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Abstrak- Keputusan pembelian terhadap suatu barang sangat erat dipengaruhi oleh
citra merk dan Word of Mouth. Pada umumnya, konsumen mengenal merk sebagai
gambaran atau representasi kualitas barang yang akan dikonsuminya. Melalui merk
yang sudah populer kekuatan kualitasnya maka konsumen akan memutuskan untuk
memilih barang tersebut untuk dibeli dengan asumsi bahwa barangnya akan lebih
awet dikonsumsi dibandingkan merk lain yang kekuatan kualitasnya di bawah merk
yang dipilih. Selain citra merk, Word of Mouth juga turut memengaruhi keputusan
pembelian konsumen. Word of Mouth dapat membentuk opini publik melalui
pengalaman orang yang pernah mengonsumsi barang tersebut. Melalui informasi
yang diperoleh dari orang lain tentang suatu barang, maka hal tersebut akan sedikit
banyak memengaruhi pilihan konsumen yang akhirnya membentuk keputusan
pembelian terhadap merk barang tertentu. Metode penelitian
yang digunakan
metode analisis kuantitatif. Dengan sampel sebanyak 83 mahasiswa yang memakai
HP merk Samsung dengan menggunakan teknik Random sampling.
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengaruh positif dan
signifikan antara Citra Merk dan Word of Mouth terhadap Keputusan Pembelian. Dari
hasil penelitian diperoleh nilai korelasi sebesar (r) = 0.817, Uji koefisien determinasi
diperoleh nilai KD= 66.7%. Hasil uji signifikasi uji F menunjukan bahwa nilai F hitung
sebesar 80.07 sedangkan F tabel sebesar 2.000, artinya nilai F hitung > F table
menandakan bahwa hasil penelitian menunjukan pengaruh yang signifikan. Hasil uji
linearitas uji F menunjukan bahwa nilai F hitung sebesar 2.024 sedangkan F tabel sebesar
0.143, artinya nilai F hitung > F table menandakan bahwa hasil penelitian menunjukan
linearitas pengaruh antara Citra Merk dan Word of Mouth terhadap Keputusan
Pembelian. Dengan demikian H1 diterima dan H0 ditolak. Penelitian dilakukan dari
bulan Oktober 2017 sampai dengan Desember 2017. Lokasi penelitian di STIE
Pertiwi
Kata Kunci: Citra Merk, Word of Mouth, dan Keputusan Pembeli
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I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Penelitian
Persaingan bisnis dalam jaman kecepatan, menuntut perusahaan harus dapat
bersikap dan bertindak, hal ini disebabkan karena lingkungan bisnis bergerak sangat
dinamis, serta mempunyai ketidakpastian paling besar. Oleh karena itu, dalam abad
millennium seperti sekarang ini perusahaan dituntut bersaing secara kompetitif dalam
hal menciptakan dan mempertahankan konsumen yang loyal, dan salah satunya
adalah melalui perang antar merek. Memasuki millennium baru di era globalisasi ini
produsen dihadapkan pada persaingan untuk meraih dominasi merek.
Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan
keberadaannya didunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha dalam produksi
telephone seluler. Fungsi telephone seluler sebagai alat komunikasi sangat berperan
dalam menunjang kehidupan dalam berbagai bidang. Selain itu peranan alat
komunikasi sebagai penunjang dari keputusan bisnis yang merupakan kebutuhan
dari masyarakat untuk melakukan suatu aktivitas khususnya aktivitas yang
berhubungan dengan bisnis atau perekonomian.
Iklim usaha yang semakin menantang, seperti dalam dunia industri alat
komunikasi membuat perusahaan alat komunikasi dapat menjawab tantangan pasar
dan memanfaatkan peluang pasar dalam struktur persaingan di masa kini maupun di
masa mendatang. Kemampuan perusahaan dalam menangani masalah pemasaran,
mencari dan menemukan peluang-peluang pasar akan memengaruhi kelangsungan
merk alat komunikasi tersebut dalam persaingannya dengan merk lain. Dalam
keadaan ini pihak perusahaan ditantang untuk lebih berperan aktif dalam
mendistribusikan dan memperkenalkan produknya agar dapat memengaruhi
keputusan konsumen dalam memilih produk telephone seluler.
Pengertian marketing (pemasaran) pada dasarnya bertujuan memenuhi dan
memuaskan kebutuhan serta keinginan konsumen yang dituju atau konsumen
sasaran (target konsumen). Tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan,
khususnya bagian pemasaran, selama ini adalah bagaimana memengaruhi perilaku
konsumen agar dapat mendukung produk (barang dan jasa) yang ditawarkan kepada
mereka. Tujuan terpenting dari setiap promosi adalah mempengaruhi konsumen
untuk membeli, namun demikian tindakan pembelian sebenarnya hanyalah salah
satu bagian dari keseluruhan proses perilaku pembelian.
Memahami perilaku dan mengenal konsumen bukanlah pekerjaan yang
sederhana. Konsumen atau pelanggan mungkin menyatakan akan membeli produk
kita namun tiba-tiba saja mereka membatalkan rencananya. Hal ini mungkin
disebabkan konsumen tidak terlalu yakin dengan alasan atau motivasi mereka
sendiri untuk membeli suatu produk sehingga mereka mengubah pikiran mereka
pada menit-menit terakhir. Perilaku pembelian konsumen atau perilaku konsumen
(consumer behavior) dapat didefinisikan sebagai proses dan kegiatan yang terlibat
ketika orang mencari, memilih, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan
membuang produk dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka.
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Perilaku konsumen merupakan serangkaian tindakan yang diambil oleh individu,
kelompok atau organisasi dapat. Serangkaian tindakan tersebut terdiri dari input,
proses dan output. Input merupakan stimulus bagi konsumen dalam memunculkan
sebuah minat beli, yaitu yang terdiri dari pengenalan kebutuhan, pencarian
informasi, evaluasi alternatif dan pengambilan keputusan. Diantara proses alternatif
dan pengambilan keputusan terdapat minat beli konsumen atau yang biasa disebut
dengan purchase intention.
Minat beli merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli suatu
merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang diukur
dengan tingkat memungkinkan konsumen melakukan pembelian (Assael, 2001: 82).
Minat beli merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk
membeli produk/jasa tertentu, serta berapa banyak unit produk/jasa yang
dibutuhkan pada periode tertentu. Kebutuhan dapat berupa kebutuhan keseharian
(keluarga), kebutuhan studi, pekerjaan, status ekonomi, status sosial, dan kebutuhan
lainnya. Dimana minat beli tersebut merupakan tahapan/langkah sebelum proses
pengambilan keputusan pembelian.
Setelah minat beli muncul, pengambilan keputusan tidak lansung mengarah
pada hasil yang positif, yakni membeli. Akan tetapi, stimulus kedua menyusul yang
disebut sebagai proses. Didalam proses, terdapat suatu kegiatan yang diambil
sebelum melakukan suatu pembelian yang diantaranya dipengaruhi oleh beberapa
faktor, seperti misalnya faktor psikologis (berupa motivasi, persepsi, pembelajaran,
kepribadian dan perilaku) ataupun faktor eksternal (dari lingkungan maupun orang
lain) (Kotler, 1999: 156). Dari penalaran tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa
minat beli merupakan bagian dari perilaku konsumen yang muncul karena adanya
input.
Input merupakan stimulus bagi konsumen dalam memunculkan sebuah
minat beli. Hal-hal yang termasuk input adalah usaha pemasaran yang termasuk
didalamnya pemasaran produk, harga dan sebagainya. Selain itu, didalam input
terdapat pula suatu faktor sosial budaya seperti keluarga, sumber-sumber informal,
sumber-sumber non-komersial, status sosial dan sub budaya. Input tersebut dapat
berasal dari masukan orang lain atau lingkungan sekitar. Dimana faktor tersebut
dapat memberikan pengaruh konsumen dalam menetapkan pembeliannya
(Mangkunegara, 2002: 44). Tugas pemasar adalah memahami apa yang terjadi
dalam kesadaran pembeli mulai dari adanya rangsangan dari luar hingga muncul
keputusan pembeli. Input atau rangsangan yang berasal dari luar baik orang lain
atau lingkungan sekitarnya dapat berupa word of mouth.
Sebagian besar bentuk komunikasi yang dilakukan oleh manusia adalah
komunikasi dari mulut ke mulut (Word of Mouth). Proses ini digunakan untuk
bertukar informasi, memberikan komentar maupun bentuk informasi lainnya.
Melalui Word of Mouth dapat membantu konsumen untuk mengetahui berbagai
macam produk atau jasa yang dari individu lain yang telah menggunakan
produk/jasa sebelumnya, termasuk dalam pengonsumsian produk keripik pisang.
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Mereka akan mencari infomasi sesuai dengan yang dibutuhkannya, misalnya
beragam rasa yang ada, harga penjualan, kemasan yang menarik dan masih banyak
lagi kriteria lainnya yang diinginkan oleh konsumen.
Silverman (2001:25) menyatakan bahwa Word of Mouth adalah komunikasi
mengenai produk dan jasa yang dibicarakan oleh orang-orang. Komunikasi ini dapat
berupa pembicaraan atau testimonial. Godes dan Mayzlin (2004:23),
mengemukakan dua elemen yang dapat digunakan dalam mengukur Word of Mouth
(WOM), yaitu volume dan dispersion. Volume akan mengukur berapa banyak Word
of Mouth yang ada, sedangkan dispersion akan mengukur tingkat dimana
percakapan mengenai produk mengambil tempat di dalam komunitas yang luas.
Dari kedua elemen tersebut dapat dilihat sejauh mana Word of Mouth yang ada.
Semakin besar volume yang ada dan semakin luas dispersion yang ada, maka
semakin besar adanya Word of Mouth dan begitu juga sebaliknya.
Dalam penelitian yang dilakukan Bansel et al (2000:166-177) dinyatakan bahwa
informasi Word of Mouth terbukti lebih efektif dalam menyampaikan informasi dan
lebih berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen daripada promosi iklan.
Dengan pemahaman ini, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi calon
konsumen untuk menentukan produk keripik pisang seperti apa yang akan dipilihnya.
Menurut Bone (1992:579:583) informasi Word of Mouth dapat menyalurkan dua jenis
informasi, yaitu informasi positif dan informasi negatif tentang produk/jasa
perusahaan. Positive Word of Mouth dapat menjadi iklan berjalan dan berbicara bagi
suatu perusahaan yang akan menarik pelanggan baru. Sebanyak 89% konsumen
Indonesia lebih mempercayai rekomendasi dari teman dan keluarga pada saat
memutuskan untuk membeli sebuah produk.
Banyak studi yang menyatakan bahwa Word of Mouth yang positif dapat
meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Word of Mouth yang positif akan
mempengaruhi minat seseorang untuk melakukan aktivitas atau tindakan yang
langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk/jasa
tersebut. Word of Mouth yang positif dapat berperan sebagai agen penjualan yang
handal dan sangat dipercaya, sebaliknya Word of Mouth yang negatif dapat sangat
merugikan suatu perusahaan atau merek tersebut. Suatu pengaruh Word of Mouth
kepada calon konsumen dapat mempengaruhi mereka untuk berkeinginan atau minat
beli terhadap produk/jasa yang ditawarkan tersebut dengan mencari informasi
tambahan yang lebih jelas akan keberadaan suatu produk/jasa tersebut.
Seorang konsumen akan cenderung lebih percaya terhadap rekomendasi
melalui jalur word of mouth daripada metode promosi formal dikarenakan pemberi
rekomendasi diyakini lebih jujur, tulus dan tidak ditunggangi oleh motif tersembunyi
(SWA 08/XXV/16-29 April 2009). Survei yang dilakukan oleh SWA dan Octovate
Consulting Group juga menemukan bahwa 67,78% konsumen memutuskan untuk
membeli sebuah produk yang direkomendasikan melalui jalur WOMM (Word of
Mouth Marketing) (SWA 09/XXV, 30 April-13 Mei 2009). Didukung oleh hasil
survei Nielsen Online Global Customer (2015) seperti dalam gambar 1.1.1 (hal 7)
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yang menemukan bahwa 88% konsumen percaya rekomendasi orang yang mereka
kenal berdasarkan opini mereka dan sekitar 91% konsumen membeli sebuah produk
berdasarkan rekomendasi dari pengguna lain atau temannya. Dari penjelasan diatas
maka dapat dibuat kesimpulan bahwa semakin banyak positif word of mouth yang
diterima oleh seorang calon konsumen, maka akan semakin tinggi minat untuk
membeli yang terbentuk didalam diri calon konsumen tersebut.
Berdasarkan semua penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
Word of Mouth memegang peranan penting yang dapat mempengaruhi keputusan
pembelian konsumen karena penilaian secara subjektif konsumen terhadap produk
telephone seluler dapat menjadi keunggulan bersaing dengan produk telephone
seluler lainnya. Selain itu, pengalaman yang dimiliki oleh konsumen akan menjadi
informasi bagi calon konsumen lainnya melalui Word of Mouth tersebut. Sehingga
diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang Word of Mouth dan perannya dalam
keputsan pembelian konsumen.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas peneliti dapat merumuskan
masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh antara Citra Merk dan Word of Mouth terhadap Keputusan
Pembelian?
2. Berapa persen kontribusi pengaruh antara Citra Merk dan Word of Mouth
terhadap Keputusan Pembelian?
1.2.Tujuan Penelitian
Seperti yang dijelaskan dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian
ini adalah guna membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh antara Citra
Merk dan Word of Mouth bersama-sama terhadap Keputusan Pembelian?
.
II.Kajian Pustaka
2.1.Citra Merk
2.1.1. Pengertian Merk
Menurut Sumarwan (2003:303) merek adalah nama penting bagi sebuah produk
atau jasa. Merek adalah simbol dan indikator kualitas dari sebuah produk. Merekmerek produk yang sudah lama dikenal oleh konsumen telah menjadi citra bahkan
simbol status bagi produk tersebut. Maka tidaklah mengherankan jika merek
seringkali dijadikan kriteria dalam mengevaluasi suatu produk.
Merek memiliki karakteristik yang lebih luas daripada produk yaitu citra
pengguna produk, country of origin, asosiasi perusahaan, brand persobalit, simbol5

