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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang shahih (valid), dan 

dapat dipercaya tentang ada tidaknya hubungan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan pada Lembaga Bimbingan Belajar Annalie. Teknik analisa data yang 

dipergunakan adalah analisis regresi, koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan uji t. 

Jumlah sampel sebanyak 30 orang. Instrumen yang dipergunakan adalah abgket berbentuk 

Skala Likert dengan kategori 1-5. 

  Dari hasil analisis regresi diperoleh persamaan Y
’
 = 58,25 + 0,56X. Hal ini 

disimpulkan bahwa semakin besar nilai X atau tingkat kepuasan pelanggan, maka semakin 

besar pula tingkat loyalitas pelanggan terhadap Lembaga Bimbingan Belajar Annalie. Pada 

analisis korelasi diperoleh hasil r = 0,715. Dengan demikian terdapat hubungan yang positif 

dan sangat kuat sekali antara kedua variabel. 

 Uji signifikasi menggunakan product moment diperoleh perbandingan antara r 

hitung dengan r tabel adalah 0,715 > 0,374, r hitung lebih besar dari r tabel, sehingga 

memperkuat hasil bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Koefisien determinan sebesar 0,511. 

Hal ini berarti setiap peningkatan jumlah kepuasan pelanggan pada Lembaga Bimbingan 

Belajar Annalie akan meningkatkan tingkat loyalitas sebesar 15, 1%. 

 
Keywords : Kepuasan Pelanggan 

 

A. PENDAHULUAN  

1. Latar Belakang Masalah   

Pendidikan adalah produk jasa yang dihasilkan dari lembaga pendidikan, 

sehingga hasil dari proses pendidikan kasat mata. Melihat lembaga pendidikan itu 

sendiri dari kaca mata corporate, maka lembaga pendidikan adalah suatu organisasi 

produksi yang menghasilkan jasa pendidikan yang dibeli oleh para konsumen. 

Apabila produsen tidak mampu memasarkan hasil produksinya, dikarenakan 

mutunya tidak dapat memuaskan konsumen, maka produksi jasa yang ditawarkan 

tidak laku. Artinya lembaga pendidikan yang memproses jasa pendidikan tidak 

mampu memuaskan user education sesuai dengan kebutuhan pasar, bahkan lembaga 

pendidan tersebut tidak akan berlaku untuk terus bertahan. 
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Kotler dan Amstrong (2012) menyatakan bahwa “Jasa adalah segala aktivitas 

dan berbagai kegiatan atau manfaat yang ditawarkan untuk dijual oleh suatu pihak 

kepada pihak lain yang secara esensial jasa ini tidak berwujud dan tidak 

menghasilkan perpindahan apapun”. Berbeda dengan produk fisik, suatu jasa 

pelayanan pendidikan tidak bisa disimpan. Ia diproduksi dan dikonsumsi secara 

bersama. Jasa pendidikan tidak bisa dilihat dan dirasakan oleh konsumen sebelum 

konsumen membeli atau mendapatkan penyedia jasa pendidikan secara langsung. 

Konsumen juga tidak dapat memprediksi apa hasil yang diperoleh dengan 

mengonsumsi jasa pendidikan tersebut, kecuali setelah membelinya. 

Menurut Thantawi (2005:11) bimbingan belajar adalah bidang pelayanan 

bimbingan dan konseling yang membantu individu atau peserta didik dalam 

mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai 

pengetahuan dan keterampilan serta menyiapkan untuk pendidikan pada tingkat 

yang lebih tinggi. Meningkatnya kebutuhan waktu belajar tambahan di luar sekolah 

bagi banyak pelajar, merupakan alasan khusus banyaknya bermunculan badan usaha 

penyedia jasa pendidikan, seperti lembaga bimbingan belajar. Bimbingan belajar 

saat ini sangat dibutuhkan oleh murid-murid SD, SMP, SMA terlebih saat ini 

Pemerintah menekankan Standar Nasionla Pendidikan melalui Ujian Nasional yang 

semakin ketat dan Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang terlalu banyak 

peminatnya. 

Tingkat persaingan antarbadan usaha bimbingan belajar yang cukup ketat, 

tanpa adanya inovasi dan pelayanan yang memuaskan konsumen akan 

mengakibatkan sulit untuk berkembang. Seperti telah dijelaskan di awal bahwa 

kepuasan konsumen/ pelanggan merupakan unsur penting supaya bisnis ini dapat 

bertahan dan berkembang dengan baik. Zeithaml dan Bitner seperti yang dikutip 

oleh Freddy Rangkuti, menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan adalah respons atau 

tanggapan konsumen mengenai pemenuhan kebutuhan. Kepuasan merupakan 

penilaian mengenai ciri atau keistimewaan produk atau jasa, atau produk itu sendiri, 

yang menyediakan tingkat kesenangan konsumen berkaitan dengan pemenuhan 

kebutuhan konsumsi konsumen. Dengan adanya kepuasan pelanggan, diharapkan 

dapat menciptakan pelanggan-pelanggan yang loyal.  

Dalam konteks pendidikan, pelanggan yang loyal dapat diamati pada 

perilaku siswa yang melakukan kegiatan rutin. Loyalitas lebih mengacu pada 

perilaku yang relatif stabil dalam jangka panjang dari unit-unit pengambil keputusan 

untuk melakukan kegiatan terus-menerus terhadap lembaga bimbingan belajar yang 

dipilih. Kepuasan tersebut dapat juga diamati ketika pelanggan jasa menganjurkan 

atau bahkan mendesak orang lain untuk mengonsumsi jasa tersebut. 

Lembaga Bimbingan Belajar Annalie adalah badan usaha penyedia jasa 

pendidikan yang terletak di Jalan Jelambar Barat 2B No. 12 RT 005 RW 011, 

Jakarta Barat. Melihat tingkat persaingan yang semakin ketat di daerah ini, dan 

dalam rangka meningkatkan pelayanan untuk mendapatkan kepuasan pelanggan, 

yang diharapkan dapat menciptakan pelanggan yang loyal. 
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2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah: 

Adakah hubungan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pada Lembaga 

Bimbingan Belajar Annalie? 

 

3.   Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pada Lembaga 

Bimbingan Belajar Annalie. 

 

B. LANDASAN TEORI 

1. Pemasaran  

Definisi dari Marketing Association of Australia and New Zealand ( 

MAANZ), pemasaran adalah aktivitas yang memfasilitasi dan memperlancar suatu 

hubungan pertukaran yang saling memuaskan melalui penciptaan, pendistribusian, 

promosi dan penentuan harga dari barang, jasa dan ide. Pemasaran harus menjadi 

suatu konsep bisnis strategis yang bisa memberikan kepuasan berkelanjutan. 

Sebagai misinya pemasaran akan menjadi jiwa bukan sekedar salah satu 

anggota tubuh suatu lembaga, karena setiap seksi atau orang yang bersangkutan 

harus paham dan menjadi unsur pemasaran. Kemudian dalam arti nilai bisnis 

apapun yang dijalankan, pengusaha harus menganggapnya sebagai bisnis jasa, 

setiap orang dalam perusahaan harus merasa terlibat dalam proses pemuasan 

pelanggan, baik langsung atau tidak, bukan hanya sebagai pelaksana yang digaji, 

tapi harus secara total melaksanakan pertambahan nilai dan memberi kepuasan 

kepada pelanggan. 

 

2. Strategi Pemasaran  

Definisi strategi menurut Lesser Robert Bittel 1978 : 942, dalam bukunya Prof. 

DR. H. Buchari Alma 2011 : 199, stategi adalah suatu rencana yang fundamental 

untuk mencapai tujuan perusahaan. 

 Visi, misi dan nilai dari pemasaran itu sendiri adalah sebagai berikut: 

a. Visinya ialah bahwa pemasaran harus menjadi suatu konsep bisnis strategis 

yang dapat memberi kepuasan berkelanjutan, bukan kepuasan sesaat untuk tiga 

stakeholder utama yaitu konsumen, karyawan, dan pemilik. Di dalam lembaga 

pendidikan kepuasan harus diutamakan bagi tiga komponen yaitu siswa, 

guru/dosen/karyawan dan pemilik (pemerintah/swasta). 

b. Misinya ialah pemasaran akan menjadi jiwa, bukan sekedar salah satu anggota 

atau bagian saja dalam lembaga yang harus aktif dalam marketing, tapi semua 

lini harus menjadi pemasar ulung, semua harus merasa terpanggil mencapai 

tujuan lembaga yaitu memberi kepuasan. 
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c. Nilainya ialah jaga merk, agar lebih melekat di hati konsumen, setiap orang 

dalam lembaga harus merasa terlibat proses pemuasan konsumen. Karyawan 

bukan hanya sebagai petugas saja perpanjangan tangan dari atasan, tetapi semua 

karyawan harus   menambah nilai terhadap kepuasan konsumen. 

 

3. Peranan Elemen Bauran Pemasaran Dalam Lembaga Pendidikan  

Elemen-elemen strategi bauran pemasaran ini terdiri tujuh P, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. P 1 = Product 

Produk merupakan hal yang paling mendasar  yang kan menjadi pertimbangan 

preferensi pilihan bagi calon. Bauran produk dalam strategi ini dapat berupa 

strategi diferensiasi produk yang akan memberikan dampak terhadap 

kesempatan lapangan kerja dan menimbulkan citra terhadap nama universitas , 

dan terhadap mutu produk itu sendiri. 

2. P 2 = Price  

Elemen ini berjalan sejajar dengan mutu produk. Apabila mutu produk baik, 

maka calon mahasiswa berani membayar lebih tinggi. Bila iuran pembayaran 

dinaikkan, apakah minat masuk lembaga belajar ini berkurang? Tidak, 

sepanjang iuran pembayaran tersebut masih dalam batas keterjangkauan orang 

tua siswa. 

3. P 3 = Place 

Lokasi atau letak mudah dicapai kendaraan umum. Para konsumen lebih 

menyukai lokasi yang mudah untuk dijangkau. 

4. P 4 = Promotion 

Elemen promosi berlebihan mempunyai hubungan korelatif negative terhadap 

daya Tarik peminat. 

5.  P 5 = Physical Evidance 

Elemen ini berupa tampilan bangunan, ruangan tempat terjadinya kegiatan 

belajar mengajar. 

6. P 6 = People 

Elemen ini berupa figure pemilik/ pemimpin, juga berupa guru dan seluruh 

jajaran karyawan yang melayani para pelanggan. 

7. P 7 = Process 

Yaitu bagaimana proses yang dialami mahasiswa selama dalam pendidikan, 

misalnya proses belajar mengajar. 

 

4. Pengertian dan Karakteristik Jasa  

Kotler dan Amstrong (2012) menyatakan bahwa “Jasa adalah segala aktivitas 

dan berbagai kegiatan atau manfaat yang ditawarkan untuk dijual oleh suatu pihak 

kepada pihak lain yang secara esensial jasa ini tidak berwujud dan tidak 

menghasilkan perpindahan kepemilikan atas apapun”. 
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5. Mengelola Bukti (Managing Evidence) 

Managing Evidence berarti mengelola peralatan yang menghasilkan jasa. Sifat 

jasa yang tidak berwujud, mendorong konsumen untuk memperhatikan benda 

berwujud yang menghasilkan jasa. Tugas utama pengusaha jasa ialah mengelola 

benda berwujud tersebut agar menghasilkan jasa yang memuaskan. Banyak cara 

yang dapat ditempuh oleh pengusaha jasa untuk mengelola bukti ini: 

1) Mendesain fisik, lingkungan fisik dimana jasa dibeli akan menjadi daya Tarik 

dan sangat berperan mempengaruhi minat konsumen.  

2) Penampilan rupa, dengan menggunakan pakaian seragam, ramah tamah, 

menyambut tamu dengan pakaian adat tertentu pada waktu tertentu. 

3) Harga jasa, ini merupakan faktor penentu yang membedakan jasa yang 

ditawarkan oleh pengusaha. Faktor harga ini mahal atau murah sangat 

tergantung pada daya beli, kelas sosial konsumen, sifat sangat relative. Namun 

resiko pribadi dari jasa yang dibeli, lebih tinggi pada jasa yang berharga murah. 

4) Mengaitkan pemasaran jasa dengan nama besar sebuah perusahaan. Adapula 

usaha jasa mengaitkan dengan kelompok profesi, atau lembaga lain yang sudah 

mempunyai nama , disenangi remaja, atau kelas sosial tinggi. 

5) Membuat jasa berwujud, artinya membuat jasa lebih touchable (dapat diraba) 

mudah diamati. Bagaimana calon konsumen merasa, sudah dapat 

membayangkan jasa yang akan dinikmatinya nanti, seperti jasa tersebut sudah 

berwujud. 

6) Menyeimbangkan permintaan dan penawaran, ini sangat penting karena jasa 

tidak dapat disimpan, tidak ada stok. Masalah akan muncul, apabila permintaan 

terhadap jasa melimpah. Dalam hal ini perlu dijaga keseimbangan permintaan 

dengan penawaran. Usaha lain dapat dilakukan dengan memperbanyak jenis 

penawaran, meningkatkan kapasitas penawaran agar sesuai dengan jumlah 

permintaan. Kemungkinan untuk menyesuaika ini ialah: 

a Menggunakan pekerja/ karyawan part time, yang tampil hanya pada jam-jam 

sibuk. 

b Melatih pegawai, agar mampu mengerjakan banyak pekerjaan, sehingga mereka 

bisa berganti pekerjaan dari yang satu ke pekerjaan lain, sesuai dengan 

permintaan konsumen. 

c Menggunakan para asistan professional, sehingga tenaga professional senior, 

dapat memusatkan perhatian pada kewajiban yang menghendaki keahlian 

mereka. 

d Mengganti pekerjaan manusia dengan pekerjaan mesin, sehingga membuat 

sistem lebih produktif. 

 

6. Konsep Kepuasan Pelanggan  
Kotler dalam bukunya Prof. Dr. H. Buchari Alma (2011: 284-285) mengungkapkan 

lima faktor dominan atau penentu kualitas jasa, diantaranya adalah sebagai berikut: 
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a Tangible (Berwujud), yaitu berupa penampilan fasilitas fisik, peralatan dan 

berbagai materi komunikasi yang baik, menarik, terawatt lancar, dan 

sebagainya. 

b Empathy yaitu kesediaan karyawan dan pengusaha untuk lebih peduli 

memberikan perhatian secara pribadi kepada langganan. Misalnya karyawan 

harus mencoba menempatkan diri sebagai pelanggan. Jika pelanggan mengeluh 

maka harus dicari solusi segera, agar selalu terjaga hubungan yang harmonis, 

dengan menunjukkan rasa peduli yang tulus. 

c Responsiveness (Cepat tanggap) yaitu kemauan dari karyawan dan pengusaha 

untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat serta 

mendengar dan mengatasi keluhhan dari konsumen. 

d Reliability (Keandalan) yaitu kemampuan untuk memberikan jasa sesuai 

dengan yang dijanjikan, terpercaya dan akurat, dan konsisten. 

e Assurance (Kepastian), yaitu berupa kemampuan karyawan untuk 

menimbulkan keyakian dan kepercayaan terhadap janji yang telah dikemukakan 

kepada konsumen. 

 

7. Konsep Loyalitas Pelanggan 

Kotler & Keller (2006:57) menyampaikan tiga indicator dari loyalitas 

pelanggan, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a Repeat Purchase (Kesetiaan terhadap pembelian produk) 

b Retention (Ketahanan terhadap pengaruh negatif mengenai perusahaan) 

c Referalls (Mereferensikan secara total esistensi perusahaan) 

 

 

C. METODE PENELITIAN 

1. Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua murid yang merupakan 

pelanggan dari Lembaga Bimbingan Belajar Annalie. 

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 30 orang tua murid yang merupakan 

pelanggan dari Lembaga Bimbingan Belajar Annalie. 

2.   Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional 

 

Tabel 2.1 

Variabel Operasional Hubungan Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas  

Pelanggan Pada Lembaga Bimbingan Belajar Annalie. 

Variabel Sub Variabel Indikator 

Kepuasan 

Pelanggan 

(X) 

Tangible 

(Berwujud) 

1. Fasilitas fisik (Gedung/ ruang 

belajar mengajar) yang 

memadai. 

2. Peralatan dan berbagai materi 

komunikasi yang baik. 
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3. Fasilitas fisik, peralatan, dan 

berbagai materi komunikasi 

yang terawatt baik. 

 

 Empathy (Empati) 1. Kepedulian Lembaga 

Bimbingan Belajar Annalie 

dalam menanggapi keluhan/ 

permasalahan pelanggan. 

2. Sikap Lembaga Bimbingan 

Belajar Annalie menjaga 

hubungan yang baik kepada 

pelanggan. 

3. Sikap Lembaga Bimbingan 

Belajar Annalie memberikan 

rasa kepedulian yang tulus 

kepada para pelanggan. 

 Reliability 

(Keandalan) 

Ketepatan Lembaga Bimbingan 

Belajar Annalie dalam 

memberikan jasa sesuai dengan 

yang telah dijanjikan. 

