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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah berpengaruh
bagi negara yang sedang berkembang, Indonesia merupakan negara yang sedang
berkembang saat ini. Hal tersebut menyebabkan banyaknya aktivitas-aktivitas yang
harus dilakukan dalam rangka memecahkan berbagai permasalahan yang sedang
dihadapi.
Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting yang harus diperhatikan, hal
ini disebabkan karena manusia memiliki peranan yang penting dalam upaya mencapai
tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
Pentingnya motivasi serta kemampuan yang dimiliki oleh karyawan memiliki
hubungan yang sangat erat dengan mengarahkan organisasi itu kearah yang telah
ditentukan.
Oleh
karena
itu
melalui
pengembangan
dan
pelatihan,
motivasi merupakan alternative yang sangat tepat untuk meningkatkan kualitas kinerja
karyawan.
Motivasi untuk bekerja ini sangat penting bagi tinggi rendahnya produktivitas
perusahaan. Tanpa adanya motivasi karyawan untuk bekerja sama bagi perusahaan,
maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Sebaliknya apabila terdapat
motivasi
yang
tinggi
dari
karyawan,
maka
hal
ini
merupakan
jaminan
atas keberhasilan perusahaan dalam
mencapai suatu tujuan. Terkait dengan hal tersebut maka manager harus selalu
menumbuhkan motivasi kerja yang tinggi kepada karyawannya guna melaksanakan
tugasnya.
Pemberian motivasi kepada setiap karyawan merupakan kewajiban setiap
pemimpin agar karyawan tersebut dapat lebih meningkatkan mutu pekerjaan yang
sudah menjadi tanggung jawabnya.
Manusia dimotivasi untuk memuaskan sejumlah kebutuhan yang melekat pada
dirinya yang cenderung bersifat bawaan. Kebutuhan ini terdiri dari lima jenis dan
terbentuk dalam satu hierarki dalam pemenuhan, dalam arti manusia dalam dasarnya
pertama, kemudian kebutuhan tingkat kedua dan seterusnya, dan pemenuhan semua
kebutuhan inilah yang menimbulkan motivasi seseorang. Suatu faktor kebutuhan yang
sudah terpenuhi tidak menjadi unsur pemotivasi lagi.
Karena adanya masalah yang dapat mengganggu kinerja karyawan seperti
kurangnya kedisiplinan, sering terjadinya keterlambatan dan karyawan yang
tidak bersemangat maka akan mengganggu kinerja karyawan tersebut, oleh sebab itu
harus diberikan motivasi untuk meningkatan kinerja karyawan pada perusahaan
supaya perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneleti tetarik untuk melakukan
penelitian dengan judul : “Pengaruh Faktor-Faktor Motivasi Terhadap Kinerja
Karyawan di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) Daerah
Istimewa Yogyakarta”
B.

Rumusan Masalah
Berdasarkan

latar

belakang

masalah

di

atas,

penulis

merumuskan

masalah pada penelitian ini adalah:
1. Apakah ada pengaruh faktor motivasi “kebutuhan fisiologis (X1)” terhadap
kinerja karyawan (Y) di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas DIY ?
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

C.

Apakah ada pengaruh faktor motivasi “kebutuhan rasa aman dan nyaman (X2)”
terhadap kinerja karyawan (Y) di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan
Produktivitas DIY ?
Apakah ada pengaruh faktor motivasi “kebutuhan sosial (X3)” terhadap kinerja
karyawan (Y) di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas DIY ?
Apakah ada pengaruh faktor motivasi “kebutuhan mendapatkan
penghargaan (X4)” terhadap kinerja karyawan (Y) di Balai Latihan Kerja dan
Pengembangan Produktivitas DIY ?
Apakah ada pengaruh faktor motivasi “kebutuhan mengaktualisasikan diri (X5)”
terhadap kinerja karyawan (Y) di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan
Produktivitas DIY ?
Apakah ada pengaruh faktor motivasi “kebutuhan fisiologis (X1), kebutuhan rasa
aman dan nyaman (X2), kebutuhan sosial (X3),
kebutuhan mendapatkan
penghargaan (X4) dan kebutuhan mengaktualisasi diri (X5)” terhadap kinerja
karyawan (Y) di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas DIY ?
Faktor motivasi manakah yang lebih dominan berpengaruh terhadap kinerja
karyawan di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas DIY ?
Bagaimana kontribusi variabel faktor kebutuhan fisiologis (X1), faktor
kebutuhan rasa aman dan
nyaman (X2), faktor kebutuhan sosial (X3),faktor
kebutuhan mendapatkan
penghargaan
(X4)
dan
faktor
kebutuhan
mengaktualisasikan diri (X5) terhadap kinerja karyawan (Y)?

Batasan Masalah
Mengingat terbatasnya waktu dan kemampuan, maka untuk mempermudah dalam
penyelesaian masalah , penulis membatasi masalah yang akan penulis bahas dalam
Laporan Tugas Akhir, yaitu tentang faktor-faktor motivasi yang
mempengaruhi kinerja karyawan yang meliputi:
1.
Uji parsial variabel kebutuhan fisiologis (X1), variabel kebutuhan rasa aman dan
nyaman (X2), variabel kebutuhan sosial (X3), variabel kebutuhan rasa aman dan
nyaman (X4), variabel kebutuhan mengaktualisasikan diri (X5) terhadap kinerja
karyawan (Y)
2.
Uji simultan atau serentak variabel kebutuhan fisiologis (X1), variabel
kebutuhan rasa aman dan nyaman (X2), variabel kebutuhan sosial (X3), variabel
kebutuhan rasa aman dan nyaman (X4), variabel kebutuhan mengaktualisasikan
diri (X5) terhadap kinerja karyawan (Y)
3.

D.

Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja karyawan(Y)

Tujuan Penelitian
Bedasarkan rumusan masalah diatas penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh faktor motivasi “kebutuhan fisiologis (X1)”
terhadap kinerja karyawan (Y) Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas DIY.

2.

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh faktor motivasi “kebutuhan rasa aman
dan nyaman (X2)” terhadap kinerja karyawan (Y) di Balai Latihan Kerja dan
Pengembangan Produktivitas DIY.
3.
Untuk mengetahui apakah ada pengaruh faktor motivasi “kebutuhan sosial
(X3)” terhadap kinerja karyawan (Y) di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan
Produktivitas DIY.
4.

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh faktor motivasi “kebutuhan
mendapatkan penghargaan (X4)” terhadap kinerja karyawan (Y) di Balai Latihan
Kerja dan Pengembangan Produktivitas DIY.
5. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh faktor motivasi “kebutuhan
mengaktualisasi diri (X5)” terhadap kinerja karyawan (Y) di Balai Latihan Kerja
dan Pengembangan Produktivitas DIY.
6.
Untuk mengetahui apakah ada pengaruh faktor motivasi “ kebutuhan fisiologis
(X1), kebutuhan rasa aman dan nyaman (X2), kebutuhan sosial (X3), kebutuhan
mendapatkan
penghargaan
(X4)
dan
kebutuhan
mengaktualisasi
diri
(X5)” terhadap kinerja karyawan (Y) di Balai Latihan Kerja dan
Pengembangan Produktivitas DIY.
7. Untuk mengetahui faktor motivasi manakah yang lebih dominan berpengaruh
terhadap
kinerja
karyawan
di
Balai
Latihan
Kerja
dan
Pengembangan Produktivitas DIY.
8. Untuk mengetahui kontribusi variabel faktor kebutuhan fisiologis (X1), faktor
kebutuhan rasa aman dan nyaman (X2), faktor kebutuhan sosial (X3), faktor
mendapatkan penghargaan (X4) dan faktor mengaktualisasikan diri (X5) terhadap
kinerja karyawan (Y).

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori
1.

