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ABSTRAK 

 

Devana Adila Kusuma. 2019. Pengaruh Motivasi Dan 

Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Agen Asuransi Di PT. 

Prudential Life Assurance Ponorogo. Skripsi. Jurusan 

Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Ponorogo. 

Pembimbing Ruliq Suryaningsih, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Target, Supervisi, Pelatihan, Reward 

Kinerja karyawan dipengaruhi beberapa faktor, 

menurut Handoko, salah satunya disebutkan motivasi dan 

kepuasan kerja. Prudential dalam memberikan reward, 

bonus trip dan adanya promosi jenjang karir ialah untuk 

meningkatkan kepuasan kerja pada agen. Kepuasan kerja 

yang baik pada agen dibuktikan dengan hasil wawancara 

bahwa agen merasa senang mendapatkan reward, bonus 

trip, dan adanya jenjang karir menjadi seorang leader agen, 

dengan pemberian reward dan bonus trip seorang agen 

merasa berhasil dapat mencapai target dan bangga termasuk 

menjadi agen berprestasi. Kemudian hasil wawancara 

selanjutnya, Prudential juga mementingkan peningkatan 

motivasi agen dengan mengadakan pelatihan M3, pada hasil 

observasi, banyak para agen yang mengikuti pelatihan 

tersebut. Hal tersebut dapat menentukan bahwa para agen 

mempunyai motivasi yang baik, dengan hasil wawancara 

menyatakan setelah mengikuti pelatihan tersebut, terdapat 

motivasi yang baik pada agen, dengan para agen selalu 

berusaha ingin mencari nasabah dalam mencapai taget. 

Namun, dengan disimpulkan motivasi dan kepuasan kerja 
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dalam kategori baik, hasil wawancara lebih lanjut, kinerja 

pada agen masih kurang maksmimal, karena adanya agen 

pasif yaitu yang tidak selalu berproduksi, tidak mencapai 

target, ataupun dinon aktifkan karena tidak berproduksi 

dalam jangka waktu 6 bulan dengan berbagai alasan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

Apakah motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja agen asuransi di PT. Prudential Life Assurance 

Ponorogo, apakah kepuasan kerja berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja agen asuransi di PT. Prudential 

Life Assurance Ponorogo, apakah motivasi dan kepuasan 

kerja secara simultan berpengaruh signifkan terhadap 

kinerja agen asuransi di PT. Prudential Life Assurance 

Ponorogo. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif, pengambilan sampel menggunakan 

teknik nonprobability sampling berjumlah 100 responden. 

Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan 

kuesioner. Metode analisis data menggunakan uji asumsi 

klasik, uji regresi linier berganda, uji R², dan uji hipotesis 

yang terdiri dari uji t, dan uji F. 

Hasil penelitian menunjukkan: Motivasi berpengaruh 

signifikan terhadap  kinerja agen asuransi di PT. Prudential 

Life Assurance Ponorogo yang dibuktikan dengan nilai 

thitung 4,419 > ttabel 1,985. Kepuasan Kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja agen asuransi di PT. Prudential 

Life Assurance Ponorogo yang dibuktikan dengan nilai 

thitung 2,295 > 1,985. Secara simultan motivasi dan 

kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap terhadap 

kinerja agen asuransi di PT. Prudential Life Assurance 
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Ponorogo yang dibuktikan dengan nilai Fhitung sebesar 

33,219 > Ftabel 3,09. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dari 59 perusahaan asuransi jiwa, ada 10 

pemain yang memiliki aset paling gemuk. 

Berdasarkan laporan keuangan pemain asuransi jiwa 

per 2017 lalu, PT Prudential Life Assurance masih 

menjadi pelaku usaha dengan aset terbesar di 

Indonesia. Per akhir 2017, perusahaan joint venture 

ini memiliki aset sebanyak Rp 71,7 triliun. 

Sementara pada 2016, aset bisnis konvensional 

perseroan tercatat sebanyak Rp 60,7 triliun. Artinya 

secara tahunan ada kenaikan 18,1%.
1
 Banyaknya 

perusahaan asuransi di Indonesia menyebabkan 

perusahaan asuransi memiliki persaingan yang ketat, 

sehingga perusahaan harus senantiasa meningkatkan 

kinerja agar unggul dalam persaingan.
2
 Untuk dapat 

bertahan dalam persaingan yang ketat, maka 

dibutuhkan upaya inovatif yang berkesinambungan 

sehingga perusahaan mampu mencapai competitive 

advantage dan comparative advantage (berdaya 

saing tinggi) dalam jangka panjang.
3
  

                                                           
1
 Tendi Mahadi, “Inilah 10 Pemain Asuransi Jiwa Dengan Aset 

Paling Tambun di 2017”, dalam 

https://keuangan.kontan.co.id/news/inilah-10-pemain-asuransi-jiwa-

dengan-aset-paling-tambun-di-2017, (diakses pada tanggal 30 Januari 

2019, pukul 07.05 WIB). 
2
 Mulyadi, Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen, 