simbol dan hubungan merek/pelanggan. Selain itu merek juga dapat menghantarkan
manfaat tambahan seperti manfaat ekspesi diri pengguna dan manfaat emosional.
Ferrinadewi (2008:137) berpendapat bahwa : ” Merek adalah nama, istilah,
tanda, simbol, desain atau kombinasi keseluruhannya, yang ditujukan untuk
mengidetifikasikan barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan sekaligus sebagai
diferensiasi produk”.
Herman (2003) dari Herman Strategik Consulting yang dikutip oleh
Ferrinadewi (2008, hal. 138) menyatakan bahwa pandangan di atas dalam satu
definisi menjadi : ”A Brand is the anticipation of consumers feel, toward a spesific
benefit toward about to be derived fron a idebtified source (a product, a service, and
so forth) aften asssociated with a standardized set of symbolic representations (name,
logo,emblem, calor, togline, tagline, image etc)”.
Berdasarkan definisi merek di atas menekankan bahwa mereka erat kaitannya
dengan alam pikir manusia. Alam pikir manusia meliputi semua yang eksis dalam
pikiran konsumen terhadap merek seperi perasaan, pengalaman, citra, persepsi,
keyakinan, sikap sehingga dapat dikatakan mereka adalah sesuatu yang sifatnya
immaterial. Merek merubah atau menstransformasi hal yang sifatnya tangible
menjadi sesuatu yang bernilai. Proses transformasi ini sepenuhnya menjadi
wewenang konsumen untuk melanjutkan atau menghentikannya.
Merek memberi banyak manfaat bagi konsumen diantaranya membantu konsumen
dalam mengidentifikasi manfaat yang ditawarkan dan kualitas produk. Konsumen
lebih mempercayai produk dengan merek tertentu daripada produk tanpa merek
meskipun manfaat yang ditawarkan serupa.
Ferrinadewi (2008:139) merek
menawarkan 2 jenis manfaat yaitu manfaat fungsional dan manfaat emosional.
Manfaat fungsional mengacu pada kemampuan fungsi produk yang ditawarkan.
Sedangkan manfaat emosional adalah kemampuan merek untuk membuat
penggunaannya merasakan sesuatu selama proses pembelian atau selama konsumsi.
Heggelson & Suphelen, 2004 yang dikutip oleh Ferrinadewi (2008:139) manfaat
lain yang ditawarkan merek kepada konsumen adalah manfaat simbolis mengacu
pada dampak psikologi yang akan diperoleh konsumen ketika ia menggunakan merek
tersebut artinya merek tersebut akan mengkomunikasikan siapa dan apa konsumen
pada konsumen lain. Ketika konsumen menggunakan merek tertentu maka ia akan
terhubung dengan merek tersebut artinya konsumen akan membawa serta citra dari
pengguna sekaligus karakteristik merek itu sendiri.
Merek bertumpu pada pemahaman psikologis konsumen. Bagaimana konsumen
berpikir dan bertindak. Carl Jung yang dikutip oleh Ferrinadewi (2008:140) dalam
karyanya menunjukkan bahwa terdapat 4 fungsi dari alam pikir yaitu pemikiran,
perasaan, sensasi, dan intuisi.
2.1.2.Pengertian Brand Image (Citra Merek)
Istilah image ini mulai populer sejak tahun 1950-an, yang dikemukakan dalam
berbagai konteks seperti image terhadap organisasi, image terhadap perusahaan,
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image nasional, image terhadap merek atau brand image, image publik, self-image,
dan sebagainya.
Buchari (2003:92) citra adalah merupakan impresi, perasaan atau konsepsi yang
ada pada publik mengenai perusaaan, mengenai suatu object, orang atau mengenai
lembaga.”
Citra ini tidak dapat dicetak seperti mencetak barang di pabrik, tetapi ini adalah
kesan
yang
diperoleh
sesuai
dengan
pengetahuan
pemahaman
seseorang tentang sesuatu. Citra terbentuk dari bagaimana perusahaan melaksanakan
kegiatan operasionalnya, yang mempunyai landasan utama pada segi layanan.
Jadi,image ini akan diperhatikan publik dari waktu ke waktu dan
akhirnya akan membentuk suatu pandangan positif yang akan dari satu mulut ke
mulut lain. Dalam kesibukan kita sehari-hari jangan melupakan keadaan fisik bisnis,
penampilan, fasilitas, kantor dan HP Samsung yang publik harus selalu dalam garis
dengan satu tujuan memuaskan konsumen. Katakan pada mereka apa yang akan kita
perbuat untuk menjaga agar mereka selalu puas, dan tanyakan lagi apa yang mereka
inginkan agar dapat diperbaiki di masa yang akan datang.
Image ini dibentuk berdasarkan impresi, berdasar pengalaman yang
dialami seseorang terhadap sesuatu, sehingga membangun suatu sikap mental. Sikap
mental ini nanti dipakai sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan, karena
image dianggap mewakili totalitas pengetahuan seseorang terhadap sesuatu. Lembaga
pendidikan dan juga lembaga non profil lainnya, mencari dana yang diperlukan untuk
menjalankan organisasi. Dana ini diperoleh dari orang-orang yang berhubungan
dengan organisasi. Oleh sebab itu, agar dana lebih mudah mengalir, maka perlu
dibentuk image yang baik terhadap organisasi. Masalah image ini pada seseorang,
mungkin saja tidak tepat, karena apa yang dialaminya tidak sama dengan apa yang
dialami oleh orang lain. Disisnilah perlunya organisasi harus setiap saat memberi
inormasi yang diperlukan oleh publik.
MenurutFerrina dewi (2008:165) berpendapat bahwa : ”Brand image adalah
persepsi tentang merek yang merupakan refleksi memori konsumen akan asosiasinya
pada merek tersebut.”
Dapat juga dikatakan bahwa brand image merupakan konsep yang diciptakan
oleh konsumen karena alasan subyektif dan emosi pribadinya. Oleh karena itu dalam
konsep ini persepsi konsumen menjadi lebih penting daripada keadaan sesungguhnya.
Brand image terdiri dari 2 komponen yaitu brand association atau asosiasi merek
dan favorability, strenght & uniqueness of brand association atau sikap positif,
kekuatan dan keunikan merek.
Konsumen dapat membuat asosiasi merek berdasarkan atribut produk, manfaat
produk dan keseluruhan evaluasinya atau sikapnya terhadap merek. Konsumen dapat
membuat asosiasi berdsarkan atribut yang berkaitan dengan produk misalnya harga
dan kemasan atau atribut yang berhubuangn dengan produk misalnya warna, ukuran,
desain dan fitur-fitur lain. Asosiasi juga dapat diciptakan berdasarkan manfaat
produk.
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Sikap positif (favorability) dan keunikan asosiasi merek terdiri dari 3 hal dalam
benak konsumen yaitu adanya keinginan, kemudian keyakinan bahwa merek tertentu
dapat memenuhi keinginannya dan yang terpenting adalah keyakinan konsumen
bahwa merek tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan merek
lainnya.
Kekuatan asosiasi merek ditentukan dari pengalaman langsung konsumen
dengan merek, pesan-pesan yang sifatnya non komersial maupun yang sifatnya
komersial. Pada awalnya, asosiasi merek dibentuk dari kombinasi natara kuantitas
perhatian konsumen pada merek dan ketika konsumen menemukan relevansi juga
konsistensi antara konsep dirinya dengan merek.
Seringkali ini menjadi lebih luas seperti adanya store image, product image dan
corporte image. Menurut Stern et al., (2001) yang dikutip oleh Ferrinadewi (2008 :
167) terdapat beberapa aspek yang membuat brand image menjadi begitu bervariasi
yaitu :
1). Dimana letak citra/image artinya apakah citra tersebut berada dalam benak
konsumen atau memang pada objeknya.
2). Sifat alaminya artinya apakah citra tersebut mengacu pada aprose, bentuk atau
sebuah transaksi.
3). Jumlahnya artinya berapa banyak dimensi yang membentuk citra.
Sebagai contoh, brand image dan store image memiliki persamaan dalam hal
letak citranya artinya kedua konsep ini mengacu pada letak citra ada pada obyeknya
dan ada pada benak konsumen, tetapi berbeda dengan corporate image karena letak
citranya ada pada objeknya saja bukan dalam benak konsumen.
2.2.Word of Mouth
Word of Mouth Communication atau komunikasi dari mulut ke mulut
merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara
individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk
memberikan informasi secara personal (Kotler dan Keller, 2007).
Word of Mouth Marketing adalah upaya memberikan alasan agar orang
berbicara tentang merek, produk maupun jasa dan membuat berlangsungnya
pembicaraan itu lebih mudah.
Komunikasi dari mulut ke mulut merupakan salah satu saluran komunikasi yang
sering digunakan. Komunikasi seperti ini dinilai sangat efektif dalam memperlancar
proses pemasaran dan mampu memberikan keuntungan kepada perusahaan. Selain
itu, saluran komunikasi Word of Mouth tidak membutuhkan biaya yang besar karena
dengan melalui konsumen yang puas, terhadap produk atau jasa suatu perusahaan
akan lebih mudah tersebar ke konsumen lainnya.
Berdasarkan pengertian diatas maka Word of Mouth dapat disipulkan sebagai
komunikasi yang dilakukan oleh konsumen yang telah melakukan pembelian dan
menceritakan pengalamannya tentang produk/jasa tersebut kepada orang lain.
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Sehingga secara tak langsung konsumen tersebut telah melakukan promosi yang
dapat menarik minat beli konsumen lain yang mendengarkan pembicaraan tersebut.
2.2.1.Proses Word of Mouth
Dalam Word of Mouth, konsumenlah yang memutuskan tentang sesuatu yang
sangat berharga untuk dibicarakan. Perusahaan (CEO, marketer, usahawan dan
seluruh mitra internal lainnya) harus bekerja keras untuk dapat memposisikan produk
sedemikian rupa agar semua konsumen merasa bahwa produk itu berharga untuk
didiskusikan dan kemudian mereka merekomendasikan kepada orang lain.
Word of Mouth antarkonsumen yang muncul secara alami dan jujur merupakan
efek yang diinginkan oleh perusahaan, dan ini diakui oleh semua pakar maketing
bahwa pesan pemasaran yang dihasilkannya pun jauh lebih efektif dibandingkan
dengan media lain. Ketika isi pesan Word of Mouth itu jujur, maka setiap orang akan
menanggapinya sevagai sesuatu yang menyenangkab –tidak akan menimbulkan
kerugian, mendorong diri mereka untuk layak menceritakan kepada orang lain.
Bahkan, terkadang mendesak orang lain yang mereka temui agar lebih cepat membeli
produk- merek yang secara nyata sangat bernilai-berharga. Word of Mouth akan
semakin kuat ketika terjadi dalam suatu mutual dialogue.
Dalam praktik pemasaran, cara kerja Word of Mouth Marketing menggunakan
sentuhan one to one or personalized yang kemudian pesan itu menyebar bagaikan
virus (viral) sehingga menjadi heboh (buzz).
Komunikasi Word of Mouth tak bisa terjadi tanpa proses, dimulai dari sumber
sampai tujuan. Setiap channelnya memiliki kepentingan yang tak boleh diabaikan.
Dalam pandangan tradisional, proses komunikasi Word of Mouth dimulai dari
informasi yang disampaikan melalui media massa, kemudian diinformasikan atau
ditangkap oleh pemimpin opini yang mempunyai pengikut dan berpengaruh.
Informasi yang ditangkap oleh pemimpin opini kepada pengikitnya melalui
komunikasi dari mulut ke mulut. Bahkan secara lebih luas model itu jga memasukan
penjaga informasi (gatekeeper) sebagai pihak yang terlibat dalam proses komunikasi
tersebut (Sutisna 2002: 191)
Orang-orang yang kita tanyai dan mintai informasinya, disebut sebagai
pemimpin opini (opinion leaders). Pemimpin opini merupakan orang yang sangat
sering mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Saptaningsih sumarni (2008:1)
mengemukakan, berdasarkan riset yang dilakukan Lazarsfed (1940), menunjukkan
bahwa pengaruh langsung dari media massa terhadap pilihan pemilih sangat kecil.
Bersama rekannya mengemukakan dalil “Two Step Flow Communication” yang
berisi pertama, media massa mempengaruhi pemuka pendapat (opinion leader),
kedua, opinion leader mempengaruhi individu-individu lainnya. Hasil riset itu
menunjukkan bahwa konsumen mengumpulkan informasi dari beberapa media
promosi termasuk iklan dan tenaga penjual, kemudian menceritakan kepada temantemannya.
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2.3. Keputusan Pembelian
Dalam suatu promosi yang dilakukan oleh perusahaan apakah suatu usaha promosi
tersebut sudah optimal atau belum dapat terlihat dari perilaku konsumen dengan keinginan
mencari suatu informasi mengenai produk yang ditawarkan.
Kotler dan Armstrong (2003:227), keputusan pembelian adalah tahap dalam proses
pengambilan keputusan pembelian dimana konsumen benar-benar membeli. Pengambilan
keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam
mendapatkan dan mempergunakan barang yang ditawarkan.
2.3.1.Faktor yang Memengaruhi Keputusan Pembelian
Kebanyakan perusahaan besar meneliti keputusan membeli konsumen secara amat
rinci untuk menyatakan pertanyaan mengenai apa yang dibeli konsumen, bagaimana dan
berapa banyak mereka membeli, serta mengapa mereka membeli. Salah satu cara untuk
membentuk hal tersebut adalah dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
pembelian.
Kotler dan Keller (2007:262), faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku konsumen
itu sendiri adalah budaya, sosial, pribadi, dan psikologis.
2.3.2. Peranan dalam Keputusan Pembelian
Kotler dan Keller (2007:262), terdapat peran yang dimainkan dalam keputusan
pembelian, yaitu:
1. Pencetus (Initiator)
Orang yang pertama kali menyadari adanya keinginan atau kebutuhan yang belum
terpenuhi dan mengusulkan ide untuk membeli suatu barang atau jasa tertentu.
2. Pemberi pengaruh (Influencer)
Orang yang memberi pandangan, nasihat, atau pendapat sehingga dapat mempengaruhi
keputusan pembelian.
3. Pengambil keputusan (Decider)
Orang yang mengambil keputusan mengenai setiap komponen keputusan pembelian
yang mencakup mengenai apakah membeli barang tersebut atau tidak, mengenai bagaimana
cara membelinya, atau dimana membelinya.
4. Pembeli (Buyer)
Orang yang memiliki wewenang formal untuk memilih pemasok dan penyusun syarat
pembelian.
5. Pemakai (User)
Orang yang mengonsumsi atau menggunakan barang atau jasa yang telah dibeli.
6. Pemberi Persetujuan(Approvers)
Yaitu orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk menghalangi penjual dan informasi
sehingga tidak dapat menjangkau anggota pusat pembelian.
7. Penjaga Gerbang (Gate Keepers)
Yaitu orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk menghalangi penjual dan informasi
sehingga tidak dapat menjangkau anggota pusat pembelian.
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Sebuah perusahaan perlu mengenali peranan-peranan tersebut karena hal tersebut
mempengaruhi dalam kaitan merancang produk, menentukan pesan, dan mengalokasikan
biaya anggaran promosi. Dengan mengetahui pelaku utama dan peranan yang mereka
mainkan akan membantu para pemasar menyelaraskan program pemasaran yang tepat
untuk produknya.
III. Metode Penelitian
3.1. Populasi dan Sampel
Sampel yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa di STIE Pertiwi
Karawang, yang berjumlah sebanyak 83 responden dengan mengunakan teknik Random
sampling
3.2.Metode Analisis Kuantitatif
Penelitian ini menggunakan teknis analisis data secara kuantitatif yakni teknik analisis
berupa angka-angka yang dilakukan perhitungan untuk menganalisa kondisi dan perilaku
data sehingga melalui hasil perhitungan tersebut akan diketahui pengaruh, gambaran, dan
penarikan kesimpulan dari data tersebut.
Langkah-langkah dalam Analisis Kuantitatif yang penulis lakukan dalam penilitian ini
adalah :
Uji instrument
3.2.Uji instrument
Uji validitas
Uji validitas dilakukan guna mengetahui validitas butir-butir pertanyaan, dengan
menggunakan SPPS dapat dilihat pada tabel Corrected Item-Total Correlation. Dikatakan
valid bila r hitung lebih dari r tabel dan tidak valid bila r hitung lebih kecil dari r tabel
Uji reliabilitas
Uji reliabilitas diperlukann untuk mengukur konsisten atau tidaknya instrument dari
variabel. Dengan cara melihat nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0.60 ( Gozali,2009 :
129)
Skala Likert
Untuk memberikan skor
tehadap masing-masing butir pertanyaaan dengan
menggunakan skala likert yaitu dengan ketentuan sebagai berikut :
skor 5 : sangat setuju
skor 4 : setuju
skor 3 : ragu-ragu
skor 2 : tidak setuju
skor 1 : tidak sangat setuju
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Analisis Regresi Sederhana
Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis regresi linier sederhana, regresi
linear ini digunakan bila hanya menggunakan dua variabel dan analisis ini digunakan untuk
memprediksi Keputusan Pembelian HP Samsung melalui varibel Citra Merk dan Word of
Mouth. Persamaan regresi linier sederhana, yaitu :
1 + cX2
Keterangan :
Y= Tingkat Keputusan Pembelian
a = konstanta
b = koefesien regresi Citra Merk
c = koefisien regresi Word of Mouth
X1= Citra Merk
X2= Word of Mouth
Analisis Koefesien Korelasi
Menurut Sugiyono (2011:212) Analisis koefisen korelasi Product Moment Pearson
digunakan untuk mengukur kuat atau lemahnya dan hubungan linier yang searah atau
berlawanan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Hubungan linier yang serah
dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai r yang positif dan hubungan linier yang
berlawanan dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai r yang negatif.
Interprestasi Koefesien Korelasi
Interval
Tingkat
Koefesien
hubungan/Pengaruh
0.00 – 0.19
Sangat Rendah
0.20 – 0.39
Rendah
0.40 – 0.59
Sedang
0.60 – 0.79
Kuat
0.80 – 1.00
Sangat Kuat
Sumber Sugiyono, Metode Penelitian
Bisnis (2011:183)
Analisis Koefesien Determinasi (KD)
Analisis koefesien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase
kontribusi pengaruh Citra Merk dan Word of Mouth terhadap Keputusan Pembelian HP
Samsung di STIE Pertiwi. Rumus yang digunakan dalam analisis Koefesien Determinasi
adalah :
( )
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IV. Pembahasan
Hasil penelitian
Uji validitas dan reliabilitas
Sebelum dilakukan perhitungan regresi linear dan korelasi, maka instrument
pertanyaan harus diukur terlebih dahulu. dikatakan valid atau tidaknya butir-butir
pertanyaan tersebut. Pengukuran bisa menggunakan alat bantu komputer dengan program
SPSS. Hasil perhitungan bisa diketahui dengan melihat output pada kolom r hitung yang
menunjukan hasil uji validitas. nilai r hitung untuk masing-masing pertanyaan, yang
kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel
Tabel .1
Uji Validitas Variabel Citra Merk
Scale
Cronbach's
Scale Mean Variance if Corrected Alpha if
if Item
Item
Item-Total
Item
Deleted Deleted Correlation Deleted
p1

37,10

71,884

,774

p2

37,10

75,042

,665

p3

37,00

72,842

,802

p4

37,05

68,997

,773

p5

37,15

81,608

,366

p6

37,25

71,776

,828

p7

37,65

71,608

,791

p8

37,25

74,408

,584

p9

37,20

74,168

,721

p10

37,10

73,463

,857

p11

37,20

76,800

,565

r-tabel
0,31 valid
,908
0,31 valid
,902
0,31 valid
,903
0,31 valid
,919
0,31 valid
,900
0,31 valid
,902
0,31 valid
,912
0,31 valid
,905
0,31 valid
,900
0,31 valid
,912
0,31 valid
,902

Pada tabel terlihat hasilnya bahwa uji validitas varibel Citra Merk, semuanya
memenuhi syarat yaitu r hitung semua butir pertanyaan lebih besar dari r tabel 0,31.
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Tabel.2
Uji Validitas Variabel Word of Mouth

Pada tabel uji validitas varibel Word of Mouth, semuanya memenuhi syarat yaitu
dimana r hitung semua butir pertanyaan yang diuji lebih besar dari r tabel 0,31
Tabel.3
Uji Validitas Variabel Keputusan Pembelian HP Samsung

Pada tabel uji validitas varibel Keputusan Pembelian ,semuanya memenuhi syarat
yaitu dimana r hitung semua butir pertanyaan yang diuji lebih besar dari r tabel 0,31
Uji Reliabilitas
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Digunakan untuk mengetahui konsistensi hasil pengukuran dari instrument yang Akan
digunakan, dalam penelitian ini dapat dilihat hasil dari perhitungan SPPS reliabilitas varibel
Citra Merk
Tabel.4
Uji Reliabilitas Data Kuesioner yang Efektif dengan Menggunakan Software SPSS
Versi 24
Cronbach's
Alpha
0,915

N of
Items
12

Pada tabel terlihat bahwa koefisien Cronbach Alpha adalah 0.915. Kriteria yang
digunakan adalah sesuai menurut Nunnally (dalam Ghozali, 2009:46) suatu konstruk atau
variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpoha > 0,60. Dengan
demikian dapat diambil kesimpulan bahwa insturment Citra Merk adalah reliabel.
Tabel.5
Uji Reliabilitas Data Kuesioner yang Efektif dengan Menggunakan Software SPSS
Versi 24
Cronbach's
Alpha
0,772

N of
Items
11

Pada tabel terlihat bahwa koefisien Cronbach Alpha adalah 0.722. Kriteria yang
digunakan adalah sesuai menurut Nunnally (dalam Ghozali, 2009:46) suatu konstruk atau
variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpoha > 0,60. Dengan
demikian dapat diambil kesimpulan bahwa insturment Word of Mouth adalah reliabel.
Sedangkan, hasil perhitungan Uji Reliabilitas dengan Program SPPS varibel Keputusan
Pembelian yang :
Tabel .6
Uji Reliabilitas Data Kuesioner
dengan Menggunakan Software SPSS Versi 24
Cronbach's
Alpha
0,942

N of
Items
12

Pada tabel terlihat bahwa koefisien Cronbach Alpha adalah 0.942. Kriteria yang
digunakan adalah sesuai menurut Nunnally (dalam Ghozali, 2009:46) suatu konstruk atau
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variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpoha > 0,60. Dengan
demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Keputusan Pembelian adalah reliabel

Analisis Koefisien Korelasi Ganda
Variabel X1 (Citra Merk) dan X2 (Word of Mouth) terhadap Variabel Y (Keputusan
Pembelian) dengan Menggunakan Software SPSS Versi 24
b

Model Summary

Model
1

R
Square

r
0.817

a

Adjusted R
Square

0.667

0.658

a. Predictors: (Constant), Y, X
b. Dependent Variable: Z

Karena diperoleh nilai r sebesar 0,817, maka menurut hasil perhitungan analisis
koefisien korelasi diatas dan berdasarkan tabel kreteria koefisiensi korelasi dapat
disimpulkan bahwa Citra Merk dan Word of Mouth mempunyai pengaruh yang positif
terhadap Keputusan Pembelian di STIE Pertiwi Karawang. Artinya karena korelasinya
positif maka dengan adanya kenaikan Citra Merk dan Word of Mouth akan menyebabkan
kenaikan tingkat Keputusan Pembelian HP Samsung di STIE Pertiwi Karawang ataupun
sebaliknya apabila terjadi penurunan Citra Merk dan Word of Mouth maka akan
menyebabkan penuruan tingkat Keputusan Pembelian HP Samsung pada STIE Pertiwi
Karawang
Koefesien Determinasi
Pengaruh Kontribusi Citra Merk dan Word of Mouth terhadap tingakt Keputusan
Pembelian dapat diliat dari koefesien determinasi (KD) Besarnya kontribusi tersebut
dinyatakan dalam bentuk presentase. Berikut ini adalah perhitungan
koefisien determinasinya:
Kd = r². 100%
Kd = (0,817)² . 100%
Kd = 0,667 . 100%
Kd = 66,7 %
Penulis menggunakan software SPSS versi 24 untuk mengetahui analisis koefisien
Determinasi mengenai besarnya kontribusi pengaruh variabel X1 (Citra Merk) dan X2
(Word of Mouth) terhadap variabel Y (Keputusan Pembelian) yang terdapat di STIE Pertiwi
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Karawang. Dibawah ini adalah hasil perhitungan analisis koefisien determinasi
menggunakan SPSS versi 24:

Tabel .7
Analisis Koefisien Determinasi
b

Model Summary

Model
1

R
Square

r
0.817

a

0.667

Adjusted
R
Square
.658

a. Predictors: (Constant), Y, X
b. Dependent Variable: Z

Dari perhitungan diatas diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 66,7%. hal ini
berarti Citra Merk dan Word of Mouth hanya mempunyai pengaruh sebesar 66,7% terhadap
Keputusan Pembelian HP Samsung. Sedangkan, sisanya yang sebesar 33,3% dipengaruhi
oleh varibel lainnya yang tidak diteliti.
Uji Signifikansi dan Linearitas (Uji F)
Dan yang terakhir, dengan menggunakan Metode Uji Signifikansi dan linearitas (Uji F)
penulis dapat mengetahui signifikansi dan linearitas pengaruh variabel X1 (Citra Merk) dan
X2 (Word of Mouth) terhadap variabel Y (Keputusan Pembelian), serta menguji apakah
hipotesis yang telah penulis ajukan akan diterima atau ditolak.
Dengan menggunakan software SPSS versi 24 dapat diketahui hasil uji signifikansi
dan linearitas (uji F) pengaruh variabel X1 (Citra Merk) dan X2 (Word of Mouth) terhadap
variabel Y (Keputusan Pembelian), serta menguji apakah hipotesis yang telah penulis
ajukan akan diterima atau ditolak.
Dibawah ini adalah hasil perhitungan uji signifikansi (uji F) menggunakan SPSS versi
24:
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Tabel .8
Uji Signifikansi (Uji F) dengan Menggunakan
Software SPSS
a

ANOVA

Model

Sum of
Squares

Mean
Square

F

Sig.