 Responsiveness 

(Cepat Tanggap) 

1. Kemampuan Lembaga 

Bimbingan Belajar Annalie 

untuk cepat tanggap dalam 

menghadapi masalah yang 

timbul. 

2. Kemampuan Lembaga 

Bimbingan Belajar Annalie 

untuk cepat tanggap terhadap 

keluhan yang disampaikan 

pelanggan. 

 Assurance 

(Kepastian) 

Kepuasan pelanggan terhadap 

kemampuan karyawan/ guru dalam 

menimbulkan keyakinan dan 

kepercayaan terhadap janji yang 

telah dikemukakan kepada 

konsumen. 

Loyalitas 

Pelanggan 

(Variabel Y) 

Repeat Purchase Kesetiaan terhadap jasa pendidikan 

pada Lembaga Bimbingan Belajar 

Annalie. 

 Retention Ketahanan terhadap berita negatif/ 

pengaruh negatif mengenai 
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Lembaga Bimbingan Belajar 

Annalie. 

 Referalls Pelanggan mereferensikan/ 

mengajak orang lain untuk ikut 

serta menggunakan jasa Lembaga 

Bimbingan  Belajar Annalie. 

 

 

3. Teknik Analisa Data 

a Skala Likert untuk mengukur  tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan 

b Analisis Regresi sederhana menurut Prof. Dr. Suharsimi Arikunto ( 2006 : 295) 

  Y
’
 = a+bX 

Dimana: 

Y
’ 
=  subyek dalam variabel dependen diprediksikan 

a  =  harga Y bila X = 0 (harga konstan) 

b  =  angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan 

ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen.  

Bila nilai b positif maka arahnya naik, dan bila nilai b negatif maka arahnya 

turun. 

X = subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. 

 

Selain itu nilai a dan b dapat dicari dengan rumus berikut: 

a =  

b =  

 

c Analisis korelasi menurut Prof. Dr. Suharsimi Arikunto (2006 : 183) : 

 r =  

1) Bila r = -1 atau mendekati -1, maka korelasinya dikatakan sangat kuat dan 

negatif. Kenaikan nilai-nilai X terjadi bersama-sama dengan penurunan nila-nilai 

Y atau sebaliknya. 

2) Bila r = 0 atau mendekati 0, maka korelasinya dikatakan positif dan sangat kuat 

sekali. Korelasi bersifat searah, kenaikan atau penurunan nilai-nilai X terjadi 

bersama-sama dengan kenaikan atau penurunan nilai-nilai Y. 

 

Koefisien Determinasi dirumuskan sebagai berikut: 

  D = r
2
 

Untuk dapat memberi interpretasi terhadap kuatnya hubungan itu, Dr. Sugiyono 

(2009 : 184) memberikan pedoman sebagai berikut: 
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Interval Koefisien    Tingkat Hubungan 

 0,00 - 0,199       Sangat Rendah 

0,20 – 0,399      Rendah 

0,40 – 0,599      Sedang 

0,60 – 0,799      Kuat 

0,80 – 1,000      Sangat Kuat 

 

d Uji Signifikasi (Validitas) Korelasi Product Moment menurut Sugiyono (2009 : 

184) 

t =  

 

D.  PEMBAHASAN 

Semakin besar nilai X atau tingkat kepuasan pelanggan pada Lembaga Bimbingan 

Belajar Annalie, maka akan semakin besar pula tingkat loyalitas pelanggan pada 

Lembaga Bimbingan Belajar Annalie.Semakin puas pelanggan terhadap pelayanan 

suatu perusahaan/ lembaga, maka pelanggan akan semakin loyal pula terhadap 

perusahaan/ lembaga tersebut.  

 Grafik regresi linier sederhana dari persamaan Y
’
 = 58,25 + 0,56X dapat 

digambarkan dengan asumsi sebagai berikut : 

˗ Pada saat nilai X = 10 maka nilai Y
’ 
= 63,85 

˗ Pada saat nilai X = 20 maka nilai Y
’ 
= 69,45 

˗ Pada saat nilai X = 30 maka nilai Y
’
 = 75,05 

˗ Pada saat nilai X = 40 maka nilai Y
’
 = 80,65 

˗ Pada saat nilai X = 50 maka nilai Y
’
 = 86,25 

˗ Pada saat nilai X = 60 maka nilai Y
’ 
= 91,85 

˗ Pada saat nilai X = 70 maka nilai Y
’
 = 97,45 
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Grafik 4.1 Asumsi persamaan regresi dari Y’ = 58,25 + 0,56X 

 

Diketahui bahwa r = 0,715 , dengan demikian terdapat hubungan yang positif dan 

sangat kuat sekali antara kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pada Lembaga 

Bimbingan Belajar Annalie. Korelasinya bersifat searah, artinya kenaikan atau penurunan 

tingkat kepuasan pelanggan (X) terjadi bersama-sama dengan kenaikan atau penururan 

loyalitas pelanggan (Y) pada Lembaga Bimbingan Belajar Annalie. 

 Koefisien Determinasi atau koefisien penentu hasil analisis yang menggunakan 

rumusan D = r
2 

, D = (0,715)
2 

menghasilkan nilai 0,511 yang berarti bahwa setiap 

peningkatan jumlah kepuasan pelanggan pada Lembaga Bimbingan Belajar Annalie 

melalui pelayanan yang telah dilakukan sebesar 100 % akan meningkatkan tingkat loyalitas 

pelanggan sebesar 15,1 %. 

Uji signifikasi product moment secara praktis, yang tidak perlu dihitung, tetapi 

langsung dikonsultasikan pada tabel r product moment. Pada taraf kesalahan 5 %, maka r 

tabel = 0,374.  

Perbandingan r hitung dengan r tabel = 0,715 > 0,374, r hitung (0,715) lebih besar 

dari r tabel (0, 374). H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian koefisien korelasi 0,715 

tersebut signifkansi, terdapat hubungan antara kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan pada Lembaga Bimbingan Belajar Annalie. 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Sebagai hasil dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, 

penulis sampai pada kesimpulan berikut: 

Y
’
 = 58,25 + 0,56X 

Kepuasan 

Pelanggan 

(X) 

Loyalitas 

Pelanggan 

(Y) 
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1. Adanya hubungan antara kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan 

pada  Bimbingan Belajar Annalie berdasarkan analisis regresi, korelasi, 

determinasi dan uji t. 

2. Besarnya tingkat kepuasan pelanggan berhubungan langsung terhadap loyalitas 

pelanggan pada Lembaga Bimbingan Belajar Annalie. Tingkat kepuasan 

pelanggan meningkat, maka tingkat loyalitas pelanggan juga meningkat. 

3. Para pelanggan masih mengharapkan adanya peningkatan layanan baik dari 

segi fasilitas maupun kecakapan, kepedulian dan keramahan dari pihak 

Lembaga Bimbingan Belajar Annalie. 

4. Pelayanan pada Bimbingan Belajar Annalie memiliki pengaruh penting dalam 

rangka peningkatan kepuasan pelanggan.  

5. Upaya memuaskan kebutuhan pelanggan merupakan salah satu cara yang 

efektif untuk mempertahankan pelanggan dan membuat pelanggan 

mereferensikan Bimbingan Belajar Annalie kepada orang lain. Hal ini berarti 

pengalaman pemasaran telah membuat pelanggan setia  dan menghasilkan 

mouth to mouth promotion yang dapat menarik cukup banyak pelanggan baru. 

 

2. Saran 

Adapun saran yang ingin penulis berikan adalah sebagai berikut: 

1. Bimbingan Belajar Annalie perlu melakukan upaya lebih dalam rangka 

peningkatkan kepuasan pelanggan, seperti perbaikan fasilitas dan peralatan 

yang menunjang kegiatan belajar mengajar dan pelatihan karyawan/ guru, 

karena hal ini dapat menguntungkan kedua belah pihak (pelanggan dan pihak 

Bimbingan Belajar Annalie). 

2. Upaya peningkatan kepuasan pelanggan dapat dijadikan sebagai salah satu 

strategi pemasaran untuk dapat mempertahankan kesetiaan pelanggan dan 

menarik calon pelanggan lain ikut bergabung dengan Bimbingan Belajar 

Annalie. 
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PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR  
TERHADAP KINERJA KARYAWAN  

CABANG CILEUNGSI PADA KOPERASI RENTHA JAYA 
 

Mutdi Ismuni 
Dosen STIE Pertiwi - Bekasi 

Jl. Ir. H. Juanda No. 133 Bekasi Telp. 021 - 8808264 

 

Abstrak  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengembangan karir 

terhadap kinerja karyawan, bagaimana kinerja karyawan dan seberapa besar pengaruh 

pengembangan karir terhadap kinrja karyawan. 

 Dari hasil penelitian terdapat 200 orang jumlah jumlah karyawan yang ada, 

kemudian dari populasi tersebut tidak semuanya dijadikan sampel, tetapi hanya 38 orang 

saja yang dijadikan sampel dari populasi tersebut atau hanya karyawan cabang cileungsi. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisa regresi, yaitu untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh pengembangan karir terhadapa kinerja karyawan, kemudian 

analisis koefisien determinasi untuk mengetahui besaran kontribusi pengembangan karir 

terhadap kinerja karyawan dan uji t untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari 

pengembangan karir (X) terhadap kinerja karyawan (Y). Dari penelitian menunjukkan 

bahwa ada hubungan positif antara Pengembangan karir terhadap Kinerja karyawan pada 

Koperasi Rentha Jaya, yang dibuktikan oleh hasil penelitian dengan menggunakan 

perhitungan analisis regresi penulis memperoleh nilai regresi yaitu Y=16,040 + 0,772X. 

Pengertian persamaan bernilai 16,040 satuan, sedangkan apabila terjadi peningkatan 

pengaruh pengembangan karir sebesar satu satuan, maka akan mempengaruhi kinerja 

karyawan sebesar 0,772 satuan. Hubungan antara pengembangan karir (X) terhadap kinerja 

karyawan (Y) sebesar 0,710. Nilai koefisien korelasi (r = 0,710 ) menunjukkan bahwa 

hubungan ini kuat dan positif. Sedangkan besaran kontribusi variabel (X) terhadap variabel 

(Y) pada koefisien determinasi sebesar 50,41% terhadap kinerja karyawan, sisanya sebesar 

49,59% dipengaruhi oleh factor lain yang tidak diteliti dalan penelitian ini. Untuk 

mengetahui pengaruh yang ditimbulkan pengembangan karir menunjukkan thitung sebesar 

7,270 > 2,024 dengan taraf nyata α 5%, maka kesimpulannya Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya, terdapat pengaruh yang berarti antara pengembangan karir dengan kinerja 

karyawan. 

 
Keywords : Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 
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A. PENDAHULUAN  

1. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia sebagai salah satu unsur dalam organisasi dapat 

diartikan sebagai manusia yang bekerja dalam suatu organisasi.  Sumber daya 

manusia merupakan faktor yang sangat penting terutama bagi suatu organisasi atau 

perusahaan, baik yang bergerak dalam bidang produksi barang maupun dalam 

bidang pelayanan jasa. Setiap organisasi pemerintah maupun swasta dituntut bekerja 

lebih cepat, efektif dan efisien. Oleh karena itu, ketertiban tenaga kerja dalam 

aktifitas perusahaan perlu dilengkapi kemampuan dalam hal pengetahuan maupun 

keterampilan. Untuk itu faktor Sumber daya manusia mendapat prioritas utama 

dalam pengelolaannya agar pemanfaatan sesuai dengan yang diharapkan oleh 

organisasi atau perusahaan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Di era globalisasi pengelolaan sumber daya manusia memegang peran penting 

yang sangat dominan dalam kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan 

perlu memikirikan cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan Sumber daya 

manusianya agar dapat mendorong bagi perusahaan. Perusahaan yang ingin tetap 

eksis dan memiliki citra positif dimata masyarakat tidak akan mengabaikan aspek 

pengembangan kualitas sumber daya manusianya.  

Dengan adanya Pengembangan Karir karyawan akan merasa lebih 

diperhatikan, dibutuhkan dan diakui kemampuan kinerjanya. Dengan kinerja yang 

lebih baik maka manajer dapat mengetahui seberapa mampu karyawan mengerjakan 

tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, dengan demikian perusahaan 

dapat mementukan balas jasa yang layak baginya. Banyak cara yang dapat 

dilakukan perusahaan untuk mendorong karyawannya untuk dapat meningkatkan 

terus kinerja mereka. Dalam pengembangan kepribadian karyawan adalah bagian 

penting sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan. Apabila 

perusahaan berkembang, kinerja manajemen meningkat, maka tentunya kualitas 

pribadi karyawan juga harus meningkat untuk menjamin peningkatan daya saing 

karyawan. 

Pengembangan karir dalam suatu organisasi merupakan kegiatan yang 

menggabungkan antara bermacam kebutuhan pelatihan dimasa yang akan datang 

dengan perencanaan sumber daya manusia. Dan dimana pengembangan karir adalah 

salah satu fungsi manajemen karir. Pengembangan karir adalah proses 

mengidentifikasi potensi karir karyawan, dan materi serta menerapkan cara – cara 

yang tepat untuk mengembangan potensi tersebut. Dengan adanya pengembangan 

karir yang menjanjikan dalam perusahaan maka karyawan akan lebih meningkatkan 

kinerjanya. 

Koperasi Rentha Jaya adalah perusahaan  yang bergerak dibidang jasa 

peminjaman dana.  Dengan beranggotakan 10 Staff, 20 Cabang Sejabodetabek dan 

memiliki karyawan lebih dari 250 orang.  Unit usaha ini lah tempat dimana saya 
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akan menganalisa permasalahan yang ada didalamnya tetapi penulis hanya 

menganalisa permasalahan yang ada dicabang cileungsi. 

Perusahaan ini sangat banyak membantu setiap anggota yang ingin 

membutuhkan dana dalam hal apapun. Pelaksanaan kegiatan usaha ini memiliki 

sistem dan prosedur kerja tertulis dan memiliki kelengkapan, prosedur administrasi 

tertulis dan memiliki aturan tertulis tentang evaluasi pencapaian target. 

Pengembangan karir di Koperasi Rentha Jaya melihat pada pengalaman, 

keahlian, pengetahuan, dan ketrampilan karyawan, dan Kinerja sangat berpengaruh 

dengan Pengembangan Karir sebagai wujud penghargaan dari hasil kinerja 

karyawan. Manajer harus berusaha membantu karyawannya untuk dapat bekerja 

seefektif mungkin dan menciptakan iklim kerja yang memungkinkan tercapainya 

agar karirnya lebih berkembang lagi.  Disisi lain pilihan karir adalah salah satu 

keputusan terpenting dalam hidup seseorang.  Bagi sebagian orang, memilih karir 

menjadi sebuah keputusan yang mudah dan alamiah saja.  Tetapi tidak sedikit orang 

bimbang tentang pekerjaan atau karir mereka dimasa depan. 

 

3. Perumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengembangan karir pada Koperasi Rentha Jaya 

2.  Bagaimana kinerja karyawan pada Koperasi Rentha Jaya  

3. Seberapa besar pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja karyawan pada 

Koperasi Rentha Jaya. 

 

4.   Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan dimaksud untuk memberi kerangka landasan arah dan acuan 

didalam membahas, menganalisa, serta mengevaluasi permasalahan. 

Adapun tujuan penulisan pada perusahaan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Pengembangan karir pada Koperasi Rentha Jaya. 

2.  Untuk mengetahui Kinerja pada Koperasi Rentha Jaya. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Pengembangan Karir terhadap Kinerja karyawan 

Pada Koperasi Rentha Jaya. 

 

B. LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Pengembangan Karir 

Menurut Mondy (2005:243) mendefinisikan pengembangan karir adalah 

pendekatan formal yang digunakan organisasi untuk memastikan bahwa orang 

dengan kualifikasi dam pengalaman yang tepat tersedia jika dibutuhkan.  

Marlia dan Hidayat (2008:215) bahwa “pengembangan karir adalah 

proses pelaksanaan perencanaan karir, yang dalam penerapannya dapat 

dipengaruhi”. 
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2. Perencanaan Karir 

Menurut Siti Al fajar (2010:119) Perencanaan karir adalah yang 

dilakukan baik oleh individu pegawai maupun oleh organisasi berkenaan 

dengan karir pegawai, terutama mengenai persiapan yang harus dipenuhi 

seorang pegawai untuk mencapai tujuan karir tertentu. 