(Jakarta: Salemba Empat, 2007), 21. 
3
 M Fuad, dkk., Pengantar Bisnis, (Jakarta: PT Gramedia pustaka 

utama, 2006), 22. 
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Sumber daya menusia merupakan satu-

satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, 

keinginan, kemampuan dan keterampilan, 

pengetahuan, dorongan, serta karya. Keseluruhan 

potensi sumber daya manusia tersebut sangat 

berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam 

pencapaian tujuannya. Betapapun majunya 

teknologi, berkembangnya informasi, tersedianya 

modal dan memadainya bahan, namun apabila tanpa 

ketertiban sumber daya manusia, maka akan sulit 

bagi suatu organisasi untuk lebih mengarahkan 

kepada pencapaian tujuannya. Manusia merupakan 

subjek yang aktif dan menentukan apabila dibekali 

dengan pola pikir dan keterampilan yang memadai, 

maka ia dapat digerakkan ke arah yang lebih 

produktif dari sebelumnya. Dengan menggunakan 

potensi fisik dan psikis yang dimilikinya, manusia 

melakukan berbagai kegiatan yang salah satu 

diantaranya dapat bekerja sebagai usaha 

mewujudkan eksistensi organisasi atau perusahaan 

dengan berbagai keahlian dan keterampilan yang 

mereka padukan, maka organisasi atau perusahaan 

dapat mencapai kemajuan dengan menakjubkan.
4
 

Dalam organisasi untuk dapat meningkatkan 

kinerjanya, hal yang perlu diperhatikan salah satunya 

dengan meningkatkan kinerja karyawan.
5
   

                                                           
4
  M. Arifin, Kepemimpinan dan Motivasi Kerja, (Yogyakarta: 

Teras, 2010), 16-17. 
5
 Ali Chaeruddin, Manajemen Pendidikan dan Pelatihan SDM, 

(Sukabumi: CV Jejak, 2019), 261. 
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Kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang dikemukakan oleh Handoko, 

karyawan bekerja dengan produktif atau tidak salah 

satunya tergantung pada motivasi, kepuasan kerja, 

karyawan bekerja dengan produktif atau tidak 

tergantung motivasi, kepuasan kerja, tingkat stres, 

kondisi fisik pekerjaan, dan aspek-aspek ekonomis, 

teknis serta faktor-faktor keperilakuan lainnya.
6
  

Motivasi kerja yang tinggi merupakan penunjang 

bagi terwujudnya kinerja yang tinggi. Sebaliknya, 

motivasi kerja yang rendah akan berdampak pada 

kinerja akan menjadi buruk.
7
 Motivasi merupakan 

keinginan yang terdapat pada seseorang individu 

yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-

tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan 

seseorang berperilaku. Motivasi kerja dapat diartikan 

sebagai keinginan atau kebutuhan yang 

melatarbelakangi seseorang sehingga ia terdorong 

untuk bekerja.
8
 Motivasi merupakan salah satu alat 

atasan agar bawahan mau bekerja keras dan bekerja 

cerdas sesuai dengan yang diharapkan. Pengetahuan 

tentang pola motivasi membantu manajer memahami 

sikap kerja pegawai masing-masing. Manajer dapat 

memotivasi pegawainya dengan cara berbeda-beda 

                                                           
6
 Noermijati, Kajian Tentang Aktualisasi Teori Herzberg, 

Kepuasan Kerja dan Kinerja Spiritual Manajer Operasional, (Malang: 

UB Press, 2013), 49-50. 
7
 Hadari Nawawi, Evaluasi dan Manajemen Kinerja di 

Lingkungan Perusahaan dan Industri, (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Perss, 2006), 64. 
8
 Husaini Usman, Manajemen (Teori, Praktik, dan Riset 

Pendidikan) Ed. 4, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 276. 
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sesuai dengan pola masing-masing yang paling 

menonjol. Bawahan perlu dimotivasi karena ada 

bawahan yang baru mau bekerja setelah dimotivasi 

atasannya.
9
 Faktor-faktor yang mempengaruhi 

motivasi kerja: upah, situasi kerja, sikap manajemen 

terhadap karyawan, kebutuhan karyawan 

berprestasi.
10

 

Kemudian faktor lain adalah kepuasan kerja 

karyawannya. Pada dasarnya kepuasan kerja itu 

bersifat individual, karena setiap orang yang 

memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai 

dengan sistem nilai yang dianutnya. Semakin banyak 

aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan 

individu tersebut, maka semakin tinggi kepuasan 

yang dirasakannya dan demikian pula sebaliknya.
11

 

