegiatan keagamaan masih kurang diperhatikan oleh PT.PN

4. Adanya pengaruh faktor lain diluar kedua variabel independen yang diteliti.
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5.2 Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan berkaitan dengan hasil penelitian dan

kesimpulan yang telah disampaikan diantaranya:

 Kepada Perusahaan PT. PN dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kerja

1. Untuk faktor motivasi, PT.PN dapat mengadakan bimbingan dan pelatihan untuk

meningkatkan kinerja karyawan.

2. penghargaan berupa material seperti Memberikan bonus berjenjang (progressive) kepada

karyawan yang telah mencapai target kerja yang baik. Selain itu, PT PN. dapat membuat

program Best Employee of the month Kepada karyawan terbaik per bulannya. Dalam

memberikan penghargaan nonmaterial kepada karyawan dapat dilakukan dengan cara

mengadakan kegiatan acara makan siang bersama antara Best Employee of the month

bersama dengan Pimpinan Direksi.

3. Dalam hal meningkatkan faktor Kebutuhan beragama, PT PN. dapat mengadakan sholat

wajib berjamaah dan piket karyawan untuk memberikan ceramah/diskusi keagamaan,

membuat program Tabungan Haji/Umroh untuk karyawan yang beragama Islam atau

tabungan Wisata Ibadah (Retreat) untuk agama non-Islam, dan bagi Karyawan yang

mendapatkan gelar Best Employee of the month Selama 5 bulan berturut-turut mendapat

dana untuk melakukan Umroh/Wisata Ibadah secara gratis.
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 Saran Kepada IBS

Dalam rangka membekali calon mahasiswa IBS yang telah lulus agar mempunyai rasa

percaya diri dan motivasi kerja yang tinggi, serta menjadi contoh (panutan) di lingkungan

kerjanya, maka penulis memberi saran kepada IBS, agar mahasiswa dibekali dengan hal-hal

yang terkait dengan motivasi, penghargaan, dan kebutuhan beragama, serta tidak selalu

memikirkan reward agar produktivitas tetap tinggi, antara lain:

1. Semakin Sulitnya dalam persaingan dunia kerja, ada baiknya IBS meningkatkan kualitas

dan kuantitas magang (Latihan kerja)

2. Meningkatkan program Pelatihan berbasis praktek kerja, dengan sertifikasi yang dapat

membantu mahasiswa IBS dalam memperbanyak dan memperdalam kemampuan soft

skills setelah lulus dari IBS.

3. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam mencari Minat dan Bakat mahasiswa

IBS dalam proses pemilihan Target Kerja/Karier.

4. Memberikan dan mengingatkan Mahasiswa IBS bahwa segala aktivitas di bumi adalah

merupakan kegiatan mencari keberkahan hidup Allah SWT.
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DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Output Analisa Regresi Linier berganda dan asumsinya dengan Kinerja
Sebagai Dependen menggunakan software SPSS for Windows

Regression

[DataSet0]

Variables Entered/Removedb

Motivasi
(X1),
Kebutuhan
Beragama
(X3),
Pengharga
an (X2)

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kinerja (Y)b. 

Model Summaryb

,729a ,532 ,512 3,39331 1,895
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Motivasi (X1), Kebutuhan Beragama (X3),
Penghargaan (X2)

a. 

Dependent Variable: Kinerja (Y)b. 

ANOVAb

929,134 3 309,711 26,897 ,000a

817,533 71 11,515
1746,667 74

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Motivasi (X1), Kebutuhan Beragama (X3), Penghargaan (X2)a. 

Dependent Variable: Kinerja (Y)b. 
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Coefficientsa

6,352 3,736 1,700 ,093
,149 ,068 ,214 2,201 ,031 ,697 1,434

,222 ,052 ,407 4,313 ,000 ,740 1,352

,336 ,118 ,282 2,837 ,006 ,667 1,499

(Constant)
Penghargaan (X2)
Kebutuhan
Beragama (X3)
Motivasi (X1)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kinerja (Y)a. 