Tinjauan tentang faktor-faktor motivasi
Menurut Hasibuan dalam Edi Sutrisno (2009:110) motivasi adalah
suatu
perangsang keinginan dan daya penggerak kemauan bekerja seseorang karena
setiap motivasi mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai.
Menurut Siagian dalam Edi Sutrisno (2009:110) motivasi adalah
keadaan kejiwaan yang mendorong, mengaktifkan, atau menggerakkan dan
motivasi itulah yang mengarahkan dan menyalurkan perilaku, sikap, dan tindak
tanduk seseorang yang selalu dikaitkan dengan pencapaian tujuan, baik tujuan
organisasi maupun tujuan pribadi masing-masing anggota organisasi.
Menurut Husaini Usman (2010:223) motivasi kerja dapat diartikan sebagai
keinginan atau kebutuhan yang melatar belakangi seseorang sehingga ia terdorong
untuk bekerja.
Faktor motivasi merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh
manusia dalam
mempertahankan
keseimbangan
fisiologis
maupun
psikologis,
yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan
kesehatan.
Menurut teori Abraham maslow dalam Marihot Tua Effendi (2009:324)
Faktor-faktor motivasi meliputi :
a.
Faktor Kebutuhan Fisiologis
Menurut Marihot Tua Effendi (2009:325) kebutuhan ini berkaitan dengan
kebutuhan yang harus dipenuhi untuk dapat mempertahankan diri sebagai
mahluk fisik.
Indikator faktor kebutuhan fisiologis meliputi :

b.

1)

Kebutuhan makanan

2)

Kebutuhan minuman

3)

Gaji

4)

Tunjangan

Faktor Kebutuhan Rasa Aman dan Nyaman
Menurut Winardi (2010:325) kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan
rasa aman dan nyaman dari ancaman-ancaman dari luar yang mungkin terjadi
keamanan dari ancaman orang lain, ancaman alam, atau ancaman bahwa suatu
saat tidak dapat bekerja karena faktor usia atau faktor laiinya. Kebutuhan ini
muncul setelah kebutuhan pertama dipenuhi.
Indikator faktor kebutuhan rasa aman dan nyaman meliputi :
1) Kenyamanan
2) Imbalan tambahan
3) Keamanan

4) Keselamatan
5) Asuransi
c.
Faktor Kebutuhan Sosial
Menurut Edi Sutrisno (2009:123) kebutuhan sosial yang sering disebut
social
needs
merupakan
kebutuhan
untuk
hidup
bersama
orang
lain. Kebutuhan ini hanya dapat terpenuhi bersama masyarakat,
karena memang orang lainlah yang dapat memenuhinya bukan diri sendiri.
Indikator faktor kebutuhan sosial meliputi :
1) Di ikutsertakan dalam pergaulan
2) Disayangi
3) Dihormati
4) Kerjasama
d. Faktor Kebutuhan Untuk Mendapatkan Penghargaan
Menurut Winardi (2010:447) Pada tingkat keempat terlihat kebutuhan
individu akan penghargaan, atau yang sering disebut orang dengan kebutuhan
“ego”
Indikator faktor kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan meliputi :
1) Kemampuan
2) Pujian
3) Hasil kerja
4) Tanggung jawab
e.
Faktor Kebutuhan Mengaktualisasikan Diri
Menurut Irham Fahmi (2013:195) kebutuhan mengaktualisasikan diri
adalah kebutuhan tertinggi dalam teori maslow. Pada tahap ini seseorang ingin
terpenuhinya keinginan untuk
aktualisasi diri,
yaitu ia ingin
menggunakan potensi
yang
dimiliki
dan
mengaktualisasikannya
dalam bentuk pengembangan dirinya. Kondisi ini teraplikasi dalam bentuk
pekerjaan yang dijalani sudah lebih jauh dari hanya sekedar rutinitas namun
pada sisi yang jauh lebih menantang dan penuh dengan kreatifitas tingkat
tinggi. Dan karya- karya yang dihasilkan oleh dirinya dianggap luar biasa serta
sangat patut untuk dihargai.
1)
2)
3)
4)
2.

Indikator faktor kebutuhan mengaktualisasi diri meliputi :
Kebebasan
Kreatifitas
Inovasi
Potensi

Tinjauan Tentang Kinerja Karyawan
Menurut
Irham
Fahmi (2011:2) Kinerja adalah hasil
yang
diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented
dan non profit oriented yang dihasilkan oleh satu periode waktu.
Menurut Hamzah (2012:59) Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang
dituntut dari seseorang.
Menurut Wirawan (2009:5) Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan
oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi
dalam waktu tertentu.
Menurut Mohammad Mahsun (2013:25) Kinerja (perfomance) adalah

gambaran
mengenai
tingkat
pencapaian
pelaksanaan
suatu
kegiatan
/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.
Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan
individu maupun kelompok individu.
Kinerja seorang karyawan akan baik bila ia mempunyai keahlian (skill) yang
tinggi, bersedia bekerja karena gaji atau upah yang diberikan sesuai dengan
perjanjian dan mempunyai harapan (expectation) masa depan yang lebih baik
(Prawirosentono,2007:142)
Indikator kinerja karyawan meliputi:
a.
Kualitas
b.
c.
d.
e.

Kepemimpinan
Ketepatan waktu
Efektif
Kemandirian

METODE PENELITIAN

Jenis Penulisan
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam Laporan Tugas Akhir (LTA) ini
adalah jenis penulisan dengan melakukan pendekatan kuantitatif. Penulisan kuantitatif
dapat diartikan sebagai metode penulisan yang berlandaskan pada filsafat positivisme,
digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data
menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan
tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.(Sugiyono, 2015:15)
Pada dasarnya penulisan menggunakan metode kuantitatif ini didominasikan
dengan menggunakan data statis, tetapi untuk melengkapi pembuatan Laporan Tugas
Akhir (LTA) penulis juga akan menggunakan kuesioner untuk mempertegas data-data
yang diperlukan.
B.

Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2015:117)
Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi populasi dalam penulisan
ini adalah terdiri dari 4 seksi dan instruktur yaitu Tata Usaha berjumlah 18
responden, Seksi Pelatihan berjumlah 12 responden, Seksi Produktivitas berjumlah
6 responden, dan Instruktur berjumlah 34 responden. Jadi jumlah
populasi 70 responden.

2. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh populasi
tersebut. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harap betul-betul
representative. (Sugiyono,2015:118)
Teknik pengambilan sampel dalam penulisan ini menggunakan Probability
Sampling,
Probability
Sampling
yaitu
teknik
pengambilan
sampel
yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota)
populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. (Sugiyono,2011:63)
Sedangkan
pengambilan
sample
ini
menggunakan
metode
Probability sampling dengan teknik Disproportionate Stratified Random
Sampling
yaitu Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila
populasi berstrata tetapi kurang proporsional.(Sugiyono,2011:64) Dalam penulisan
ini, penulis akan mengambil sampel dari populasi
yang berjumlah 70
responden dengan menggunakan rumus Slovin.
Rumus mengambil sampel:
n

=

Keterangan :
n = jumlah sampel
N= jumlah populasi
e = tingkat error atau tingkat kesalahan
Sumber : Husein Umar (2010:146)

n=
n=

n=
n=
n=
n= 59,574 dibulatkan menjadi 60 sampel maka jumlah sampel yang digunakan
dalam penulisan ini adalah 60 sampel
C.

Waktu dan Lokasi Penulisan
1.

Waktu Penulisan
Penulis memulai menulis Laporan Tugas Akhir (LTA) ini 3 minggu setelah
dilakukannya
Praktek
Latihan
Kerja
(PKL)
sampai
selesai
dilaksanakannya Praktek Latihan Kerja (PKL) dari tanggal 06 Februari 2017
sampai 03 April 2017
2. Lokasi Penulisan
Lokasi
penulisan
ini
penulis
mengambil
di
Balai
Latihan
Kerja
dan Pengembangan Produktivitas DIY yang beralamat di Jl.
Kyai Mojo No.5, Bumijo, Jetis, Bumijo, Jetis, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta
55231
D.

Sumber Data

1. Data primer
Menurut Sugiono (2015:193) Data primer adalah sumber data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data.