1

Regres
sion

3317.988

2

1658.994

80.07

.000

Residu
al

1658.443

80

20.731

Total

4976.431

82

Df

b

a. Dependent Variable: Z
b. Predictors: (Constant), Y, X

Dari perhitungan diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 80,07 dan nilai F tabel sebesar
2,000. Hal ini menunjukan bahwa nilai F hitung (80,07) > F tabel (2,000). artinya H1
diterima atau H0 ditolak, sehingga berdasarkan perhitungan uji signifikansi (Uji F) ini dapat
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Citra Merk dan Word of
Mouth terhadap tingkat Keputusan Pembelian HP Samsung pada STIE Pertiwi Karawang.
Dibawah ini adalah hasil perhitungan uji linearitas (uji F) menggunakan SPSS versi 24:
Tabel. 9
Uji Linearitas (Uji F) dengan Menggunakan Software SPSS Versi 24
Sum of
Squares

F

Sig.

4724.100

2.024

0.143

1500.901

47.585

0.000

3223.199

1.400

0.322

252.331
4976.431

Dari perhitungan diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 2,024 dan nilai F tabel sebesar
0,143. Hal ini menunjukan bahwa nilai F hitung (2,024) > F tabel (0,143). artinya H1
diterima atau H0 ditolak, sehingga berdasarkan perhitungan uji linearitas (Uji F) ini dapat
disimpulkan bahwa pengaruh antara Citra Merk dan Word of Mouth terhadap tingkat
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Keputusan Pembelian HP Samsung pada STIE Pertiwi Karawang berpola linear artinya
semakin baik Citra Merk dan Word of Mouth maka semakin kuat Keputusan Pembelian
nya.
Analisis Regresi Linear
Dengan menggunakan perhitungan software SPSS 24, maka hasil persamaan regresi
linier dapat diketahui sebagai berikut

Tabel. 10
Analisis Regresi Sederhana variabel X1 (Citra Merk) dan X2 (Word of Mouth)
terhadap varibel Y (Keputusan Pembelian)
dengan Software SPSS Versi 24
Unstandardize
d Coefficients

B

Std.
Error

(Cons
tant)

1.382

3.019

X

0.575

0.061

0.635

9

Y

0.393

0.075

0.355

5.243

Model
1

Standar
dized
Coeffici
ents

Beta

t
0.458

Berdasarkan perhitungan diatas ditemukan nilai a sebesar 1,382 dan nilai b sebesar
0,575 serta nilai c sebesar 0,393. Maka persamaan regresi linier yang digunakan untuk
memprediksi variabel Y yaitu Keputusan Pembelian melalui variabel X1 yaitu Citra Merk
adalah Y= 1,382+0,575X1+0,393X2
Variabel Keputusan Pembelian HP Samsung memiliki nilai a sebesar 1,382 artinya
apabila tidak ada kenaikan atau penurunan satu point variabel Citra Merk dan Word of
Mouth akan terdapat Keputusan Pembelian HP Samsung sebesar 1,382. Kemudian variabel
kerja Citra Merk memiliki nilai b yang positif yaitu sebesar 0,575 itu artinya bahwa Citra
Merk mempunyai pengaruh yang positif atau berbanding lurus terhadap Keputusan
Pembelian HP Samsung STIE Pertiwi Karawang. Hal ini mengandung artian bahwa,
kenaikan satu point pada variabel Citra Merk maka variabel Keputusan Pembelian HP
Samsung juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,575 poin dan apabila terjadi penurunan
satu poin pada Citra Merk dan Word of Mouth maka akan menurunkan Keputusan
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Pembelian karyaawan sebesar 0,575 poin pula di STIE Pertiwi Karawang. Kemudian
variabel kerja Word of Mouth memiliki nilai c yang positif yaitu sebesar 0,393 itu artinya
bahwa Word of Mouth mempunyai pengaruh yang positif atau berbanding lurus terhadap
Keputusan Pembelian HP Samsung STIE Pertiwi Karawang. Hal ini mengandung artian
bahwa, kenaikan satu point pada variabel Word of Mouth maka variabel Keputusan
Pembelian HP Samsung juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,393 poin dan apabila
terjadi penurunan satu poin pada Word of Mouth maka akan menurunkan Keputusan
Pembelian sebesar 0,393 poin pula di STIE Pertiwi Karawang.

V. Simpulan dan Saran
Simpulan
1. Fakta dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Citra Merk dan Word of Mouth
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian HP Samsung
di STIE Pertiwi Karawang
2. Bahwa Citra Merk dan Word of Mouth memiliki kontribusi pengaruh sebesar 66,7%
terhadap tingkat Keputusan Pembelian HP Samsung di STIE Pertiwi Karawang,
sedangkan kontribusi 33,3% dipengaruhi varibel lainnya
Saran
1. Dari hasil penelitian diatas diketahui bahwa tingkat Keputusan Pembelian dipengaruhi
oleh Citra Merk dan Word of Mouth, oleh sebab itu perlu diupayakan peningkatan
Keputusan Pembelian HP Samsung di STIE Pertiwi Karawang melalui peningkatan
Citra Merk dan Word of Mouth
2. Untuk peneliti mendatang. Agar penelitian lebih mendalam dan lebih sempurna maka
diperlukan varibel bebas lainnya agar bisa terlihat varibel bebas mana yang memiliki
kontribusi pengaruh yang cukup besar dalam meningkatkan Keputusan Pembelian HP
Samsung pada STIE Pertiwi Karawang.
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This research is to find how the management model of the mosque is able to develop
community based economics in Al Mujahidien Mosque, Bekasi Timur Regency. This
management model is aimed at engaging all potentials within the neighborhood bridged by
the mosque management. The business to business model is naturally done among people
living in the complex with the different needs and expertises. At the initial development, the
model has helped people with different background and needs support each other through
the mosque. After ahving any transaction, the parties doing the business has to contribute
10% of the profit for the development of the mosque.
The research uses the qualitative research model. The data collection was carried
out through observations, interviews and documentations. The findings have shown that
79% of 70 mosque worshipers think that the program is good, but there are only 26% have
developed business among the mosque worshipers while the other 74% are still waiting and
while 83% think that they can contribute better to the mpsque development while doing the
business.
Finally, the research has found that strengthening economics development can also
be done through social and community engagement. It has also proved that social
engagement can create better relationship among neighbors. The helping hands from
neighbors to those with expertise or those with economics difficulties are not only helping
economically but also creating better undertsanding and avoiding conflicts among them.
The economics development of each neighbors shall finally also create dynamic
relationship and life.

Key Words : community, sharing economy, management, social engagement, mosque

I.

Introduction
The global changes influence all sectors of the life of every nation including
Indonesia. The changes themselves can provide any impacts which can be
positive or negatives. The positive thing is that the changes can force nations to
work harder and smarter to win the global competition while the negative things
is that the changes can put nations into the unsolved poverty of their people.
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As an individual, the changes can make the people to work harder to achieve
his/her goals, and the bad thing is the tight competition because of the changes
can also provide people to be more selfish and stressful. The answer to reduce
the problem is by creating sharing economics in which people within a
community shares all potentials and capital to develop and support each other.
One community that has a role in developing sharing aconomics is mosque
where people gather at the same time and discuss a lot of things after the
worships. By developing sharing economy the people engagement of the social
problems can be easily detected and solved.
This research is aiming at finding how a Al Mujahiddien mosque management
in Bekasi Timur Regency Complex tries to engage people to live harmoniously
by creating economics based community or most popularly called sharing
economy. The researchers are interested in doing the reseach on this topics as
currently Indonesia faces a great problems of relationships among society
especially caused by the heating of political rivalry as what happened in Jakarta
Governor Election. This local noise is also cuased to many regions surrounding
such as Bekasi where the research is done.
II.

Literature Review
a. Thoughts Economy
The thoughts economy or T economy is first and foremost an economy
system in which competitive power is based on thinking ; the ability to
produce as many powerful concepts as possible. While the traditional means
of production according to economic theory are labor, capital, raw materials
and sometimes technology, the T-economy introduces a new resource into
the equation. This new production factors come in the form of information,
patents, ideas and other products created and exploited by the power of
human thoughts.1
The Thought economy in the future can hold the great influence in the
development of society. The ideas among community members can become
the greatest capital in increasing the economics level of the society. In the
future, the nations which has a power in the thought will win the

1

Mats Lindgren, 21st Century Management, Making people dance in the Thought Economy, Palgrave
Macmillan, 2012, p.61
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competeition. Thaought economy or knowledger economy is mostly based
on the level of education the people are within a nation. The nation which
has higher and better education background can aparantly influence other
nations with lower education background. The knowledge economy fouces
on how the people gain knowledege for the sake of the development of a
nation.
b. Sharing economy
The sharing economy is a socieo-economy ecosystem built around the
sharing of human, physical and intellectual resources. It includes the shared
creation, production, distribution, trade and consumption of goods and
services by different people and organization.2. It can be concluded that
sharing economy is about partnership in creating the economics
development within a society. The management of Al.Mujahiddien Mosque
is trying to melt among intellectual resources of the worshippers to support
each member who has difficulties or who have skills, knowledge needed by
other organization.
In other part, Alex Stephany (2015) also states that the sharing economy is
the value in taking underutilized assests and making them accesible online to
a community, leading to a reduced need for ownership of those assets.
Sharing economy platforms create reciprocal economic value. Usually they
are revenue generating e-commerce site, or have the potential to be revenuegenerating.

2

Alex Stephany, The Business of Sharing, Making it in the New Sharing Economy, Palgrave Macmillan, 2015,
p.9
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Figure 1 : The Sharing Economy, Increasing Asset Utilization ( Alex Stephany,
2015 )
c. Social engagement
Prohaska, Anderson and Binstock (2012) noted that :”the term social
engagement is commonly used to refer to one's participation in the activities
of a social group.”3 It can be concluded that social engagement is when
people within community particiate in every activities held within the area.
The participation of the worshippers of the Al Mujahiddien Mosque in
developing the economics shall have great impact in the development of the
social engagement. The relationship among neighbors shall be built by the
rise of economic condition of each member of the worshippers.
The term has been defined by Avison, McLeod and Pescosolido (2007) as
"the extent to which an individual participates in a broad range of social
roles and relationships."4 and by Zhang, Jiang, and Carroll as "the
commitment of a member to stay in the group and interact with other

3

Thomas R. Prohaska; Lynda A. Anderson; Robert H. Binstock (5 April 2012). Public Health for an Aging Society. JHU Press. pp. 249–252.
ISBN 978-1-4214-0535-3. Retrieved 16 September 2012.
4
William R. Avison; Jane D. McLeod; Bernice A. Pescosolido (8 January 2007). Mental Health, Social Mirror. Springer. p. 333. ISBN 978-0387-36319-6. Retrieved 16 September 2012.
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members"5. It means that the individual participates actively in every
activity held in the hosuing complex.
Prohaska, Anderson and Binstock (2012) noted that the term has not always
been used consistently in literature, and can be sometimes confused with
several other similar (but distinct) concepts from social sciences. Social
engagement is different from the concept of a social network, as social
network focuses on a group, rather than the activity. They similarly note the
difference between social engagement and social capital, the latter defined
as "resources available to individuals and groups through their social
connections to communities". Civic engagement is also different, as it refers
to political activity, membership and volunteering in civil society
organizations.
Social engagement is related to participation in collective activities, which
reinforces social capital and social norms. Key elements of social
engagement include activity (doing something), interaction (at least two
people need to be involved in this activity), social exchange (the activity
involves giving or receiving something from others), and lack of compulsion
(there is no outside force forcing an individual to engage in the activity). For
the most part, social engagement excludes activities for which one is getting
paid, or family obligations.
III.

Methodology
This research uses qualitative research model. Qualitative research can be
described as “Qualitative research is the collection, analysis and interpretation
of comprehensive narrative and visual data to gain insights into a particular
phenomeon of interest”6. It is described that qualitative research includes the
process of collecting, analysing and interpreting visual data dan narative to
further analyze one phenomenon.
Qualitative research charateristics as Cresswell explained are “(a) natural
setting, (b) uses multiple methods that are interactive and humanistic, (c)
thighly figured, (d) fundamental interpretative (e) views fenomena holistically,

5

Zhang, S., Jiang, H., & Carroll, J. M. (2011). Integrating online and offline community through Facebook. 2011 International Conference
on Collaboration Technologies and Systems
6
LR. Gray, Geoffrey E. Mills and Peter Asian, Eduacational Research: Competencies for Analysis and Applications (Boston : Pearson,
2012), p.7
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(f) inquiry holistic, (g) multifaceted, literative dan simultaneos, (h) design
flexibility.7”
Cresswell also states that qualitative research is always based on the condition
in which the research object and the method used are always interactive and
human based. This model also has basic interpretation and always see the
phenomenon comprehensively and holisticely. The research method also put the
researcher as an important reserach instrument to use the phenomenon occured
at the research object.
While Yin states that qualitative research is
1) studying the meaning of people’s lives under real-world condition, 2)
representing the views and perspectives of the people in a study, 3) covering
the contextual conditions within which people live, 4) contributing insights
into existing or emerging concepts that may help to explain human social
behavior, and 5) striving to use multiple sources of evidence rather than
relying on a single source alone.8
In the qualitative research, the researchers sees that the humans’ life is
exactly what they are doing now. The researcher sees the real attitude from
people in expressing and responding the events they are experiencing. The
complexity of the environments and participants need to have deep interview
and observation or even inspection to documents and phisycal evidents. The
conclusions of the research is mostly based on the data triangulation from
different sources. Other opinion comes from Yvone Darlinton dan Dorothy
Scott dalam Qualitative Reserach in Practice; Stories from the Field. They
said that research essentially about seeing the world in fresh ways, about
searching again or re-searching the same territory and seeing it in different
light. In qualitative research we are particularly intereseted in how others
see and experience the world. And this requires us to very aware of the lens
which we bring to the task. Perhaps it is a perceptual impossibility to look at
one own lens at the same time as one is looking through it.9

7

8
9

John W Cresswell , Research Design Qualitative , Quantitative and Mixed Methods Approach . Second Edition (California : Sage
Publication Inc, 2003) p.181-183
Robert K. Yin, Qualitative Reserach from Start to Finish, The Giulfold Press, New York, 2011h.7-8
Yvone Darlington and Dorothy Scott, Qualitative Reserach in Practice; Stories from the Field, Allen and Unwin Publishing, Australia,
2002, p. 20
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In their view they see that qualitative research is a research that brings the
researcher to see with different angle and feel alone what happens in that
society. One condition will not always be the same in the qualitative research
due to its subjectivity. That’s why the researcher should see and be carefull
in seeing the problems.

In this reserach, the researcher gets involved in the process of managing and
involving people in teh proccess of economic development. Cresswell also
states that there are 6 main characterictics in every step of research processes.
They are :
1) exploring a problem and developing a detailed understanding of a
centralphenomenon; 2) having the literarature review play a minor role
but justify the problem;3) stating the purpose and research questions in a
general and broad way so as to the participants’ experience; 4)
collecting data based on words from small number of individuals so that
the participants’ views are obtained ; 5) analyzing the data for
description and themes using text analysis and interpreting the larger
meaning of findings ; 6) writing the report using flexible, emerging
structures and evaluative criteria, and including the researchers’s
subjective reflexivity and bias.10
In his view, Cresswell sees that qualitative research is appropriate to answer
problems where we don’t know the variables and need exploration. Literary
reviews might provide very limited information about the phenomenon and
we have to explore through reserach participants.
Data collection was conducted by interview, observation and
documentation study. In qualitative research the researcher is the
instrument itself. This model of the research can provide accurate data
and information as the reseracher is becoming a part of the reserach
participant who can see, feel, and analyise the source days by days.
Source of data from the key informants that are: the head of mosque, the
whorshipers of Al. Mujahidien Mosque, and the society in Bekasi Timur
Regency Housing Complex. Data analysis was conducted qualitatively
10

John W. Creswell, Educational Reserach, Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research, 5th edition,
Pearson Education, 2012, p.16
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taken from 70 worshippers of Al Mujahidien Mosque with reference to
Miles and Huberman which includes data reduction, data presentation,
and conclusion / verification. Validity of data by triangulation of sources
and techniques.
IV.

Findings
Data findings
No
1.
2.
3.
4.
5.

