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ANALISIS PENGARUH MOTIVASI,
PENGHARGAAN, DAN KEBUTUHAN BERAGAMA

TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PN JAKARTA

Rakhmawati Niendraputri (200911057)

A B S T R A C T

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

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

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. 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

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
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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 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.

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.”

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

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1. Kinerja

Kinerja karyawan adalah hasil dari proses pekerjaan tertentu secara berencana pada waktu dan
tempat dari karyawan serta organisasi bersangkutan menurut Mangkuprawira dan Hubeis. 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.

Indikator kinerja karyawan menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2006) dalam Arta Adi
Kusuma (2013) adalah sebagai berikut:

1. Kuantitas
2. Kualitas
3. Kehandalan
4. Kehadiran
5. Kemampuan Bekerja sama

2.1.2 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).
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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)

2.1.3 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:

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
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2.1.4 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.

Dalam konteks kata “beragama” menurut Quraish Shihab adalah sebagai upaya manusia untuk
mencontoh sifat-sifat yang suci. Sedangkan 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.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.3 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)
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 Metodelogi 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.

3.2 Jenis dan Sumber Data
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 Populasi

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).
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 300 orang karyawan PT. Patra Niaga, kuningan
Jakarta Selatan.

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.

BAB IV Hasil Penelitian

4.1 Hasil Pretest

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
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maka perlunya dilakukan pengetesan apakah instrumen dalam pengambilan data untuk penelitian tersebut
valid dan reliable.

4.2 Hasil Pretest Uji Validitas

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%. Berdasarkan
hasil pengujian validitas kuesioner variabel X1 (Motivasi), X2 (Penghargaan), dan X3 (kebutuhan
beragama), 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.

4.3 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.

4.4 Hasil Penelitian
Uji Asumsi Klasik
1) Uji Normalitas Residu

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. 

Hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov 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.
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2) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan melalui pengujian terhadap model
persamaan dari regresi dengan melakukan uji glejser.

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

Hasil Pengujian Uji Glesjer

Coefficientsa

,000 3,736 ,000 1,000
,000 ,068 ,000 ,000 1,000

,000 ,052 ,000 ,000 1,000

,000 ,118 ,000 ,000 1,000

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

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Unstandardized Residuala. 

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.

Gambar 4.5. Scatterplot Uji Heteroskedastisitas
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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.

Tabel 4.1
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) Uji Autokorelasi

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.

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.
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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. Hal ini 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.

5) Uji Model Analisis
Analisis Linear Berganda

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.

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.
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Berdasarkan persamaan regresi tersebut, maka dapat diketahui motivasi merupakan yang paling
mendominasi terhadap pengaruh kinerja karyawan.

Hasil Uji t

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)

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

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

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.

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

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

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

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 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)

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.

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
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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.

Hasil Uji F

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

BAB V Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

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 alat penunjang
dalam faktor keberagamaan, seperti fasilitas beribadah, acara keberagamaan akan membangun
dan meningkatkan kinerja karyawan.
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4) Adanya kekuatan hubungan positif signifikan antara ketiga variable independen
(motivasi, penghargaan, dan kebutuhan beragama) secara simultan dengan kinerja karyawan.
Jadi, ketiga variable tersebut dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan kinerja karyawan
di PT.PN untuk periode selanjutnya.

5.2 Saran

 Kepada Perusahaan PT. PN dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kerja
1. Untuk faktor motivasi, PT.PN dapat meningkatkan penghargaan berupa material seperti

Memberikan bonus berjenjang (progressive) kepada karyawan yang telah mencapai
target kerja yang baik.

2. Untuk faktor penghargaan kepada karyawan, PT PN. dapat membuat program Best
Employee of the month Kepada karyawan terbaik per bulannya.

3. Selain itu, PT.PN 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.

4. 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.

 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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