Data primer
ini diperoleh langsung dengan membagi kuisioner
atau
daftar pertanyaan dan data dari Balai Latihan Kerja dan Pengembangan
Produktivitas (BLKPP) DIY.
2. Data Sekunder
Menurut Sugiyono (2015:193) Data sekunder adalah sumber data yang tidak
langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau
dokumen.
Data sekunder ini diperoleh dari buku, skripsi, jurnal, dan lainnya yang berkaitan
dengan pokok utama penelitian.
E.

Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang
paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah
mendapatkan data.
Dari permasalahan yang diambil , penulis melakukan teknik
pengumpulan data dengan Kuesioner.
1. Kuesioner
Menurut Sugiyono (2015:) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data
yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan
tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupkan teknik
pengumpulan data yang efisien jika peneliti tahu apa yang bisa diharapkan dari
responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah
responden cukup besar dan tersebar diwilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa
pertanyaan/pernyataan
tertutup
atau terbuka,
dapat
diberikan kepada
responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet.

Pernyataan-pernyataan dibuat dalam bentuk angket dengan
menggunakan Skala Likert 1 – 5 untuk mendapatkan data yang bersifat interval.
Contoh untuk kategori pernyataan dengan jawaban sangat tidak setuju sampai
sangat setuju : Sangat Setuju (SS)
=
Diberi bobot / skor 5
Setuju (S)
=
Diberi
bobot / skor 4
Kurang Setuju (KS)
=
Diberi bobot / skor 3
Tidak Setuju (TS)
=
Diberi bobot / skor
2
Sangat Tidak Setuju (STS)
=
Diberi bobot / skor 1
Sumber : Jonathan Sarwono (2006:245)
Angka 1 menunjukkan bahwa responden sangat tidak setuju terhadap
pernyataan yang diberikan, sedangkan angka 5 menunjukkan bahwa responden
sangat setuju terhadap pernyataan yang diberikan.
F.

Metode Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga
dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain
(Bogdan dalam Sugiyono, 2013:244).
Analisi Data mempunyai dua tujuan , yakni meringkas dan menjabarkan data dan
membuat inferensi dari data untuk populasi dimana sampel ditarik.
Kegunaan analisis ialah mereduksikan data menjadi data menjadi perwujudan
yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitin
dapat di talaah serta di uji.
1. Uji Instrumen
a.
Uji Validitas

b.

c.

Menurut Suharsimi (2007:211) Validitas adalah ukuran yang menunjukan
keabsahan atau kevalidan dalam suatu instrumen.
Menurut Duwi Priyanto (2009:199) Pengujian validitas item dengan
korelasi person, yaitu dengan cara mengkorelasikan skor item dengan skor
total item. Kemudian pengujian signifikan dilakukan dengan kriteria
menggunakan r tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika nilai
positif dan r hitung > r tabel, maka item dapat dinyatakan valid, jika r hitung <
r tabel, maka item dinyatakan tidak valid. Pengujian ini dilakukan dengan
bantuan komputer program SPSS versi 20 for windows.
Uji Reliabilitas
Menurut
Husein
Umar (2013:58)
Reliabilitas
adalah derajat
ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukan oleh instrumen
pengukuran.
Uji Reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui adanya konsistensi alat
ukur
dalam
penggunaannya
atau
dengan
kata
lain
alat
ukur
tersebut mempunyai hasil yang konsisten apabila digunakan
berkali-kali dalam waktu yang berbeda.
Menurut Tony Wijaya (2013:86) Uji Reliabilitas penelitian ini
menggunakan koefisien alpha cronbach dengan bantuan program SPSS versi
20 for windows. Jika suatu kuesioner memiliki koefisien reliabilitas
alpha cronbach > 0,60 maka dinyatakan kuesioner tersebut reliabel.
Uji Normalitas
Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah residual
yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Distribusi data tang tidak normal
terjadi karena terdapat nilai ekstrem dalam data yang diambil (Victorianus Aries
Siswanto,2015:82)

2. Uji Regresi Berganda
Menurut Boediono dan Koster dalam Sudaryono (2014:83) analisis regresi
berganda digunakan oleh peneliti jika bermaksud meramalkan bagaimana keadaan
(naik
turunnya)
variabel
dependen
(terikat),
bila
dua
atau
lebih
variabel independent sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik
turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah
variabel independennya minimal 2 variabel.
Secara umum, data hasil pengamatan Y dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas
X1,X2,X3,.......Xn, sehingga rumus umum dari regresi berganda adalah :
Y= a + b1 X1 + b2 X2
Dimana :
Y
= Variabel dependent
a
= Koefisien
b,c
= Koefisien regresi variabel independent
X1 X2
= Subjek pada variabel independent yang mempunyai nilai tertentu
Sumber : Sugiyono (2013:302)
3. Uji Hipotesis
a.
Uji t ( parsial )
Menurut Duwi Priyatno (2014:144) uji t digunakan
mengetahui apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y.
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
1)
Merumuskan hipotesis
2)
Menentukan t hitung dan signifikan
3)
Menentukan t tabel
4)
Kriteria pengujian

untuk

5)

Membuat kesimpulan b. Uji F ( simultan )
Menurut Duwi Priyatno (2014:142) uji f yaitu uji koefisien regresi secara
bersama-sama, uji f untuk menguji signifikansi berpengaruh beberapa variabel
independent terhadap variabel dependen.
c.

Uji Determinan (R2)
Uji Determinan(R2)
pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan
model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien
determinasi adalah antara nol sanpai satu (0 < R2 < 1). Nilai R2 yang kecil
berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi
variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabelvariabel independen memberikan hasil hampir semua informasi yang
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
Besarnya pengaruh variabel independen (x) terhadap variabel dependen (y)
dapat dihitung dengan rumus koefisien determinan sebagai berikut : KD : r2 x
100%
Dimana :
KD = Koefisien Determinan
R2 = Nilai R square
Sumber : Jonathan Sarwono (2006:136)

ANALISIS HASIL PENELITIAN
A. Pembahasan

Dalam sub bab ini menjelaskan tentang proses penulisan dan hasil analisis data
dimana data diperoleh melalui angket jawaban responden yang meliputi pengujian
hipotesis. Selain itu akan dilakukan tentang pembahasan mengenai hasil analisis data
pengaruh faktor-faktor motivasi terhadap kinerja karyawan pada Balai Latian Kerja
dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) DIY
1. Analisis
Deskriptif a.
Jenis Kelamin
Berdasarkan jenis kelamin, responden terdiri atas dua kelompok yaitu
kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Karakteristik responden
berdasarkan jenis kelamin akan ditunjukan pada tabel sebagai berikut :
Tabel 4.7
Karakteristik Responden Berdasarkan
Jenis Kelamin
jenis kelamin

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

laki-laki
Valid
perempuan

Sumber : data primer diolah 2017

34

56,7

56,7

56,7

26

43,3

43,3

100,0

60

100,0

100,0

Gambar 4.2
Jenis Kelamin Karyawan BLKPP DIY
Sumber : data primer diolah 2017
Dari tabel 4.7 dan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 60 responden
berdasarkan jenis kelamin, maka dapat dijelaskan bahwa
43.3% atau 26 responden berjenis kelamin perempuan dan 56.7% atau 34
responden berjenis kelamin laki-laki. Ini berarti jenis kelamin laki-laki lebih
dominan dibanding jenis kelamin perempuan.
b. Usia
Berdasarkan usia responden dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu <30 tahun,
<40 tahun,<50 tahun, dan >50 tahun. Karakteristik responden berdasarkan
jenis kelamin akan ditunjukan pada tabel sebagai berikut :
Tabel 4.8
Karakteristik Responden Berdasarkan
Usia
Usia