Description
Number of people living in the Morganite Cluster
where the mosque is located
Number of moslems in the Morganite Cluster
Number of reguler worshippers at the mosque
Number of worshippers exchanging profession and
business
Number of worshippers doing business with other
worshippers

Total Percentage
250
100%
210
70
30

84%
33%
43%

8

26%

The findings have shown that there are around 210 moslem families living
in the Morganite Cluster where the Al. Mujahiddien mosque is located or
around 84% from the population. From those number, 70 people or 33% are
reguler worshippers practicing the prayer at the mosque. The number of the
worshippers are only man, not included the women or house wife. From those
numbers of regular worshippers, 30 people have exchanged their profession and
business to be shared. And 8 of them have been doing any business with other
members of the worshippers. The business includes personal needs such as
building material of house renovation, gates, etc and office needs such as
training and workshops for his/her employees at the office. The one having a
business or a project from other members shall then donate his profit for the
development of the mosque.
The findings also proves that mosque, wherever it is, if managed
professionlally can provide direct impact to the development of the economy
within the society. It means that the mosque can provide solution for those
loosing their jobs.
The other result concludes that the hgher number of the worshipers
practicing the prayer at the mosque. It’s all because beside practicing the prayer
they also exchange information for business or cooperation after the the prayer.
It finally creates mutual understanding the relationship among residents of the
complex. With this close relationship, the members of the mosque know and
share their needs, problems and opportunities within the group. The members
also uses this model of the management in building awareness to each other.
30

V.

Conclusions
Finally, the research has found that strengthening economics development can
also be done through social and community engagement. It has also proved that
social engagement can create better relationship among neighbors. The helping
hands from neighbors to those with expertise or those with economics
difficulties are not only helping economically but also creating better
understanding and avoiding conflicts among them. The economics development
of each neighbors shall finally also create dynamic relationship and life.
This research can also become a better understanding in making model how this
country creates better social engagement and social relationship. So that the
unreasonable conflict can be avoided and the prosperious country can be
achieved together by using the strong foundation among society. That is social
engagement and sharing economy.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the effect of job satisfaction and
motivation on employee performance of the CRM Division at PT Kalbe Nutritional's
numbering 240 people which the sample were determined by the formula Slovin amounted
to 150. The sampling technique used random sampling selected proportionately based
based on level of education. This study uses primary data collected by using questionnaires
that have been tested for validity and reliability. The data collected has been through a
number of classic assumption test that can be used for the purposes of the analysis. Results
of hypothesis testing using multiple linear regression analysis used Test F and Test t show
that Job satisfaction and motivation either alone or simultaneously have significant effected
on employees performance. The most influence dimensions on employee performance are
job promotion (job satisfaction) and achievement motivation (motivation).
Keywords: Job Satisfaction, Motivation,and Employee Performance
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari kepuasan dan motivasi
terhadap kinerja karyawan pada Divisi CRM pada PT Kalbe Nutritional’s yang berjumlah
240 orang dengan jumlah sampel 150 orang ditentukan berdasarkan rumus Slovin. Teknik
pengambilan sampel secara random sampling dipilih secara proporsional berdasarkan
stratafikasi pendidikan. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan
teknik penyebaran kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Data yang
dikumpulkan telah melalui sejumlah pengujian asumsi klasik sehingga dapat digunakan
untuk tujuan analisis. Hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier
berganda berdasarkan Uji F dan Uji t menunjukkan kepuasan dan motivasi baik sendirisendiri maupun secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.
Dimensi yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan adalah promosi jabatan
(kepuasan) dan motif berprestasi (motivasi).
Kata kunci : Kepuasan, Motivasi Kerja, Kinerja Pegawai
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Pendahuluan
Industri Nutrisi di Indonesia, kendati memiliki potensi pasar yang besar kondisinya
dinilai masih mengkhawatirkan, lemahnya penegakan regulasi dan maraknya pemalsuan
makann nutrisi masih menjadi kendala pertumbuhan pasar nutrisi nasional. Masalah ini
akan semakin pelik mengingat kondisi sumberdaya manusia yang bergerak di bidang nutrisi
masih belum memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas pasar makanan nutrisi
nasional.
Berkaitan dengan persoalan sumberdaya manusia pengusaha/produsen Indonesia
dituntut terus menerus dapat meningkatkan kemampuan dalam menjalankan bisnis secara
profesional guna dapat memenangkan kompetisi dari produk yang berasal dari negara luar
maupun memanfaatkan peluang pasar domestik.
Kalbe Nutritional’s divisi CRM adalah merupakan perusahaan yang memberikan
edukasi masalah kesehatan, nutrisi, dan gizi yang terkandung dalam product Kalbe
Nutritional’s, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Target yang diharapkan
perusahaan adalah dapat bersaing baik bagi pasar domestik maupun pasar globlal.
Kinerja karyawan dinilai berdasarkan pencapaian target jumlah ketersambungan dalam
menyampaikan seputar informasi tentang produk dan manfaatnya.
Berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja dari tahun 2010 sampai dengan 2013,
menunjukan bahwa tidak adanya peningkatan untuk kinerja karyawan Kalbe Nutritional’s,
berikut ini presentasi pencapaian KPI karyawan dari tahun 2010 sampai dengan 2013.
Tabel 1.1
Data Presentasi Pencapaian
Periode
2010
2011
2012
2013

Contacted
98
109
99
102

Attendance
94
95
94
96

CR Score
80
81
89
80

PK
76
74
75
80

Sumber : PT. Kalbe Nutritional’s
Dalam tabel tersebut terdapat target pencapaian CSR terdiri dari target pertama,
target contacted adalah target ketersambungan telp dengan konsumen, dimana target
dengan actualnya masih belum maksimal, karena target yang diharapkan perusahaan adalah
120%, karena target contacted ini merupakan target yang sangat mempengaruhi KPI
dibandingkan dengan target-target yang lain.
Target yang kedua di dalam tabel tersebut adalah target attendance, yaitu kehadiran
CSR, dimana ditabel diatas kehadiran CSR masih belum mencapai 100%, ini berarti masih
saja ada CSR yang tidak masuk kerja yang bisa saja dikarenakan sakit atau alasan apapun,
karena tentu dengan ketidak hadiran CSR akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian
target.
Target yang ketiga adalah target CR Score (Comunication Score), yaitu target
komunikasi yang penilaiannya meliputi cara CSR berkomunikasi dengan konsumen apakah
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sudah sesuai alur atau SOP yang ditetapkan, cara CSR menghandle saat konsumen ada
case, kalimat yang digunakan apakah CSR menggunakan kalimat yang baik atau kaliamat
jargon, dan setiap CSR berbicara dengan konsumen akan di rekam atau ada vioce
recordingnya. Nilai CS Score inipun masih sangat belum maksimal, karena angka minimal
yang dinilai baik adalah 80.
Target keempat adalah target pengetahuan Product Knowledge, dimana setiap satu
kali dalam satu minggu semua CSR akan melakukan tes Produck Knowledge, untuk
mengetahui seberapa jauh CSR memahami tentang produck, cara menghandle case
konsumen, dan informasi tentang seputar program atau yang lainnya.
Untuk membandingkan beban kerja Karyawan PT kalbe Nutritional’s dengan
perusahaan sejenis yaitu PT Fonterra Brand Indonesia, berikut datanya:
Tabel 1.2
Data Key Perfomance Index Company
PERUSAHAAN

contacted

55
Kalbe Nutritional's
100
Fonterra Brand Indonesia
Sumber : PT. Kalbe Nutritional’s

attendance
15
-

CR
Score
25
-

PK
5
-

Dari data di atas perusahaan yang sejenis yaitu PT fonterra Brand Indonesia, yang
sama-sama Perusahaan Nutrisi yang bergerak di bidang Call Center, hanya ada satu beban
kerja yaitu produktivitas atau contacted saja, sementara di PT Kalbe Nutritional’s karyawan
tidak hanya di bebankan produktivitas atau contacted, namun juga di bebankan dari segi
kualitas yaitu kehadiran atau attendance, CR Score atau penilaian komunikasi, dan PK
penilaian tes Product Knowledge.
Dalam rangka menunjang kinerja karyawannya PT Kalbe Nutritional’s berusaha
menjaga motivasi karyawan melalui Divisi Sumber Daya Manusia (HRD) diantaranya
dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi karir untuk jenjang yang lebih
tinggi dan program reward untuk karyawan berprestasi. Menurut pengamatan penulis dalam
beberapa hal tertentu masih ditemukan kondisi yang kontradiktif yang berpotensi
menurunkan bahkan mematikan motivasi, misalnya adanya pembedaan usia pensiun dini
serta penempatan karyawan yang hanya pada posisi bagian yang sama dalam waktu yang
relatif lama.
E.K. Strong dalam Jurnal Psikologi Terapan: Teori Penjualan di tahun 1925 Teknik
ini dirumuskan dengan istilah “AIDDAS” yaitu Attention (perhatian), Interest (minat),
Desire (hasrat), Decision (keputusan), Action (aksi atau tindakan), dan Satisfaction
(kepuasan). Penggunaannya, pertama kali pemimpin harus memberikan perhatian kepada
pegawai tentang pentingnya tujuan dari suatu pekerjaan agar timbul minat pegawai
terhadap pelaksanaan kerja, jika telah timbul minatnya, maka hasratnya akan menjadi kuat
untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan kerja dalam mencapai tujuan yang
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diharapkan oleh pemimpin. Dengan demikian, pegawai akan bekerja dengan motivasi
tinggi dan merasa puas terhadap hasil kerjanya.
Pemberian dorongan sebagai salah satu bentuk motivasi, penting dilakukan untuk
meningkatkan gairah kerja karyawan sehingga dapat mencapai hasil yang dikehendaki oleh
manajemen. Hubungan motivasi, gairah dan hasil optimal mempunyai bentuk linear dalam
arti dengan pemberian motivasi kerja yang baik, maka gairah kerja karyawan akan
meningkat dan hasil kerja akan optimal sesuai dengan standar kinerja yangditetapkan.
Gairah kerja sebagai salah satu bentuk motivasi dapat dilihat antara lain dari tingkat
kehadiran karyawan, berdasarkan Tabel 1.1 terlihat rata-rata kehadiran karyawan tidak
pernah mencapai 100% selama periode 2010 sampai dengan 2013.
Masalah motivasi pada perusahaan haruslah dijadikan sebagai perhatian yang serius
dalam Manajemen Sumber Daya Manusianya. Perusahaan-perusahaan modern dewasa ini
haruslah menjadikan karyawan sebagai aset, bukan lagi hanya sebagai alat produksi semata.
Untuk itu perusahaan perlu menciptakan suatu kondisi yang kondusif yang dapat membuat
karyawan merasa nyaman, terpenuhi kebutuhannya, sehingga diharapkan motivasi mereka
jugatetap terjaga untuk bersama sama mencapai visi dan misi perusahaan. Kondisi-kondisi
kondusif itu bisa bermacam-macam, tergantung pada karakteristik perusahaan itu masing
masing. Tapi secara umum diantaranya dapat berupa fasilitas yang disediakan, tingkat
kesejahteraan yang memadai, jenjang karir yang jelas, peluang aktualisasi diri, kenyamanan
dan keamanan dalam bekerja, jaminan hari tua dan lain lain. Hasil penelitian Joko Utomo
(2011) dan Irawan Ciptodihardjo (2010) mengkonfirmasikan adanya pengaruh motivasi
terhadap kinerja pegawai sehingga patut diduga motivasi merupakan variabel independen
yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan sebagai variabel dependennya.
Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan hal yang bersifat individual, setiap
individual memiliki tingkat kepuasan kerja yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan dan
sistem nilai yang dianutnya. Semakin banyak aspek dalam pekerjaannya yang sesuai
dengan keinginan dan sistem nilai yang dianut individu,semakin tinggi tingkat kepuasan
yang didapat. Demikian pula sebaliknya, semakin banyak aspek dalam pekerjaannya yang
tidak sesuai dengan keinginan dan sistem nilai yang dianut individu, semakin rendah
tingkat kepuasan yangdidapat. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang
menyenangkan dengan bagaimana para pekerja memandang pekerjaan mereka. Kepuasan
kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya yang dapat terlihat
darisikap karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu di lingkungan pekerjaannya.
Oleh karenanya perlu diteliti apakah karyawan merasa puas dengan kondisi gedung
kantor yang sudah tua, penempatan karyawan pada bagian atau bidang kerja yang sama
untuk rentang waktu yang cukup lama, akankah berpengaruh pada kepuasan dan motivasi
dari karyawan tersebut dalam bekerja, karena karyawan rentan sekali untuk mengalami
kejenuhan akibat pekerjaan monoton yang dijalani. Sampai saat ini masih ada karyawan
yang bekerja pada posisi yang sama lebih dari sepuluh tahun, mereka telah menjadi
karyawan, tanpa pernah dimutasi. Kalaupun ada pelaksanaan mutasi, yang dimutasi hanya
tempat bekerja saja tanpa dibarengi mutasi jenis pekerjaannya.
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Karyawan melaksanakan pekerjaannya dengan baik karena merasa senang dengan
pekerjaannya, hubungan kerjasama antar sesama karyawan yang erat dalam organisasi.
Seseorang cenderung bekerja dengan penuh semangat apabila kepuasan dapat diperolehnya
dari pekerjaannya dan kepuasan kerja karyawan merupakan kunci pendorong moral,
kedisiplinan, dan prestasi kerja karyawan dalam mendukung terwujudnya tujuan
perusahaan.
Kepuasan kerja mempunyai arti penting untuk aktualisasi diri karyawan sebagaiman
dinyatakan dalam Teori Hierarkis Kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow. Karyawan
yang tidak mendapatkan kepuasan kerja tidak akan mencapai kematangan psikologis.
Karyawan yang mendapatkan kepuasan kerja yang baik biasanya mempunyai catatan
kehadiran, perputaran dan prestasikerja yang baik dibandingkan dengan karyawan yang
tidak mendapatkan kepuasan kerja. Kepuasan kerja memiliki arti yang sangat penting untuk
memberikan situasi yang kondusif dilingkungan perusahaan. Hasil penelitian Ayu Desi
Indrawati (2013) dan A. Soegihartono (2012) mengkonfirmasikan adanya pengaruh
kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai sehingga patut diduga kepuasan kerja merupakan
variabel independen yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan sebagai variabel
dependennya.
Dari uraian tersebut diatas, patut diduga bahwa motivasi dan kepuasan kerja baik
secara parsial maupun simultan akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan, maka penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Kepuasan Dan Motivasi Kerja
Terhadap Kinerja Karyawan Divisi CRM Di Jakarta (Studi Kasus pada PT Kalbe
Nutritional’s)”
Adapun maksud dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
menganalisis sebagai berikut:
1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja
karyawan di Divisi CRM pada PT Kalbe Nutritional’s.
2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja
karyawan di Divisi CRM pada PT Kalbe Nutritional’s
3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepuasan dan motivasi kerja secara
simultan terhadap kinerja karyawan di Divisi CRM pada PT Kalbe Nutritional’s.
Kajian Teori
1. Landasan Teori
a. Kepuasan Kerja
Sunyoto (2012:210), kepuasan kerja (job satisfaction) adalah keadaan emosional
yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dimana para karyawan memandang
pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap
pekerjaannya. Ini tampak dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala
sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. Sutrisno (2013:75) menyatakan kepuasan
37

kerja merupakan perasaan senang atau senang pekerja dalam memandang dan menjalankan
pekerjaannya. Apabila seseorang senang terhadap pekerjaannya, maka orang tersebut puas
terhadap pekerjaannya. Masih menurut Sutrisno (2013:76) kepuasan kerja sebagai perasaan
seseorang terhadap pekerjaannya.
Sunyoto (2012:211), menyatakan bahwa teori-teori tentang kepuasan kerja dapat
dikelompokkan menjadi tiga macam teori, yaitu :
1) Discrepancy Theory (teori perbedaan). Teori ini pertama kali dipelopori oleh Porter
yang menyatakan bahwa kepuasan kerja seseorang dapat dilihat dengan menghitung
selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan (difference
between how much of something there should be and how much there is now). Artinya
orang akan merasa puas apabila tidak ada perbedaan dengan persepsinya atas kenyataan
karena batas minimum telah tercapai.
2) Equity Theory (Teori keadilan). Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Adam.
Prinsip teori ini adalah orang akan merasa puas atau tidak puas tergantung apakah ia
merasakan adanya keadilan (equity) atau tidak atas situasi, diperoleh dengan cara
memperbandingkan dirinya dengan orang lain yang sekelas, sekantor maupun di tempat
lain.
3) Two Factor Theory (Teori Dua Faktor) dari Herzberg. Teori ini menyatakan ada dua
faktor yang dapat memberikan kepuasan dalam bekerja. Kedua faktor tersebut adalah,
a) Faktor sesuatu yang dapat memotivasi (motivation). Faktor ini antara lain adalah
faktor prestasi, faktor pengakuan atau penghargaan, faktor tanggung jawab, faktor
memperoleh kemajuan dan perkembangan dalam bekerja khususnya promosi, dan
faktor pekerjaan itu sendiri.
b) Kebutuhan kesehatan lingkungan kerja (hygiene factors).
Faktor ini dapat berbentuk upah/gaji, hubungan antar pekerja, kondisi kerja,
kebijaksanaan perusahaan, dan proses administrasi dalam perusahaan.