Collinearity Diagnosticsa

3,953 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00
,029 11,710 ,07 ,87 ,03 ,01
,013 17,603 ,18 ,01 ,95 ,06
,005 27,356 ,75 ,11 ,01 ,93

Dimension
1
2
3
4

Model
1

Eigenvalue
Condition

Index (Constant)
Penghargaan

(X2)

Kebutuhan
Beragama

(X3) Motivasi (X1)

Variance Proportions

Dependent Variable: Kinerja (Y)a. 

Residuals Statisticsa

26,1499 44,9090 35,8667 3,54342 75
-2,742 2,552 ,000 1,000 75

,405 1,831 ,707 ,339 75

26,4628 44,2025 35,8898 3,46320 75
-9,34795 9,06820 ,00000 3,32381 75

-2,755 2,672 ,000 ,980 75
-3,003 2,931 -,003 1,054 75

-11,54939 10,90489 -,02314 3,86168 75
-3,191 3,104 -,007 1,085 75

,069 20,560 2,960 4,286 75
,000 ,686 ,046 ,122 75
,001 ,278 ,040 ,058 75

Predicted Value
Std. Predicted Value
Standard Error of
Predicted Value
Adjusted Predicted Value
Residual
Std. Residual
Stud. Residual
Deleted Residual
Stud. Deleted Residual
Mahal. Distance
Cook's Distance
Centered Leverage Value

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Kinerja (Y)a. 
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Charts
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

75
,0000000

3,32381458
,118
,070
-,118

1,020
,249

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Lampiran Output Analisa Validitas dan Realibilitas dengan menggunakan software
SPSS for Windows

Correlations

[DataSet1]

Correlations

,557** ,000 75
,635** ,000 75
,416** ,000 75
,436** ,000 75
,445** ,000 75
,569** ,000 75
,524** ,000 75
,672** ,000 75
,521** ,000 75
,569** ,000 75

1 75

Pert.1
Pert.2
Pert.3
Pert.4
Pert.5
Pert.6
Pert.7
Pert.8
Pert.9
Pert.10
Motivasi

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
Motivasi

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

[DataSet1]

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

75 100,0
0 ,0

75 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,719 10

Cronbach's
Alpha N of Items

Item Statistics

3,3067 ,97223 75
3,5333 ,79412 75
3,3467 ,70698 75
4,0933 ,68128 75
3,9200 ,67303 75
3,0667 ,90544 75
3,9600 ,72485 75
4,1200 ,63587 75
3,8267 ,66522 75
3,7200 ,83115 75

Pert.1
Pert.2
Pert.3
Pert.4
Pert.5
Pert.6
Pert.7
Pert.8
Pert.9
Pert.10

Mean Std. Deviation N
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Item-Total Statistics

33,5867 13,165 ,358 ,704
33,3600 13,152 ,495 ,676
33,5467 14,738 ,258 ,715
32,8000 14,676 ,287 ,710
32,9733 14,648 ,298 ,709
33,8267 13,253 ,389 ,696
32,9333 14,063 ,377 ,697
32,7733 13,556 ,572 ,671
33,0667 14,252 ,387 ,696
33,1733 13,470 ,406 ,692

Pert.1
Pert.2
Pert.3
Pert.4
Pert.5
Pert.6
Pert.7
Pert.8
Pert.9
Pert.10

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Scale Statistics

36,8933 16,637 4,07886 10
Mean Variance Std. Deviation N of Items

Correlations

[DataSet1]

Correlations

,656** ,000 75
,680** ,000 75
,681** ,000 75
,719** ,000 75
,731** ,000 75
,713** ,000 75
,693** ,000 75
,758** ,000 75
,742** ,000 75
,758** ,000 75