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

<30 tahun

3

5,0

5,0

5,0

<40 tahun

5

8,3

8,3

13,3

<50 tahun

12

20,0

20,0

33,3

>50 tahun

40

66,7

66,7

100,0

Total

60

100,0

100,0

Sumber : data primer diolah 2017

Gambar 4.3
Usia Karyawan di BLKPP DIY
Sumber : data primer diolah 2017
Dari tabel 4.8 dan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 60 responden
berdasarkan usia, maka dapat dijelaskan bahwa5.0% atau 3 responden berusia
< 30 tahun, 8.3% atau 5 responden berusia <40 tahun,
20.0%
atau
12 responden berusia <50 tahun, dan 66.7% atau 40
responden berusia > 50 tahun. Ini berarti usia > 50 tahun lebih dominan
dibanding dengan tingkatan usia lainnya.
c.
Lama Masa kerja
Berdasarkan lama masa kerja
responden dibagi menjadi
4
kelompok, yaitu < 10 tahun, < 20 tahun, > 20 tahun, dan > 30
tahun.Karakteristik responden berdasarkan lama masa kerja akan ditunjukan
pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.9
Karakteristik Responden Berdasarkan
Lama Masa Kerja
lama masa kerja
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

<10 tahun
<20 tahun
Valid

>20 tahun
>30 tahun

12

20,0

20,0

20,0

9

15,0

15,0

35,0

10

16,7

16,7

51,7

29

48,3

48,3

100,0

60

100,0

100,0

Sumber : data primer diolah 2017

Gambar 4.4
Lama Masa Kerja Karyawan BLKPP DIY
Sumber : data primer diolah 2017
Dari tabel 4.9 dan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 60 responden
berdasarkan lama masa kerja, maka dapat dijelaskan
bahwa20.0% atau 12responden memiliki lama masa kerja <10 tahun, 15.0%
atau 9 responden memiliki lama masa kerja <20 tahun, 16.7% atau 10
responden memiliki lama masa kerja >20 tahun, 48.3% atau 29 responden
memiliki lama masa kerja

>30 tahun. Ini berarti lama masa kerja >30 tahun lebih dominan dibanding
dengan tingkatan lama masa kerja lainnya.
d. Jabatan
Berdasarkan usia responden dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu staff tata
usaha (TU), staff Pelatihan, staff pengembangan produktivitas, dan instruktur.
Karakteristik responden berdasarkan jabatan
akan ditunjukan pada tabel
sebagai berikut :
Tabel 4.10
Karakteristik Responden Berdasarkan
Jabatan
Jabatan
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Instruktur

Valid

ka. sub bag. PK
ka. sub bag. PP
ka. sub bag. TU
kepala
balai staff
PK
staff PP
staff TU
Total

Sumber : data primer diolah 2017

24

40,0

40,0

40,0

1

1,7

1,7

41,7

1

1,7

1,7

43,3

1

1,7

1,7

45,0

1

1,7

1,7

46,7

11

18,3

18,3

65,0

5

8,3

8,3

73,3

16

26,7

26,7

100,0

60

100,0

100,0

Gambar 4.5
Jabatan Karyawan BLKPP DIY
Sumber : data primer diolah 2017
Dari tabel 4.4 dan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 60 responden
berdasarkan jabatan, maka dapat dijelaskan bahwa 40.0% atau 24 responden
mempunyai jabatan Instruktur, 1.7% atau 1 responden mempunyai jabatan ka.
sub bag. TU, 1.7% atau 1 responden mempunyai jabatan ka. sub bag. PK,
1.7% atau 1 responden mempunyai jabatan ka. sub bag. PP, 18.3% atau 11
responden mempunyai jabatan staff PKdan 8.3% atau 5 responden mempunyai
jabatan staff PP dan 26.7% atau 16 responden mempunyai jabatan staff TU.
Ini berarti jabatan di instruktur lebih dominan dibanding dengan jabatan
dibagian lainnya.
2. Uji Instrumen Penulisan
Uji instrumen ada dua yaitu uji validitas dan uji reliabilitas
a.
Menurut Suharsimi (2007:211) Validitas adalah ukuran yang
menunjukan keabsahan atau kevalidan dalam suatu instrumen.

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas X1
Variabel X1

Pearson Corelation

r tabel

Sig

N

KET

Item no. 1

0.743

0.2542

0.000

60

Valid

Item no. 2

0.771

0.2542

0.000

60

Valid

Item no. 3

0.664

0.2542

0.007

60

Valid

Item no. 4

0.608

0.2542

0.000

60

Valid

Sumber : data primer diolah 2017
Tabel 4.12
Hasil Uji Validitas X2
Variabel X2

Pearson Corelation

r tabel

Sig

N

KET

Item no. 1

0.512

0.2542

0.000

60

Valid

Item no. 2

0.653

0.2542

0.000

60

Valid

Item no. 3

0.687

0.2542

0.000

60

Valid

Item no. 4

0.647

0.2542

0.000

60

Valid

Sumber : data primer diolah 2017
Tabel 4.13
Hasil Uji Validitas X3
Variabel X3

Pearson Corelation

r tabel

Sig

N

KET

Item no. 1

0.664

0.2542

0.000

60

Valid

Item no. 2

0.734

0.2542

0.000

60

Valid

Item no. 3

0.733

0.2542

0.000

60

Valid

Item no. 4

0.750

0.2542

0.000

60

Valid

Sumber : data primer diolah 2017

Tabel 4.14
Hasil Uji Validitas X4
Variabel X4

Pearson Corelation

r tabel

Sig

N

KET

Item no. 1

0.488

0.2542

0.000

60

Valid

Item no. 2

0.821

0.2542

0.000

60

Valid

Item no. 3

0.781

0.2542

0.000

60

Valid

Item no. 4

0.478

0.2542

0.000

60

Valid

Sumber : data primer diolah 2017
Tabel 4.15
Hasil Uji Validitas X5
Variabel X5

Pearson Corelation

r tabel

Sig

N

KET

Item no. 1

0.578

0.2542

0.000

60

Valid

Item no. 2

0.340

0.2542

0.008

60

Valid

Item no. 3

0.727

0.2542

0.000

60

Valid

Item no. 4

0.699

0.2542

0.000

60

Valid

Sumber : data primer diolah 2017
Tabel 4.16
Hasil Uji Validitas Y
Variabel Y

Pearson Corelation

r tabel

Sig

N

KET

Item no. 1

0.452

0.2542

0.000 60

Valid

Item no. 2

0.350

0.2542

0.006 60

Valid

Item no. 3

0.355

0.2542

0.005 60

Valid

Item no. 4

0.518

0.2542

0.000 60

Valid

Item no. 5

0.496

0.2542

0.000 60

Valid

Item no. 6

0.657

0.2542

0.000 60

Valid

Item no. 7

0.518

0.2542

0.000 60

Valid

Item no. 8

0.456

0.2542

0.000 60

Valid

Item no. 9

0.567

0.2542

0.000 60

Valid

Item no. 10

0.594

0.2542

0.000 60

Valid

Item no. 11

0.652

0.2542

0.000 60

Valid

Item no. 12

0.719

0.2542

0.000 60

Valid

Item no. 13

0.599

0.2542

0.000 60

Valid

Item no. 14

0.448

0.2542

0.000 60

Valid

Item no. 15

0.310

0.2542

0.016 60

Valid

Sumber : data primer diolah 2017
Hasil uji validitas data menunjukan bahwa data yang dihasilkan
valid karena r tabel < r hitung, r tabel dapat didapatkan dengan menggunakan
rumus sebagai berikut :
df = n – 2
Sumber : Duwi Priyatno (2014:145)
= 60 – 2 = 58
Data yang dihasilkan r tabel ke 58 adalah 0.2542, jadi data dapat disimpulkan
sebagai berikut :
(1) Faktor fisiologis (X1)
(a) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.743 ≥
r tabel sebesar 0.2542 dan nilai signifikan 0.000 ≤ 0.05, maka pernyataan
1 pada variabel faktor fisiologis dinyatakan valid.