b. Motivasi Kerja
Kata motivasi berasal dari Bahasa Latin yaitu movere yang berarti dorongan atau
daya penggerak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia motivasi adalah: dorongan yang
timbul pada diri seseorang sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan
tujuan tertentu atau usaha-usaha yang dapa tmenyebabkan seseorang atau sekelompok
orang tertentu bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang
dikehendakinya atau mendapat kepuasan atas perbuatannya.
Notoatmodjo (2009:115) “Motivasi pada dasarnya merupakan interaksi seseorang
dengan situasi tertentu yang dihadapinya”. Mangkunegara (2011:93) menyatakan : “motif
merupakan suatu dorongan kebutuhan dalam diri pegawai yang perlu dipenhi pegawai
tersebut dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, sedangkan motivasi adalah
kondisi yang menggerakkan pegawai agar mampu mencapai tujuan dan motifnya”.
Hasibuan (2011:219) “Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang
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menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif,
dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan”
Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu kumpulan proses
psikologis yang memiliki kekuatan di dalam diri seseorang yang menyebabkan pergerakan,
arahan, usaha dan kegigihan dalam menghadapi rintangan untuk mencapai suatu tujuan.
Unsur-unsur dalam motivasi menurut Sardiman (2007:41), motivasi mengandung tiga
unsur penting, yaitu :
1) Motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu manusia.
Perkembangan motivasi akan membawa beberapa perubahan energi di dalam sistem
neurophysiological yang ada pada organisme manusia. Karena menyangkut perubahan
energi manusia, penampakannya akan menyangkut kegiatan fisik manusia.
2) Motivasi ditandai dengan munculnya, rasa “feeling”, afeksi seseorang. Dalam hal ini
motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, afeksi dan emosi yang dapat
menentukan perubahan tingkah laku manusia.
3) Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal ini sebenarnya
merupakan respons dari suatu aksi, yakni tujuan. Motivasi memang muncul dari dalam
dari diri manusia, tetapi kemunculannya karena terangsang / terdorong oleh adanya
unsur lain, dalam hal ini adalah tujuan. Tujuan ini akan menyangkut soal kebutuhan
yang akan dicapai oleh orang tersebut.
c. Kinerja Karyawan
Kinerja dalam sebuah organisasi merupakan salah satu unsur yang tidak dapat
dipisahkan dalam suatu lembaga organisasi, baik itu lembaga pemerintahan maupun
lembaga swasta. Kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance yang
merupakan prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang.
Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama
periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan,
seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih
dahulu dan telah disepakati bersama.
Suwatno dan Priansa (2011:196) “Kinerja merupakan performance atau unjuk kerja.
Kinerja dapat pula diartikan sebagai prestasi kerja atau pelaksanaan kerja atau hasil unjuk
kerja”. Fahmi (2012:226) ”Kinerja dalah hasil yang diperoleh olah suatu organisasi baik
organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama
periode waktu” Mangkunegara (2011:67) ”Istilah kinerja berasal dari kata job perfomance
atau actual perfomance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh
seseorang)”.
Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja seseorang pada dasarnya terdiri dari individual variabel, situational
variabel, motivasi kemampuan, (ability) dan perilaku. Secara umum dapat dikatakan bahwa
kinerja (performance) merupakan wujud atau keberhasilan pekerjaan seseorang atau
organisasi dalam mencapai tujuannya. Hasil atau kinerja suatu organisasi dapat dicapai
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dengan baik antara lain atas pengaruh dari pembagian tugas, wewenang, dan tanggung
jawab yang jelas dari para peserta yang berkecimpung di dalam organisasi tersebut.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapain kinerja adalah faktor kemampuan
(ability) dan faktor motivasi (motivation). Hal ini sesuai dengan yang dikutip oleh
Mangkunegara (2007:67-68) sebagai berikut :
1) Faktor Kemampuan. Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari
kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya, pegawai
yang memiliki IQ dirata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk
jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-sehari, maka ia akan
mudah mencapai kinerja yang diharapkan.
2) Faktor Motivasi. Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam
menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang mengerakkan
diri pegawai yang terarah untuk mencapai organisasi (tujuan kerja).
3) Sikap mental. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri pegawai
untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. Sikap mental seorang pegawai
harus sikap mental yang siap secara psikofisik (siap secara mental, fisik, tujuan, dan
situasi).
2. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
a. Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan
Sutrisno (2013:75) menyatakan kepuasan kerja merupakan perasaan senang atau
senang pekerja dalam memandang dan menjalankan pekerjaannya. Apabila seseorang
senang terhadap pekerjaannya, maka orang tersebut puas terhadap pekerjaannya. Kepuasan
kerja mempunyai peran untuk mencapai produktivitas dan kualitas standar yang lebih baik,
menghindari terjadinya kemungkinan membangun kekuatan kerja yang lebih stabil, serta
penggunaan sumber daya manusia yang lebih efisien.Karyawan yang merasa puas akan
lebih mungkin terlibat dalam organisasi yang dapat meningkatkan produktivitas, sedangkan
karyawan yang tidak merasa puas maka akan mempengaruhi berjalannya organisasi dalam
pencapaian tujuan. Fahmi (2012:226) ”Kinerja dalah hasil yang diperoleh olah suatu
organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang
dihasilkan selama periode waktu”. Masih menurutSutrisno (2013:76) meskipun kepuasan
kerja itu menarik dan penting, hal yang paling mendasar adalah pengaruh kepuasan kerja
terhadap organisasi yang akan mempengaruhi kinerja karyawan.
Hasil penelitian dari Indrawati (2013), Pushpakumari (2008), Florence (2013)
menunjukkan pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Dalam penelitiannya,
kepuasan kerja merupakan variabel independen yang berpengaruh signifikan dan positif
terhadap kinerja karyawan.

40

b. Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan
Mangkunegara (2011:93) menyatakan : “motif merupakan suatu dorongan
kebutuhan dalam diri pegawai yang perlu dipenhi pegawai tersebut dapat menyesuaikan
diri terhadap lingkungannya, sedangkan motivasi adalah kondisi yang menggerakkan
pegawai agar mampu mencapai tujuan dan motifnya”. Prawirosentono (2009:2)
memberikan pernyataan bahwa, “Performance atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat
dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan
wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan
organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan norma
maupun etika”.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang pada dasarnya terdiri dari
individual variabel, situational variabel, motivasi kemampuan, (ability) dan perilaku.
Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja (performance) merupakan wujud atau
keberhasilan pekerjaan seseorang atau organisasi dalam mencapai tujuannya. Hasil atau
kinerja suatu organisasi dapat dicapai dengan baik antara lain atas pengaruh dari pembagian
tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas dari para peserta yang berkecimpung di
dalam organisasi tersebut. Hubungan antara motivasi dan kinerja adalah positif karena
karyawan yang memiliki motivasi yang tinggi akan menghasilkan kinerja yang tinggi pula.
Hal ini berarti, semakin tinggi motivasi maka semakin tinggi pula kinerja karyawan.
Dimana kesuksesan suatu bisnis tidak terlepas dari besarnya motivasi yang muncul dalam
pribadi karyawan. Manajer yang mempunyai motivasi prestasi yang tinggi cenderung
mempunyai kinerja tinggi, sebaliknya mereka yang mempunyai kinerja rendah
dimungkinkan karena motivasinya rendah.
Dalam penelitian Salleh (2011), Hemati (2012), Kiruja (2010), Asim (2013), Azar
dan Shafghi (2013) menunjukkan bahwa motivasi mempunyai dampak positif terhadap
kinerja karyawan.
c. Pengaruh Kepuasan Dan Motivasi Kerja Secara Bersama-sama Terhadap Kinerja
Karyawan
Ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan untuk berprestasi. Faktorfaktor yang dapat meningkatkan kinerja karyawan untuk berprestasi antara lain motivasi,
kepuasan kerja, sistim kompensasi, disain pekerjaan, dan aspek-aspek ekonomis lainnya.
Pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan ini
sangat penting, karena fungsi personalia kemudian dapat memilih faktor-faktor peningkatan
kinerja yang sesuai dengan situasi tertentu. Dua faktor yang disebutkan diawal yaitu
motivasi dan kepuasan kerja merupakan hal yang harus diperhatikan oleh sebuah
organisasi, karena jarangadakaryawanyangdapatbekerjadenganmaksimal apabila tidak ada
yang mampu memotivasi atau memompa semangat kerjanya.
Hasibuan (2011:219) “Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang
menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif,
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dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan”Menurut Robbins
(2007:147) Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan yaitu
pekerjaan yang secara mental menantang, reward yang sesuai,kondisi kerja yang
mendukung,serta rekan kerja yang mendukung.
Untuk mengetahui seberapa produktif seorang karyawan dan apakah ia bisa
berkinerja sama atau lebih efektif dimasa yang akan datang, sehingga karyawan, organisasi,
dan masyarakat semuanya memperoleh manfaat. Tujuan dari pelaksanaan penilaian kinerja
secara umum adalah untuk menghasilkan informasi yang akurat dan saling berkenaan
dengan perilaku dan kinerja anggota organisasi. Dengan memberikan motivasi kerja dan
kepuasan kerja kepada karyawan, berarti akan memberikan dorongan kepada karyawan
untuk mengerahkan kemampuan, keahlian dan keterampilan dalam melaksanakan tugastugasnya, yang secara langsung akan meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Simamora
(2006:52) mendefinisikan kinerja sebagai suatu tingkat terhadap mana pegawai mencapai
persyaratan-persyaratan pekerjaan. Kinerja dapat diartikan pula sebagai perwujudan atau
keberhasilan seseorang atau organisasi dalam mencapai tujuannya. Hasil atau kinerja yang
dicapai tidak hanya terbatas dalam ukuran kuantitas tetapi juga kualitas turut diukur.
Penelitianyang pernah dilakukankaitannyadengankepuasan dan motivasi kerja
terhadap kinerja dilakukanoleh Utomo (2011), Ciptodihardjo(2010), Chandraningtyas dan
Utami(2011), Utomo (2010), Widodo (2011), Soegihartono(2012), Tania dan Sutanto
(2011),Apriani dan Hartoyo(2012), Juli dan Suryana, Haerani dan Taba(2011), Ali (2010),
Jehanzeb (2012), Tella dan Popoola (2007) dan Roos dan Eeden (2010)menunjukkan
adanya pengaruh yang signifikan baik secara bersama-sama maupun secara parsial
Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini pengaruh kepuasan dan motivasi
kerja terhadap kinerja karyawan di Divisi CRM pada PT Kalbe Nutritional’s dapat
digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 3.2
Model Kerangka Pemikiran
Kepuasan Kerja (X1)

Dimensi:
a. Pembayaran gaji dan
upah (kompensasi)
b. Pekerjaan itu sendiri.
c. Promosi jabatan.
d.Kepemimpinan
(supervisi).
e. Hubungan dengan
rekan sekerja
Sumber : Sutrisno (2013)

`

Kinerja karyawan (Y)
Dimensi :

Motivasi Kerja (X2)
Dimensi :

Sumber :Notoatmodjo
(2007)

Hipotesis
Berdasarkan uraian rumusan masalah, telaah pustaka, dan kerangka pemikiran yang
ada maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
Hipotesis Pertama
Ha1 : Diduga terdapat pengaruh positif kepuasan kerja terhadapkinerja pegawai Divisi
CRM pada PT Kalbe Nutritional’s
Hipotesis kedua
Ha2 : Diduga terdapat pengaruh positif motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Divisi
CRM pada PT Kalbe Nutritional’s.
Hipotesis ketiga
Ha3 : Diduga terdapat pengaruh positif kepuasan dan motivasi secara simultan terhadap
kinerja pegawai Divisi CRM pada PT Kalbe Nutritional’s
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Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah kausalitas explaratif menggunakan pendekatan desktiptif
analitis. Terdapat tiga jenis variabel, yaitu variabel bebas adalah Kepuasan Kerja /X1 yang
terdiri dari Pembayaran gaji dan upah (kompensasi), Pekerjaan itu sendiri, Promosi jabatan,
Kepemimpinan (supervisi), Hubungan dengan rekan sekerja dan Motivasi Kerja/X2 yang
terdiri dari Motif berprestasi, Motif berafiliasi dan Motif berkuasa serta variabel terikat
adalah Kinerja Karyawan (Y). Untuk memberikan gambaran tentang masing-masing
variable dengan cara menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variable terikat dengan
menggunakan metode survai. Populasi yang diteliti adalah karyawan Divisi CRM pada PT
Kalbe Nutritional’s yang berjumlah 240 orang dengan sampel yang ditentukan dengan
rumus Slovin berjumlah 150 orang yang dipilih secara random berdasarkan jenjang
pendidikan.
Untuk menguji pengaruh variable Kepuasan dan Motivasi terhadap Kinerja
Karyawan Divisi CRM di Jakarta, menggunakan alat analisis korelasi Product Moment
Pearson dan regresi linier berganda menggunakan analisis Komputer Statistik SPSS for
Windows ver. 20.0
Hasil Dan Pembahasan
1. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Tabel 5.3
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
motivasi kepuasan kerja kinerja
N
150
150
150
Normal
Mean
4,0257
3,9410
3,9785
Parametersa,b Std. Deviation ,57311
,48481
,47714
Absolute
,138
,100
,105
Most
Extreme
Positive
,067
,043
,055
Differences
Negative
-,138
-,100
-,105
Kolmogorov-Smirnov Z
1,687
1,226
1,281
Asymp. Sig. (2-tailed)
,007
,099
,075
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber : Data Primer Diolah (2015)
Dari tabel statistik di atas terlihat bahwa model regresi untuk variabel kinerja
karyawan di Divisi CRM berdistribusi normal dengan Asymp. Sig. (0,088) > 0,05, dan
untuk variabel kepuasan kerja berdistribusi normal dengan Asymp. Sig. (0,099) > 0,05 serta
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untuk variabel motivasi kerja berdistribusi normal dengan Asymp. Sig. (0,105) > 0,05,
sehingga dapat dikatakan variabel kepuasan kerja, motivasi kerja, dan kinerja dinyatakan
berdistribusi normal.

Sumber : Data Primer Diolah (2015)
Gambar 5.1
Grafik Normal P-P Plot
Pada output di atas dapat diketahui bahwa data menyebar disekitar garis diagonal
dan mengikuti arah garis diagonal, maka data terdistribusi dengan normal dan model
regresi telah memenuhi asumsi normalitas.
b. Multikolinearitas
Tabel 5.4
Hasil Pengujian Multikolinearitas
Variabel
Tolerance VIF
Kepuasan Kerja
>0,1
< 10
Motivasi Kerja
a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan
Sumber : Data Primer Diolah (2015)
Pengujian multikolinearitas diketahui dari nilai VIF setiap prediktor. Jika nilai VIF
prediktor tidak melebihi 10, maka dapat kita katakan bahwa data kita terbebas dari
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persoalan multikolinearitas. Pada tabel di atas, nilai VIF tidak melebihi 10 sehingga dapat
disimpulkan bahwa model ini tidak terkena persoalan multikolinearitas.
c. 5.3.4. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 5.2
Scatterplot
Sumber : Data Primer Diolah (2015)
Dari grafik di atas, terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk
sebuah pola tertentu yang jelas, serta sebaran baik di atas maupun di bawah angka 0 pada
sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Sehingga
model regresi layak dipakai untuk memprediksi kinerja karyawan di Divisi CRM berdasar
masukan variabel independennya.
2. Analisis Hasil Penelitian
a. Koefisien Determinasi
Besarnya koefisien determinasi yang berfungsi untuk mengetahui besarnya
persentase variabel terikat, yaitu kinerja karyawan di Divisi CRM, yang dapat diprediksi
dengan menggunakan variabel bebas, yaitu kepuasan dan motivasi kerja adalah R Square =
0,768 artinya variabel Kinerja Karyawan dapat dijelaskan menggunakan Variabel kepuasan
kerja dan motivasi sebesar 76.8%, sehingga sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak
diteliti.
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b. Uji Hubungan Secara Simultan (Uji F)
Pengujian kelayakan model regresi menghasilkan angka yang signifikan (lebih kecil
dari 0,05) dengan angka F sebesar 242,924, maka model regresi ini dengan variabel
indevenden kepuasan dan motivasi layak digunakan untuk memprediksi kinerja karyawan.

c. Uji Regresi Linier Berganda (Uji T)
Bagian ini menggambarkan persamaan regresi untuk mengetahui angka konstanta
dan uji hipotesis signifikansi koefisien regresi.
Tabel 5.5
Uji Regresi Linier Berganda
Variabel
Koefisien
t hitung Sig
(Constant)
0,586
3,681
,000
motivasi
0,450
9,679
,000
kepuasan kerja 0,401
7,301
,000
R2
0,768
F hit
242,924 ,000
Sumber : Data Primer Diolah (2015)
Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan bantuan
program SPSS versi. 20 diperoleh bentuk persamaan regresi linear berganda sebagai
berikut:
Y = a + b1X1 + b2X2
Y = 0,586 + 0,401 X1 + 0,450 X2
dimana:
Y
a
b1, b2
X1
X2

= kinerja karyawan di Divisi CRM
= konstanta
= koefisien regresi variabel kepuasan dan motivasi kerja
= kepuasan kerja
= motivasi kerja

1) Dari persamaan regresi tersebut terlihat bahwa pengaruh kepuasan kerja terhadap
kinerja karyawan di Divisi CRMdi lingkungan Divisi CRM adalah searah (positif), hal
tersebut ditunjukkan pada koefisien regresi atau nilai b1 dalam persamaan regresi
tersebut yang menunjukkan angka positif sebesar 0,401 yang mengandung arti bahwa
setiap ada peningkatan kepuasan kerja akan diikuti dengan peningkatan kinerja
karyawan di Divisi CRM di lingkungan Divisi CRM sebesar 0,401. Demikian pula
47