 

3. Tujuan Pengembangan Karir 

Tujuan pengembangan karir dikemukakan oleh Anwar Prabu (2000:77) adalah 

sebagai berikut : 

a.  Membantu dalam pencapaian tujuan individu dan perusahaan 

 Pengembangan karir membantu pencapaian tujuan perusahaan dan tujuan 

individu. Seorang pegawai yang sukses dengan kinerja baik kemudian 

menduduki posisi yang akan lebih tinggi. 

b. Menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai 

 Perusahaan merencanakan karir pegawai dengan meningkatkan 

kesejahteraannya agar pegawai lebih tinggi loyalitasnya. 

c. Membantu pegawai menyadari kemampuan potensi mereka 

 Pengembangan karir membantu menyadarkan pegawai akan 

kemampuannya untuk menduduki jabatan tertentu sesuai dengan 

kinerjanya. 

d. Memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan 

 Pengembangan karir akan memperkuat hubungan dan sikap pegawai 

terhadap perusahaannya. 

e. Membuktikan tanggung jawab sosial 

 Pengembangan karir suatu cara menciptakan iklim kerja yang positif dan 

pegawai-pegawai menjadi lebih bermental sehat. 

f. Membantu memperkuat pelaksanaan program perusahaan 

 Pengembangan karir membantu program perusahaan lainnya agar tujuan 

perusahaan dapat tercapai. 

g. Mengurangi Turnover dan biaya kepegawaian 

 Pengembangan karir dapat menjadikan turnover rendah dan begitu pula 

biaya kepegawaian menjadi lebih efektif. 

h. Mengurangi keusangan profesi dan manajerial 

 Pengembangan karir dapat menghindarkan dari keusangan dan kebosanan 

profesi dan manajerial. 

i. Menggiatkan analisis dari keseluruhan pegawai 

 Perencanaan karir dimaksudkan mengintegrasikan perencanaan kerja dan 

kepegawaian. 

j. Menggiatkan suatu pemikiran (pandangan) jarak waktu yang panjang 

 Pengembangan karir berhubungan dengan jarak waktu yang panjang. Hal 

ini karena penempatan suatu posisi jabatan memerlukan persyaratan dan 

kualifikasi yang sesuai dengan porsinya. 
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4. Pengertian Kinerja 

 Yani (2011:34) mengartikan Kinerja sebagai : 

Hasil kerja seorang pegawai, sebuah proses manajemen suatu organisasi 

secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan 

buktinya secara konkrit”. 

Sedangkan Mangkunegara (2011:67) Mendefinisikan Kinerja 

adalah Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai 

seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja sebagai berikut : 

1. Efektifitas dan efisiensi 

 Bila suatu  tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan 

bahwa kegiatan  tersebutefektif tetapi apabila akibat yang tidak dicari 

kegiatan menilai yang penting dari hasil yang dicapai sehingga 

mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak efisien. 

Sebaliknya, bila akibat yang dicari tidak penting maka kegiatan tersebut 

efisien. 

2. Otoritas (Wewenang) 

 Sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu organisasi formal yang 

dimiliki seeorang anggota organisasi kepada anggota yang lain untuk 

melakukan kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya. 

3. Disiplin 

 Taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku, jadi disiplin karyawan 

adalah kegiatan karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian 

kerja dengan organisasi tempat bekerja. 

4.  Inisiatif 

 Berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam membentuk ide untuk 

merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan suatu organisasi. 

 

6. Mengukur Kinerja Karyawan 

Standar pekerjaan dapat ditentukan dari isi suatu pekerjaan, dapat 

dijadikan sebagai dasar penilaian setiap pekerjaan. Untuk memudahkan 

penilaian kinerja karyawan. Standar pekerjaan harus dapat diukur dan dipahami 

secara jelas. Suatu pekerjaan dapat diukur melalui jumlah kualitas, ketepatan 

waktu pengerjaannya, kehadiran, kemampuan bekerja sama yang dituntut suatu 

pekerjaan tertentu. 

a. Jumlah pekerjaan 

 Dimensi ini menunjukkkan jumlah pekerjaan yang dihasilkan inndividu 

atau kelompok sebagai persyaratan yang menjadi standar pekerjaan. Setiap 

pekerjaan memiliki persyartan yang berbeda sehingga menuntut karyawan 
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harus memenuhi persyaratan tersebut baik pengetahuan, ketrampilan, 

maupun kemampuan yang sesuai. 

b. Kualitas Pekerjaan 

 Setiap karyawan dalam perusahaan harus memnuhi persyaratan tertentu 

untuk dapat menghasilkan pekerjaan sesuai kualitas yang dituntut suatu 

pekerjaan tertentu. Setiap pekerjaan mempunyai standar kualitas tertentu 

yang harus di sesuaikan oleh karyawan untuk dapat mengerjakannnya 

sesuai ketentuan. 

 Setiap pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk jenis 

pekerjaan tertentu harus diselesaikan tepat waktu. Karena memiliki 

ketergantungan atas pekerjaan lainnya. Jadi, bila pekerjaan pada suatu 

kegiatan tertentu tidak selesai tepat waktu, akan menghambat pekerjaan 

bagian lainnya. 

c. Kemampuan kerja sama 

 Tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan oleh satu orang karyawan saja.  

 

 Untuk jenis pekerjaan tertentu mungkin harus diselesaikan oleh dua orang 

karyawan atau lebih, sehingga membutuhkan kerja sama antarkaryawan 

sangat dibutuhkan. Kinerja karyawan dapat dinilai dari kemampuannya 

bekerjasama dengan rekan sekerja lainnya. 

 

C.  METODE PENELITIAN 

1. Populasi 
Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh karyawan Cabang 

Cileungsi pada Koperasi Rentha Jaya sebanyak 38 orang. Sehubungan jumlah 

karyawan hanya 38 orang, maka semua karyawan tersebut dijadikan objek 

penelitian atau sensus. 

Di dalam peneliitian ini, skala pengukuran menggunakan skala Likert yaitu 

skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

kelompok orang. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator itu dijadikan sebagai titik tolak 

untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau 

pernyataan. 

 

Di bawah ini tabel skor untuk alternatif jawaban menurut Sugiyono (2011:94) : 

Tabel 1.1 

Alternatif Jawaban dan Skor Alternatif Jawaban 

Alternatif Jawaban Skor 

Sangat Setuju ( SS ) 5 

Setuju ( S ) 4 

Ragu-ragu ( RG ) / Kurang Setuju ( KS ) 3 
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Tidak Setuju ( TS ) 2 

Sangat Tidak Setuju ( STS ) 1 

 

2.  Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional 

Operasional variabel penelitian dimaksudkan untuk mempermudah melakukan 

pengukuran terhadap variabel yang diteliti. 

Sesuai dengan judul penelitian yaitu : Pengaruh Pengembangan Karir Terhadap 

Kinerja Karyawan Cabang Cileungsi Pada Koperasi Rentha Jaya, maka ada dua 

variabel Yaitu Pengembangan Karir adalah peningkatan pengetahuan teknis, 

tanggung jawab karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui 

pendidikan dan pelatihan sebagai variabel bebas (X), dan Kinerja karyawan adalah 

hasul kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai variabel terikat (Y). 

Untuk rincian operasionalisasi dari variabel-variabel dari penelitian tersebut 

diatas, dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.1 

Defenisi Operasional 

 

Variabel 

 

Sub-Variabel 

 

Indikator 

 

 

 

Variabel (X) 

Pengembanga

n karir 

1. Pendidikan  1. Banyak pengetahuan 

2. Mengembangkan karir 

3. Wawasan luas atau lebih 

kreatif 

2. Pelatihan 1.  Meningkatkan kemampuan 
2.  Meningkatkan Keterampilan  

3. Menekankan tugas yang harus    

dilaksanakan 

3. Promosi 

 

(Malayu 

Hasibuan 

2001:69) 

1. Meningkatkan tanggung 

jawab atas karir yang 

diberikan 

2. Bekerja keras dan teliti 

3. Dipercaya memajukan 

perusahaan 

 

 

Variabel (Y) 

Kinerja 

1. Hasil kerja 

( Kualitas) 

1. Jumlah kerja yang dilakukan 

2. Kualitas kerja yang dicapai 

berdasar syarat-syarat 

kesiapan 
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karyawan 3. Luasnya pengetahuan 

mengenai pekerjaan dan 

keterampilannya 

 2. Hasil kerja 

(Kuantitas) 

 

1. Berapa besar tanggung jawab 

bekerjasama dengan tim 

2. Berapa besar kesadaran untuk 

dapat dipercaya 

3. Berapa besar Kemampuan 

dan semangat unutk 

melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya 

3. Ketepatan 

Waktu 

(Mangkunega

ra 2011:67) 

1. Kesadaran untuk lebih 

dipercaya dalam kehadiran 

2. efisiensi dalam pelaksanaan 

tugas 

3. efektivitas dalam 

pelaksanaan tugas 

 

3. Teknik Analisa Data 

Untuk mengetahui pengaruh pengembangan karirr terhadap kinerja karyawan 

pada Koperasi Rentha Jaya peneliti menggunakan teknik analisa Regresi Sederhana, 

koefisien, Korelasi, dan Koefisien Determinasi menurut (Sugiyono 2012:261)  

dengan rumus sebagai berikut : 

a. Analisa Regresi Liniear Sederhana 

                   Y = a + bX,  

dimana : 

X = Variabel Bebas ( Pengembangan Karir )  

Y = Variabel Terikat ( Kinerja Karyawan ) 

a = Konstanta yaitu harga Y ketika harga X = 0 (Harga konstan) 

b = Koefisien Regresi  dan a = Jumlah Responden 

 

Nilai a dan b dapat di hitung dengan rumus : 

    - [  
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  a  =   ________________________________   

    n     

    

n  

  b =     _______________________ 

    n  

Dimana : n = jumlah yang relative 

Ho:  = 0, artinya tidak terdapat pengaruh antara pengembangan karir terhadap 

kinerja karyawan 

Ha :  = , artinya terdapat pengaruh antara pengembangan karir terhadap kinerja 

karyawan 

b. Koefisien Korelasi 

Yaitu di gunakan untuk menentukan hubungan antara variable bebas dengan 

variable terikat, dengan persamaan sebagi berikut: 

 

Ho: ρ = 0’ artinya tidak terdapat hubungan antara pengembangan karir  dengan 

kinerja karyawan 

Ha:   ρ =  Ø, artinya terdapat hubungan antara pengembangan karir dengan 

kinerja karyawan 

 

     n (  

Dengan r ( korelasi ) =   

      

  

Dimana: 

 r = Koefisien Korelasi 

 n = Jumlah Responden 

 

Pedoman untuk memberikan interprestasi koefisien korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0.199 

0,20-0.399 

0,40-0,599 

0,60-0,799 

0,80-1,000 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

  Sumber : Sugiyono (2012:332) 

 

 

 

 



Economicus Jurnal Ilmiah - Pusma Pertiwi  ISSN:2085-8205 

 

[Volume 7] No.1,  Maret 2014 22 

 

 

c. Koefisien Determinasi 

Yaitu penguadratan dari nilai korelasi (r²) yang dapat digunakan dalam 

penghitungan statistic untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang 

diberikan variable (X) terhadap variable (Y), dengan rumus : 

   KD = r² x 100% 

 

 Dimana : KD= koefisien determinasi 

        r² = kuadrat dari koefisien. 

d. Uji Hipoteis ( Thitung ) 

Yaitu Uji hipotesis t-test dilakukan untuk mengetahui pengaruh variable (X) 

terhadap variable (Y) sebagai berikut: 

    

Statistik uji: t =  

                               

Keterangan : 

   R = Koefisien Korelasi 

   T = Nilai korelasi 

   N = Jumlah data 

Sedangkan criteria Ho setelah t-test disbanding t-tabel apabila : 

a. T-test > t-tabel dengan taraf signifikan 5%, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, artinya ada hubungan positif dan signifikan antara variable X dan 

variable Y. 

b. T-test < t-tabel dengan taraf signifikan 5%, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak, artinya tidak ada hubungan positif dan signifikan antara variable X 

dan variable Y. 

c. Kriteria untuk t-test 

1) Taraf nyata (α) = (0,5) 

2) Derajat kebebasan n-2 (t-tabel) 

3) Uji pihak kanan 

 

D. PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diperoleh hasil bahwa 

hubungan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan memiliki hubungan 

positif dan kuat karena berada pada interval 0,60 – 0,799. Hal tersebut 

mengidentifikasikan bahwa tingkat keeratan hubungan pengembangan karir 

terhadap kinerja karyawan adalah kuat. Positif adalah pengembangan karir sampai 

dengan batas perjanjian tertentu akan meningkatkan kinerja karyawan. Jika tingkat 

pengembangan karir rendah maka kinerja karyawan juga rendah. Pada kondisi ini 

karyawan tidak memiliki tantangan dan muncul kebosanan dalam melaksanakan 

tugasnya. Seiring dengan kenaikan pengembangan karir pada suatu titik optimal, 

maka akan menghasilkan kinerja yang baik. 
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Pada tingkat pengembangan karir yang tinggi dan menjanjikan dalam 

perusahaan akan meningkatkan kinerja karyawan. Pada kondisi ini akan terjadi 

peningkatan kinerja. Pengembangan karir yang lebih baik akan memacu kenaikan 

kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan mampu lagi mengatasi tugas yang 

diberikan dan mampu mengatasi tugas yang berat. 

Perbedaan antara teori dan hasil penelitian disebabkan beberapa faktor 

karena di Koperasi Rentha Jaya dilakukan beberapa upaya agar kinerja tetap tinggi 

diantaranya pendekatan secara individu oleh atasan, kinerja lebih teliti, dan 

bijaksanan dalam mengambil suatu keputusan yang dipercayakan kepada karyawan 

dan mampu menjadi marketing yang baik. 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang pengaruh pengembangan 

karir terhadap kinerja karyawan, maka dapat diambil kesimpulan : 

a. Hasil data kuesioner yang telah dilakukan untuk variabel pengembangan karir 

(X) menunjukkan bahwa nilai rata-rata terkecil terdapat pada pernyataan 

no.13 yaitu dengan total skor 142 dan rata-rata nilai skor 3,74 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa para responden masih kurang setuju dengan adanya 

promosi tidak menutup kemungkinan dalam pengembangan karir setiap 

karyawan. Sedangkan nilai rata-rata hasil data responden untuk variabel 

pengembangan karir secara keseluruhan adalah 4,15 yang dalam interval kelas 

ada di golongan kelas cukup baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara 

keseluruhan pengembangan karir di Koperasi Rentha Jaya sudah cukup baik. 

b. Untuk hasil data kuesioner yang dilakukan untuk variabel kinerja (X) nilai 

rata-rata terkecil terdapat pada pertanyaan no. 3 yaitu dengan total skor 147 

dan rata-rata nilai skor 3,87 sehingga dapat disimpulkan bahwa para 

responden untuk variabel kinerja karyawan kurang setuju dalam 

mempergunakan waktu semaksimal mungkin dalam bekerja. Sedangkan nilai 

rata-rata hasil data responden untuk variabel  

kinerja karyawan secara keseluruhan adalah 4,10 yang dalam interval kelas 

ada digolongan kelas cukup baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara 

keseluruhan kinerja karyawan  di Koperasi Rentha Jaya sudah cukup baik. 

b. Dari hasil penelitian regresi linear terdapat pengaruh pengembangan karir 

karyawan (X) dan kinerja karyawan (Y) didapatkan persamaan 

Y=16,040+0,772X, pengertian persamaan tersebut adalah apabila tidak ada 

pengaruh dari kepuasan (X=0), maka pengembangan karir akan bernilai 

16,040 satuan, sedangkan apabila terjadi peningkatan satu satuan perunit 

pengaruh kinerja karyawan (X=1), maka akan mempengaruhi 

pengembangan (Y) sebesar 0,772 satuan. sedangkan hubungan (koefisien 

korelasi) antara pengembangan karir dan dengan kinerja karyawan sebesar 

berarti kuat dan positif. Dalam perhitungan koefisien determinasi dapat 
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dilihat bahwa pengembangan karir pada Koperasi Rentha Jaya 

mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 50,41% dan sisanya 49,59% dapat 

mempengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti. 

Berdasarkan uji signifikan atau uji t, diketahui bahwa t = 7,270 >ttabel 2,024  

maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

pengembangan karir (Variabel X) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan (Varibael Y)  

 

Dengan demikian keputusannya adalah variabel Pengembangan karir dengan 

signifikan memberi kontribusi atau pengaruh terhadap variabel kinerja karyawan 

dan hipotesis penelitian terbukti. 