(b) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.771 ≥
r tabel sebesar 02542 dan nilai signifikan 0.000 ≤ 0.05, maka pernyataan
2 pada variabel faktor fisiologis dinyatakan valid.
(c) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.664 ≥
r tabel sebesar 0.2542 dan nilai signifikan 0.007 ≤ 0.05, maka pernyataan
3 pada variabel faktor fisiologis dinyatakan valid.
(d) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.608 ≥
r tabel sebesar 0.2542 dan nilai signifikan 0.000 ≤ 0.05, maka pernyataan
4 pada variabel kebutuhan rasa aman dan nyaman dinyatakan valid
(2) Faktor Rasa Aman dan Nyaman (X2)
(a) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.512 ≥
r tabel sebesar 0.2542 dan nilai signifikan 0.000 ≤ 0.05, maka pernyataan
1 pada variabel faktor rasa aman dan nyaman dinyatakan valid.
(b) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.653 ≥
r tabel sebesar 0.2542 dan nilai signifikan 0.000 ≤ 0.05, maka pernyataan
2 pada variabel faktor rasa aman dan nyaman dinyatakan valid.
(c) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.687 ≥
r tabel sebesar 0.2542 dan nilai signifikan 0.000 ≤ 0.05, maka pernyataan
3 pada variabel kebutuhan rasa aman dan nyaman dinyatakan valid.
(d) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.647 ≥
r tabel sebesar 0.2542 dan nilai signifikan 0.000 ≤ 0.05, maka pernyataan
4 pada variabel kebutuhan rasa aman dan nyaman dinyatakan valid.

(3) Faktor Sosial (X3)
(a) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.664 ≥
r tabel sebesar 0.2542 dan nilai signifikan 0.000 ≤ 0.05, maka pernyataan
1 pada variabel faktor sosial dinyatakan valid.
(b) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.734 ≥ r
sebesar
0.2542
dan
nilai
signifikan
0.000
≤
tabel
0.05, maka pernyataan 2 pada variabel faktor sosial dinyatakan valid.
(c) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.733 ≥ r
sebesar
0.2542
dan
nilai
signifikan
0.000
≤
tabel
0.05, maka pernyataan 3 pada variabel faktor sosial dinyatakan valid.
(d) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.750 ≥ r
sebesar
0.2542
dan
nilai
signifikan
0.000
≤
tabel
0.05, maka pernyataan 4 pada variabel faktor sosial dinyatakan valid.
(4) Faktor Mendapatkan Penghargaan (X4)
(a) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.488 ≥
r tabel sebesar 0.2542 dan nilai signifikan 0.000 ≤ 0.05, maka pernyataan
1 pada variabel faktor mendapatkan penghargaan dinyatakan valid.
(b) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.821 ≥
r tabel sebesar 0.2542 dan nilai signifikan 0.000 ≤ 0.05, maka pernyataan
2 pada variabel faktor mendapatkan penghargaan dinyatakan valid.
(c) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.781 ≥
r tabel sebesar 0.2542 dan nilai signifikan 0.000 ≤ 0.05, maka pernyataan
3 pada variabel faktor mendapatkan penghargaan dinyatakan valid.

(d) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.478 ≥
r tabel sebesar 0.2542 dan nilai signifikan 0.000 ≤ 0.05, maka pernyataan
4 pada variabel kebutuhan rasa aman dan nyaman dinyatakan valid.
(5) Faktor Mengaktualisasikan Diri (X5)
(a) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.578 ≥
r tabel sebesar 0.2542 dan nilai signifikan 0.000 ≤ 0.05, maka pernyataan
1 pada variabel faktor mengaktualisasikan diri dinyatakan valid.
(b) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.340 ≥
r tabel sebesar 0.2542 dan nilai signifikan 0.008 ≤ 0.05, maka pernyataan
2 pada variabel faktor mengaktualisasikan diri dinyatakan valid.
(c) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.727 ≥
r tabel sebesar 0.2542 dan nilai signifikan 0.000 ≤ 0.05, maka pernyataan
3 pada variabel faktor mengaktualisasikan diri dinyatakan valid.
(d) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.699 ≥
r tabel sebesar 0.2542 dan nilai signifikan 0.000 ≤ 0.05, maka pernyataan
4 pada variabel faktor mengaktualisasikan diri dinyatakan valid.
(6) Kinerja Karyawan (Y)
(a) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.452 ≥ r
maka
tabel sebesar 0.2542 dan nilai signifikan 0.000 ≤ 0.05, dengan
pernyataan 1 pada variabel kinerja karyawan dinyatakan valid.
(b) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.350 ≥
r tabel sebesar 0.2542 dan nilai signifikan 0.006 ≤ 0.05, maka pernyataan
2 pada variabel kinerja karyawan dinyatakan valid.

(c) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.355 ≥
r tabelsebesar 0.2542 dan nilai signifikan 0.005 ≤ 0.05, maka pernyataan
3 pada variabel kinerja karyawan dinyatakan valid.
(d) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.518 ≥
r tabel sebesar 0.2542 dan nilai signifikan 0.000 ≤ 0.05, maka pernyataan
4 pada variabel kinerja karyawan dinyatakan valid.
(e) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.496 ≥
r tabel sebesar 0.2542 dan nilai signifikan 0.000 ≤ 0.05, maka pernyataan
5 pada variabel kinerja karyawan dinyatakan valid.
(f) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.657 ≥
r tabel sebesar 0.2542 dan nilai signifikan 0.000 ≤ 0.05, maka pernyataan
6 pada variabel kinerja karyawan dinyatakan valid.
(g) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.518 ≥
r tabel sebesar 0.2542 dan nilai signifikan 0.000 ≤ 0.05, maka pernyataan
7 pada variabel kinerja karyawan dinyatakan valid.
(h) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.456 ≥
r tabel sebesar 0.2542 dan nilai signifikan 0.000 ≤ 0.05, maka pernyataan
8 pada variabel kinerja karyawan dinyatakan valid.
(i) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.567 ≥
r tabel sebesar 0.2542 dan nilai signifikan 0.000 ≤ 0.05, maka pernyataan
9 pada variabel kinerja karyawan dinyatakan valid.
(j) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.594 ≥
r tabel sebesar 0.2542 dan nilai signifikan 0.000 ≤ 0.05, maka pernyataan
10 pada variabel kebutuhan rasa aman dan nyaman dinyatakan valid.

b.

(k) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.652 ≥
r tabel sebesar 0.2542 dan nilai signifikan 0.000 ≤ 0.05, maka pernyataan
11 pada variabel kebutuhan rasa aman dan nyaman dinyatakan valid.
(l) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.719 ≥
r tabel sebesar 0.2542 dan nilai signifikan 0.000 ≤ 0.05, maka pernyataan
12 pada variabel kebutuhan rasa aman dan nyaman dinyatakan valid.
(m)Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.599 ≥
r tabel sebesar 0.2542 dan nilai signifikan 0.000 ≤ 0.05, maka pernyataan
13 pada variabel kebutuhan rasa aman dan nyaman dinyatakan valid.
(n) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.448 ≥
r tabel sebesar 0.2542 dan nilai signifikan 0.000 ≤ 0.05, maka pernyataan
14 pada variabel kebutuhan rasa aman dan nyaman dinyatakan valid.
(o) Dari hasil perhitungan dapat diketahui besarnya r hitung sebesar 0.310 ≥
r tabel sebesar 0.2542 dan nilai signifikan 0.016 ≤ 0.05, maka pernyataan
15 pada variabel kebutuhan rasa aman dan nyaman dinyatakan valid.
Uji Reliabilitas
Menurut Husein Umar (2013:58) Reliabilitas adalah derajat ketepatan,
ketelitian atau keakuratan yang ditunjukan oleh instrumen pengukuran.
Tabel 4.17
Hasil Uji Reliabilitas X1

Variabel

Cronbach’s Alpha

Alpha Standart

Ket

X1

0,641

0,60

Reliabel

X2

0,642

0,60

Reliabel

X3

0,780

0,60

Reliabel

X4

0,661

0,60

Reliabel

X5

0,683

0,60

Reliabel

Y

0,792

0,60

Reliabel

Sumber : data primer diolah 2017
Dari tabel diatas, data yang dihasilkan dari X1,X2,X3,X4,X5 dan Y dapat
dikatakan reliabel karena nilai cronbach’s alpha ≥ 0.60, maka data yang
dihasilkan reliabel.
c.
Uji Normalitas
Menurut Basilius Redan Werang (2015:141) uji normalitas sebaran data
terutama dimaksudkan untuk mengetahui apakah sebaran data penelitian yang
diperoleh berdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas data dapat
dilakukan dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov dan saphiro-wilk.
Tabel 4.18
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N
Normal
Parametersa,b

Most Extreme
Differences
Signifikan

variabel

variabel

variabel

variabel

1

2

3

4

variabel Y
5

60

60

60

60

60

60

Mean

15,30

21,65

20,50

17,60

25,10

60,52

Std.