sebaliknya, jika kepuasan kerja mengalami penurunan maka kinerja karyawan di Divisi
CRM di lingkungan Divisi CRM akan ikut mengalami penurunan sebesar 0,401.
2) Dari persamaan regresi tersebut terlihat bahwa pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja
karyawan di Divisi CRMdi lingkungan Divisi CRMadalah searah (positif), hal tersebut
ditunjukkan pada koefisien regresi atau nilai b2 dalam persamaan regresi tersebut yang
menunjukkan angka positif sebesar 0,450 yang mengandung arti bahwa setiap ada
peningkatan motivasi kerja akan diikuti dengan peningkatan kinerja karyawan di Divisi
CRM di lingkungan Divisi CRM sebesar 0,450. Demikian pula sebaliknya, jika
motivasi kerja mengalami penurunan maka kinerja karyawan di Divisi CRM di
lingkungan Divisi CRM akan ikut mengalami penurunan sebesar 0,450.
3) Nilai koefisien a (intercept) sebesar 0,586 mempunyai arti apabila kepuasan dan
motivasi kerja dari karyawan sangat rendah (X1 dan X2 = 1), diperkirakan kinerja
karyawan di Divisi CRM di lingkungan Divisi CRM sebesar 1,437.
d. Uji T Test
Uji T-test yang pertama ini adalah suatu uji yang digunakan untuk mengetahui keberartian
pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan di Divisi CRM di lingkungan Divisi
CRM. Dari hasil pengolahan data menggunakan program SPSS versi 20 pada tabel 5.16. di
atas, diketahui t hitung = 7,300. Dengan menggunakan  = 5% (n-k) diketahui nilai t table
5% (150 – 2) = 1,987. Sehingga disimpulkan bahwa t hitung > t table atau 7,300>1,987
atau Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya kepuasan kerja mempunyai pengaruh positif
terhadap kinerja karyawan di Divisi CRMdi lingkungan Divisi CRM.
Berikutnya Uji T-test kedua ini adalah suatu uji yang digunakan untuk mengetahui
keberartian pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di Divisi CRM di
lingkungan Divisi CRM. Dari hasil pengolahan data menggunakan program SPSS versi 20
pada tabel di atas diketahui t hitung = 9,665. Dengan menggunakan  = 5% (n-k) diketahui
nilai t table 5% (150 – 2) = 1,987. Sehingga disimpulkan bahwa t hitung > t table atau
9,665>1,987 atau Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya motivasi kerja mempunyai pengaruh
positif terhadap kinerja karyawan di Divisi CRMdi lingkungan Divisi CRM.
e. Uji F Test
Selanjutnya Uji F untuk melihat pengaruh kepuasan dan motivasi kerjaterhadap
kinerja karyawan di Divisi CRMsecara simultan perlu dilihat hasil perhitungan dalam
model ANOVA, khususnya angka F di atas. Dari hasil pengolahan data menggunakan
program SPSS versi 20 pada tabel 5.15. di atas diketahui besar F hitung = 242,924. Jika
dibandingkan dengan nilai F tabel dengan menggunakan probabilitas 0,5 maka diketahui
nilai F tabel = 0,05 (k-l) . (n-k) = 0,05 (3-1) . (150-3) = 3,104. Maka dapat diketahui bahwa
F hitung > F table atau 242,924>3,104 atau Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, ada
hubungan linier antara variabel kepuasan kerja dan variabel motivasi kerjadengan variabel
kinerja karyawan di Divisi CRM. Kesimpulannya, kepuasan dan motivasi kerja secara
simultan mempengaruhi kinerja karyawan di Divisi CRMdi Divisi CRM.
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Kesimpulan
1. Kesimpulan
Dari hasil pengujian hipotesis terbukti bahwa kepuasan dan motivasi kerja baik
sendiri-sendiri maupun bersama berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan di Divisi
CRM, dengan uraian sebagai berikut:
1. Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di Divisi CRM pada
PT Kalbe Nutritional’s. Dimensi promosi jabatan dan pekerjaan itu sendiri paling
dominan terhadap kinerja karyawan di Divisi CRM, khususnya pada dimensi promosi
jabatan. Promosi jabatan dan pekerjaan itu sendiri akan menjadi aspek yang paling
diperhatikan dalam menentukan kinerja karyawan di Divisi CRM.
2. Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di Divisi CRM pada
PT Kalbe Nutritional’s. Dimensi motif berafiliasi dan motif berprestasi yang paling
dominan berpengaruh terhadap kinerja karyawan, khususnya pada dimensi motif
berafiliasi. Dengan demikian, seiring meningkatnya motivasi kerja seorang karyawan
yang ditandai dengan motif berafiliasi dan motif berprestasi, maka akan terjadi
peningkatan pula terhadap kinerja karyawan di Divisi CRM tersebut pada motivasi
kerjanya.
3. Kepuasan dan motivasi kerja secara bersama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja
karyawan di Divisi CRM pada PT Kalbe Nutritional’s. Dari hasil uji bersama dapat
disimpulkan bahwa sumbangan bersama Kepuasan dan motivasi kerja pada Kinerja
karyawan di Divisi CRM pada PT Kalbe Nutritional’s adalah lebih kuat dibandingkan
dengan variabel lain yang tidak diteliti. Artinya Kepuasan dan motivasi kerja
bersinergi menciptakan pribadi seorang karyawan yang memberikan kinerja terbaik
untuk perusahaan.
2. Saran
Dalam penelitian ini kepuasan kerja memiliki pengaruh yang lebih kuat
dibandingkan dengan motivasi kerja, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. Dimensi promosi jabatan dan pekerjaan itu sendiri dalam Variabel Kepuasan kerja
mempunyai hubungan paling kuat terhadap Kinerja. Melihat hal ini maka pimpinan
diharapkan memberikan tugas dan tanggung jawab tambahan kepada semua karyawan,
piket harian, pembina, mengikut sertakan dalam kegiatan pelatihan dan menjadi
pembicara pada kegiatan instansi.
2. Dimensimotif berprestasi dalam Variabel Motivasi kerja mempunyai hubungan paling
kuat terhadap Kinerja. Melihat hal ini maka pimpinan pada PT Kalbe Nutritional’s,
diharapkan untuk memberikan perhatian lebih terhadap pelaksanaan pemberian
kompensasi terutama kesejahteraan karyawan sehingga karyawan merasa dihargai dan
dapat bekerja dengan lebih baik untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Kepuasan dan Motivasi harus terus ditingkatkan terutama pada dimensi Promosi
Jabatan dan Dimensi Motif Berprestasi agar kinerja karyawan semakin optimal.
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Abstract
This study aims to analyze and find out caculation the cost of goods manufactured in
determine the selling price to optimize profits. This research was conducted in PT. Pupuk
Kujang. Research method used is qualitative descriptive method and used to caculation of
cost of goods manufactured is full costing method. The result of research show that the cost
of goods manufactured with fullcosting method for NPK Granul Nonsubsidy fertilizer Rp
4.119.446,- / ton, and Urea Nonsubsidy fertilizer Rp 2.502.498,- / ton. Gross profits which
it gots from selling of NPK Granul Nonsubsidy fertilizer and from selling Urea Nonsubsidy
fertilizer.
Keywords: Keywords : Cost of Good Manufactured, Selling Price and Gross Profit.
Introduction
Information on the cost of production is required by the management of the
company in making a decision; the cost of production contains the necessary
information as a basis for determining the selling price, that is by calculating the cost
of production and adding the profits desired by the company. Mistakes in setting the
selling price will lead the company to an adverse situation for the company because
of the profit.
Too high determination of cost production will cause too high selling price
as well so that companies are unable to compete with other similar products exist in
the market and too low cost production will resulting in losses for the company.
Therefore, accurate information is needed to calculate the production cost and
determine the appropriate selling price. In addition to have important role in
determining the selling price, production cost also to assess whether the cost occurred
ina production has been implemented efficiently in accordance with the resulting
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output and helping the management in decision making related to fertilizer
production.
Literature
1. Production Cost
Production cost is the cost incurred to process raw materials into finished
products. Production cost is classified into three types, including direct material cost,
direct labor cost, factory overhead cost. Production cost is the cost used to buy raw
materials used in making the products and the costs incurred in coverting raw
materials into finished products. (Simamora, 2000 : 547)
2. Raw Material Cost
Raw material cost is often referred to by the term prime cost. Raw material is
a material that helps the overall part of finished product. Raw materials can be
obtained by self-production or from purchase. “Definition of raw materials is the
materials that are the main components that make up the whole finished product.”
(Sujarweni, 2015 : 27) “Raw material is the material that is a part of finished product
and can be identified to the finished product.” (Baldric dkk, 2013 )
3. Method of Determining the Production Cost
Mulyadi (2005:50) suggested that determining the production cost can be
done by full costing, variable costing or activity based costing (ABC) system. Full
costing and variable costing system are better known as conventional system.
Mulyadi (2012:122) Full costing or often called as conventional costing is the
determination of production cost either fixed in nature or variable to the product.
4. Selling Method
One of the decisions that is difficult to face by a company is determining the selling
price. Although the method used to determine the selling price is similar for each
company, which is based on cost, competition, demand, and profit.
RESEARCH METHOND
Research Design
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Data Collection Techniques
Data collecting technique in question is to obtain the data closely related,
relevant, and accurate with the research discussion. Data collection techniques
conducted by the author in this study were:
1. Documentation technique;
2. Library research; and
3. Field research.
Data Analysis Methods
1. Selling Price
Selling price is the cost incurred by the buyer or customer to obtain the
goods or services. There are two elements taken into account, estimated full costs and
expected profit.
Selling Price = Estimated Full Cost +
Expected Profit

The calculating formula of selling price on the costs basis generally can be expressed
by the following equation:
Selling Price = Cost which is directly
related to volume + Markup Percentage

Markup percentage can be calculated by the following formula :
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑢𝑝 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒
E pecte P ofit Cost not i ectly ffecte y p o uct
Cost i ectly ffecte y p o uct volume

2. Profit
Profit is the main goal of every company in ordet to maintain the survival of
the company (going concern). Gross profit is obtained from the sales minus the
production cost. Below is the gross profit formula.
Gross Profit = Sales – Production
Costs

57

RESEARCH RESULTS
Information of production costs calculated within certain timeframe is very
important to help determining the policy that will be decided by the management.
Information of production costs calculated has the benefit to determine the realization
of production costs, calculating the periodical profit or loss, calculating the
production cost of finished product stock and products in process presented in the
balance sheet, primarily to determine the selling price to be charged on the product.
Other raw materials are other materials that are still a part of production
process of NPK Granud. The cost incurred for other raw material is Rp
16.914.346.371,-.
Auxiliary materials are materials used to help the production process and
bagging the NPK Granul fertilizers. Those included as auxiliary materials of NPK
Granule are plastic bags, chemicals, plant supplies and raw water. The cost incurred
for auxiliary materials is Rp 2.320.064.908,-.
Maintenance cost incurred by PT. Pupuk Kujang in 2013 is Rp
32.322.781.129,-. the insurance including the overhead cost of the factory. The
insurace cost incurred in 2013 is Rp 3557.918.628,-. The cost incurred for the service
received in 2013 is Rp. 29.829.237.974,-. The cost for guest dinner and other
expenses. General cost incurred in 2013 is Rp 17.040.608.745,-. Education and
training cost is the expense incurred to finance the training conducted by PT. Pupuk
Kujang, the education and training cost in 2013 is Rp.809.043.270,-. Fuel and
electricity cost incurred by PT. Pupuk Kujang in 2013 is Rp 8.647.288.371,-.
Depreciation and amortization cost in 2013 is Rp 83.290.273.139,-.
In 2013, PT. Pupuk Kujang successfully produces 888.253 tons of urea
fertilizer. The fertilizer production was obtained from 1A Kujang factory as much as
384.275 tons of Urea, while 1B Kujang factory produced 503.978 tons of Urea.
the raw material used for the manufacture of ammonia is natural gas. The cost used
for ammonia raw material is Rp 1.601.411.740.159,-. The cost used for natural gas
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raw material is Rp 310.092.864.654,-. Raw water is the main raw material for
manufacturing Urea fertilizer. The cost incurred for raw water is Rp.558.632.901,-.
The cost incurred for auxiliary material for urea fertilizer in 2013 is Rp
11.714.595.342,-. The cost incurred for auxiliary material for urea bagging is Rp
40.678.550.099,-. The salary cost incurred to pay employee wages in 2013 is Rp
55.390.357.545,-. The welfare benefits incurred in 2013 is Rp 27.507.7811.902,-.
Non-production cost is the cost that is not related to the production cost. The
costs included in non-production cost are marketing cost of Rp26.319.311.439,marketing cost of Rp 7.186.926.488,-. Therefore, the total amount of non-production
cost in 2013 is Rp 33.506.237.927,-.
Production Cost
The analysis result of production cost based on the cost accounting concept
by using the full costing method of total cost production of NPK Granul Fertilizer and
Urea Fertilizer is Rp 2.373.837.626.042,-.
The education and training cost is Rp 8.600.615,- for NPK Granul Fertilizer
and Rp 169.980.870,- for Urea Fertilizer is included in the calculation of production
cost, so that the production will be greater, this is because the full costing method is a
cost production method that includes all elements of cost either fixed or variable.
Selling Price
PT. Pupuk Kujang sets the selling price below the market place, the selling
price of NPK Granul Fertilizer per tons is Rp 4.646.687,- while the production cost
per ton is Rp4.119.446,- and the selling price of Urea Fertilizer per ton is Rp
3.648.107,- while the production cost of Urea Fertilizer per ton is Rp 2.502.498,- this
policy is taken so that consumers are more interested in buying the product because
the price is cheaper.
Gross Profit
The analysis result of gross profit calculation based on the accounting theory
that has been presented, shows that gross profit can be obtained by PT. Pupuk Kujang
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from the sale of NPK Granul Fertilizer and Urea Fertilizer of 51% or Rp
1.166.341.625.757,- While gross profit that can be obtained from the sale of each
product of NPK Granul Fertilizer is 35% or Rp44.322.588.987,- and from the sale of
Urea Fertilizer is 52% or Rp1.122.019.036.770,-.
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Abstract
This research is to: (1) find out the being active majelis ta’lim, (2) find out leadership
of an organization performance, (3) find out the facility and the infrastructure, (4)
effect for in civil society, (5) find out competence of member majelis ta’lim, and (6)
actor for the area
Evaluation research to activity majelis ta’lim this applying for see in relegion
affair musi – rawas city by using measures evaluation model Goal-Oriented developed by
Ralph Winfred Tyler. Where the research focus on the achievement of the goals. Based on
the objectives of the programme majelis ta’lim by relegion affair, then there are aspects of
the evaluation: (1) Inputs include the components of capacity strengthening majelis ta’lim,
and (2) Outputs include the components of increasing competence.
Data collection techniques are performed in program evaluation research activities
majelis ta’lim, performed by combining the techniques of observation of four (observation),
interviews (interview), a questionnaire (questionnaire), the documentation, in the words of
Sugiyono methods of data collection can be done by observation (observation), interviews
(interview), a questionnaire (questionnaire), documentation, and together the four.

Based on the evaluation result obtained in this research, then the program of
activity majelis ta’lim of musi – rawas city already appropriate with the objectives of majelis
ta’lim, but there are some components the evaluation of achievement the goal is not reached,
because should be continued and improved and enhanced.
Key word: Working team activity Darussalam in the Musi – Rawas cit,
evaluation programme field goal oriented model Ralph W. Tyler.
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I.

Latar Belakang
ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi yang pesat melahirkan

tantangan pada berbagai aspek kehidupan umat manusia tidak terkecuali pada
kehidupan beragama. Kondisi demikian menuntut kita mampu berperan menampilkan
nilai-nilai Islam yang lebih dinamis dan aplikatif. Kenyataan di lapangan menunjukan
bahwa tenaga pendidik memiliki kualifikasi dan kompetensi yang beragam sehingga
berdampak pada kurang optimalnya kinerja dan belum sesuainya dengan apa yang
diharapkan. Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan tidak dapat dilepas dari
peranan guru dan pemerintah. Pada jenjang pendidikan dasar sangat dominan sebagai
ujung tombak dalam mendidik sumberdaya manusia. Tenaga pendidik merupakan
orang yang memberikan dasar-dasar ilmu pengetahuan agama maupun pengetahuan
umum. Karena itu, stakeholder pendidikan harus terus menerus meningkatkan
kemampuan profesionalnya. Tujuan pendidikan yang ditetapkan adalah : "Untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab". Sedangkan hakekat fungsi pendidikan nasional yang ditetapkan dalam Pasal
2, yakni : "mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa".
Salah satu indikator kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah tingkat capaian
pembangunan Sumber Daya Manusianya, bahkan pendidikan menjadi domain utama
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bagi setiap negara yang ingin maju dan ingin menguasai teknologi. Setiap negara
mempunyai kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsanya tanpa terkecuali,
Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
dalam Pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak
untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara
optimal. Upaya untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah telah mengeluarkan
kebijakan Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di
Indonesia.
I.I Fokus Penelitian
Program Musi – Rawas Darussalam, khusus nya majelis ta’lim ini, terdapat
beberapa masalah yang perlu dievaluasi untuk dapat dijadikan sebagai bahan untuk
mengevaluasi ketercapaian tujuan program tersebut.
Secara umum dalam pelaksanaannya didapat sejumlah permasalahan terkait
dengan program majelis ta’lim, yaitu:(a) Keaktifan kegiatan majelis ta’lim, (b)
Kinerja pengurus majelis ta’lim,(c) sarana dan prasarana majelis ta’lim, (d), Kualitas
anggota majelis ta’lim, (e) Dampak terhadap masyarakat, (f), Peran majelis ta’lim
terhadap lingkungan sekitar.

64

I.2 Rumusan Masalah
•

Bagaimana permasalahan pada aspek evaluasi input meliputi: Memperkuat
keberadaan majelis ta’lim, meliputi: (1) Keaktifan majelis ta’lim, (2) Kinerja
pengurus majelis ta’lim, (3) Sarana dan prasarana majelis ta’lim?

•

Bagaimana permasalahan pada aspek evaluasi output meliputi:

(1) Kualitas anggota, (2) Dampak terhadap masyarakat, (3) Peran terhadap
lingkungan sekitar?
II. Konsep Evaluasi Program
Evaluasi program adalah suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran tentang
keadaan suatu objek yang dilakukan secara terencana, sistematik dengan arah dan
tujuan yang jelas. Hal ini berarti bahwa evaluasi program dilakukan sebagai upaya
untuk mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis fakta, data dan
informasi untuk mengumpulkan harga nilai evaluasi merupakan bagian yang penting
dalam setiap kegiatan ataupun program, sehingga tidak ada satu kegiatan pun yang
dapat terlaksana dengan baik tanpa evaluasi.
Senada dengan itu, Tassmer mengatakan bahwa evaluasi merupakan
pengambilan data untuk menentukan harga atau nilai yang diperoleh individu secara
baik atau kurang baik. Lebih lanjut dikatakan bahwa evaluasi program dilakukan
untuk kepentingan pengambilan kebijakan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.
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A. Model Evaluasi Program
Model evaluasi Goal Oriented Ralph W. Tyler merupakan pendekatan dalam
melakukan evaluasi program yang menitikberatkan pada penilaian ketercapaian
tujuan. Oleh karena itu, pandangan ini mengisyaratkan bahwa suatu program harus
menetapkan tujuan-tujuan secara jelas, terhadap tujuan-tujuan program yang
sudah ditetapkan tersebut barulah evaluasi program difokuskan.
Tujuan program yang dimaksud bisa saja hanya tujuan dari sebuah program
pembelajaran di kelas dalam satu mata pelajaran, atau tujuan program dalam
pengertian yang lebih luas, misalnya tujuan program sekolah dalam satu tahun, tujuan
pembangunan pendidikan di Kabupaten/Kota, tujuan program BOS, tujuan program
sertifikasi guru dan tujuan program Musi – Rawas Darussalam.
B. Hasil Evaluasi
1.

Aspek evaluasi Input
Secara umum dalam pelaksanaannya didapat sejumlah permasalahan terkait

dengan program majelis ta’lim, yaitu:(a) Keaktifan kegiatan majelis ta’lim, (b)
Kinerja pengurus majelis ta’lim,(c) sarana dan prasarana majelis ta’lim, (d), Kualitas
anggota majelis ta’lim, (e) Dampak terhadap masyarakat, (f), Peran majelis ta’lim
terhadap lingkungan sekitar.
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2.

Keaktifan Majelis Ta’lim
Program kegiatan majelis ta’lim ini dilakukan rutin, kegiatan ini dirasakan

penting oleh pengurus, oleh karena itu anggota mengikuti kegiatan majelis ta’lim
secara rutin. Dari informasi yang diterima dari anggota majelis ta’lim, dapat
dijelaskan bahwa kegiatan ini dapat dirasakan manfaatnya, khususnya bagi pengurus
yang sebelumnya kurang aktif mengikuti kegiatan serupa, sekarang menjadi aktif.
Manfaat yang didapat di majelis ta’lim paling tidak yang dirasakan oleh para anggota
seperti itu adalah bahwa sekarang mampu menyiapkan persiapan mengajar dengan
cukup mudah dibandingkan waktu yang lalu.
3.

Kinerja Pengurus Majelis Ta’lim
Penilaian terhadap anggota dilakukan dengan menilai (1) Kedisiplinan dalam

melaksanakan tugas, yang meliputi: a. Prioritas tugas sebagai pengurus majelis
ta’lim, b. Pengaturan waktu kegiatan majelis ta’lim. (2) Tanggung jawab
penyelesaian tugas, yang meliputi: a. Tanggap terhadap tugas sebagai pengurus
majelis ta’lim, b. Berusaha keras sebagai pengurus majelis ta’lim. (3) Kesungguhan
dalam memecahkan masalah yang dihadapi, yakni mencari penyelesaian masalah
dalam kegiatan majelis ta’lim. (4) Meningkatkan usaha dalam melaksanakan tugas.
4.

Sarana dan prasarana Majelis Ta’lim
Dalam menganalisis ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang

kegiatan majelis ta’lim sebagai bagian dari memperkuat Kapasitas majelis ta’lim
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(input), digunakan penilaian sarana dan prasarana (inventory checklist). Dari hasil
penelitian terhadap sarana dan prasarana penunjang program kegiatan majelis ta’lim
diketahui bahwa sarana dan prasarana pada masuk dalam kategori memadai, hanya
saja perangkat multimedia (komputer, monitor dan LCD) tidak lengkap.
5.