1 75

Pert.11
Pert.12
Pert.13
Pert.14
Pert.15
Pert.16
Pert.17
Pert.18
Pert.19
Pert.20
Penghargaan

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
Penghargaan

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

[DataSet1]

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

75 100,0
0 ,0

75 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,891 10

Cronbach's
Alpha N of Items

Item Statistics

2,6533 1,01998 75
2,9600 ,96479 75
3,0000 1,01342 75
3,6667 ,93481 75
3,0267 1,10250 75
2,8133 1,09906 75
3,0533 ,91376 75
3,0933 1,00234 75
3,1333 ,85950 75
2,9467 ,86826 75

Pert.11
Pert.12
Pert.13
Pert.14
Pert.15
Pert.16
Pert.17
Pert.18
Pert.19
Pert.20

Mean Std. Deviation N
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Item-Total Statistics

27,6933 40,243 ,560 ,885
27,3867 40,321 ,594 ,882
27,3467 39,932 ,591 ,883
26,6800 40,031 ,644 ,879
27,3200 38,518 ,643 ,879
27,5333 38,820 ,621 ,881
27,2933 40,534 ,615 ,881
27,2533 38,948 ,685 ,876
27,2133 40,386 ,678 ,877
27,4000 40,108 ,697 ,876

Pert.11
Pert.12
Pert.13
Pert.14
Pert.15
Pert.16
Pert.17
Pert.18
Pert.19
Pert.20

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Scale Statistics

30,3467 48,527 6,96612 10
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Correlations

[DataSet1]

Correlations

,710** ,000 75
,728** ,000 75
,651** ,000 75
,463** ,000 75
,612** ,000 75
,580** ,000 75
,728** ,000 75
,674** ,000 75
,793** ,000 75
,825** ,000 75
,833** ,000 75
,865** ,000 75
,624** ,000 75
,612** ,000 75
,700** ,000 75

1 75

Pert.21
Pert.22
Pert.23
Pert.24
Pert.25
Pert.26
Pert.27
Pert.28
Pert.29
Pert.30
Pert.31
Pert.32
Pert.33
Pert.34
Pert.35
Kebutuhan Beragama

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
Kebutuhan Beragama

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

Reliability

[DataSet1]

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

75 100,0
0 ,0

75 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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Reliability Statistics

,914 15

Cronbach's
Alpha N of Items

Item Statistics

3,6933 ,94402 75
3,9733 ,83784 75
3,7733 ,84747 75
2,8400 1,40501 75
3,3067 ,75289 75
3,6133 ,85255 75
3,9067 ,80829 75
3,8267 ,76004 75
4,0667 ,82746 75
4,0267 ,80494 75
4,1733 ,89100 75
4,0800 ,89684 75
3,5867 ,83978 75
3,6800 ,68102 75
4,0533 ,82024 75

Pert.21
Pert.22
Pert.23
Pert.24
Pert.25
Pert.26
Pert.27
Pert.28
Pert.29
Pert.30
Pert.31
Pert.32
Pert.33
Pert.34
Pert.35

Mean Std. Deviation N

Item-Total Statistics

52,9067 68,032 ,651 ,908
52,6267 68,913 ,679 ,907
52,8267 69,956 ,591 ,910
53,7600 69,455 ,326 ,928
53,2933 71,426 ,555 ,911
52,9867 70,986 ,511 ,912
52,6933 69,243 ,681 ,907
52,7733 70,529 ,623 ,909
52,5333 68,063 ,755 ,904
52,5733 67,897 ,792 ,903
52,4267 66,653 ,798 ,903
52,5200 66,064 ,836 ,901
53,0133 70,446 ,561 ,911
52,9200 72,102 ,561 ,911
52,5467 69,521 ,648 ,908

Pert.21
Pert.22
Pert.23
Pert.24
Pert.25
Pert.26
Pert.27
Pert.28
Pert.29
Pert.30
Pert.31
Pert.32
Pert.33
Pert.34
Pert.35