2,134

2,146

2,095

2,068

2,153

5,084

,145

,129

,294

,151

,169

,126

,095

,129

,294

,114

,169

,089

Positive

-,145

-,102

-,172

-,151

-,095

-,126

Negative

1,125
0.05

1,000
0.05

2,280
0.05

1,168
0.05

1,305
0.05

,977
0.05

Deviation
Absolute

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber : data primer diolah 2017

Berdasarkan Tabel 4.18 maka dapat diambil kesimpulan :
1) Variabel
X1
pada
uji
normalitas
dengan
Kolmogorov-Smirnov
Test diperoleh nilai KSZ sebesar 1.125 dan
Asymp.sig. sebesar 0.150 ≥ 0.05 maka dapat disimpulkan data
berdistribusi normal.
2) Variabel
X2
pada
uji
normalitas
dengan
Kolmogorov-Smirnov
Test diperoleh nilai KSZ sebesar 1.000 dan
Asymp.sig. sebesar 0.270 ≥ 0.05 maka dapat disimpulkan data
berdistribusi normal.
3) Variabel
X3
pada
uji
normalitas
dengan
Kolmogorov-Smirnov
Test diperoleh nilai KSZ sebesar 2.280 dan
Asymp.sig. sebesar 0.000 ≤ 0.05 maka dapat disimpulkan data
berdistribusi tidak normal.
4) Variabel
X4
pada
uji
normalitas
dengan
Kolmogorov-Smirnov
Test diperoleh nilai KSZ sebesar 1.168 dan
Asymp.sig. sebesar 0.131 ≥ 0.05 maka dapat disimpulkan data
berdistribusi normal.
5) Variabel
X5
pada
uji
normalitas
dengan
Kolmogorov-Smirnov
Test diperoleh nilai KSZ sebesar 1.305 dan
Asymp.sig. sebesar 0.066 ≥ 0.05 maka dapat disimpulkan data
berdistribusi normal.
6)
Variabel
Y
pada
uji
normalitas
dengan
Kolmogorov-Smirnov Test diperoleh nilai KSZ sebesar 0.977 dan Asymp.sig.
sebesar 0.295 ≥
0.05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Gambar 4.6
Histogram Uji Normalitas
Sumber : data primer diolah 2017
Grafik histogram tampak bahwa residual berdistribusi secara normal dan
berbentuk simetris tidak melenceng kekanan atau kekiri.

Gambar 4.7
Normal P-P Plot Uji Normalitas
Sumber : data primer diolah 2017
Garis diagonal dalam grafik ini menggambarkan keadaan ideal dari data
yang mengikuti distribusi normal. Titik-titik di sekitar garis adalah keadaan

3.

data yang kita uji. Jika kebanyakan titik-titik berada sangat dekat dengan garis
atau bahkan menempel pada garis, maka dapat kita simpulkan jika data kita
mengikuti distribusi normal. Namun jika ada satu saja titik yang berada jauh
atau diluar garis Q-Q Plots maka menandakan ada data yang tidak terdistribusi
dengan normal.
Uji Regresi Berganda
Boediono dan Koster dalam Sudaryono (2014:83) analisis regresi berganda
digunakan oleh peneliti jika bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik
turunnya) variabel dependen (terikat), bila dua atau lebih variabel independent
sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis
regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2
variabel.
Tabel 4.19
Output Uji Regresi Berganda
Coefficientsa
Standardized Coefficients

Model

1

(Constant)
jumlah X1
jumlah X2
jumlah X3
jumlah X4

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
19,374
8,995
,072
,264
,618
,309
,241
,343
,919
,314
,221
,259
a. Dependent Variable: jumlah Y

T

Beta
,030
,261
,099
,374
,094

2,154
,272
2,002
,702
2,927
,854

t tabel

Sig.

½α
2.00575
2.00575
2.00575
2.00575
2.00575
2.00575

,036
,786
,050
,486
,005
,397

Sumber : data primer diolah 2017

Berdasarkan hasil uji regresi berganda pada tabel 4.19, maka dapat dihasilkan
sebuah persamaan seperti berikut :
Y = 19.374 + 0.072X1 + 0.618X2 + 0.241X3 + 0.919X4 + 0.221X5
Keterangan :

Y = Variabel
dependent a =
Koefisien
b
= Koefisien regresi variabel independent
X

= Subjek pada variabel independent yang mempunyai nilai tertentu

Sumber : Sudaryono (2014:84)
Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
a)

Nilai Konstanta = 19.374

Nilai konstanta positif , Berdasarkan data diatas didapatkan nilai konstanta
sebesar
19.374
artinya
apabila
variabel
faktor
kebutuhan
fisiologis
(X1), faktor kebutuhan rasa aman dan nyaman (X2), faktor
kebutuhan sosial (X3), faktor kebutuhan mendapatkan penghargaan (X4) dan
faktor kebutuhan mengaktualisasikan diri (X5) dalam keadaan tetap (Ceteris
Paribus), maka kinerja karyawan (Y) sebesar 19.374
b)
Variabel Kebutuhan fisiologis (X1) = 0.72

c)

Berdasarkan data diatas didapatkan nilai faktor kebutuhan fisiologis (X1)
sebesar 0.072 artinya apabila faktor kebutuhan fisiologis (X1) dinaikan satu
satuan maka tingkat kinerja karyawan akan mengalami peningkatan sebesar
0.072 dengan catatan variabel faktorkebutuhan lainnya dalam keadaan tetap
atau ceteris paribus.
Variabel Kebutuhan Rasa Aman dan Nyaman (X2) = 0.618
Berdasarkan data diatas didapatkan nilai faktor kebutuhan rasa aman dan
nyaman (X2) sebesar 0.618 artinya apabila faktor kebutuhan rasa aman dan
nyaman (X2) dinaikan satu satuan maka tingkat kinerja karyawan akan
mengalami peningkatan sebesar 0,618dengan catatan variabel faktor
kebutuhan lainnya dalam keadaan tetap atau ceteris paribus.

d)

Variabel Kebutuhan Sosial (X3) = 0.241
Berdasarkan data diatas didapatkan nilai faktor kebutuhan sosial (X3) sebesar

e)

0.241 artinya apabila faktor kebutuhan sosial (X3) dinaikan satu satuan maka
tingkat kinerja karyawan akan mengalami peningkatan sebesar 0.241dengan
catatan variabel faktor kebutuhan lainnya dalam keadaan tetap atau ceteris
paribus.
Variabel Kebutuhan Mendapatkan Penghargaan (X4) = 0.919

Berdasarkan data diatas didapatkan nilai faktor kebutuhan mendapatkan
penghargaan (X4) sebesar 0.919 artinya apabila faktor kebutuhan
mendapatkan penghargaan (X4) dinaikan satu satuan maka tingkat kinerja
karyawan akan mengalami peningkatan sebesar 0.919 dengan
catatan variabel faktor kebutuhan lainnya dalam keadaan tetap atau ceteris
paribus.
f) Variabel Kebutuhan Mengaktualisasikan Diri (X5) = 0.221 Berdasarkan data
diatas didapatkan nilai faktor kebutuhan mengaktualisasikan diri (X5) sebesar
0,221 artinya apabila faktor kebutuhan mengaktualisasikan diri (X5) dinaikan
satu satuan maka tingkat kinerja karyawan akan mengalami peningkatan
sebesar 0.221dengan catatan variabel faktor kebutuhan lainnya
dalam keadaan tetap atau ceteris paribus.
4. Uji Hipotesis
a.