Aspek evaluasi output
Hasil penelitian mengenai program kegiatan majelis ta’lim ini terdapat aspek

evaluasi output yakni pada masalah evaluasi yang berkaitan dengan tujuan program
yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, yakni pada masalah evaluasi tentang
meningkatnya kualitas anggota, khususnya pada anggota di Madrasah anggota
majelis ta’lim. Adapun pembahasan dapat digambarkan sebagaimana uraian di bawah
ini.
6.

Kualiatas anggota
Berdasarkan hasil angket tentang penilaian kualitas anggota dengan jumlah

butir 7 item. Secara keseluruhan hasil analisis atau penilaian kualitas anggota pada
kategori sedang/moderat, Ini menunjukkan cukup baiknya penguasaan bidang
keahlian yang menjadi tugas pokok anggota, kemampuan menunjukkan keterkaitan
bidang studi yang diajarkan dengan konteks kehidupan, kesediaan melakukan refleksi
dan diskusi permasalahan kajian yang dihadapi, melibatkan anggota dalam
pengembangan pembelajaran. Namun masih kurangnya keterlibatan anggota dalam
kegiatan ilmiah organisasi profesi anggota dan melakukan pengusaan isu-isu
mutakhir dalam bidang yang diajarkan dan dinilai sedang/moderat. Dengan demikian
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hasil evaluasi kompetensi profesional belum sesuai dengan kriteria keberhasilan atau
standar objek yang dibuat dinilai belum tercapai dan perlu untuk ditingkatkan.

7.

Dampak terhadap masyarakat
Lebih lanjut berdasarkan hasil angket tentang penilaian dampak terhadap

masyarakat dengan jumlah butir 5 item. Secara keseluruhan hasil analisis atau
penilaian pada kategori baik/tinggi, Ini menunjukkan cukup baiknya dalam menjaga
tali silaturahmi dengan masyarakat, pengetahuan yang didapat, menjadi contoh dalam
bersikap dan berprilaku, kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi, dan
dinilai sedang/moderat. Dengan demikian hasil evaluasi dampak terhadap masyarakat
sesuai dengan kriteria keberhasilan atau standar objek yang dibuat dan dinilai tercapai
dan baik.
8.

Peran majelis ta’lim terhadap lingkungan
Hasil angket tentang penilaian peran majelis ta’lim terhadap lingkungan

sekitar dengan jumlah butir 4 item. Secara keseluruhan hasil analisis atau penilaian
pada kategori sedang/moderat, Ini menunjukkan baiknya kemampuan anggota dalam
memberikan pengetahuan agama, kemampuan menerima kritik, saran dan pendapat
anggota, mudah bergaul sesama pengurus, anggota dan masyarakat sekitar serta
mempunyai sikap toleransi terhadap keberagaman di masyarakat, dan dinilai
baik/tinggi. Dengan demikian hasil evaluasi ini sesuai dengan kriteria keberhasilan
atau standar objek yang dibuat dan dinilai tercapai dan baik.
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III. Metodologi Penelitian
a.

Teknik Pengumpulan Data
Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa penelitian ini menggunakan
instrumen penelitian yang terbagi ke dalam tiga jenis, yakni pedoman observasi,
angket (questionaire) dan pedoman wawancara.
Dalam observasi, peneliti melakukan amatan dengan menggunakan pedoman
observasi yang sudah dibuat, kemudian peneliti mengamati dengan seksama
kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang terjadi di lapangan.
Dalam memberikan angket, peneliti melakukan random kepada responden,
sehingga responden yang terpillih diminta pendapatnya dengan menggunakan
angket, responden ini meliputi: santri, pendidik, tenaga pendidik, pengawas, wali
murid, dan kyai atau pengasuh.
Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara
yang telah disusun sebelumnya, peneliti melakukan wawancara kepada santri,
guru, wali murid dan pengasuh pesantren serta pejabat di Kementerian Agama.
Hal ini bertujuan untuk mencari informasi lebih dalam dan juga untuk proses
triangulasi sehingga informasi yang di dapatkan sesuai dengan keadaan yang
terjadi di lapangan.

b. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data untuk instrumen penelitian angket, ada beberapa tahapan
yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis hasil penelitiannya, yaitu sebagai
berikut:
1. Editing, yaitu penelitian kembali catatan-catatan yang terkandung didalam
angket, angket itu diolah dan harus diedit terlebih dahulu agar meningkatkan
mutu data yang akan diolah dan dianalisis.

2.

Skoring, yaitu untuk dapat menentukan skor dari hasil angket yang telah diisi
oleh responden, dengan ketentuan skor sebagai berikut:
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a. Alternatif jawaban Selalu (SL) mempunyai bobot nilai 4
b. Alternatif jawaban Sering (SR) mempunyai bobot nilai 3
c. Alternatif jawaban Kadang-Kadang (K) mempunyai bobot nilai 2
d. Alternatif jawaban Tidak Pernah (TP) mempunyai bobot nilai 1
3. Tabulating, yaitu mentabulasi data jawaban yang berhasil dikumpulkan ke
dalam tabel yang disediakan.
Peneliti setelah mengetahui data hasil dari angket, kemudian peneliti
melakukan triangulasi terhadap data hasil penelitian, proses ini digunakan untuk
memvalidasi informasi yang didapatkan dari hasil angket, observasi dan wawancara,
sehingga informasi yang didapatkan sesuai dengan hasil yang ada di lapangan,
sehingga dalam menentukan kesimpulan atau keputusan, sesuai dengan kebutuhan
Dari hasil evaluasi dan pembahasan, terdapat masalah evaluasi yang berkaitan
dengan tujuan program yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, yakni pada
masalah evaluasi tentang memperkuat kapasitas majelis ta’lim dan meningkatnya
kualitas anggota, maka dapat dilihat secara rinci tentang hasil evaluasi yang
diperoleh dalam penelitian tentang “Evaluasi Program Darussalam di Kabupaten
Musi - Rawas,” dari aspek evaluasi input maupu input. Adapun secara rinci hasil
evaluasi di gambarkan pada tabel di bawah ini:
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Tabel I Analisis ketercapaian program Majelis Ta’lim
Aspek
Evaluasi
Input

Output

Data
Hasil analisis/interpretasi
Aspek yang dievaluasi Kriteria
Hasil evaluasi
(Fokus)
keberhasilan
1. Kapasitas
Majelis
Ta’lim
 Keaktifan
 82,12%
majelis ta’lim
1.1. Keaktifan majelis
keaktifan pada
80%
pada
ta’lim
kategori
kategori
baik/tinggi
baik/tinggi
 Rata-rata 65,70
 80%
kinerja
atau
73,00%
pengurus
kinerja
1.2. Kinerja Pengurus
berlangsung
pengurus pada
majelis ta’lim
pada kategori
kategori
baik/tinggi
sedang/
moderat
 Terdapat 80%
1.3. Sarana
dan
 82,18% Sarana/
sarana/prasaran
Prasarana majelis
prasaran yang
a
yang
ta’lim
memadai
memadai

Judgement
(Keputusan)

Tercapai
dan
perlu
dipertahankan
keaktifannya

Belum tercapai
dan
harus
ditingkatkan

Tercapai
dan
perlu
pemeliharaan

2. Kompetensi

1.1. Kualitas
anggota
Majelis Ta’lim

 kualitas 80%
pada kategori
tinggi

 Dampak
terhadap
1.2. Dampak terhadap
masyarakat
masyarakat
80%
pada
kategori tinggi
1.3. Peran
majelis
ta’lim
terhadap
lingkungan

 Peran majelis
ta’lim
80%
pada kategori
tinggi

 kualitas
70,06%
berlangsung
sedang/
Moderat
 Dampak
terhadap
masyarakat
78,43%
berlangsung
baik/tinggi
 Peran majelis
ta’lim 74,13%
berlangsung
baik/tinggi

Belum tercapai
dan
harus
ditingkatkan

Tercapai
dan
harus
ditingkatkan

Tercapai
dan
harus
ditingkatkan
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IV. Penutup
A.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh dalam penelitian ini, maka program

Darussalam di kabupaten Musi - Rawas telah sesuai dengan tujuan, oleh karena itu
perlu dilanjutkan serta diperbaiki, hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Aspek evaluasi Input
a. Kapasitas majelis ta’lim
1) Keaktifan Kegiatan Majelis ta’lim,

82,12% keaktifan berlangsung pada

kategori baik/tinggi. Program kegiatan Majelis ta’lim ini dilakukan rutin,
kegiatan ini dirasakan penting oleh anggota, oleh karena itu anggota
mengikuti kegiatan Majelis ta’lim secara aktif. Hal ini perlu dipertahankan
guna meningkatkan keterampilan anggota di Majelis ta’lim dalam membuat
persiapan mengajar dan meningkatkan profesionalisme.
2) Kinerja Pengurus Majelis ta’lim, 65,70 rata-rata kinerja pengurus atau
73,00% pada kategori sedang/moderat, ini menunjukkan bahwa belum sesuai
dengan kriteria keberhasilan

atau standar objektif yang dibuat. Dengan

demikian kinerja pengurus lebih ditingkatkan dalam kedisiplinan dalam
melaksanakan tugas, tanggung jawab penyelesaian tugas, kesungguhan
dalam memecahkan masalah yang dihadapi serta meningkatkan usaha dalam
melaksanakan tugas dan moral kerja.
3) Sarana dan prasarana Majelis ta’lim, 82,18% sarana dan prasarana memadai,
maka sarana dan prasaran yang menunjang sudah memadai namun perlu
pemeliharaan dan perawatan dari pengurus dan seluruh anggota, sehingga
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sarana dan prasarana ini terus dapat dipergunakan.
2. Aspek evaluasi output
kualitas anggota Majelis ta’lim, memiliki raat-rata nilai 91,52 atau kompetensi
anggota 73,22% berlangsung sedang/moderat, yang meliputi: kualitas anggota,
dampak terhadap masyarakat, peran majelis ta’lim terhadap lingkungan sekitar, maka
perlu ditingkatkan lagi dalam hal (1) Pemahaman wawasan atau landasan keilmuan,
(2) Materi, (3) Menjadi teladan bagi anggota dan masyarakat (4) Berbagi secara
santun dengan masyarakat sekitar, sehingga kinerja anggota dapat meningkatkan
keluaran yang lebih baik.
B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat direkomendasikan beberapa hal,
diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Umum
Berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh dalam penelitian ini, maka program
kegiatan Majelis ta’lim yang dilaksanakan, Namun terdapat beberapa komponen
evaluasi yang ketercapaian tujuannya belum tercapai, oleh karena itu perlu
dilanjutkan dan diperbaiki serta ditingkatkan.
2. Secara khusus
a. Kepada pengurus Majelis ta’lim
1) Kepada pengurus hendaknya berperan sebagai motor penggerak bagi
anggotanya untuk aktif dan kreatif menyajikan kegiatan yang menantang,
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sehingga kegiatan Majelis ta’lim betul-betul efisien program bersama dan
efektif dalam upaya meningkatkan kemampuan profesional anggota.
2) Kepada pengurus agar lebih ditingkatkan kinerjanya, sehingga pelaksanaan
kegiatan berjalan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi peserta kegiatan
guna perbaikan program lanjutan.
b. Kepada pengelola dan penanggung jawab Majelis ta’lim
1) Diperlukannya pelatihan yang intensif dan komprehensif bagi pengurus
sehingga anggota termotivasi berkegiatan di Majelis ta’lim.
2) Penyusunan program kegiatan Majelis ta’lim, selain disesuaikan dengan
kebutuhan anggota dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga
perlu dipikirkan terobosan-terobosan seperti melakukan model pembelajaran
Lesson Study.
c. Kepada Pemerintah (Pusat dan Kabupaten)
1) Memberikan binaan kepada pengurus, agar pelaksanaan kegiatan majelis
ta’lim sesuai dengan kebutuhan anggota.
2) Perlunya suatu perumusan konsep dasar majelis ta’lim sebagai salah satu
bentuk pembinaan dengan menerbitkan buku-buku pedoman, rambu-rambu
dan prosedur pelaksanaan.
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d. Kepada anggota Majelis ta’lim
1) Jadikan Majelis ta’lim sebagai wadah yang dapat membantu untuk
meningkatkan

profesionalisme

dan

untuk

mengembangkan

ukhuwah

islamiyah.
2) Berperan aktif dalam kegiatan Majelis ta’lim, agar dapat membantu
pemahaman pengetahuan agama terhadap masyarakat.
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PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA
TERHADAP KINERJA KARYAWAN: STUDI KAUSAL TERHADAP
KARYAWAN PT. PERTIWI RESOURCES JAKARTA
Darka
Dosen STIE Pertiwi Bekasi

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data empirik tentang seberapa
besar pengaruh budaya organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja. Penelitian
menggunakan metode survei pada bulan Februari 2011 – Juni 2011, pengambilan
sampel penelitian menggunakan metode “random sampling”. Responden sebanyak 35
orang. Pengujian hipotesis penelitian dapat menyimpulkan sebagai berikut:
Pertama, terdapat pengaruh positif budaya organisasi terhadap kinerja,
dinyatakan terhadap persamaan regresi
Y = 13,270 + 0,622X1, dan terbukti
signifikan serta linear; koefisien determinasi r2x1y = 0,301. Variasi kinerja dapat
dijelaskan oleh variasi budaya organisasi sebesar 30,1%, sisanya dijelaskan oleh
variabel lain.
Kedua, terdapat pengaruh positif kepuasan kerja terhadap kinerja, dinyatakan
terhadap persamaan regresi Y = 1,425 + 0,907 X2, dan terbukti signifikan serta
linear; koefisien determinasi r2x2y = 0,416. Variasi kinerja dapat dijelaskan oleh
kepuasan kerja sebesar 41,6% sisanya dijelaskan oleh variabel lain.
Ketiga, terdapat pengaruh positif budaya organisasi dan kepuasan kerja
terhadap kinerja, dinyatakan terhadap persamaan regresi Y = 0,682 + 0,234X1 +
0,709X2, dan terbukti signifikan serta linear; koefisien determinasi r2x1x2y = 0,404.
Variasi kinerja dapat dijelaskan oleh budaya organisasi dan kepuasan kerja.
Berdasarkan analisis tersebut penelitian menyimpulkan bahwa kinerja dapat
ditingkatkan melalui upaya peningkatan budaya organisasi dan kepuasan kerja.
I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Karyawan merupakan salah satu unsur penting dalam mengembangkan organisasi.
Karyawan memiliki kontribusi yang besar atas keberhasilan organisasi dimana mereka
bekerja dan berkarir. Keberhasilan dan kegagalan organisasi terletak pada kualitas
karyawannya dan tercermin pada efektivitas kerja organisasinya. Efektivitas kerja karyawan
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dapat dinilai melalui berbagai kebiasaan serta perilakunya dalam menjalankan tugas-tugas
organisasi.
Pada era modern banyak terjadi perubahan-perubahan dalam berbagai bidang
kegiatan usaha, termasuk dalam kegiatan pengelolaan lembaga pendidikan dan pelatihan.
Perubahan juga terjadi dalam bidang-bidang lain, seperti pada bidang politik, ekonomi, sosial
dan budaya. Berkembangnya teknologi informasi dan persaingan akan mempengaruhi bentuk
dan tujuan organisasi bisnis di Indonesia. Dalam upaya memperoleh kemenangan dan
menjawab tantangan-tantangan tersebut diperlukan sumber daya manusia serta pemimpinpemimpin yang tangguh.
Setiap perubahan akan berakibat pada perubahan lainnya dan seterusnya. Hal ini juga
terjadi pada suatu organisasi. Organisasi berubah dan berkembang karena adanya desakan
dari berbagai lingkungan baik eksternal maupun internal. Perubahan-perubahan yang terjadi
pada lingkungan eksternal organisasi akan mempengaruhi orang-orang atau karyawan
sehingga mereka pada akhirnya akan membuat perubahan-perubahan di dalam organisasi
tersebut atau di dalam diri mereka sendiri melalui perilaku mereka dalam menjalankan tugastugas organisasi. McCrimmon menyatakan bahwa memasuki milenium baru ini tingkat
perubahan bergerak sangat cepat. Cara kita bekerja berubah lebih cepat dari pada
sebelumnya.
Dalam suatu organisasi perusahaan, sumber daya manusia memiliki peran yang
sangat penting bagi kemajuan organisasi. Untuk menghadapi tantangan perubahan yang
begitu cepat diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas sumber daya
manusia tercermin pada perilaku kerjanya dalam menjalankan tugas-tugas organisasi.
Karyawan yang berperilaku kerja secara baik akan cenderung bekerja secara efektif dan
efisien sehingga tantangan apapun yang dihadapi oleh organisasi akan dapat diselesaikan
secara tepat. Perilaku kerja yang efektif akan membuat organisasi berjalan secara efektif
sehingga mampu bertahan dan berkembang dalam menghadapi berbagai tantangan.
Perilaku kerja sangat berpengaruh pada produktivitas kerja karyawan. Perilaku kerja
yang baik akan menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi sehingga dapat memberikan
kontribusi yang besar terhadap pengembangan organisasi. Oleh karenanya para pemimpin
perlu memperhatikan hal ini dan harus selalu berusaha untuk memperbaiki atau
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meningkatkan perilaku kerja anak buahnya baik secara individu maupun kelompok dalam
setiap peran yang dilakukannya.
II. Kajian Teori

Kinerja karyawan merupakan gabungan dari kemampuan, usaha, dan
kesempatan yang dapat diukur dari akibat yang dihasilkan. Oleh karena itu kinerja
bukan hanya menyangkut karakteristik pribadi yang ditunjukkan oleh seseorang
melainkan hasil kerja yang telah dan akan dilakukan oleh seseorang. “kinerja
didefinisikan sebagai perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan yang relevan terhadap
tercapainya

tujuan

organisasi“

(Vande

Walle,

dkk,

2005:842).