2.Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, selanjutnya untuk memberikan masukan yang 

berguna bagi keberhasilan pelaksanaan pekerjaan pada Koperasi Rentha Jaya, maka 

sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulis memberikan saran-saran yang 

diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam membuat kebijakan di lingkungan 

perusahaan. Saran-saran tersebut antara lain : 

a. Pengaruh pengembangan karir juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Proses 

karir karyawan harus lebih ditingkatkan dan dijalankan dengan baik diperusahaan 

khususnya dalam kinerja karyawan. Contohnya: Mengembangkan karir kepada 

karyawan yang berprestasi, disiplin, taat peraturan dalam bekerja, serta mampu 

mengerjakan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditentukan perusahaan. Jadi, 

jika perusahaan melakukan hal tersebut akan mendorong semangat para karyawan 

untuk berlomba-lomba dalam mencapai prestasi kerja yang akan mengembangkan 

karir setiap karyawan. 

b. Dengan adanya Pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja karyawan maka 

diharapkan akan menjadi sarana menuju keberhasilan perusahaan, dan karyawan 

harus lebih berprestasi dalam perusahaan. Dan bertanggung jawab akan karir yang 

sudah diberikan perusahaan kepadanya atas kinerja yang baik dalam perusahaan.  

c. Dari hasil pembahasan di Bab IV mengenai penilaiaan responden terhadap variabel 

kinerja (Y) diketahui bahwa skor terendah adalah untuk instrumen no. 3 dalam 

kuesioner dengan total skor 147 dan nilai rata-rata 3,7, yaitu mengenai indikator 

kualitas dimana karyawan harus meningkatkan kualitas kerja. Dalam hal ini peneliti 

menyarankan agar para atasan perlu untuk mendorong bawahannya agar memeriksa 

ulang setiap pekerjaan yang sudah dianggap selesai atau sebelum dipindahkan 

kecabang lain. Dapat pula dibuatkan log book atau setiap pekerjaan yang telah 

dilakukan, yang akan di up date terus perkembangannya oleh bawahan dan dievaluasi 

secara berkala oleh atasan sehingga karyawan termotivasi untuk meningkatkan 

kualitas kinerja karyawan dan menghindari adanya pekerjaan yang terlewatkan. 

d. Proses penilaian kinerja dan prestasi karyawan harus dilakukan secara rutin dan 

berkala sebagai tolak ukut dalam pengembangan karir setiap karyawan dan juga 

memberikan bonus kepada karyawan yang dianggap berprestasi dan dorongan 
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karyawan diharapkan akan termotivasi untuk meningkatkan pencapaian dan kinerja 

mereka. 

e. Berdasarkan kajian dan pembahasan di Bab IV dan kesimpulan yang didapatkan 

bahwa pengembangan karir mempunyai pengaruh yang cukup baik terhadap kinerja 

dengan demikian di harapkan agar pengembangan karir yang sudah cukup baik dapat 

dipertahankan oleh perusahaan dan ditingkatkan oleh karyawan, sehingga dengan 

demikian kinerja karyawan yang sudah cukup baik dapat dipertahankan dan 

ditingkatkan. 
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Abstrak  

Dalam era globalisasi perusahaan  perbankan dituntut untuk meningkatkan daya 

saing dan pangsa pasar agar tetap survive  dalam dunia bisnis yang semakin dinamis. Selain 

melakukan kegiatan operasional bisnisnya, perusahaan perbankan juga mengembangkan 

kualitas pelayanan. 

Motivasi kerja yang tinggi biasanya akan muncul apabila kepuasan karyawan dalam 

bekerja telah terpenuhi, kepuasan kerja karyawan dikuasai oleh motif ekonomis misalnya 

upah atau gaji. 

Penelitian ini untuk mengetahui hubungan kecerdasan ekonomi dengan motivasi 

kerja karawn pada PT. Bank Bumi Arta Cabang Bandung. Sampel diambil dengan 

menggunakan metode purposive sampling pada 52 responden. Alat analisis data 

menggunakan uji statistik parametris yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif ( 

hubungan antar variable ). Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan kecerdasan 

emosional terhadap motivasi kerja karyawan.  

 

Keywords: Kecerdasan Emosional, dan Motivasi Kerja Karyawan. 

A. PENDAHULUAN  

1. Latar Belakang Masalah 

Di dalam bekerja, perilaku seseorang dan kinerja seseorang dipengaruhi oleh 

variabel individual serta psikologis yang mencakup persepsi, sikap, kepribadian, 

belajar dan motivasi dimana faktor penggerak dari variabel ini adalah emosi 

seseorang. Sebagaimana diungkapkam oleh Robert K. Cooper (2002:35) bahwa 

emosi sejak lama dianggap memiliki kedalaman dan kekuatan sehingga dalam 

bahasa Latin disebut Motus Anima yang artinya “jiwa yang menggerakan”. 

Motivasi kerja yang tinggi biasanya akan muncul apabila kepuasan karyawan 

dalam bekerja telah terpenuhi, namun untuk menciptakan kepuasan dalam bekerja 

tersebut tidaklah mudah karena pada dasarnya kebutuhan manusia tidak ada 

batasnya. 

Kepuasan kerja karyawan dikuasai oleh motif ekonomis misalnya upah atau 

gaji. Namun pada kenyataannya hal tersebut belum tentu dapat menjamin kepuasan 
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dan semangat kerja karyawan, hal yang memiliki peranan penting dalam 

meningkatkan kepuasan dan semangat kerja karyawan ialah dari unsur emosi, 

misalnya dalam membina hubungan dengan rekan kerja, mengatur kesadaran emosi 

dalam bekerja.  

Fenomena yang terjadi pada PT. Bank Bumi Arta mengenai motivasi kerja 

karyawan dapat terlihat dari kurang oprtimalnya hasil kerja karyawan dimana hal ini 

dapat dinilai dari keterlambatan karyawan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. 

Selain itu dapat dilihat dari kondisi kerjanya, dimana karyawan sering terlibat 

konflik dengan atasan. Hal ini tentu saja mengakibatkan hubungan yang kurang 

harmonis dan sangat berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan.  

Kurangnya motivasi kerja di PT. Bank Bumi Arta juga dapat dilihat dari 

disiplin kerja yang rendah diantaranya tingkat kehadiran dalam bekerja, penggunaan 

waktu kantor untuk kepentingan pribadi, maupun keterlambatan jam masuk atau 

jam istirahat kantor. 

 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 

- Bagaimana gambaran Kecerdasan Emosioanl Karyawan di PT Bank Bumi Arta? 

- Bagaimana gambaran Motivasi kerja Karyawan di PT. Bank Bumi Arta? 

- Bagaimana hubungan antara Kecerdasan Emosional dengan Motivasi Kerja 

Karyawan di PT. Bank Bumi Arta? 

 

3. Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk mendapatkan, mengumpulkan dan 

kemudian menganalisis data, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai keadaan 

yang terjadi pada PT. Bank Bumi Arta Cabang Bandung, khususnya yang 

berhubungan dengan kecerdasan emosional karyawan dan semangat kerja 

karyawan. 

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui gambaran mengenai Kecerdasan Emosional Karyawan PT. 

Bank Bumi Arta Cabang Bandung. 

2. Untuk mengetahui gambaran mengenai Motivasi Kerja Karyawan di PT. Bank 

Bumi Arta Cabang Bandung. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara Kecerdasan Emosional dengan Motivasi 

Kerja Karyawan di PT. Bank Bumi Arta Cabang Bandung. 
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B. LANDASAN TEORI 

1. Kecerdasan Emosional    

  Henry R. Meyer (2006:27) menerangkan bahwa “Kecerdasan Emosional 

adalah kemampuan khusus untuk membaca perasaan terdalam orang-orang yang 

kita hadapi, dengan maksud mengatasi relasi secara efektif dan strategis”. 

 

2. Ciri ciri Kecerdasan Sosial  

Kecerdasan emosional sendiri adalah suatu kondisi dimana seseorang mampu 

memahami dan mengelola emosi mereka. Orang yang memiliki kecerdasan 

emosional yang tinggi mampu mengubah emosi menjadi motivasi untuk mencapai 

kesuksesan. Orang yang memiliki kecerdasan emosional memiliki ciri-ciri tertentu 

yang dapat diamati. 

Berikut adalah ciri kecerdasan emosional : 

1. Ingin tahu tentang orang lain 

Ciri kecerdasan emosional yang pertama adalah selalu ingin tahu tentang orang 

lain. Orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi cenderung suka 

untuk berteman dengan orang lain sebanyak mungkin. Mereka merasa ingin 

tahu tentang orang lain, bahkan orang yang belum dikenal sekalipun. Merasa 

ingin tahu dan menjadi tertarik dengan orang lain juga bisa menumbuhkan 

empati. Memperluas empati dengan berbicara dengan orang lain sebanyak 

mungkin merupakan salah satu cara untuk menambah pengetahuan dan 

pandangan hidup Anda tentang dunia. 

2. Pemimpin yang besar 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Daniel Goleman yakni penulis 

buku terlaris internasional Emotional Intellegence, para pemimpin yang luar 

biasa memiliki satu kesamaan didalam kepemimpinannya selain bakat, etos 

kerja yang kuat serta ambisi. Mereka rata-rata memiliki kecerdasan emosional 

yang tinggi dari pada kecerdasan intelektual. 

3.  Tahu kekuatan dan kelemahan diri 

Ciri kecerdasan emosional selanjutnya adalah tahu kekuatan dan kelemahan 

diri. Orang yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi akan mengetahui 

dimana letak kekuatan dan kelemahan dari dirinya sendiri. Dengan mengetahui 

kekuatan dan kelemahan Anda, bisa Anda dijadikan bekal tentang bagaimana 

seharusnya Anda bertindak dengan menutupi kelemahan dan mengunggulkan 

kekuatan yang Anda miliki. Kesadaran akan keadaan diri ini akan melahirkan 

kepercayaan diri yang kuat pada diri Anda. 

4. Kemampuan untuk fokus dan konsentrasi 

Ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi adalah memiliki 

kemampuan untuk selalu fokus dan berkonsentrasi dengan apa yang dikerjakan 

dan apa yang ingin dicapainya.  

5. Manajemen kesedihan 
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Ciri kecerdasan emosional yang selanjutnya adalah dapat memanajemen atau 

mengatur kesedihan. Orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi 

tahu bagaimana caranya mengelola emosi, marah bahkan rasa sedih. Walaupun 

setiap orang pasti merasakan kesedihan, namun orang yang memiliki keerdasan 

emosional yang tinggi mampu mangatur dan memanajemen kesedihan yang 

dirasakannya. 

6. Memiliki banyak teman 

Ciri kecerdasan emosional berikutnya adalah memiliki banyak teman. Orang 

yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi mampu memahami emosi diri 

dan emosi orang lain sehingga tahu bagaimana bersikap dengan orang lain 

sehingga disukai banyak orang dan memiliki banyak teman. 

7.  Selalu menjadi orang yang lebih baik dan bermoral 

Ciri kecerdasan emosional yang selanjutnya adalah selalu ingin menajdi orang 

yang lebih baik dan bermoral. Hal ini berkaitan dengan cara membangun 

hubungan interpersonal dengan orang lain. 

8. Membantu orang lain 

Ciri kecerdasan emosional selanjutnya adalah membantu orang lain. Orang 

yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi cenderung memiliki jiwa 

sosial yang tinggi pula, serta memiliki rasa untuk selalu ingin membantu orang 

lain. 

9. Pandai membaca ekspresi wajah orang 

Mampu merasakan perasaan orang lain adalah ciri kecerdasan emosional yang 

selanjutnya. Orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi mampu 

membaca dan memahami ekspresi seseorang walaupun hanya dengan melihat 

ekspresi wajahnya saja. 

10. Selalu bangkit dari kegagalan 

Orang yang memiliki kecerdasan emosional  yang tinggi akan selalu bangkit 

dari setiap kegagalan yang dialaminya. Hal ini dikarenakan ia mampu 

mengontrol emosi negatifnya dan mengubahnya menjadi motivasi untuk meraih 

kesuksesannya. 

11. Berkarakter 

Ciri kecerdasan emosional berikutnya adalah berkarakter. Orang yang memiliki 

kecerdasan emosional yang tinggi adalah orang yang memiliki karakter, 

kepribadian serta pendirian yang teguh. Mereka selalu mantap dalam 

melakukan segala hal karena ia mampu berfikir dan membuat keputusan yang 

tepat. 

12. Percaya diri 

Ciri kecerdasan emosional selanjutnya adalah percaya diri. Orang yang 

memiliki kecerdasan emosional yang tinggi mampu tampil percaya diri karena 

ia mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya sehingga ia tahu 

bagaiamana harus bertindak dan membuat keputusan yang tepat. 

13. Memiliki motivasi yang tinggi 
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Orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi selalu memotivasi diri 

sendiri untuk selalu fokus dalam meraih dan mewujudkan kesuksesannya. 

14. Tahu kapan harus bertindak 

Ciri kecerdasan emosional yang terakhir adalah tahu kapan harus bertindak. 

Orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, memiliki kemampuan 

untuk mengontrol dan mengendalikan emosinya. Mereka tidak akan terbawa 

emosi dan tahu kapan waktu yang tepat untuk bertindak dan melakukan sesuatu 

berdasarkan pertimbangan yang matang. 

 

3.      Motivasi Kerja 

“Keinginan yang terdapat pada seorang individu yang merangsangnya melakukan 

tindakan (GR. Terry, yang dikutip oleh Malayu S.P Hasibuan (2005 : 145)”. 

 

“Pekerjaan yang dilakukan oleh manajer dalam memberikan inspirasi, semangat, 

dan dorongan pada orang lain, dalam hal ini karyawannya untuk mengambil 

tindakan-tindakan tertentu  (Liang Gie), yang dikutip oleh Sadali Samsudin (2006 

:281)”. 

 

4. Jenis-jenis motivasi  

Jenis-jenis motivasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis menurut Malayu S. P 

Hasibuan (2006: 150), yaitu: 

1.   Motivasi positif (insentif positif), manajer memotivasi bawahan dengan 

memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. Dengan motivasi positif 

ini semangat kerja bawahan akan meningkat, karena manusia pada umumnya 

senang menerima yang baik-baik saja. 

2.   Motivasi negatif (insentif negatif), manajer memotivasi bawahan dengan 

memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjannya kurang baik (prestasi 

rendah). Dengan memotivasi negatif ini semangat kerja bawahan dalam waktu 

pendek akan meningkat, karena takut dihukum. 

Pengunaan kedua motivasi tersebut haruslah diterapkan kepada siapa dan kapan 

agar dapat berjalan efektif merangsang gairah bawahan dalam bekerja. 

 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi 
Sedangkan menurut Sondang P. Siagan (2006: 294) motivasi dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Yang termasuk faktor 

internal adalah: 

1. Persepsi seseorang mengenai diri sendiri 

2. Harga diri 

3. Harapan pribadi 

4. Kebutuhan 

5. Keinginan 

6. Kepuasan kerja 
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7. Prestasi kerja yang dihasilkan 

Sedangkan fakor eksternal yang mempemgaruhi motivasi seseorang antara lain: 

1. Jenis dan sifat pekerjaan 

2. Kelompok kerja dimana seseorang bergabung 

3. Organisasi tempat orang bekerja 

4. Situasi lingkungan kerja 

5. Gaji 

 

C. METODE PENELITIAN 

1. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Sugiono, 2006). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Bank Bumi Arta  Cabang 

Bandung  yang berjumlah 110 karyawan.  

Sampel adalah sebagian atau yang mewakili populasi yang diteliti. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam peneltian ini adalah purposive 

sampling. Menurut Sugiono purposive sampling adalah teknik penentuan 

sampel dengam pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut antara lain:   

1. Karyawan yang dijadikan responden adalah karyawan PT. Bank Bumi Arta 

Cabang Bandung. 

2. Karyawan yang dijadikan responden adalah karyawan yang masa kerjanya 

lebih dari satu tahun. Hal ini dikarenakan pada tahun pertama kerja dianggap 

sebagai masa percobaan. 

 

Pengambilan sampel harus sesuai dengan kriteria tersebut karena akan 

berpengaruh dengan variabel yang akan diteliti. Penentuan jumlah sampel dapat 

dihitung dari populasi tertentu yang sudah diketahui jumlahnya. Menurut rumus 

Yamane (Ferdinand, 2006), adalah sebagai berikut : 

 

   n  =  

 

Keterangan : n :  Jumlah Sampel 

    N :  Jumlah Populasi  

    d :  Margin of Error Maximum, yaitu tingkat kesalahan   

                                maksimum yang bisa ditolelir (ditentukan 10 %). 

 

Berdasarkan data yang dipeoleh jumlah karyawan yang diketahui dapat 

ditentukan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah : 

   n  =    = 52 
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*Jumlah sampel yang diambil adalah 52 responden. 

 
2. Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional 

Untuk menghindari perbedaan  penafsiran dan kekeliruan terhadap 

istilah-istilah yang dipergunakan sehingga pembahasan masalah yang diteliti ini 

akan lebih terarah maka penulis memberikan definisi istilah terhadap variabel-

variabel yang diteliti. Hal tersebut senada dengan pendapat Komarudin 

(1998:57)  yang menyatakan bahwa: “ Setiap pengarang skripsi atau tesis 

sebaiknya menetapkan terlebih dahulu istilah-istilah yang akan digunakan 

dalam karangan itu. Dan yang lebih penting lagi adalah definisi dari istilah-

istilah tersebut”. 

Dari uraian diatas maka definisi istilah0istilah yang digunakan dalam 

tulisan ini adalah sebagai berikut:  

Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali persaan kita 

sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan 

kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam 

hubungannya dengan orang lain. (Daniel Goleman) 

Motivasi kerja merupakan bagaimana cara mengarahkan daya dan 

potensi bawahan, agar mau  bekerjasama secara prouktif berhasil mencapai dan 

mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. 