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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Scale Statistics

56,6000 79,054 8,89123 15
Mean Variance Std. Deviation N of Items

Correlations

[DataSet1]

Correlations

,593** ,000 75
,550** ,000 75
,686** ,000 75
,572** ,000 75
,696** ,000 75
,641** ,000 75
,586** ,000 75
,623** ,000 75
,666** ,000 75
,602** ,000 75

1 75

Pert.36
Pert.37
Pert.38
Pert.39
Pert.40
Pert.41
Pert.42
Pert.43
Pert.44
Pert.45
Kinerja

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
Kinerja

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

Reliability

[DataSet1]

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

75 100,0
0 ,0

75 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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Reliability Statistics

,821 10

Cronbach's
Alpha N of Items

Item Statistics

3,5200 ,60090 75
3,9733 ,83784 75
3,3733 ,80158 75
3,0667 ,77692 75
4,0400 ,84534 75
3,7067 ,88185 75
3,8000 ,78843 75
3,3200 ,71961 75
3,2667 ,70391 75
3,8000 ,85424 75

Pert.36
Pert.37
Pert.38
Pert.39
Pert.40
Pert.41
Pert.42
Pert.43
Pert.44
Pert.45

Mean Std. Deviation N

Item-Total Statistics

32,3467 20,500 ,504 ,806
31,8933 19,826 ,412 ,815
32,4933 18,902 ,582 ,796
32,8000 19,892 ,448 ,810
31,8267 18,605 ,588 ,795
32,1600 18,893 ,513 ,804
32,0667 19,739 ,463 ,809
32,5467 19,765 ,519 ,804
32,6000 19,541 ,573 ,799
32,0667 19,333 ,471 ,809