Penilaian Kinerja Karyawan
Untuk menghindari subyektifitas penilaian terhadap seorang karyawan,
diperlukan pengukuran kinerja secara formal dengan format atau acuan yang
transparan yang diketahui oleh karyawan secara keseluruhan. Sehingga seseorang
dapat merencanakan keberhasilan karirnya dengan mengacu pada sistem penilaian
kinerja yang diterapkan.
Penerapan pengukuran kinerja dalam suatu perusahaan kadang masih
menghadapi beberapa kendala seperti:
1) Penilaian kinerja seringkali masih menjadi masalah bagi pengusaha karena
keterbatan informasi atau edukasi seputar kinerja karyawan.
2) Kinerja yang memuaskan tidak terjadi secara otomatis pada karyawan setelah
memasuki masa orientasi atau pendidikan non formal lainnya.
3) Menggunakan sistem manajemen kinerja (performance management system)
yang terdiri dari: proses-proses untuk mengindentifikasi, mendorong, mengukur,
mengevaluasi, meningkatkan dan memberi penghargaan terhadap kinerja
karyawan.
Hal-Hal Eksternal Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan
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1) Gaya kepemimpinan
2) Ketergantungan
3) Hubungan atasan-bawahan
4) Kultur yang terbangun
5) Kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki
6) Sistem penilaian kerja yang diberlakukan
Pola Kepemimpinan Untuk Meningkatkan Kinerja
Penyelesaian Tugas (Task Oriented): Pada golongan pemimpin ini, aspekaspek individual karyawan kurang mendapat perhatian. Pola ini menekankan, apapun
yang dilakukan karyawan dan bagaimanapun kondisi yang terjadi pada karyawan
tidak menjadi masalah. Asalkan tugas-tugas dapat diselesaikan.
Berorientasi pada manusia (Human Oriented):

Pemimpin memusatkan

perhatiannya pada kegiatan dan masalah kemanusiaan yang dihadapi, baik bagi
dirinya maupun bagi karyawan. Standar kinerja penting untuk menetapkan standarstandar sebelum pekerjaan itu tampil sehingga semua yang terlibat akan memahami
tingkat kinerja yang diharapkan. Penilaian kinerja (performance appraisal) adalah
proses evaluasi seberapa baik karyawan mengerjakan pekerjaannya ketika
dibandingkan dengan standar yang ada dan kemudian di komunikasikan kepada
karyawan.
III. Metodologi Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel
terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat budaya organisasi (X1), dan
kepuasan kerja (X2). Sedangkan variabel terikat adalah kinerja karyawan (Y).
Definisi operasional dan indikator masing-masing variabel diuraikan sebagai berikut:
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1) Kinerja Karyawan (Y). Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari
kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya
(Ambar Teguh Sulistiyani 2003 : 223).
2) Budaya Organisasi (X1). Budaya organisasi merupakan seperangkat nilai yang
diyakini bersama oleh anggota organisasi yang dapat membantu mereka dalam
memahami tindakan-tindakan yang dianggap dapat diterima dan tidak dapat
diterima. Karakteristik utama dalam budaya organisasi antara lain kebiasaan,
norma, nilai dominan, filosofi, aturan dan suasana yang ada dalam organisasi.
3) Kepuasan Kerja (X2). Kepuasan kerja merupakan suatu ungkapan emosional
yang bersifat positif atau menyenangkan sebagai hasil dari penilaian terhadap
suatu pekerjaan atau pengalaman kerja (Mathis and Jackson, 2000).

Penelitian ini meneliti tiga

variabel yaitu kinerja karyawan (Y) sebagai

variabel terikat, budaya organisasi (X1), dan kepuasan kerja (X2) sebagai variabel
bebas.
Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Pertiwi Resources
pada tingkat staf Administrasi, manajer cabang dan manajer kantor pusat yang
berjumlah 35 orang dari 120 orang karyawan. Metode sampling yang digunakan
adalah sampling jenuh yakni semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
3.2. Rencana dan Jadual Penelitian
Dalam rangka kelancaran dan efektivitas penelitian, maka disusun rencana dan
jadwal penelitian sebagai berikut:
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No

Kegiatan

Indikator

Apri

Hasil

l
3

1.

Persiapan awal

Ijin dari

(survey awal)

perusahaan

2.

Proposal penelitian

Proposal

3.

Penyusunan

Instrumen

Mei

Juni

Juli

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

instrumen
4.

Uji coba instrumen

Data uji coba

& kalibrasi
5.

Revisi instrumen

Instrumen
valid

6.

Pengambilan data

Data
penelitian

7.

Analisis data

Uji hipotesis
statistik

8.

Penyusunan laporan

Tesis
(laporan)

9.

Sidan tesis

Yudisium
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Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Pertiwi Resources di wilayah Jabodetabek
selama satu bulan yaitu dimulai bulan Juni 2011, sedangkan uji coba instrumen
penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2011.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survai dengan
jenis penelitian pengaruh variable bebas terhadap variabel terikat. Konstelasi model
permasalahan mengenai pengaruh budaya organissi, kepuasan kerja terhadap kinerja
karyawan dapat dilihat pada gambar berikut ini:
Gambar 3.1
Konstelasi Hubungan antara Variabel

X1
Y
X2
X1 = budaya organisasi; X2 = kepuasan
kerja; dan Y = kinerja

Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan
Pertiwi Resources di Jabodetabek. Jumlah keseluruhan karyawan yang menjadi
populasi dalam penelitian ini sebanyak 120 orang karyawan.
Sampel. Sampel penelitian berjumlah 35 orang yang ditetapkan secara acak
sederhana sebesar 29% dari jumlah populasi.
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3.4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian menggunakan survei dengan
mengajukan 10 pernyataan untuk tiap-tiap variabel.
Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui
metode angket kuesioner dan form penilaian. Pengumpulan data berawal dari
menghimpun data kuesioner dan form penilaian tentang tingkat kepedulian karyawan,
pengalaman kerja, pelatihan dan prestasi kerja dengan cara memilih, mencatat,
menafsirkan, serta menghitung kumpulan data sesuai dengan rumus yang dibutuhkan
oleh variabel penelitian.
Sebelum dipergunakan untuk pengumpulan data instrumen yang berupa
kuesioner terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen, sedangkan
form penilaian dilakukan validitas isi. Validitas konstruk butir kuesioner dihitung
dengan menggunakan rumus Correlation atau Pearson Product Moment, sebagai
berikut:

Dimana:
rxy

= Koefisien korelasi

x

= nilai variabel bebas

y

= nilai variabel terikat

n

= jumlah sampel

Untuk menguji validitas butir instrumen dapat menguji ”korelasi skor setiap
item angket, dengan skor total variabelnya”. Kriteria suatu butir instrumen valid jika
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nilai korelasinya adalah ”positif” dan ”lebih besar atau sama dengan r-tabel”.
Reliabilitas instrumen dihitung dengan menggunakan rumus Cronbach Alpha adalah
sebagai berikut:
2
 k    b 

r
 1 
2
 (k  1)  
 t 

Dimana:
r

= koefisien reliabilitas instrument (cronbach alpha)

k

= banyaknya butir pertanyaan/soal yang dinyatakan valid





2
t

2
b

= total varians butir
= total varians

Instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi jika nilai koefisien yang diperoleh
>0,60 (Imam, 2006). Ada pendapat lain yang mengemukakan baik/buruknya
reliabilitas instrumen dapat dikonsultasikan dengan nilai r tabel.
Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan model regresi
tunggal dan ganda. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan statistik
sebagai berikut: (1) deskripsi data yang meliputi rata-rata, rentangan, standar deviasi,
median, modus dan dilengkapi dengan frekuensi dan histogram, (2) pengujian
persyaratan analisis yaitu meliputi pengujian normalitas galat taksir dan uji
homogenitas varians, dan (3) pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan
analisis regresi dan korelasi sederhana untuk masing-masing variabel bebas terhadap
variabel terikat, dan regresi jamak untuk seluruh variabel bebas dengan variabel
terikat, serta korelasi jamak dan parsial.
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IV. Analisi Hasil Penelitian

Analisis hasil penelitian pengaruh budaya organisasi dan kepuasan kerja
terhadap kinerja baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat disajikan
berikut ini.
Pengaruh Budaya organisasi (X1) Terhadap Kinerja(Y)
Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerjanya dapat dilihat dalam lampiran
18, dinyatakan dalam persamaan garis regresi yaitu Y = 13,270 + 0,622X1, artinya
setiap kenaikan budaya organisasi satu unit mengakibatkan kenaikan kinerja 0,622
unit; besarnya koefisien determinasi atau r2xy.1 yaitu sebesar 0,301 yang dinyatakan
dalam R Square, artinya besarnya kinerja 30,1% ditentukan oleh budaya organisasi
dan sisanya sebesar ditentukan oleh variabel lain. Besarnya koefisien korelasi yang
dinyatakan dalam (R) sebesar 0,549, artinya hubungan antara X1 dengan Y kuat.
Berdasarkan analisis of variance (ANOVA), tingkat signifikansi sebesar 0,001 lebih
kecil daripada alpha 0,05, berarti model regresi sederhana tersebut linear dan
signifikan dan dapat digunakan untuk analisis dan prediksi variabel Y.
Pengaruh Kepuasan kerja (X2) Terhadap Kinerja (Y)
Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerjadapat dilihat dalam lampiran 19,
dinyatakan dalam persamaan garis regresi Y = 1,425 + 0,907 X2, artinya setiap
kenaikan kepuasan kerja

satu unit mengakibatkan kenaikan kinerja 0,907 unit;

besarnya koefisien determinasi atau r2xy.2 yaitu sebesar 0,416 yang dinyatakan dalam
R Square, artinya kinerja 41,6% ditentukan oleh kepuasan kerja dan sisanya
ditentukan oleh variabel lain. Besarnya koefisien korelasi yang dinyatakan dalam (R)
sebesar 0,645, artinya hubungan antara X2 dengan Y kuat. Berdasarkan analisis of
variance (ANOVA), tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil daripada alpha
0,05, berarti regresi sederhana tersebut linear dan signifikan, dan dapat digunakan
untuk analisis dan prediksi variabel Y.
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Pengaruh Budaya organisasi (X1) dan Kepuasan kerja (X2) secara bersamasama Terhadap Kinerja (Y)
Pengaruh budaya organisasi dan kepuasan kerja secara bersama-sama
terhadap kinerja dapat dilihat dalam tabel 20. Persamaan garis regresi yaitu Y = 0,682
+ 0,234X1 + 0,709X2, artinya baik budaya organisasi dan kepuasan kerja memberikan
sumbangan positif terhadap kinerja; besarnya koefisien determinasi atau r2xy.12 yaitu
sebesar 0,404 dalam Adjusted R Square, artinya besarnya kinerja 40,4% ditentukan
secara bersama-sama oleh budaya organisasi dan kepuasan kerja dan sisanya sebesar
ditentukan oleh variabel lain.
Besarnya koefisien korelasi yang dinyatakan dalam (R) sebesar 0,663, artinya
hubungan antara X1 dan X2 secara bersama-sama dengan Y kuat.

Berdasarkan

analisis of variance (ANOVA), tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil daripada
alpha 0,05, berarti model regresi ganda tersebut linear dan signifikan, dan dapat
digunakan untuk analisis dan prediksi variabel Y. Secara parsial pengaruh X1
terhadap Y yang dinyatakan dalam standardized coefficient beta sebesar 0,207,
artinya pengaruh X1 terhadap Y sebesar 20,7%, dan pengaruh X2 terhadap Y yang
dinyatakan dalam standardized coefficient beta sebesar 0,505, artinya pengaruh X2
terhadap Y sebesar 50,5%. Variabel X2 memiliki pengaruh yang lebih besar daripada
X1 terhadap Y.
Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja
Berdasarkan analisis regresi sederhana pengaruh budaya organisasi terhadap
kinerja sebesar 0,301 atau 30,1% yang dinyatakan dalam koefisien determinasi (R
Square), dan berdasarkan analisis regresi ganda pengaruh budaya organisasi terhadap
kinerja sebesar 0,207 atau 20,7% yang dinyatakan dalam standardized coefficient
beta. Berdasarkan angka tersebut berarti kinerja sebagian besar dipengaruhi oleh
faktor lain, antara lain lingkungan kerja, alat kerja, metode kerja, modal kerja, gaya
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manajemen, dan lain-lain. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja dapat
dijelaskan sebagai berikut.
Nilai organisasi adalah sesuatu yang dijunjung tinggi dan dihormati. Dalam
kegiatan organisasi pendidikan, nilai itu adalah mencerdaskan peserta didik. Nilai itu
merupakan keyakinan sebagai pedoman berpikir dan bertindak. Semua anggota
organisasi harus mengetahui, memahami, dan menghayatinya, agar mereka memiliki
kesadaran hubungan antara dirinya dengan eksistensi organisasi. Nilai harus
dijunjung tinggi artinya bahwa kegiatan organisasi harus mampu merealisasikan nilai
tersebut,

dan nilai

harus diperjuangkan karena dengan perjuangan

yang

mengorbankan material dan psikis, nilai itu akan menjadi kenyataan. Nilai juga harus
dihormati karena nilai itu merupakan pedoman berpikir dan bertindak; semua
pemikiran dan tindakan anggota organisasi harus ditujukan untuk merealisasikannya.
Nilai organisasi menjadi keyakinan bersama seluruh anggota organisasi,
artinya bahwa dengan keyakinan yang kuat, pikiran dan tindakan dapat terarah pada
merealisasikan nilai. Berpikir dengan yakin merupakan dorongan kuat bagi hati untuk
melakukan tindakan yang cepat, tepat, berani, dan bertanggungjawab. Berpikir dan
bertindak dengan yakin membuat seseorang berani menanggung risiko untuk
memperoleh hasil yang diharapkan. Keyakinan merupakan motor penggerak pikiran
dan tindakan untuk meningkatkan kinerja.
Pikiran, perasaan, dan kepentingan anggota organisasi harus disesuaikan
dengan nilai organisasi. Individu merupakan bagian organisasi, ia harus bersedia
berkorban untuk merealisasikan nilai organisasi di mana mereka berada. Bentuk
pengorbanan itu antara lain adalah bahwa pikiran, perasaan, dan kepentingannya
harus mengikuti nilai organisasi. Dengan demikian setiap anggota organisasi
merupakan satu kesatuan yang utuh dengan organisasi di mana mereka berada.
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Nilai utama hampir semua organisasi adalah meningkatkan produktivitas
kerja, artinya bahwa anggota organisasi harus memiliki kemampuan dan motivasi
tinggi untuk bekerja. Kemampuan itu bisa diwujudkan dalam ketrampilan
melaksanakan pekerjaan dan memiliki pengetahuan atas yang memadai tentang
pekerjaan yang dilakukan. Motivasi itu bisa diwujudkan melalui sikap positif
terhadap pekerjaan yang dilakukan dan penciptaan situasi kondusif.
Norma organisasi merupakan pedoman bertindak. Semua anggota organisasi
harus tunduk pada norma organisasi di mana mereka berada. Norma organisasi
merupakan hukum tertinggi bagi setiap anggota organisasi, karena ia mengatur semua
perilaku anggota organisasi dalam melaksanakan kerja. Anggota organisasi yang
mematuhi norma kinerja tinggi, akan mendapatkan penghargaan, dan sebaliknya yang
melanggar norma dan kinerjanya buruk akan mendapatkan sanksi.
Besarnya pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja secara parsial sebesar
20,7% menunjukkan bahwa belum seluruhnya anggota organisasi memahami nilai
dan norma organisasi sehingga kinerja belum sesuai dengan harapan manajemen dan
pemilik organisasi. Hal itu mungkin disebabkan adanya faktor-faktor lain seperti
lingkungan kerja yang kurang kondusif, gaya manajemen yang otoriter, dan imbalan
yang kurang layak untuk hidup, dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut harus mendapat
perhatian manajemen dan pemilik organisasi sebagai bahan baku pembuatan starategi
dan kebijakan organisasi, yang bertujuan meningkatkan kinerja.
Berdasar uraian di atas, budaya organisasi ialah pola pikir dan perilaku efektif
dan efisien yang diulang terus-menerus untuk mencapai tujuan organisasi. Karena
efektif dan efisien itu manusia mengulangnya terus-menerus sehingga membentuk
karakter atau watak atau moral. Karakter organisasi merupakan cermin dari pola pikir
dan perilaku pemiliknya, pemimpinnya, dan anggotanya.

90

Organisasi adalah tempat manusia berinteraksi memenuhi kebutuhan
hidupnya. Mereka berinteraksi karena mempunyai kepentingan yang sama. Kesamaan
kepentingan merupakan syarat utama manusia bersedia masuk dalam suatu organisasi
tertentu. Di sisi lain, manusia masuk dalam suatu organisasi karena keterpaksaan;
sejak ia lahir, ia dipaksa masuk organisasi keluarga dan organisasi sosial, dan harus
tunduk mengikuti norma yang berlaku dan harus bersedia menerima nilai yang sudah
ada.
V. Penutup

Kesimpulan
Setelah melalui tahapan penelitian, yaitu proses pembuatan instrumen
penelitian, pengumpulan data, analisis data. Instrumen penelitian terdiri dari tiga
variabel yaitu dua variabel bebas budaya organisasi (X1) dan kepuasan kerja (X2) dan
satu variabel terikat kinerja (Y). Setelah dibuat instrumen penelitian (lihat tabel 1, 2,
dan 3) dan setelah instrumen diuji hasilnya valid (lihat lampiran 4, 5, dan 6),
kemudian dilakukan riset dengan 35 responden hasilnya dapat dilihat dalam lampiran
7, 8, 9, 10), maka data tersebut diolah dengan SPSS, hasilnya dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1) Budaya organisasi mempengaruhi kinerja; budaya organisasi berpengaruh positif
terhadap kinerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makin tinggi budaya
organisasi akan makin tinggi kinerja .
2) Kepuasan kerja berpengaruh positif dengan kinerja. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa makin tinggi kepuasan kerja akan makin tinggi kinerja .
3) Kesimpulan terakhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi
dan kepuasan kerja secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja.
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Implikasi Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi dan kepuasan
kerja berdasar analisis regresi tunggal maupun regresi ganda berpengaruh terhadap
kinerja. Upaya peningkatan kinerja dapat dilakukan dengan peningkatan budaya
oranisasi dan kepuasan kerja. Upaya peningkatan budaya organisasi dengan cara
antara lain meningkatkan pemahaman nilai dan norma organisasi. Anggota organisasi
harus meningkatkan pengetahuan tentang nilai dan norma organisasi melalui
pendidikan terstruktur. Organisasi harus memiliki pusat pendidikan dan pelatihan
(DIKLAT) untuk menstranformasi nilai dan norma organisasi kepada seluruh
anggotanya.
Di samping itu anggota organisasi secara periodik juga harus diadakan diskusi
mengenai nilai dan norma organisasi agar mereka memiliki satu pandangan, satu
sikap, dan satu perbuatan dalam merealisasikan nilai dan mematuhi norma organisasi.
Nilai organisasi merupakan ideologi yang harus diyakini oleh anggotanya sebagai
pedoman berpikir. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang nilai organisasi menjadi
keyakinan itu dengan cara memadukan pengetahuan dengan praktek.
Upaya untuk meningkatkan kepuasan kerja dengan cara memberi material
yang layak untuk hidup, memberi penghargaan, menyiapkan lingkungan kerja yang
kondusif, menampilkan gaya manajemen yang partisipatif, dan memberi harapan hari
depan yang lebih baik. Upaya-upaya itu dengan tujuan semua anggota organisasi
dapat meningkatkan prestasi kerjanya.
Saran-Saran
Berdasarkan pada berbagai penemuan yang diperoleh dalam penelitian ini,
peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:
1) Budaya organisasi harus ditingkatkan terus-menerus agar kinerja semakin baik.
Manajemen memiliki peran penting dalam menstransformasi budaya organisasi
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kepada karyawannya melalui perbaikan lingkungan kerja dan pembentukan sikap
yang positif terhadap pekerjaan.
2) Kepuasan kerja karyawan harus ditingkatkan agar karyawan merasa senang dan
nyaman dalam melakukan pekerjaan. Peran manajemen sangat penting untuk
meningkatkan kepuasan kerja karyawannya melalui imbalan yang layak untuk
hidup, penghargaan, dan pendidikan atau pelatihan serta keselamatan kerja.
3) Karyawan merupakan aset yang penting bagi keberlangsungan perusahaan atau
organisasi,

oleh

karena

itu

perusahaan

atau

organisasi

wajib

untuk

memeliharanya sebaik mungkin.
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