Untuk lebih memperjelas, definisi variabel, dimensi dan indikatornya 

dijabarkan ke dalam operasionalisasi variabel. 

 

Tabel 2.1 

Operasionalisasi Variabel X 

Variabel Konsep 

variabel 

Dimensi Indikator 

 

Kecerdasan 

Emosional 

(X) 

Kecerdasan 

emosional 

adalah 

kemampuan 

untuk 

mengenali 

perasaan kita 

sendiri dan 

orang lain, 

kemampuan 

memotivasi 

diri sendiri, 

dan 

Kesadaran 

Diri 

Kesadaran Emosi 

Penilaian diri 

secara pribadi 

Percaya Diri 

Pengaturan 

Diri 

Kendali Diri 

Sifat dapat 

dipercaya 

Kewaspadaan 

Adaptabilitas 

Inovasi 

Motivasi Diri Dorongan Prestasi 

Komitmen 

Inisiatif 



Economicus Jurnal Ilmiah - Pusma Pertiwi  ISSN:2085-8205 

 

[Volume 7] No.1,  Maret 2014 34 

 

 

kemampuan 

mengelola 

emosi dengan 

baik pada diri 

sendiri dan 

dalam 

hubungannya 

dengan orang 

lain. (Daniel 

Goleman) 

Optimisme 

Empati Memahami orang 

lain 

Orientasi 

pelayanan 

Mengembangkan 

orang lain 

Mengatasi 

keragaman 

Kesadaran politis 

Keterampilan 

Sosial 

Pengaruh 

Komunikasi 

Kepemimpinan 

Katalisator 

perubahan 

Manajemen konflik 

Pengikat jaringan 

Kolaborasi 

Kemampuan tim 

 

 

Tabel 2.2 

Operasional Variabel Y 

Variabel Konsep 

variabel 

Dimensi Indikator No   

Pernyataan  

Motivasi 

Kerja 

Karyawan 

(Y) 

Motivasi kerja 

merupakan 

bagaimana cara 

mengarahkan 

daya dan 

potensi 

bawahan, agar 

mau  

bekerjasama 

secara prouktif 

berhasil 

mencapai dan 

mewujudkan 

tujuan yang 

telah ditentukan 

. 

Motif Perhatian dari atas 

tentang gaji karyawan 

1-2 

Adanya promosi 

jabatan yang 

dilaksanakan oleh 

perusahaan 

3-4 

Harapan Kebijaksanaan yang 

fleksibel dalam 

melaksanakan 

pekerjaan 

5-6 

Kondisi kerja yang 

nyaman 

7 

Adanya penghargaan 

atas prestasi pegawai 

8 

Kebutuhan Hubungan sesame 

karyawan dan atasan 

9-12 
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(Malayu) Adanya 

profesionalisme 

dalam bekerja 

13-16 

Insentif 

 

 

 

Keputusan yang 

menghasilkan 

kepuasan 

17-20 

Adanya peraturan 

perusahaan 

21-24 

Jaminan 

kesejahteraan  kerja 

kepada pegawai yang 

layak 

25 

 

Variabel-variabel tersebut diukur dengan menggunakan kuesioner, diamana pertanyaan 

kuesioner bersifat tertutup yang sudah disediakan jawabannya, sehingga responden 

hanya memilih alternatif jawaban yang di sediakan. 

 

3. Teknik Analisa Data 

Metode analisa data dalam penulisan skripsi ini adalah statistik parametris yang 

digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif ( hubungan antar variable ). 

1. Uji Validitas 

Suatu alat ukur menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mampu 

mengukur apa yang diukur. Untuk mengukur validitas dari suatu kuesioner maka 

digunakan rumus teknik kolerasi product moment, sebagai berikut : 

 

  

     

 

 

 

 

Keterangan: 

rxy = Kolerasi nilai butir dengan nilai total 

n = Jumlah responden 

X = Skor pertanyaan 

Y = Skor total  

 

Hasil perhitungan yang didapat apabila r hitung > r tabel, maka dapat dinyatakan 

valid. Sedangkan jika r hitung < r tabel maka dinyatakan tidak valid. 

 

 

 

rxy  = n( ∑ X Y – ( ∑ X ) - ∑ i ) 

√{n ∑ X ² - ( ∑ X  )² - ( ∑ Y 0²} 
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2. Uji  Reliabilitas 

Uji Reliabilitas merupakan tingkat atau derajat ketepatan, ketelitian dan 

keakuratan yang ditunjukan oleh instrumen pengukuran atau sejauh mana alat ukur 

tersebut dapat dipercaya.Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukan 

sejauh mana suatu hasil pengukuran diulangi dua kali atau lebih. 

 

Untuk mengukur reliabilitas dari suatu kuesioner maka digunakan rumus 

Cronbach`s Alpha, sebagai berikut : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dimana : 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan 

∑σ²b = jumlah varians butir 

σ² t = varians total 

 

Untuk mengetahuimengenai pertanyaan kuesioner apakah reliable atau tidak, 

maka penulis berpedoman pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 2.1 

Tingkat Reliabilitas berdasarkan Nilai Alpha 

Angka Reliable Keterangan 

0,00 – 0,20 Tidak Reliable 

0,21 – 0,40 Kurang Reliable 

0,41 – 0,60 Cukup Reliable 

0,61 – 0,80 Reliable 

0,81 – 1,00 Sangat Reliable 

    Sumber : Triton P.P , SPSS 13.0 

 

 

 

 

r11= 






 









 t

b

K 2

2

1
1 

K
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3. Regresi Linier Sederhana ( Sudjana, 2002:315 ) 

Regresi Linier Sederhana di dasarkan pada hubungan fungsional atau pun 

kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan umum 

regresi linier sederhana adalah : 

Y   =   a + bx   

  

Harga a dihitung dengan rumus :  

 

 a = ∑Y ( ∑X² ) – ∑X∑XY 

                   n∑X² – ( ∑X )² 

 

 

 

Harga b dapat dihitung dengan rumus : 

 

b = n∑XY  – ∑X∑Y 

                n∑X² – ( ∑X )² 

Keterangan : 

 

Y = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan. 

a  = Harga Y bila X = 0 ( harga konstan ) 

b  = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan atau  

pun variabel dependen yang di dasarkan pada variable independen. Bila b (+), 

dan  bila (-) maka terjadi penurunan.  

X =  Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. 

 

4. Koefisien Korelasi (Sudjana, 2002:369) 

Koefisien korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan  membuktikan 

hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau 

ratio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih adalah sama. 

Koefisien korelasi dapat dihitung dengan rumus : 

 

   r =                 n∑XY – ∑X ∑Y 

 

  √[n∑X² – (∑X)²][n∑Y² – (∑Y)²]  

Keterangan : 

r :  Koefisien korelasi antara variabel x dan y 

n :  Banyak nya data 

∑X :  Jumlah variabel X 

∑Y :  Jumlah variabel Y 

(∑X²) :  Jumlah kuadrat variabel X 

(∑Y²) :  Jumlah kuadrat variabel Y 
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(∑X)² :  Kuadrat dari penjumlahan variabel X 

(∑Y)² :  Kuadrat dari penjumlahan variabel Y 

∑XY :  Jumlah perkalian variabel X dan Y 

 

    Tabel 4.1 

                  Pedoman Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat rendah 

                    Rendah 

                    Sedang 

                    Kuat 

                    Sangat kuat 
Sumber : Sugiono (2004:183) 

 

5. Koefisien Determinasi ( Sujana, 2002:370 ) 

Koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi ( r² ). Koefisien 

ini disebut koefisien penentu,karena varian yang terjadi pada variabel dependen 

dapat dijelaskan melalui varian yang terjadi pada variabel independen. Koefisien 

determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh Hubungan 

Kecerdasan Emosional (variable X) terhadap Motivasi Kerja Karyawan (variabel 

Y ). 

Koefisien determinasi (KD) dapat dihitung dengan mengunakan rumus sebagai 

berikut : 

KD   =   r² x 100% 

Keterangan : 

KD   =   Koefisien Determinasi 

r        =   Koefisien Korelasi 

 

 

6. Uji Hipotesis (Sudjana, 2002:380) 

Untuk mengetahui apakah hasil yang diperoleh melalui perhitungan korelasi, 

maka harus dilakukan pengujian hipotesis untuk membuktikan atau menguatkan 

hasil yang telah diperoleh tersebut dengan cara sebagai berikut : 

 

a.  Hipotesis Statistik 

Hο    :  ρ = 0,  Berarti tidak ada pengaruh antara Hubungan Kecerdasan 

Emosional dengan Motivasi Kerja Karyawan pada PT. 

Bank Bumi Arta. 

Ha     : ρ ≠ 0,   Menunjukkan  adanya pengaruh antara Hubungan Kecerdasan 

Emosional dengan Motivasi Kerja Karyawan pada PT. 

Bank Bumi Arta. 
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 b.   Perhitungan t hitung dan t tabel  

Setelah ditentukan nilai r, maka untuk mengetahui apakah penelitian yang 

dilakukan akan menerima hipotesis atau sebaliknya, maka digunakan rumus 

hipotesis dengan menggunakan uji signifikan kolerasi atau yang dikenal dengan 

uji t (t - test). 

a = 0,05 atau 5 % (tingkat signifikasi), dk = n - 2. 

 

Langkah terakhir dari analisa untuk menguji kebenaran hipotesis, maka 

digunakan t hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :  

t hitung  =            r √n-2   

        √1-r ² 

 

 

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut : 

Jika t hitung ≥ t tabel, Maka Hο ditolak, Ha diterima artinya terdapat 

pengaruh antar Variabel Kepemimpinan (X) dan Produktifitas  Kerja Karyawan 

(Y). 

Jika t hitung ≤ t tabel, Maka Hο diterima, Ha ditolak artinya tidak terdapat 

pengaruh antara variabel Kecerdasan Emosional (X) dan Motivasi Kerja 

Karyawan (Y). 

 

D. PEMBAHASAN 

   Penelitian ini menggunakan pernyataan yang telah digunakan sebelumnya oleh 

peneliti lain (Deni Septian, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen SDM Universitas 

Mercubuana, Tahun  2013) dan telah di uji validitasnya. Berdasarkan uji validitas pada 

waktu pra penelitian sebelumnya yang menggunakan responden sebanyak 30 orang 

dengan taraf kepercayaan 95% atau signifikansi 5% ( p = 0,05 ). Oleh karena N = 30, 

maka derajat bebasnya adalah N – 2 = 30 – 2 = 28. Dan nilai r tabel pada df = 28 dan p = 

0.05 adalah 0,361. Sehingga hasil pengujian dikatakan valid jika nilai r hitung > r tabel 

atau diatas 0,361. 

Dari hasil uji validitas kecerdasan emosional motivasi kerja, ada 50 pernyataan 

kuesioner dan seluruhnya memiliki nilai diatas 0,361 atau r hitung > r tabel. Sehingga 

seluruh pertanyaan kuesioner dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk penelitian. 

Setelah dilakukan uji validitas, maka peneliti tersebut melakukan uji reliabilitas 

untuk mengetahui tingkat reliabilitas dari 25 pernyataan kecerdasan emosional dan 25 

pernyataan motivasi  kerja di dalam kuesioner. 

Berdasarkan  hasil uji reliabilitas dengan total 25 pernyataan kecerdasan emosional 

didapat nilai Alpha Cronbach adalah 0,862. Sehingga seluruh pernyataan didalam 

kuesioner dinyatakan “Sangat Reliable” karena nilai Alpha Cronbach adalah 0,862 > 

0,800. 
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Dan untuk pernyataan motivasi kerja dengan  total 25 pernyataan didapat nilai 

Alpha Cronbach adalah 0,850. Sehingga seluruh penyataan didalam kuesioner 

dinyatakan “Sangat Reliable” karena nilai Alpha Cronbach adalah 0,850 > 0,800. 

 

Hasil perhitungan tersebut didapatkan persamaan Y = 47.31+0,52x, artinya 
bila harga  X = 0, maka Y = 47,31  
Jika x naik sebesar satu satuan, maka akan menambah hasil Y sebesar 0,52. 
 

Koefisien korelasi untuk r adalah sebesar 0,48. Sesuai dengan tabel interprestasi di 

bawah ini, nilai r tersebut mempunyai arti bahwa Hubungan Kecerdasan Emosional 

(variabel X) dengan motivasi kerja (variabel Y) adalah kuat dan positif. 

 
Besarnya hubungan kecerdasan emosional dengan  motivasi kerja adalah sebesar 

23 % dan sisanya 77% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam 

penelitian ini. Contohnya seperti perusahaan yang melaksanakan acara-acara dalam 

berbagai event, family gathering dan lain-lain. 

 

Karena     , maka H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya terdapat 

hubungan kecerdasan emosional(X) dengan motivasi kerja (Y) pada PT.Bank Bumi Arta 

cabang Bandung. 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya serta 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kecerdasan emosional di PT Bank Bumi Arta tergolong cukup baik. Hal ini 

dapat dilihat dari pernyataan responden tentang motivasi kerja dengan skor rata-

rata 4,21. 

2. Motivasi kerja karyawan di PT Bank Bumi Arta tergolong kurang baik, hal ini 

dapat dilihat dari pernyataan responden tentang motivasi kerja dengan skor rata-

rata 4,12. 

3.   Terdapat pengaruh Hubungan Kecerdasan terhadap Motivasi kerja karyawan 

dilihat dari persamaan persamaan Y = 47,31 + 0,52X, artinya bila harga X = 
0, maka Y = 47,31. Jika ada perhitungan X sebesar satu satuan, maka akan 
menambah hasil Y sebesar 0,52. Sementara dari analisa koefisien korelasi 
terdapat hubungan yang kuat dan positif. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

kolerasi yang positif sebesar 0,48.dilihat dari koefisien determinasi terdapat 

hubungan kecerdasan emosional dengan motivasi kerja sebesar 23% dan 

sisanya 77% dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan menggunakan analisa uji 
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hipotesis (uji t) di peroleh nilai  = 3,85 dan = 1,299 yang berarti 

> . Dengan demikian, maka H0 ditolak dan H1 diterima yang 

artinya terdapat hubungan kecerdasan emosional(X) dengan motivasi kerja 

karyawan(Y).  
 

2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Dari jawaban responden untuk kecerdasan emosional, skor rata-rata terendah terdapat 

pada sub indikator keterampilan sosial. Mengingat keterampilan sosial merupakan 

kebutuhan dasar manusia, diharapkan perusahaan lebih memperhatikan aspek-aspek 

yang terdapat  tersebut.  

2. Skor rata-rata terendah dari kuesioner motivasi kerja adalah mengenai pernyataan 

dukungan keluarga terhadap karyawan jika bekerja di PT Bank Bumi Arta cabang 

Bandung. Motivasi ini perlu ditingkatkan dengan memberikan pengaruh yang 

melibatkan bukan hanya karyawan tetapi juga seluruh keluarga dari karyawan 

tersebut, seperti acara family gathering, beasiswa bagi karyawan yang memiliki anak 

berprestasi dalam nilai akademiknya  ataupun jaminan kesehatan bagi seluruh 

keluarga karyawan. 

3. Dari jawaban responden untuk kuesioner  kecerdasan emosional , skor rata-rata 

tertinggi  terdapat pada sub indikator pengaturan diri. Mengingat pengaturan diri 

dalah salah satu faktor penting dalam peningkatan motivasi kerja karyawan, 

diharapkan perusahaan mempertahankan faktor-faktor yang terdapat sub indikator 

tersebut agar terus dipertahankan dan ditingkatkan. 

4. Skor rata-rata tertinggi dari kuesioner motivasi kerja karyawan adalah mengenai 

pernyataan karyawan yaang membuat situasi lingkungan kerja yang baik dan 

menyenangkan. Motivasi ini agar tetap dipertahankan dan ditingkatkan karena 

lingkungan kerja yang baik dan menyenangkan akan membuat karyawan dapat 

bekerja lebih baik tapa tekanan dan motivasi kerja karyawan dapat tetap terjaga 

bahkan bisa meningkat 
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Abstrak  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan besarnya seberapa besar pengaruh 

yang dihasilkan oleh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Indoprom Indonesia ini 

berlokasi, JL Komodor Halim Perdana Kusuma No 12 jakarta Timur13610 PO Box 2109 

jkt 13020kota Jakarta. Cililitan April 2015.di indonesia, kota Jakarta. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, sedangkan teknik 

pengolahan data yang digunakan adalah menggunakan teknik analisis aregresi linier 

sederhana, analisa korelasi sederhana, koefesien determinasi dan uji t. Penelitian dilakukan 

di kantor pada PT.Indoprom Indonesia JL Komodor Halim Perdana Kusuma No 12 jakarta 

Timur13610 PO Box 2109 jkt 13020 kota Jakarta. Cililitan April 2015. 