Pert.36
Pert.37
Pert.38
Pert.39
Pert.40
Pert.41
Pert.42
Pert.43
Pert.44
Pert.45

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Scale Statistics

35,8667 23,604 4,85835 10
Mean Variance Std. Deviation N of Items

FREQUENCIES
VARIABLES=VAR00051
/ORDER= ANALYSIS .
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DAFTAR TABEL

TABEL 4.1
Hasil Pre-Test Uji Validitas Kuesioner Motivasi

No. Pernyataan r Hitung r Tabel Keterangan

1
Perusahaan memberikan

panduan target kerja sebelum

anda memulai pekerjaan

0,557 0,227 Valid

2
Perusahaan memberikan target

kerja yang mudah dipahami
0,635 0,227 Valid

3
Anda merasa ada kendala dari

target kerja yang ditetapkan
0,416 0,227 Valid

4

Anda sanggup untuk

menyelesaikan pekerjaan yang

sudah ditargetkan perusahaan

0,436 0,227 Valid

5
Anda mengerti dan menguasai

pekerjaan yang diberikan

perusahaan

0,445 0,227 Valid

6

Perusahaan memberikan

pelatihan/bimbingan cara

mengerjakan atau sebelum

diberikan target kerja

0,569 0,227 Valid
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7

Anda selalu menyelesaikan

pekerjaan tepat waktu sesuai

dengan target kerja
0,524 0,227 Valid

8

Anda selalu mengevaluasi

pekerjaan sebelumdiserahkan

kepada atasan anda

0,672 0,227 Valid

9

Merasakan adanya progress

setelah menyelesaikan target

kerja dengan baik

0,521 0,227 Valid

10

Target kerja efektif untuk

membantu anda dalam

mengembangkan potensi diri

baik berupa skills maupun

knowledge

0,569 0,227 Valid

TABEL 4.2

Hasil Pre-Test Uji Validitas Kuesioner Penghargaan

No. Pernyataan r r Tabel Keterang
1 Perusahaan dan atasan Anda

menghargai prestasi kerja anda

0,656 0,227 Valid
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2

Gaji yang diberikan perusahaan

sesuai dengan pekerjaan yang

anda kerjakan

0,680 0,227 Valid

3

Atasan memperhatikan dan

memperlakukan bawahan secara

adil

0,681 0,227 Valid

4

Perusahaan memberikan

Bonus/THR/piagam/sertifikat

kepada karyawan

0,719 0,227 Valid

5
Perusahaan memberi promosi

kenaikan jabatan kepada

karyawan berprestasi

0,731 0,227 Valid

6

Perusahaan memfasilitasi

karyawan untuk penunjang

bekerja lebih baik

0,713 0,227 Valid

7
Fasilitas yang diberikan oleh

perusahaan sudah cukup lengkap
0,693 0,227 Valid

8
Perusahaan memberikan

kompensasi kepada karyawan
0,758 0,227 Valid

9
Anda merasa cukup puas dengan

kompensasi yang diberikan
0,742 0,227 Valid
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perusahaan

10

Kompensasi yang diberikan

perusahaan membuat anda loyal

terhadap perusahaan

0,758 0,227 Valid

Tabel 4.1

Hasil Pre-Test Uji Validitas Kuesioner Kebutuhan beragama

No. Pernyataan r r Tabel Ketera

1
Perusahaan memiliki atau

menyediakan tempat beribadah

yang bersih dan nyaman

0,710 0,227 Valid

2
Perusahaan memberi kemudahan

untuk melaksanakan ibadah
0,728 0,227 Valid

3

Perusahaan membuat dan

mengadakan acara keagamaan

untuk karyawan secara rutin

0,651 0,227 Valid

4

Kadangkala saya merasa enggan

untuk melakukan ibadah

dibandingkan untuk

menyelesaikan tugas kantor

0,463 0,227 Valid
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5

Fasilitas beribadah yang disedakan

di kantor, membuat anda terotivasi

untuk aktif melaksanakan ibadah

0,612 0,227 Valid

6
Pelaksanaan beribadah mendorong

produktivitas kerja anda.
0,580 0,227 Valid

7

Dengan beribadah secara baik,

anda merasakan ketenangan dalam

bekerja

0,728 0,227 Valid

8

Dengan beribadah, anda

merasakan adanya peningkatan

produktivitas kerja

0,674 0,227 Valid

9

Anda merasa yakin bahwa yang

anda kerjakan akan

dipertanggungjawabkan di Akhirat

0,793 0,227 Valid

10
Saya selalu berdoa sebelum dan

sesudah melakukan pekerjaan
0,825 0,227 Valid

11

Apabila anda mendapatkan bonus

dari kantor, membuat anda

semakin termotivasi untuk

beramal/berbagi rezeki untuk

orang yang lebih membutuhkan

0,833 0,227 Valid
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12

Rezeki yang anda peroleh adalah

hasil pekerjaan sendiri (tidak

korupsi/suap)

0,865 0,227 Valid

13
Anda mudah memaafkan

kesalahan orang lain
0,624 0,227 Valid

14

Anda seringkali Ibadah tepat

waktu dan berjamaah dengan

orang lain untuk beribadah

0,612 0,227 Valid

15

Kehidupan di dunia tidak lain

hanyalah merupakan ujian bagi

umat manusia

0,700 0,227 Valid
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Tabel 4.1

Hasil Pre-Test Uji Validitas Kuesioner Kinerja

No. Pernyataan r r Tabel Keterangan

1
Perusahaan memperhitungkan

Target Kerja dengan baik
0,593 0,227 Valid

2

Tingkat Pencapain volume

kerja sesuai dengan permintaan

perusahaan

0,550 0,227 Valid

3 Saya menyelesaikan pekerjaan

dengan cekatan

0,686 0,227 Valid

4

Saya selalu mengecheck

kembali pekerjaan yang sudah

saya selesaikan

0,572 0,227 Valid

5

Saya mengikuti dan mentaati

peraturan dan prosuder yang

dimiliki oleh perusahaan

0,696 0,227 Valid

6

Apabila mengalami kesulitan,

saya menemukan solusi dari

permasalahan yang dihadapi

0,641 0,227 Valid

7
Saya jarang terlambat masuk

kerja, atau pulang lebih awal
0,586 0,227 Valid
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dari ketentuan jam kerja yang