Uji T (Parsial)
Menurut Duwi Priyatno (2014:144) uji t digunakan
mengetahui apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y.
Untuk melihat t tabel dapat menggunakan rumus df = n-k-1
Sumber : Sugiyono (2013:302)
Maka akan didapat df = 60 - 6-1 = 53

untuk

Dan t tabel yang didapat sebesar 2.00575, karena menggunakan signifikasi dua
arah maka menggunakan ½ alpha atau 0.025

Tabel 4.20
Hasil Uji T

Model

1

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error

(Constant)
Variabel X1
Variabel X2

19,374

Coefficients a
Standardized
Coefficients
Beta

8,995

T

t tabel

2,154

½α
2.00575

,036
,786

Sig.

,072

,264

,030

,272

2.00575

,618

,309

,261

2,002

2.00575

,050
,486

Variabel X3

,241

,343

,099

,702

2.00575

Variabel X4

,919

,314

,374

2,927

2.00575

,005

,854

2.00575

,397

,221
,259
Variabel X5
a. Dependent Variable: jumlah Y

,094

Sumber : data primer diolah 2017

Untuk mengetahui hasilnya maka dapat dilihat gambar sebagai berikut:

Daerah
Penolakan Ho

Daerah
penerimaan Ho

Daerah
Penolakan Ho

½α
½α

-2.00575
2.00575
Sumber : data primer diolah 2017

0.272

Gambar 4.8
Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis
Variabel Faktor Kebutuhan Fisiologis (X1)
Berdasarkan gambar 4.8 diatas maka dapat dinyatakan bahwa t hitung jatuh
pada daerah penerimaan Ho, maka dapat dinyatakan hipotesis 1 yang menyatakan

ada pengaruh faktor kebutuhan fisiologis (X1)
ditolak dan hipotesis alternatif ditolak

terhadap kinerja karyawan (Y)

Harga t hitung = 0.272 ≤ t tabel sebesar 2.00575 sehingga dapat disimpulkan Ha
ditolak atau tidak ada pengaruh faktor kebutuhan fisiologis (X1) yang signifikan
terhadap kinerja karyawan (Y).

Daerah
Penolakan Ho

Daerah
penerimaan Ho

Daerah
Penolakan Ho

½α
½α

-2.00575
Sumber : data primer diolah 2017

2.00575

2.002

Gambar 4.9
Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis
Variabel Faktor Kebutuhan Rasa Aman dan
Nyaman(X2)
Berdasarkan gambar 4.9 diatas maka dapat dinyatakan bahwa t hitung jatuh
pada daerah penolakan Ho, maka dapat dinyatakan hipotesis 2 yang menyatakan
ada pengaruh faktor kebutuhan rasa aman dan nyaman (X2) terhadap kinerja
karyawan (Y) diterima dan hipotesis alternatif diterima.
Harga t hitung = 2.002 ≥ t tabel sebesar 2.00575 sehingga dapat disimpulkan Ha
diterima atau ada pengaruh faktor kebutuhan rasa aman dan nyaman (X2) yang
signifikan terhadap kinerja karyawan(Y).

Daerah
Penolakan Ho

Daerah
penerimaan Ho

Daerah
Penolakan Ho

½α
½α

-2.00575
2.00575
Sumber : data primer diolah 2017

0.702

Gambar 4.10
Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis
Variabel Faktor Kebutuhan Sosial (X3)

Berdasarkan gambar 4.10 diatas maka dapat dinyatakan bahwa t hitung jatuh
pada daerah penerimaan Ho, maka dapat dinyatakan hipotesis 3 yang menyatakan
ada pengaruh faktor kebutuhan sosial (X3) terhadap kinerja karyawan (Y) ditolak
dan hipotesis alternatif ditolak
Harga t hitung sebesar 0.702 ≤ t tabel sebesar 2.00575 maka dapat disimpulkan
Ha ditolak atau tidak ada pengaruh faktor kebutuhan sosial (X3) yang signifikan
terhadap kinerja karyawan (Y).

Daerah
Penolakan Ho

Daerah
penerimaan Ho

Daerah
Penolakan Ho

½α
½α

-2.00575

2.00575

2.927

Sumber : data primer diolah 2017
Gambar 4.11
Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis
Variabel X4
Berdasarkan gambar 4.11 diatas maka dapat dinyatakan bahwa t hitung jatuh
pada daerah penolakan Ho, maka dapat dinyatakan hipotesis 4 yang menyatakan
ada pengaruh faktor kebutuhan mendapatkan penghargaan (X4) terhadap kinerja
karyawan (Y) diterima dan hipotesis alternatif diterima.
Harga t hitung sebesar 2.927 ≥ t tabel sebesar 2.00575 maka dapat disimpulkan
Ha diterima atau ada pengaruh faktor kebutuhan mendapatkan penghargaan (X4)
yang signifikan terhadap kinerja karyawan (Y).

Daerah
Penolakan Ho

Daerah
penerimaan Ho

Daerah
Penolakan Ho

½α
½α

-2.00575
2.00575

0.854

Sumber : data primer diolah 2017
Gambar 4.12
Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis
Variabel Kebutuhan Mengaktualisasikan Diri (X5)
Berdasarkan gambar 4.12 diatas maka dapat dinyatakan bahwa t hitung
jatuh pada daerah penerimaan Ho, maka dapat dinyatakan hipotesis 5 yang
menyatakan ada pengaruh faktor kebutuhan mengaktualisasikan diri (X5)
terhadap kinerja karyawan dan hipotesis alternatif ditolak.
Harga t hitung sebesar 0.854 ≤ t tabel sebesar 2.00575
maka
dapat disimpulkan Ho diterima atau tidak ada pengaruh faktor
kebutuhan mengaktualisasikan diri (X5) yang signifikan terhadap kinerja
karyawan (Y).
b. Uji F (Simultan)
Menurut Duwi Priyatno (2014:142) uji f yaitu uji koefisien regresi
secara bersama-sama, uji f untuk menguji signifikansi berpengaruh beberapa
variabel independent terhadap variabel dependen.
Cara melihat tabel F dapat dengan menggunakan rumus df1 = k-1 dan df2 = nk
Dimana :
k = banyaknya variabel
1 = pembilang

n = banyaknya sampel
Sumber : Budi Susetyo (2012:168)
maka akan di dapat df1 = k-1
= 6 – 1 =5
df2 = n-k
= 60 – 6 = 54
Dilihat pada tabel f maka akan didapat f tabel sebesar 2.4495
Tabel 4.21
Hasil Uji F (Simultan) Variabel X1,X2,X3,X4,X5
terhadap Y
ANOVAa
Model

Sum of
Squares

Df

Mean
Square

Regression

620,894

5

Residual
Total

904,090

54
59

F

f tabel

124,179 7,417 2.4495
16,742

1524,983
a. Dependent Variable: jumlah Y
b. Predictors: (Constant), jumlah X5, jumlah X2, jumlah X1, jumlah X4,

jumlah X3
Sumber : data primer diolah 2017

Dae rah
penolakan Ho

Daerah
penerimaan Ho

2.4495
Sumber : data primer diolah 2017

7.417

Sig.
,000b

Gambar
4.13
Daerah penerimaan dan penolakan uji
simultan
Dari gambar 4.13 diperoleh bahwa f hitung untuk X1, X2, X3 ,X4 dan
X5 sebesar 7.417 ≥ f tabel sebesar 2,4495 sedangkan signifikan X1, X2, X3,
X4 dan X5 sebesar 0,000 ≤ 0,05 berarti Ho ditolak dan Ha diterima
kesimpulannya apabila Ho diditolak dan Ha diterima artinya ada pengaruh
X1, X2, X3,X4 dan X5 secara serentak terhadap Y
c.

Uji Variabel Dominan
Digunakan untuk mengetahui variabel independent manakah yang
paling dominan berpengaruh terhadap variabel dependent
Tabel
4.22
Uji Variabel
Dominan
Coefficie
ntsa

Model

1

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error

(Constant)
jumlah X1
jumlah X2

19,374
8,995
,072
,264
,618
,309
,241
,343
jumlah X3
,919
,314
jumlah X4
,221
,259
jumlah X5
a. Dependent Variable: jumlah Y

Standardized
Coefficients
Beta
,030
,261
,099
,374
,094

T

t tabel

Sig.