Dari hasil hitungan regresi linier sederhana Y= 69,03 + 2.83x dan analisis korelasi ( r ) 

yaitu sebesar 0,56 yang mana positif berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat adanya pengaruh 

yang kuat antra Motivasi ( X ) terhadap Kinerja Karyawan ( Y ) pada PT Indoprom 

Indonesia. 

Untuk mengetahui pengaruh antara variabel Motivasi dengan kinerja karyawan yaitu 

kuat atau lemah nya pengaruh X (Motivasi) terhadap faktor Y (Kinerja Karyawan) maka 

digunakan metode analisa kolerasi linier sederhana serta koefesien determinasi. 

Dari hasil perhitunganan alisis kolerasi sederhana dapat dilihat bahwa nilai r adalah 

78,19  yang artinya terdapat pengaruh yang kuat antara variabel X (Motivasi) 

terhadapvariabel Y (Kinerja Karyawan). 

Dari hasil kuefisiensi determinasi menujukan bahwa Motivasi mempunyai pengaruh 

terhadap Kinerja karyawan sebesar 31% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain 

seperti faktor lain, gaya kepemimpinan sarana dan prasarana yang disediakan oleh 

perusahaan.Koefisiensi determinasi ( KD ) yaitu sebesar 31% dari hasil perhitungan 

koefisiensi determinasi ( KD ) tersebut menunjukan bahwa Motivasi ( X ) mempengharui 

kinerja karyawan ( Y ) sebesar 31 %. 

Dalam perhitungan Uji t diketahui bahwa t hitung 5,10 dan t tabel 0,31% = 7,75 

dengan demikian t terhitung > t tabel yang mana artinya Ho ditolak sehingga 

kesimpulannya ada. 

 
Keywords : Motivasi dan Kinerja 
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A. PENDAHULUAN  

1. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangannya, perusahaan seringkali mengabaikan 

tentang pengelolahan sumber daya manusia yang dimilikinya .Kendati sering terjadi 

dengan nya sesuatu tentang pentingnya pengelolaan sumberdaya manusia 

dilingkungan perusahaan, tetapi penanganannya secara terencana dan terfokus, baik 

oleh perusahaan maupun individu sebagai karyawan itu sendiri jarang dilakukan 

 Pada saat ini PT.indoprom Indonesia sedang menghadapi dua tantangan 

utama.Pertama, perubahan lingkungan atau iklim bisnis yang cepat di iringi dengan 

meningkatnya kualitas dan kebutuhan konsumen. Yang kedua, meningkatnya 

persainganan antara perusahaan mengharuskannya setiap perusahaan untuk 

menjalankan kegiatan operasionalnya dengan cara yang lebih efisien, efektif dan 

produktif. 

Berdasarkan observasi awal Penulis menemukkan beberapa kondisi 

perusahaan masih terdapatnya disiplin kerja karyawan yang kurang di dalam nya 

melakukan pekerjaannya. Hal ini biasa di lihat dari kehadiran karyawan dalam 

bekerja yang tidak tepat waktu.absensi kehadiran karyawan yang suka absen (bolos 

kerja) dan selalu melebihi waktu yang di tentukan oleh perusahaan.Sehingga yang 

terjadi oleh karyawan sering kali terlambat masuk kerja.selain itu factor ketidak 

jelasan tanggung jawab seorang karyawan dalam melakukan pekerjaan nya 

membuat antusisme kerja mereka rendah, hal ini terjadi di karenakan di PT 

indoprom Indonesia dalam melakukan pekerjaannya.Satu orang karyawan harus 

biasa melakukan semua tugas – tugas yang ada meskipun sudah ada pembagian 

kerja diantara mereka. Semua ini terjadi karena pekerjaan yang ada lumayan 

banyak,akan tetapi karyawan yang ada kurang memadai dan di tambah dengan 

karyawan yang masih suka masuk ijin. 

Dalam melakukan usaha meningkatkan motivasi kerja PT Indoprom Indonesia 

telah menetapkan beberapa upaya yang bertujuan untuk memotivaasi kerja para 

karyawan.Agar lebih maksimal adapun upaya tersebut dalam memberikan beberapa 

fasilitas-fasilitas kerja yang sangat menunjang dalam meningkatkan produktivitas 

kepada seluruh karyawannya. 

Fasilitas–fasilitas tersebut meliputi pakaian kerja.Jaminan makanan, 

rekreasi,tempat ibadah, ruangan olahraga. tunjangan hari raya, ruangan pengobatan, 

asuransi, gaji bonus upah lembur sebagainya perusahan itu di bagikan, agar seluruh 

karyawan yang bekerja di dalamnya benar benar terjamin sekaligus dapat 

menciptakan suatu motivasi yang baik guna mencapi kinerja yang baik. 

Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance yang berarti 

prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang.Pengertian 

kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. 

1 
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Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan Para atasan atau manajer sering tidak 

memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba 

salah.Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah 

merosot sehingga perusahaan / instansi menghadapi krisis yang serius.Kesan – 

kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda – tanda 

peringatan adanya kinerja yang merosot.kinerja pada dasarnya merupakan faktor 

kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena 

adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada 

dalam organisasi kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan 

organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui 

kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan. 

Kelangsungan hidup suatu perusahaan sangat tergantung pada kinerja atau 

prestasi kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaan, karena itu karyawan 

merupakan unsur perusahaan terpenting yang harus mendapat perhatian.Pencapaian 

tujuan perusahaan menjadi kurang efektif apabila karyawan banyak yang tidak 

berprestasi dengan baik oleh sebab itu perusahaan harus dapat menjaga kesehatan 

dan keselamatan kerja karyawannya agar dapat berprestasi kerja dengan optimal 

agar tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Terdapat beberapa definisi tentang Kinerja atau prestasi kerja yang dikemukakan 

oleh beberapa pakar manajemen, namun dari beberapa pendapat tersebut sebenarnya 

memeiliki pengertian dasar yang sama, sebagai beriku : 

Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melakasanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Kontribusi PT indoprom Indonesia untuk hasil-hasil penilaian merupakan 

suatu yang sangat bermanfaat bagi perencanaan kebijakan organisasi adapun secara 

terperinci penilaian kinerja bagi PT indoprom Indonesia adalah: 1.Penyesuaian-

penyesuaian kompensasi 2.Perbaikan kinerja 3.Kebutuhan latihan dan 

pengembangan 4.Pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, 

pemecatan, pemberhentian dan perencanaan tenaga kerja. 5.Untuk kepentingan 

penelitian pegawai 6.Membantu diagnosis terhadap kesalahan desain pegawai. 

Jadi kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya”. 

 

2. Perumusan Masalah 

Dari uraian pada latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

Seberapa besar pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan padaPT Indoprom  

Indonesia. 
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3. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi terhadap kinerja yang ada di 

PT Indoprom Indonesia. 

 

B. LANDASAN TEORI 

1. Motivasi 

Menurut H Malayu Hasibuan (2013:141) motivasi adalah hal yang menyebabkan 

menyalurkan, dan mendukung prilaku manusia supaya mau bekerja giat dan 

antusias mencapai hasil yang optimal. 

 

Menurut H Malayu Hasibuan (2013:143) kutipan Edwin B Flippo motivasi 

adalah suatu keahlian,dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau 

bekerja secara berhasil, sehingga keinginan para pegawai dan organisasi 

sekaligus tercapai. 

 

2. Pengukuran Motivasi Karyawan 
Motivasi tidak dapat diobservasi secara langsung namun harus diukur. Pada 

umumnya, yang banyak diukur adalah motivasi sosial dan motivasi biologis. Ada 

beberapa cara untuk mengukur motivasi yaitu dengan 1) tes proyektif, 2) kuesioner, 

dan 3) perilaku.(Notoadmodjo, 2010). 

a. Tes Proyektif  

Apa yang kita katakan merupakan cerminan dari apa yang ada dalam diri kita. 

Dengan demikian untuk memahami apa yang dipikirkan orang, maka kita beri 

stimulus yang harus diinterprestasikan. Salah satu teknik proyektif yang banyak 

dikenal adalah Thematic Apperception Test (TAT). Dalam test tersebut klien 

diberikan gambar dan klien diminta untuk membuat cerita dari gambar tersebut. 

Dalam teori Mc Leland dikatakan, bahwa manusia memiliki tiga kebutuhan yaitu 

kebutuhan untuk berprestasi (n-ach), kebutuhan untuk power (n-power), 

kebutuhan untuk berafiliasi (n-aff). Dari isi cerita tersebut kita dapat menelaah 

motivasi yang mendasari diri klien berdasarkan konsep kebutuhan diatas. 

(Notoatmodjo, 2010) 

b.  Kuesioner  

Salah satu cara untuk mengukur motivasi melalui kuesioner adalah dengan 

meminta klien untuk mengisi kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

dapat memancing motivasi klien. Sebagi contoh adalah EPPS (Edward’s 

Personal Preference Schedule).Kuesioner tersebut terdiri dari 210 nomer dimana 

pada masing-masing nomor terdiri dari dua pertanyaan.Klien diminta memilih 

salah satu dari dua pertanyaan tersebut yang lebih mencerminkan dirinya.Dari 

pengisian kuesioner tersebut kita dapat melihat dari ke-15 jenis kebutuhan yang 

dalam tes tersebut, kebutuhan mana yang paling dominan dari dalam diri kita. 

Contohnya antara lain, kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan akan keteraturan, 



Economicus Jurnal Ilmiah - Pusma Pertiwi  ISSN:2085-8205 

 

[Volume 7] No.1,  Maret 2014 47 

 

 

kebutuhan untuk berafiliasi dengan orang lain, kebtuhan untuk membina 

hubungan dengan lawan jenis, bahakan kebutuhan untuk bertindak agresif. 

(Notoatmodjo, 2010) 

c.  Observasi Perilaku 

Cara lain untuk mengukur motivasi adalah dengan membuat situasi sehingga 

klien dapat memunculkan perilaku yang mencerminkan motivasinya. Misalnya, 

untuk mengukur keinginan untuk berprestasi, klien diminta untuk memproduksi 

origami dengan batas waktu tertentu. Perilaku yang diobservasi adalah, apakah 

klien menggunakan umpan balik yang diberikan, mengambil keputusan yang 

berisiko dan mementingkan kualitas dari pada kuantitas kerja. (Notoatmodjo, 

2010). 

 

3. Pengertian Kinerja 

Menurut irfan fahmi (2013:2) kutipan indra bastian kinerja adalah 

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaanya suatu 

kegiatan/program/kebijakansanan dalm mewujudkan sasaran tujuan, misi, dan 

visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis. 

 

4. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Menurut Robbins (2006: 121), kinerja merupakan pengukuran terhadap hasil 

kerja yang diharapkan berupa sesuatu yang optimal. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut : 

a. Iklim Organisasi 

Iklim kerja dalam suatu organisasi sangatlah penting bagi pimpinan untuk 

memahami kondisi organisasi, karena ia harus menyalurkan bawahan sehingga 

mereka dapat mencapai tujuan pribadi dan tujuan organisasi. Dengan adanya 

iklim kerja yang kondusif, maka hal itu akan mempengaruhi kinerja karyawan. 

b. Kepemimpinan 

Peranan pemimpin harus mampu dan dapat memainkan peranannya dalam suatu 

organisasi, pemimpin harus mampu menggali potensi–potensi yang ada pada 

dirinya dan memanfaatkannya di dalam unit organisasi. 

c. Kualitas Pekerjaan 

Pekerjaan yang dilakukan dengan kualitas yang tinggi dapat memuaskan yang 

bersangkutan dan perusahaan. Penyelesaian tugas yang terandalkan, tolok ukur 

minimal kualitas kinerja pastilah dicapai 

d. Kemampuan Kerja 

Kemampuan untuk mengatur pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya 

termasuk membuat jadwal kerja, umumnya mempengaruhi kinerja seorang 

karyawan. 

e. Inisiatif 

Inisiatif merupakan faktor penting dalam usaha untuk meningkatkan kinerja 

karyawan.Untuk memiliki inisiatif dibutuhkan pengetahuan serta ketrampilan 
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yang dimiliki para karyawan dalam usaha untuk meningkatkan hasil yang 

dicapainya. 

f. Motivasi 

Motivasi ini merupakan subyek yang penting bagi pimpinan, karena menurut 

definisi pimpinan harus bekerja dengan dan melalui orang lain. Pimpinan perlu 

memahami orang-orang berperilaku tertentu agar dapat mempengarhuinya untuk 

bekerja sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. 

g. Daya Tahan/ Kehandalan 

Apakah karyawan mampu membuat perencanaan dan jadwal pekerjaannya. 

Sebab akan mempengaruhi ketepatan waktu hasil pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawab seorang karyawan. 

h. Kuantitas Pekerjaan 

Pekerjaan yang dilakukan karyawan harus memiliki kuantitas kerja tinggi dapat 

memuaskan yang bersangkutan dan perusahaan. Dengan memiliki kuantitas kerja 

sesuai dengan yang ditargetkan, maka hal itu akan dapat mengevaluasi kinerja 

karyawan dalam usaha meningkatkan prestasi kerjanya. 

i. Disiplin Kerja 

Dalam memperhatikan peranan manusia dalam organisasi, agar dapat mencapai 

tujuan yang ditentukan diperlukan adanya kedisiplinan yang tinggi sehingga 

dapat mencapai suatu hasil kerja yang optimal atau mencapai hasil yang 

diinginkan bersama. 

 

5. Pengukuran Kinerja Karyawan 

Menurut Junaedi (2002 : 380-381) “Pengukuran kinerja merupakan proses 

mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian 

misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun proses”. 

Artinya, setiap kegiatan perusahaan harus dapat diukur dan dinyatakan 

keterkaitannya dengan pencapaian arah perusahaan di masa yang akan datang yang 

dinyatakan dalam misi dan visi perusahaan. 

 

6. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja 
Secara umum tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah untuk (Gordon, 

2010 : 36) :  

1) Meningkatkan motivasi karyawan dalam memberikan kontribusi kepada 

organisasi.  

2)  Memberikan dasar untuk mengevaluasi kualitas kinerja masing-masing 

karyawan. 

3) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan sebagai 

dasar untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan dan 

pengembangan karyawan. 

4) Membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan karyawan, seperti 

produksi, transfer dan pemberhentian.  
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C. METODE PENELITIAN 

1. Populasi dan Sampel  

Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 27 seluruh staf 

admkaryawan yang bekerja di PT Indoprom Indonesia. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah karyawan PT Indoprom Indonesia Berjumlah 27 (Dua 

puluh tujuh) orang.. Cara pengambilan sampel seperti ini disebut sebagai sempel 

jenuh, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiono, 2008 : 78). 

 

2.Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional 

Variabel adalah objek penelitian yang bervariasi (Suharsimi Arikunto dalam Toha, 

2011:48). Variabel dalam penelitian ini adalah : 

Motivasi 

Motivasi adalah hal yang menyebabkan, prilaku manusia supaya mau bekerja 

giat untuk mendapatkan prestasi  atusias mencapi hasil yang  maksimal. 

Seseorang dikatakan memiliki motivasi tinggi dapat diartikan orang tersebut 

memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang diinginkannya dengan 

mengerjakan pekerjaannya yang sekarang. Berbeda dengan motivasi dalam 

pengertian yang berkembang di masyarakat yang seringkali disamakan dengan 

semangat, seperti contoh dalam percakapan "saya ingin anak saya memiliki motivasi 

yang tinggi".Statemen ini bisa diartikan orang tua tersebut menginginkan anaknya 

memiliki semangat belajar yang tinggi.Maka, perlu dipahami bahwa ada perbedaan 

penggunaan istilah motivasi di masyarakat. Ada yang mengartikan motivasi sebagai 

sebuah alasan, dan ada juga yang mengartikan motivasi sama dengan semangat. 

Kinerja 

Kinerja adalah hasil kerja secara efisien efektifitas dan produktifitas yang di 

capai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya.hasil kerja yang kita gunakan secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.Berdasarkan pengertian diatas 

dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah penampilan yang melakukan, 

menggambarkan dan menghasilkan sesuatu hal, baik yang bersifat fisik dan non fisik 

yang sesuai dengan petunjuk, fungsi dan tugasnya yang didasari oleh pengetahuan, 

sikap, keterampilan dan motivasi. 

Setiap individu atau organisasi tentu memiliki tujuan yang akan dicapai dengan 

menetapkan target atau sasaran. Keberhasilan individu atau organisasi. 
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Tabel 2.1 

Instrumen yang dibutuhkan untuk 

 mengukur Motivasi kerja dan Kinerja karyawan. 