ditetapkan

8

Saya selalu meminta izin

terlebih dahulu apabila terdapat

halangan untuk masuk kerja

0,623 0,227 Valid

9
Saya dapat bekerja dalam tim

dengan baik
0,666 0,227 Valid

10

Saya aktif untuk memberikan

ide serta mendengarkan ide dari

rekan kerja satu tim

0,602 0,227 Valid

Tabel 4.1

Hasil Pre-Test Uji Reliabilitas Kuesioner

Variabel
Cronbach

Alpha
Kriteria Keterangan

Motivasi 0,719 > 0,700 Reliabel

Penghargaan 0,891 > 0,700 Reliabel

Kebutuhan Beragama 0,914 > 0,700 Reliabel
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Kinerja 0,821 > 0,700 Reliabel

Responden Berdasarkan Jenis kelamin

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase

Pria 44 58,67

Wanita 31 41,33

Total 75 100,00

Responden Berdasarkan Lama Kerja

Lama Kerja Frekuensi Presentase

<1tahun 1 1,33

1-5tahun 73 97,33

>5tahun 1 1,33

Total 75 100,00
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Tabel 4.17

Average Value Motivasi

No. Pernyataan AVE

1
Perusahaan memberikan

panduan target kerja sebelum

anda memulai pekerjaan

3.37

2
Perusahaan memberikan target

kerja yang mudah dipahami
3.60

3
Anda merasa ada kendala dari

target kerja yang ditetapkan

oleh perusahaan

3.39

4

Anda sanggup untuk

menyelesaikan pekerjaan yang

sudah ditargetkan perusahaan

dan atasan anda

4.17

5
Anda mengerti dan menguasai

pekerjaan yang diberikan

perusahaan

3.99

6

Perusahaan memberikan

pelatihan/bimbingan cara

mengerjakan atau sebelum

diberikan target kerja

3.09

7

Anda selalu menyelesaikan

pekerjaan tepat waktu sesuai

dengan target kerja

4.05

8 Anda selalu mengevaluasi

pekerjaan sebelumdiserahkan
4.19
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kepada atasan anda