½α
2,154 2.00575
,272 2.00575
2,002 2.00575
,702 2.00575
2,927 2.00575
,854 2.00575

,036
,786
,050
,486
,005
,397

Sumber : data primer diolah 2017
Dari tabel 4.22 diatas maka diketahui :
Untuk mengetahui variabel yang dominan dalam penulisan ini
digunakan dengan membandingkan koefisien beta kolom
Unstandardized Coefficient, yang dipertegas dengan t hitung
pada tabel 4.22 bahwa nilai beta kolom Unstandardized
Coefficient.
Dari penjelasan diatas dapat diketahui pengaruh secara individu variabel
faktor mendapatkan penghargaan (X4) ≥ dari variabel faktor fisiologi (X1),
faktor rasa aman dan nyaman (X2), faktor sosial (X3), dan faktor
mengaktualisasikan diri (X5) atau 0.919 ≥ 0.072, 0.618, 0.241, dan 0.221 dan
dengan nilai signifikan terkecil sebesar 0.005, sehingga variabel faktor
mendapatkan penghargaan (X4) adalah variabel yang dominan.
nilai t hitung variabel faktor fisiologis (X1) sebesar 0.272 dengan nilai signifikan
sebesar 0.786, nilai t hitung variabel faktor rasa aman dan nyaman (X2) sebesar

2.002 dengan nilai signifikan sebesar 0.050, nilai t hitung variabel faktor sosial
(X3) sebesar 0.702 dengan nilai signifikan sebesar 0.486, nilai t hitung variabel
faktor mengaktualisasikan diri (X4) sebesar 2.927 dengan nilai signifikan
sebesar 0.005, dan nilai t hitung variabel faktor mengaktualisasikan diri (X5)
sebesar 0.854 dengan nilai signifikan sebesar 0.397.
d. Uji Determinasi (R2)
Menurut
Duwi
Priyatno
(2014:142)
uji
determinan
(R2)
pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan
variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol
sampai satu (0 ≤ R2 ≤ 1). Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan
variabel-variabel independen
dalam
menjelaskan
variasi
variabel
dependen
sangat
terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti
variabel-variabel independen memberikan hasil hampir semua informasi
yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 4.23
Kontribusi korelasi
Model Summary
Model

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

1
,638a
,407
,352
4,092
a. Predictors: (Constant), jumlah X5, jumlah X2, jumlah X1,
jumlah X4, jumlah X3
Sumber : data primer diolah 2017
Berdasarkan tabel 4.23 diketahui variabel faktor fisiologis (X1), faktor
rasa aman dan nyaman (X2), faktor sosial (X3), faktor mendapatkan
penghargaan (X4) dan faktor mengaktualisasikan diri (X5) memiliki
kemampuan memberikan kontribusi atau sumbangan pada variabel kinerja
karyawan
(Y)
sebesar
35.2%,
sedangkan
variabel-variabel
lain
diluar penulisan ini memiliki kemampuan memberikan kontribusi atau
sumbangan terhadap variabel kinerja karyawan (Y) sebesar 64.8%.

KESIMPULAN DAN SARAN

A.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat
mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1.
Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa ada pengaruh faktor fisiologis (X1)
terhadap kinerja karyawan (Y)
di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan
Produktivitas (BLKPP) D.I.Y ditolak, karena berdasarkan perhitungan uji T,
diperoleh t hitung sebesar 0.272 ≤ t tabel sebesar 2.00575.
2. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa ada pengaruh faktor rasa aman dan
nyaman (X2) terhadap kinerja karyawan
(Y) di Balai Latihan Kerja dan
Pengembangan Produktivitas (BLKPP) D.I.Y diterima, karena berdasarkan
perhitungan uji T, diperoleh t hitung sebesar 2.002 ≥ t tabel sebesar 2.00575.
3. Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa ada pengaruh
faktor
sosial (X3) terhadap kinerja karyawan (Y) di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan
Produktivitas (BLKPP) D.I.Y ditolak, karena berdasarkan perhitungan uji T, diperoleh t
hitung sebesar 0.702 ≤ t tabel sebesar 2.00575.
4.
Hipotesis keempat
yang menyatakan bahwa ada pengaruh faktor
mendapatkan penghargaan (X4) terhadap kinerja karyawan (Y) di Balai Latihan
Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) D.I.Y dapat diterima, karena
berdasarkan perhitungan uji T, diperoleh t hitung sebesar 2.927 ≥ t tabel sebesar
2.00575.

5. Hipotesis
kelima
yang
menyatakan
bahwa
ada
pengaruh
faktor mengaktualisasikan diri (X5) terhadap kinerja karyawan (Y) di
Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) D.I.Y ditolak,
karena berdasarkan perhitungan uji T, diperoleh t hitung sebesar 0.072 ≤ t tabel
sebesar
2.00575.
6.
Hipotesis
yang
menyatakan
bahwa
ada
pengaruh
secara
serentak (simultan) antara variabel faktor fisiologis (X1), faktor rasa aman dan
nyaman (X2), faktor sosial (X3), faktor
mendapatkan penghargaan (X4) dan
faktor mengaktualisasikan diri (X5) terhadap kinerja karyawan (Y) di Balai Latihan
Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) D.I.Y dapat diterima, karena
berdasarkan perhitungan uji F, diperoleh f hitung sebesar 7.417 ≥ f tabel sebesar
2.4495 dan
nilai signifikan X1, X2, X3,X4 dan X5 sebesar 0,000 ≤ nilai
signifikan standart sebesar 0,05 berarti Ho ditolak dan Ha diterima dan apabila Ho
diditolak dan Ha diterima artinya ada pengaruh X1, X2, X3,X4dan X5 secara
serentak terhadap Y
7.
Hipotesis
yang menyatakan faktor
mendapatkan penghargaan lebih
dominan dibandingkan dengan variabel lainnya dapat diketahui
dengan
membandingkan variabel faktor mendapatkan penghargaan (X4) ≥ dari variabel
faktor fisiologi (X1), faktor rasa aman dan
nyaman (X2), faktor sosial (X3),
dan faktor mengaktualisasikan diri (X5) atau 0.919 ≥ 0.072, 0.618, 0.241, dan
0.221 dan dengan nilai signifikan terkecil sebesar 0.005, sehingga variabel faktor
mendapatkan penghargaan (X4) adalah variabel yang dominan, dengan demikian
maka hipotesis ketujuh dapat diterima.
8. Hipotesis yang menyatakan variabel faktor kebutuhan fisiologis (X1), faktor
kebutuhan rasa aman dan
nyaman ( X2), faktor kebutuhan sosial (X3), faktor
kebutuhan
mendapatkan
penghargaan
(X4)
dan
faktor
kebutuhan mengaktualisasikan diri (X5) terhadap kinerja karyawan
(Y) memiliki kemampuan memberikan kontribusi atau sumbangan pada variabel
kinerja karyawan (Y) sebesar 35.2%,
sedangkan
variabel-variabel
lain
diluar
penulisan
ini
memiliki kemampuan memberikan kontribusi atau
sumbangan terhadap variabel kinerja karyawan (Y) sebesar 64.8%, dengan
demikian maka hipotesis kedelapan dapat diterima.
B.

Saran
Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kesimpulan adalah sebagai
berikut :
1.
Sebaiknya kepada pihak kantor agar lebih memaksimalkan dan memperhatikan
faktor motivasi kerja agar para karyawan dapat bekerja secara efektif dan efisien..
2. Faktor mendapatkan penghargaan mendapatkan penilaian yang tinggi oleh
karyawan, sehingga faktor yang lain hendaknya menjadikan faktor mendapatkan
penghargaan ini sebagai tolok ukur dari faktor motivasi lainnya, selanjutnya
diharapkan dikantor ini dapat menyeimbangkan antara faktor-faktor motivasi kerja
satu dengan lainnya agar dapat memaksimalkan kinerja karyawan
3. Dalam meningkatkan kinerja karyawan, kantor dapat memberikan tugas yang
menantang agar karyawan dapat mengembangkan kreatifitas di dalam melakukan
pekerjaannya.
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