Variable Sub variable Indikator 

Motivasi 

(x) 

1. Interistik 

1. Upah 

2. Keamanan Kerja 

2. Enteristik 

3. Prestasi 

4. Tanggung Jawab 

5. Pengakuan 

3. Motivasi Langsung 

6. Penghargaan 

7.Tunjangan  

8. Bonus 

kinerja (y) 

1. Kualitas 

1. ketepatan 

2. ketelitian 

3.Ketrampilan 

2. Kuantitas 

4. Waktu 

5. Penilaian Kinerja 

3. kerjasama 

6. Visi 

7. kemampuan 

8. Keahlian 

Sumber : Mangkunegara 2001 
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3. Teknik Analisa Data 

Metode yang digunakan untuk mengolah data digunakan metode kuantitatif yaitu 

dengan menggunakan metode sebagai berikut : 

 

1. Analisa Regresi Linear Sederhana 

 Pada analisa data kita memerlukan suatu persamaan garis berdasarkan suatu 

rumus matematika yang menunjukkan hubungan antara variabel yang diketahui 

dengan variabel yang tidak diketahui.Variabel yang diketahui disebut independent 

variable atau yang mempengaruhi sedangkan variabel belum diketahui disebut 

dependent variable atau variabel yang dipengaruhi.Variabel yang mempengaruhi 

disebut variabel X dan variable yang dipengaruhi disebut variabel Y. Untuk 

mengetahui pengaruh antara variabel tersebut dalam penelitian ini digunakan alat 

regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana menunjukkan hubungan antara 

variabel yang satu dengan variabel yang lain, dimana variabel yang satu 

mempengaruhi variabel yang lain. 

 

Menurut Riduwan dan Kuncoro (2011:4), persamaan regresi linear sederhana dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

  Rumus : Ŷ = a + bX 

 

Keterangan : 

    Y = (baca Y tapi) subjek variabel terikat yang diproyeksikan 

    X = Variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu untuk diprediksikan 

a = Nilai konstanta dimana harga Y bila X = 0 

b = Nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan nilai 

 peningkatan (+) atau nilai (-) variabel Y 

 

Dimana harga a dihitung dengan rumus : 

  a = [ΣY][ΣX
2
] - [ΣX] [ΣXY] 

   n ΣX
2
 - [ΣX] 

 

Harga b dapat dihitung dengan rumus : 

  b =  n ΣXY - [ΣX. ΣY]  

  n ΣX
2
 - [ΣX]

2 

 

2. Analisa Korelasi 

 Korelasi itu berarti hubungan, begitu pula analisi korelasi yaitu suatu 

analisis yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Digunakan 

untuk mengetahui keratan hubungan antara pengaruh motivasi terhadap kinerja 

karyawan ditentukan dengan klasifikasi koefisien korelasi yang digunakan, dimana 
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nilai korelasi menurut Prof. DR. Sugiyono, (2010:250), dapat dikelompokkan 

sebagai berikut:  

 

 Koefisien Korelasi yang digunakan adalah korelasi Product Moment.Yang 

mana rumus dari korelasi Product Moment adalah sebagai berikut : Prof. DR. 

Sugiyono, (2010:250), 

rxy =   ( n ΣXY ) – ( ΣX. ΣY ) 

   

 

Keterangan : 

Rxy = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

n = banyaknya data 

 

Dimana : 

i. r = +1, artinya terdapat korelasi antara X dan Y bersifat Positif 

ii. r = -1, artinya terdapat korelasi antara X dan Y bersifat Negatif 

iii. r = 0, artinya tidak terdapat korelasi antara X dan Y 

 

3. Analisa Korelasi 

Korelasi itu berarti hubungan, begitu pula analisi korelasi yaitu suatu analisis 

yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Digunakan untuk 

mengetahui keeratan hubungan antara pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan 

ditentukan dengan klasifikasi koefisien korelasi yang digunakan, dimana nilai 

korelasi menurut Prof. DR. Sugiyono, (2010:250), dapat dikelompokkan sebagai 

berikut: 

    TABEL 3.1 

    Skala Korelasi 

Nilai Korelasi (r) Kriteria Hubungan 

0,000 – 0,199 

0,200 – 0,399 

0,400 – 0,599 

0,600 – 0,799 

0,800 – 1,000 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat kuat 

     Sumber :Sugiyono, (2010:250)  

 

Koefisien Korelasi yang digunakan adalah korelasi Product Moment. Yang 

mana rumus dari korelasi Product Moment adalah sebagai berikut : Prof. DR. 

Sugiyono, (2010:250). 
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rxy =   ( n ΣXY ) – ( ΣX. ΣY ) 

   

4. Koefisien Determinan 

 Menurut Kuswanto, (2011:89), Koefisien Determinasi mencari seberapa 

besar variasi variabel bebas (variabel X) dapat menjelaskan secara keseluruhan 

variasi variable  terikat (variabel Y). Antara Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja 

Karyawan 

Keterangan : 

rxy = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

n = banyaknya data 

 

Dimana : 

r = +1, artinya terdapat korelasi antara X dan Y bersifat Positif 

r = -1, artinya terdapat korelasi antara X dan Y bersifat Negatif 

r = 0, artinya tidak terdapat korelasi antara X dan Y 

 

5. UjiThitung 
 Uji Thitung digunakan untuk mengetahui besarnya signifikasi pengaruh 

variabel bebas Secara parsial (individual) terhadap variabel terkait. 

 Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji 

statistiknya berada di dalam daerah kritis (daerah dimana H0 ditolak).Sebaliknya 

disebut tidak signifikan bila uji nilai statistiknya berada dalam daerah dimana H0 

diterima. 

 Uji terhitung (uji Parsial) dapat dirumuskan sebagai berikut : (Kuswanto, 2011:91) : 

   thitung   

Keterangan : 

thitung = Hasil Perhitungan 

r   = Koefisien korelasi 

n  = Jumlah sampel/data 

 

Langkah - langkah uji hipotesis 

H0 : ( salah ) : menunjukkan tidak terdapat pengaruh Motivasi terhadap kinerja               

karyawan 

H0 : r > 0 : menunjukkan terdapat pengaruh Motivasi terhadap kinerja karyawan  

 

Jika t hitung< t tabel  pada sig (ɑ) = 5% (df = n-2), maka H0 diterima dan H1 ditolak, 

artinya hipotesis atau dugaan sementara terbukti tidak benar atau tidak signifikan. 

Jika t hitung< t tabel  pada sig (ɑ) = 0,05% (df = n-2), maka H0 ditolak dan H1 diterima, 

artinya hipotesis atau dugaan sementara terbukti benar atau signifikan. 
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D. PEMBAHASAN 

 

Regresi linier sederhana menunjukan bahwa terhitung   a = 69,03 dan b = 0,04 

persamaan regresi yang digunakan untuk memprediksi pengaruh Motivasi terhadap 

kinerja karyawan adalah Y= 69,03 + 2.83x 

Dari Persamaan Regresi diatas Dapat ditarik kesimpulan jika Motivasi ditingkatkan 

sampai 70,70 maka Nilai Nilai  kinerja karyawan akan menjadi bertambah besar  

71,86. 

Perhitungan korelasi r = 0,56. Jadi dapat ditarik kesimpulan Hubungan Korelasi 

antara pengaruh Motivasidengan kinerja karyawan pada PT Indoprom Indonesia 

menurut Sugiono adalah kuat. 

Dilihat bahwa 31% dapat di jelaskan oleh variasi variabel motivasi sedangkan 

sisanya sebesar 69% di jelaskan oleh variabel yang tidak di jelaskan dalam variabel ini 

 t hitung = 5,10 dan t tabel 7,75 dengan demikian t hitung > t tabel yang artinya 

Ho ditolak sehingga kesimpulannya adalah terdapat hubungan antara Motivasi 

Terhadap Kinerja. 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil penelitianyang telah penulis lakukan sesuai dengan permasalahan 

yang ada, maka dalam penelitian itu dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan rata-rata kuesioner Motivasi pada PT Indoprom Indonesia, dengan 

perhitungan jumlah kuesioner suara dibagi jumlah karyawan (responden) : 1909 

: 27 = 70,70 maka dapat disimpulkan Motivasi sebagai variabel ( X ) di PT 

Indoprom adalah Sangat Baik. 

2. Berdasarkan rata-rata kuesioner Kinerja Karyawan pada PT Indoprom 

Indonesia, dengan perhitungan jumah suara dibagi jumlah karyawan 

(responden) : 1.947 : 27 = 72,11 maka dapat disimpulkan Kinerja Karyawan 

sebagai variabel ( X ) di PT Indoprom Indonesia adalah Baik. 

3. Dari hasil hitungan regresi linier sederhana Y= 69,03 + 2.83x dan analisis 

korelasi ( r ) yaitu sebesar 0,56 yang mana positif berdasarkan tabel 4.9 dapat 

dilihat adanya pengaruh yang kuat antra Motivasi ( X ) terhadap Kinerja 

Karyawan ( Y ) pada PT Indoprom Indonesia. 

4. Koefisiensi determinasi ( KD ) yaitu sebesar 31% dari hasil perhitungan 

koefisiensi determinasi ( KD ) tersebut menunjukan bahwa Motivasi ( X ) 

mempengharui kinerja karyawan ( Y ) sebesar 31 %. 

5. Dalam perhitungan Uji t diketahui bahwa t hitung 5,10 dan t tabel 0,31% = 7,75 

dengan demikian t terhitung > t tabel yang mana artinya Ho ditolak sehingga 

kesimpulannya ada    

6. Dilihat dari sistem Motivasi yang ditetapkan oleh PT Indoprom Indonesia yaitu 
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sistem hasil, dimana terbukti dari jawaban melalui kouesioner yang diberikan. 

Dari analisis kinerja dilihat pengaruhnya terhadap kinerja adalah  kuat dan ini 

terbukti dari jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberikan melalui 

kuesioner 

 

2. Saran 

 

Dari beberapa kesimpulan diatas penulis mencoba memberikan beberapa 

masukan atau saran yang dijadikan rekomendasi yang dapat berguna dalam 

membantu peningkatan kinerja karyawan pada PT. Indoprom Indonesia antara lain : 

1. Berdasarkan kajian dan pembahasan di BAB IV menunjukan bahwa Motivasi 

yang di berlakukan perusahaan sudah berjalan baik akan tetapi dari hasil 

kuesioner no 6 variabel ( X ) Motivasi adalah umpan balik atas hasil 

pekerjaannya. penulis memberikan saran kepada perusahaan agar perusahaan 

itu memberikan banyak peluang, agar karyawan, mendapat prestasi 

penghargaan bonus tunjangan dll supaya karyawan  dapat bekerja lebih giat dan 

bertanggung jawab atas pekerjaan nya, dan terutama lagi untuk memajukan 

perusahaan yang ada di PT Indoprom Indonesia. dan karyawan agar tidak 

mengalami depresi atau urusan pribadi yang menyebabkan kinerja menjadi 

kurang efesien. 

2. Dari hasil kuesioner no 1 variabel (Y) Kinerja, adalah saya mampu 

menegerjakan setiap pekerjaan saya baik dan benar. Maka penulis memberikan 

saran kepada karyawan.Agar karyawan harus memberikan atas hasil pekerjaan 

nya,agar bisa bekerja sesuai dengan tingkat pencapaian perusahaan yang baik 

namun disisi lain skil atau pengalaman seorang karyawan bisa membedakan ciri 

ciri dari si pekerja dalam menyelesaikan tugasnya, oleh karna itu agar karyawan 

bisa bekerja dengan maksimal dibutuhan pelatihan bagi pekerja pemula agar 

seorang pekerja dapat menguasai pekerjaannya. 

3. Pengaruh program motivasiterhadap kinerja karyawan PT Indoprom bernilai 

positif, ini berarti bahwa adanya pengaruh antara Motivasi dengan kinerja 

karyawan. 

4. Motivasi karyawan PT Indoprom Indonesia berdasarkan persepsi karyawan 

secara umum menunjukan kinerja bahwa sudah memenuhi standar perusahaan. 

Kinerja yang mempunyai standar perusahaan meliputi tanggung jawab, 

kedisiplinan, kerjasama, ketelitian, dan inisiatif. 

5. Karyawan sudah memilki jiwa kesetiaan dan kejujuran dalam bekerja serta 

memilki tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaannya namum masih 

banyak yang ragu – ragu dalam bekerjasama menyelesaikan tugas yang 

diberikan atas  untuk  itu diharapkan pimpinan perusahaan dapat berkomunikasi 

dengan baik kepada bawahannya serta selalu mengajarkan kerjasama team yang 

baik kepada karyawan sehingga terbentuknya lingkungan yang kondusif atau 

kekeluargaan, yang pada akhirnya kinerja pun meningkat. 
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PENGARUH PEMBERIAN GAJI   
TERHADAP KINERJA KARYAWAN  

PADA PERUSAHAAN PT. PANCAMAS ELITE GLOBALINDO 
 

Suwardi 
Dosen STIE Pertiwi - Bekasi 

Jl. Ir. H. Juanda No. 133 Bekasi Telp. 021 - 8808264 

 

Abstrak  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemberian gaji  terhadap 

kinerja karyawan pada PT. Pancamas Elite Globalindo. Sampel yang digunakan adalah 

karyawan PT. Pancamas Elite Globalindo dimana jumlah sampel yang ditetapkan pada 

penelitian ini sebanyak 25 responden dengan menggunakan teknik analisa regresi linier 

sederhana, koefisien korelasi sederhana, koefisien determinasi,  dan uji t. 

 

Data – data yang telah di olah menghasilkan persamaan regresi linier sederhana 

sebagai berikut :Y = a + bx, Y=  

Persamaan regresi yang telah ditemukan dapat digunakan untuk melakukan prediksi atau 

peramalan bagaimana individu dalam veriabel dependen akan terjadi bila individu dalam 

independen ditetapkan. Misalnya jika nilai variabel X adalah 1, maka nilai rata-rata pada 

variabel Y, dapat diartikan bahwa apabila nilai x=1, maka nilai gaji bertambah 1, maka 

akan dapat meningkatkan kinerja karyawan sebesar 25,61. Data yang telah di olah 

menghasilkan persamaan koefisien korelasi  sederhana (r) =  yang diartikan “kuat” 

artinya adanya hubunganyang kuat atau positif antara gaji dan kinerja karyawan. Ini 

menunjukan bahwa semakin tinggi nilai gaji maka akan berpengaruh positif terhadap 

kinerja. 

Persamaan koefisien determinasi menghasilkan KD= 41,34%, sedangkan uji t 

= , dan t tabel=2,069. Dari hasil perhitungan maka dapat diketahui bahwa t hitung = 

 dan t tabel = 2,069. Dengan demikian t hitung > t tabel yang artinya Ho ditolak 

dan Ha diterima sehingga kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang signifikan antara 

gaji dengan kinerja karyawan. 

 
Keywords : Gaji dan Kinerja Karyawan 
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A.  PENDAHULUAN  

1. Latar Belakang Masalah   

Dunia bisnis sekarang dituntut untuk menciptakan kinerja karyawan yang tinggi 

untuk mengembangkan perusahaan. Perusahaan harus membangun dan 

meningkatkan kinerja karyawan dalam lingkungannya. Karena keberhasilan 

perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor terpenting yang 

mempengaruhi perusahaan adalah Sumber Daya Manusia (SDM), karena sumber 

daya manusia merupakan pelaku dari seruluh tingkat perencanaan sampai dengan 

evaluasi yang mampu memanfaatkan sumber daya-sumber daya laennya yang ada 

didalam perusahaan tersebut. 

Melalui perencanaan Sumber Daya Manusia yang matang, kinerja karyawan 

dari tenaga kerja yang sudah ada dapat ditingkatkan. Hal ini dapat diwujudkan 

melalui adanya penyesuaian. Sehingga setiap karyawan dapat menghasilkan sesuatu 

yang berkaitan langsung dengan kepentingan organisasi dalam perusahaan. 

Disamping itu, perusahaan harus mampu melakukan berbagai kegiatan dalam 

rangka menghadapi atau memenuhi tuntutan dan perubahan-perubahan yang terjadi 

dilingkungan perusahaan. Setiap perusahaan akan berusaha untuk mengembangkan 

program-program yang berkaitan dengan praktek manajeman sumber daya manusia 

untuk dapat menciptakan karyawan yang berkualitas. Program-program tersebut 

diterapkan selain agar karyawan mampu beradaptasi dengan perubahan juga 

diharapkan memiliki dampak dalam peningkatan kinerja karyawan, tanggung jawab, 

serta loyalitas terhadap perusahaan. Sumber daya manusia itu sendiri harus memiliki 

latar belakang, pendidikan, pengalaman dan status social ekonomi yang saling 

bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk 

dapat menciptakan hubungan kerjasama yang baik diantara orang-orang yang 

berbeda-beda tersebut bukanlah suatu hal yang mudah. Karena itulah dibutuhkan 

pemimpin yang baik serta dapat mengatasi suatu keterbatasan dan kelebihan tertentu 

pada manusia. 

Mengingat peranan manusia dalam organisasi sangat penting maka perlu 

adanya kerja sama yang baik dalam melaksanakan suatu tujuan perusahaan. 