9

Merasakan adanya progress

setelah menyelesaikan target

kerja dengan baik

3.88

10

Target kerja efektif untuk

membantu anda dalam

mengembangkan potensi diri

baik berupa skills maupun

knowledge

3.79

SUMBER ; Data diolah

Tabel 4.18

Average Value Penghargaan

No. Pernyataan AVE

1
Perusahaan dan atasan Anda

menghargai prestasi kerja anda

dengan baik

2.69

2

Gaji yang diberikan perusahaan

sesuai dengan pekerjaan yang

anda kerjakan

3.03

3

Atasan memperhatikan dan

memperlakukan bawahan secara

adil

3.09
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4

Perusahaan memberikan

Bonus/THR/piagam/sertifikat

kepada karyawan

3.84

5

Perusahaan memberi promosi

kenaikan jabatan kepada

karyawan berprestasi

3.17

6

Perusahaan memfasilitasi

karyawan untuk penunjang

bekerja lebih baik

3.92

7
Fasilitas yang diberikan oleh

perusahaan sudah cukup lengkap
3.23

8
Perusahaan memberikan

kompensasi kepada karyawan
3.21

9

Anda merasa cukup puas dengan

kompensasi yang diberikan

perusahaan

3.25

10

Kompensasi yang diberikan

perusahaan membuat anda loyal

terhadap perusahaan

2.97

SUMBER: Data diolah



127

Tabel 4.19

Average Value Kebutuhan Beragama

No. Pernyataan AVE

1
Perusahaan memiliki atau

menyediakan tempat beribadah

yang bersih dan nyaman

3.84

2
Perusahaan memberi kemudahan

untuk melaksanakan ibadah
4.11

3

Perusahaan membuat dan

mengadakan acara keagamaan

untuk karyawan secara rutin

3.93

4

Kadangkala saya merasa enggan

untuk melakukan ibadah

dibandingkan untuk

menyelesaikan tugas kantor

2.12

5

Fasilitas beribadah yang disedakan

di kantor, membuat anda

termotivasi untuk aktif

melaksanakan ibadah lebih baik.

3.37

6
Pelaksanaan beribadah mendorong

produktivitas kerja anda.
3.73

7

Dengan beribadah secara baik,

anda merasakan ketenangan dalam

bekerja

4.07

8 Dengan beribadah, anda

merasakan adanya peningkatan
3.95



128

produktivitas kerja

9

Anda merasa yakin bahwa yang

anda kerjakan akan

dipertanggungjawabkan di Akhirat

4.25

10
Saya selalu berdoa sebelum dan

sesudah melakukan pekerjaan
4.20

11

Apabila anda mendapatkan bonus

dari kantor, membuat anda

semakin termotivasi untuk

beramal/berbagi rezeki untuk

orang yang lebih membutuhkan

4.39

12

Rezeki yang anda peroleh adalah

hasil pekerjaan sendiri (tidak

korupsi/suap)

4.31

13
Anda mudah memaafkan

kesalahan orang lain
3.75

14

Anda seringkali Ibadah tepat

waktu dan berjamaah dengan

orang lain untuk beribadah

3.81

15

Kehidupan di dunia tidak lain

hanyalah merupakan ujian bagi

umat manusia

4.25

Sumber: Data Diolah
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Table 4.20

Tabel Average Kinerja Karyawan

No. Pernyataan Keterangan

1
Perusahaan memperhitungkan

Target Kerja dengan baik
3.57

2

Tingkat Pencapain volume

kerja sesuai dengan permintaan

perusahaan

4.09

3 Saya menyelesaikan pekerjaan

dengan cekatan

3.45

4

Saya selalu mengecheck

kembali pekerjaan yang sudah

saya selesaikan

3.17

5

Saya mengikuti dan mentaati

peraturan dan prosuder yang

dimiliki oleh perusahaan

4.21

6

Apabila mengalami kesulitan,

saya menemukan solusi dari

permasalahan yang dihadapi

3.87

7

Saya jarang terlambat masuk

kerja, atau pulang lebih awal

dari ketentuan jam kerja yang

ditetapkan

3.92
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8

Saya selalu meminta izin

terlebih dahulu apabila terdapat

halangan untuk masuk kerja

3.37

9
Saya dapat bekerja dalam tim

dengan baik
3.37

10

Saya aktif untuk memberikan

ide serta mendengarkan ide dari

rekan kerja satu tim

3.89

Sumber: Data diolah
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DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran Penelitian

Gambar 4.1.1 Logo PT.PN (Sumber: PT PN)
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Gambar 4.1 Diagram Interval Jenis kelamin Responden
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Gambar 4.1 Diagram Interval Posisi jabatan Responden

Gambar 4.3 Diagram Interval Lama Kerja Responden
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Pengalaman Organisasi
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Pelatihan Bersertifikasi

Kursus Bahasa Inggris LBPP LIA High Intermediate

TOEFL class George Mason University

Training ESQ Leadership Center Basic for teens

Training ESQ Leadership Center Intermediate MCB

Basic Activist Training Program STIE Indonesia Banking School 2010

Pelatihan Service Excellent STIE Indonesia Banking School 2010

Program Magang di BRI Unit Wedarijaksa, Jawa Tengah

Program Magang di Kantor Bank Indonesia, Batam.



136

Basic Teasury STIE Indonesia Banking School 2011
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