Berapapun baiknya rencana yang dibuat manajer, tanpa didukung oleh karyawan 

dalam melaksanakan pekerjaan, maka tujuan yang hendak dicapai tidak akan 

tercapai. Seorang karyawan mungkin menjalankan pekerjaan yang dibebankan 

kepadanya dengan baik mungkin pula tidak. Kalau bawah menjalankan tugas yang 

diberikan kepadanya dengan baik, ini adalah yang kita inginkan. Tetapi kalau tugas 

yang dibebankan tidak terlaksanakan dengan baik, maka kita perlu mengetahui 

sebab-sebabnya. Mungkin ia memang tidak mampu menyelesaikan perkerjan yang 

ditugaskan, tetapi mungkin juga ia tidak mempunyai dorongan untuk bekerja 

dengan baik. 

Dalam meningkatkan kinerja karyawannya, perusahaan menempuh berbagai 

cara, misalnya melalui pendidikan, pelatiahan, pemberian gaji yang layak, 
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menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan pemberian motivasi. Melalui 

proses-proses tersebut, karyawan diharapkan dapat memaksimalkan tanggung jawab 

atas pekerjaan mereka, karena mereka telah terbekali oleh pendidikan dan pelatihan 

yang tentunya berkaitan dengan implementasi kerja mereka. Sedangkan pemberian 

gaji, lingkungan kerja yang baik, serta pemberian motivasi pada dasarnya adalah 

hak para karyawan, dan merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk mendukung 

kontribusi para karyawannya dalam rangka mencapai tuuan yang diinginkan. 

Dengan adanya hal tersebut maka kinerja karyawan sangat diperlukan, karena 

kinerja dan keterampilan seseorang berkembang dalam pekerjaannya. Rendahnya 

kinerja dan keterampilan seseorang, sering diakibatkan oleh kesalahan 

menempatkan dalam pekerjaan yang tiada usai dengan pendidikan dan 

keterampilan.  

Latar belakang permasalahan penelitian ini adalah bahwa peningkatan kinerja 

dari suatu perusahaan merupakan salah satu tujuan utama. Untuk mencapai 

keberhasilan dari peningkatkan kinerja ini diperlukan beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhinya. Karena keterbatasan waktu, maka penulis di sini hanya akan 

membahas pengaruhnya sesuai gaji karyawan terhadap kinerja karyawan. Untuk 

dapat mendukung kelancaran jalannya produk dalam perusahaan diperlukan pula 

karyawan yang kemampuannya baik dan sesuai dengan kondisi pekerjaannya, agar 

dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik, karena kemampuan atau kecakapan 

yang dimiliki oleh seorang karyawan sangat erat sekali pengaruhnya terhadap 

kinerja karyawan 

 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka pokok masalah yang 

dihadapi dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut ini: 

 Bagaimanakah pengaruh pemberian gaji terhadap kinerja  karyawan PT 

Pancamas Elite Globalindo? 

 

3.   Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pemberian gaji karyawan terhadap 

kinerja karyawan. 

 

B. LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Gaji. 

Handoko (2011: 161): “Gaji adalah pemberian pembayaran finansial kepada 

karyawan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai 

motivasi pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang”.  

 

2. Tujuan Pemberian Gaji 
Dalam buku Handoko (2011: 156) tujuan pemberian gaji adalah 

a. Menarik pelamar kerja potensial. 
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Dalam hubungannya dengan upaya rekrutmen dan seleksi organisasi, 

gaji dapat membantu memastikan bahwa pembayaran gaji atau upah cukup 

untuk menarik orang yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk pekerja yang 

tepat. 

b. Mempertahankan karyawan yang baik. 

Bila gaji dirasakan tidak adil , niscahya banyak karyawan yang baik 

akan keluar atau berhenti mengundurkan diri. Untuk mencegah perputaran 

karyawan, pengupahan harus dijaga agar tetap kompetitip dengan 

perusahan-perusahaan lain.  

c. Meraih keunggulan kompetitif. 

Untuk meraih keunggulan kompetitif, suatu organisasi mungkin 

memilih menggunakan system komputer sebagai pengganti tenaga kerja, 

atau pindah ke daerah yang tenaga kerjanya lebih murah.   

d. Meninggkatkan produktivitas. 

Imbalan yang tidak bersifat keuangan dimungkinkan bisa 

mempengaruhi motivasi dan kepuasan karyawan, disamping pembayaran 

yang berkaitan dengan keuangan. Selain itu karena perbedaan-perbedaan 

dan kesungkaran individu, suatu organisasi harus menentukan bauran yang 

tetap antara imbalan yang bersifat keuangan dan yang tidak bersifat 

keuangan. 

e. Menjamin keadilan. 

Administrasi pengupahan dan pengajian berusaha untuk memenuhi 

prinsip keadilan. Keadilan atau konsistensi internal dan eksternal sangat 

penting diperhatiakan dalam penentuan tingkat gaji. 

f. Menghargai perilaku yang diinginkan. 

Gaji hendaknya mendorong prilaku-prilaku yang diinginkan. 

Prestasi yang baik, pengalaman, kesetiaan, tanggungjawab baru dan 

perilaku-perilaku lain yang dapat dihargai melalui rencana pemberian gaji 

yang efektif. 

 

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pemberian Gaji. 
Banyak  faktor yang mempengaruhi penentuan tingkat gaji dan upah yang dapat 

dikemukakan dalam buku Heidjrachman sebagai berikut : 

a. Penawaran dan permintaan tenaga kerja. 

Meskipun hukum ekonomi tidaklah bisa ditetapkan secara mutlak dalam 

masalah tenaga kerja, tetapi tidak bisa diingkari bahwa penawaran dan 

permintaan tetap mempengaruhi. Untuk pekerjaan yang membutuhkan 

ketrampilan ( skill ) tinggi dan jumlah tenaga kerjanya langka. Maka upah 

cenderung tinggi. Sedangkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai “ 

penawaran “ yang melimpah, upah cenderung rendah. 

 

 



Economicus Jurnal Ilmiah - Pusma Pertiwi  ISSN:2085-8205 

 

[Volume 7] No.1,  Maret 2014 61 

 

 

b. Organisasi buruh. 

Ada tidaknya organisasi buruh, serta kuatnya organisasi buruh akan ikut 

mempengaruhi terbentuknya tingkat gaji. Adanya serikat buruh yang kuat, 

akan menaikkan tingkat gaji, demikian pula sebaliknya. 

c. Kemampuan untuk membayar. 

Meskipun mungkin serikat buruh menuntut upah yang tinggi, tetapi akhirnya 

realisasi pemberian upah akan tergantung pula pada  kemampuan membayar 

oleh perusahaan. 

d. Produktivitas. 

Gaji sebenarnya merupakan imbalan atas prestasi karyawan, semakin tinggi 

prestasi karyawan semakin besar pula gaji yang akan diterima. Prestasi ini 

biasanya nyatakan sebagai produktivitas. Hanya yang menjadi masalah 

adalah nampaknya belum ada kesepakatan dalam tujuan produktivitas. 

e. Biaya hidup. 

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah  biaya hidup. Di kota-

kota besar, dimana biaya hidup tinggi, gaji cenderung tinggi. Bagaimanapun 

nampaknya biaya hidup  merupakan batas penerimaan gaji dari para 

karyawan. 

f. Pemerintah. 

Pemerintah dengan peraturan-peraturannya akan mempengaruhi tinggi 

rendahnya gaji. Peraturan tentang gaji minimum merupakan batas bawah dari 

tingkat upah yang akan dibayar. 

 

4. Pengukuran Kinerja 

Penilaian kinerja ditengah kompetisi yang global perusahaan menuntut kinerja 

yang tinggi dari setiap karyawan hal ini dinyatakan oleh Henry 

Simamora,(2004:338) Penilaian kinerja (performance appraisal) adalah proses yang 

dipakai oleh perusahaan / organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaaan kerja 

individu karyawan.  

 

C. METODE PENELITIAN 

1. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subyek atau obyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Menurut Sugiyono (2007:55). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa populasi adalah semua obyek atau subyek yang 

diteliti dalam sebuah penelitian. 

Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Dan populasinya adalah seluruh karyawan PT Pancamas 

Elite Globalindo yang berjumlah 25 orang. 

Oleh karena populasi sudah diketahui jumlahnya, Jadi jumlah Sampel dalam 

penelitian ini adalah 25 karyawan 
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2.   Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional 

1. Pemberian Gaji merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang diterima 

karyawan sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai seorang karyawan yang 

memberikan knstribusi dalam mencapai tujuan perusahaan. atau, dapat juga 

dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang karena kedudukannya 

dalam perusahaan. Dengan indikator sebagai berikut: 

a. Prestasi kerja, yaitu besarnya gaji/upah dengan prestasi kerja yang telah  

ditunjukkan oleh karyawan yang bersangkutan. Disamping itu sangat 

menguntungkan bagi karyawan yang dapat bekerja cepat dan kemampuan 

tinggi. 

b. Lama kerja, yaitu besarnya gaji/upah di tentukan atas dasar lamanya 

karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. 

c. Kebutuhan, yaitu menunjukkan gaji/upah para karyawan didasarkan pada 

tingkat urgensi kebutuhan hidup yang layak dari karyawan, gaji/upah 

yang diberikan wajar apabila dapat dipergunakan untuk memenuhi 

kehidupan yang layak sehari-hari, tidak berkelebihan, tetapi juga tidak 

berkekurangan. 

 

2. Kinerja adalah suatu pengukuran hasil dari pekerjaan yang didalam terdapat 

suatu program yang mewujudkan sasaran berupa hasil/ output yang menjadi 

suatu hasil evaluasi yang dipertimbangkan oleh manajer untuk mengambil 

suatu keputusan. kinerja karyawan merupakan hasil yang diperoleh oleh para 

karyawan, dalam melaksanakan tugasnya, yang diukur melalui : 

a. Kuantitas. Yaitu jumlah yang harus diselesaikan dan dicapai. 

Pengukuran kuantitatif  melibatkan perhitungan keluaran dari proses 

atau pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang 

dihasilkan. 

b. Kualitas. Yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya).Pengukuran 

kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran “tingkat kepuasan”, yaitu 

seberapa baik penyelesaiannya.Ini berkaitan dengan bentuk 

pengeluaran. 

c. Ketepatan Waktu.Yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang 

direncanakan.Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari 

pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian 

suatu kegiatan. 

 

Tabel 2.1 

Variabel dan Indikator Penelitian. 

No Variabel Indikator 

1 Pemberian Gaji (X) 1. Prestasi kerja 
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2. Lama kerja 

3. kebutuhan 

2 Kinerja karyawan (Y) 1. Kuantitas 

2. Kualitas 

3. Ketepatan waktu 

 

3. Teknik Analisa Data 

Untuk menjawab permasalahan hubungan antara pemberian gaji dengan kinerja 

karyawan, maka teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik regresi linier 

sederhana, koefisien korelasi sederhana, koefisien determinasi, dan uji t. 

1. Regresi Linier Sederhana. 

Regresi Linier Sederhana adalah analisis yang digunakan untuk melihat 

pengaruh antara hubungan variabel X(pemberian gaji) terhadap variabel 

Y(kinerja karyawan).  

 Regresi Linier Sederhana dapat menggunakan formula: 

 

    Y = a + bx 

 

Dimana: 

  Y : Variabel Terikat (kinerja karyawan) 

  a : Konstanta 

  b : Koefisien Regresi 

X : Variabel Bebas (gaji) 

 

 

2. Koefisien Korelasi Sederhana. 

Koefisien Korelasi Sederhana digunakan untuk mencari hubungan dan 

membuktikan hipotesis dua variabel. 

 

Koefisien Korelasi dapat dihitung dengan rumus: 
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Dimana: 

r   : koefisien korelasi antra variabel X dan Y 

n   : banyaknya data 

  : Jumlah variabel X 

              : Jumlah variabel Y 

           : Jumlah kuadrat variabel X 

                 : Jumlah kuadrat variabel Y 

                 : kuadrat dari penjumlahan variabel X 

                  : kuadrat dari penjumlahan variabel Y 

 

Sebagai acuan menilai kuat rendahnya nilai r, dapat dilihat pada table 

interpretasi nilai r, berikut: 

 

Tabel 2.1 

Pedoman Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi. 

Interval Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah  

0,40 – 0,599 Sedang  

0,60 -0,799 Kuat  

0,80 – 1,000 Sangat kuat 

Sumber  : Sugiyono (2009) 

 

3. Koefisien Determinasi. 

Koefisien determinasi adalah kuadrat dari Koefisien korelasi . 

Koefisien ini disebut Koefisien penentu, karena varian yang terjadi pada 

variabel dependen dapat dijelaskan melalui varian  yang terjadi pada variabel 

independen. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa 

pengaruh gaji (variabel X) terhadap kinerja (variabel Y). 

 

Koefisien determinasi (kd) dapat dihitung dengan rumus : 

Kd  =   x 100% 

 

Dimana : 

kd : Koefisien determinasi 
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r : Koefisien korelasi 

 

4. Uji   t 

Digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel, baik 

variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut yang signifikan secara statistic. 

Menggunakan uji masing-masing Koefisien regresi variabel bebas apakah 

mempunyai pengaruh yang bermakna atau tidak terhadap variabel terikat, 

sugiyono (2006:223). 

 

Uji t menggunakan rumus:     

      

   

  Dimana : 

  r : Koefisien regresi 

  n : Jumlah responden 

 

 

Adapun langkah – langkah analisis uji t adalah sebagai berikut 

        Apabila : 

o thitung ≤ t table maka Ho diterima dan Ha ditolak, ini berarti tidak 

ada pengaruh yang bermakna oleh variabel X dan Y. 

o thitung ≥ t table maka Ho ditolak dan Ha diterima, ini berarti ada 

pengaruh yang bermakna oleh variabel X dan Y. 

 

D. PEMBAHASAN 

Regresi sederhana diatas dapat diartikan bahwa apabila nilai gaji bertambah 1, 

maka akan dapat meningkatkan kinerja karyawan sebesar 25,61. 

Nilai r  = 0,643 termasuk dalam bagian tingkat hubungan “kuat” yang artinya 

adanya hubungan yang kuat atau positif antara gaji dan kinerja karyawan. Hal ini 

menunjukan bahwa semakin tinggi nilai gaji maka akan berpengaruh positif terhadap 

tingkat kinerja karyawan. 

Kontribusi pemberian gaji (X) terhadap meningkatnya kinerja karyawan (Y) 

adalah sebesar 41,34% sedangkan 58,66% merupakan pengaruh dari faktor lain  

(pengetahuan karyawan dan penghasilan karyawan) yang tidak diteliti. 

t hitung =  dan t tabel = 2,069. Dengan demikian t hitung > t tabel yang 

artinya Ho ditolak dan Ha diterima sehingga kesimpulannya adalah terdapat hubungan 

yang signifikan antara gaji dengan kinerja karyawan. 
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E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1.Kesimpulan 

Dari rangkaian pembahasan bab-bab terdahulu secara umum dapat ditarik kesimpulan 

adalah sebagai berikut :  

1.  Berdasarkan analisis yang telah dijabarkan melalui perhitungan dapat disimpulkan 

Y = , yang berarti 24,95 adalah nilai konstanta yang konstan 

(tetap). Sedangkan nilai koefisien dari 0,655 adalah apabila terjadi kenaikan 

pemberian gaji sebesar 1 kali, maka akan terjadi kenaikan 0,655 kali.   

2. Gaji dalam hal ini berhubungan langsung dengan kinerja karyawan berpengaruh 

kuat r = , berdasarkan hasil tersebut bahwa hasil dari koefisien korelasi 

adalah kuat & positif. Maka dapat disimpulkan pemberian gaji berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Bahwa apabila gaji yang diberikan naik 

sehingga kinerja juga akan meningkat.   

3. Berdasarkan koefisien determinasi sebesar 41,34%, berarti bahwa variabel 

kompensasi dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja sebesar 41,34%, dan 

sedangkan sebesar 58,66% berpengaruh terhadap variabel lain. Maka dapat 

disimpulkan bahwa pengaruh pemberian gaji dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan.  

4. Hasil dari perhitungan uji t yaitu t hitung  > t tabel adalah >  2,069 pada dk = 

n-2, maka 25-2 = 23, berarti Ho ditolak,  maka Ha  diterima karena menyatakan 

adanya pengaruh yang positif dan juga sginifikan antara pengaruh pemberian gaji 

terhadap kinerja karyawan.  

 

2.Saran 

1. Pada faktor gaji masih perlu memperhatikan jumlah gaji yang diberikan kepada 

karyawan khususnya pada penentuan besarnya gaji yang diberikan perusahaan 

dengan lamanya masa kerja karyawan harus lebih diperhatikan. sehingga 

karyawan akan merasa lebih puas dalam bekerja dan  lebih termotivasi serta 

dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

2. Kinerja karyawan kurang  cukup positif, karena itu harus memperhatikan 

pendidikan latar belakang karyawan apa telah sesuai dengan pekerjaan yang 

diberikan atau tidak, dan apabila tidak sesuai sebaiknya perusahaan memberikan 

pelatihan kerja serta pengembangan kerja  sehingga Tanggung  jawab yang 

diberikan dapat sesuai target perusahaan. Agar  perusahaan dapat menjadi lebih 

baik dalam waktu yang akan datang.  
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