Kepuasan kerja cenderung berpusat pada dampaknya 

terhadap kinerja pegawai.
12

 Kepuasan kerja 

mencerminkan perasaan seseorang terhadap 

pekerjaannya. Ini nampak dalam sikap positif 

karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu 

yang dihadapi dilingkungan kerjanya. Bagian 

personalia atau manajemen harus senantiasa 

memonitor kepuasan kerja, karena hal ini 

mempengaruhi tingkat absensi, perputaran tenaga 

kerja, semangat kerja, keluhan-keluhan dan masalah-

                                                           
9
 Husaini Usman, Manajemen (Teori, Praktik, dan Riset 

Pendidikan) Ed. 4, 274. 
10

 Hetty Ismainar, Manajemen Unit Kerja, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2018), 151-155. 
11

 M. Arifin, Kepemimpinan dan Motivasi Kerja, 60-61. 
12

 Husein Fattah, Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai, 

(Yogyakarta: Elmatera, 2017), 72. 
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masalah vital lainnya.
13

 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja yaitu pekerjaan itu 

sendiri, gaji, peluang promosi, penyeliaan, teman 

sekerja.
14

 

PT. Prudential Life Assurance Ponorogo 

merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

lembaga keuangan bukan bank yaitu asuransi dan 

investasi. Kepada calon nasabahnya, perusahaan 

asuransi memberikan penawaran untuk 

menggunakan produk-produk asuransi yang berguna 

untuk melindungi diri sendiri maupun keluarga dari 

segala resiko ketidakpastian yang akan terjadi 

kedepannya dikemudian hari. Kinerja dari 

perusahaan ini diukur dari kemampuan seorang agen 

untuk memenuhi target dalam mendapatkan nasabah. 

Dalam meraih keberhasilan dan tujuan perusahaan, 

para agen yang ada di perusahaan diharapkan 

memiliki komitmen yang baik terhadap perusahaan 

karena agen sebagai ujung tombak perusahaan yang 

mensosialisasikan produk-produk perusahaan kepada 

nasabah. Para agen harus bekerja keras untuk 

memenuhi target dalam mendapatkan nasabah agar 

jalannya perusahaan dapat terjamin.
15

 

Pada dasarnya setiap individu mempunyai 

motivasi yang berbeda, maka bagaimana cara 

mengubah sikap atau motivasi individu sebagai 

anggota menjadi motivasi teamwork yang 

                                                           
13

 M. Arifin, Kepemimpinan dan Motivasi Kerja, 60-61. 
14

 Noermijati, Kajian Tentang Aktualisasi Teori Herzberg, 

Kepuasan Kerja dan Kinerja Spiritual Manajer Operasional, 35-36. 
15

 Vita Ardiani, Wawancara, 23 Januari 2019. 
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mempunyai sikap positif dalam bekerja.
16

 Kinerja 

karyawan di dalam perusahaan memiliki peran yang 

vital dalam menentukan mundur majunya suatu 

perusahaan. Hal ini sangat penting karena kinerja 

karyawan yang baik akan membuat tujuan 

perusahaan tercapai dengan baik. Oleh karena itu, 

diperlukan pelatihan dari perusahaan guna lebih 

menggali potensi karyawan agar karyawan tersebut 

mampu menjalankan tugas yang dibebankannya 

dengan baik dan mampu bertanggung jawab dengan 

pekerjaannya.
17

 Kemudian mampu meningkatkan 

produktifitas, sikap moral dan semangat kerja.
18

  

PT. Prudential Life Assurance Ponorogo 

dalam membuka peluang mendapatkan nasabah, 

perusahaan menyusun strategi untuk para agen lama 

maupun agen baru dalam mencapai target yang telah 

ditentukan dengan mengadakan pelatihan pada agen 

lama dan agen baru. Sebagaimana dalam wawancara 

dengan Vita Ardiani sebagai Central Adminitrasi, 

pelatihan yang diadakan bertujuan untuk menambah 

semangat para agen yang disebut M3 (Monday, 

Morning, Motivation) adalah acara motivasi, dan 

pengumuman hasil penjualan para tenaga pemasar 

setiap minggunya. Pelatihan M3 diadakan untuk 

                                                           
16

 Titiek Wijayanti, Clear Teamwork! Dalam Bisnis, (Jakarta: PT 

Elex Media Komputindo, 2015), 241. 
17

 I Nyoman Mustika, “Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Motivasi 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. BPR Picu Manunggal 

Sejahtera Denpasar”. Jurnal. Fakultas Ekonomi Universditas 

Mahasaraswati Denpasar. 
18

Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya 

Manusia Perusahaan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 45. 
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menimbulkan motivasi sehingga lebih semangat 

bekerja keras dan dapat mencapai hasil maksimal, 

dan juga adanya diadakan sharing yang berisi 

bagaimana cara agen mendapatkan hasil yang 

maksimal dalam menjual produk asuransi sehingga 

diharapkan hasil yang akan dicapai oleh para agen 

sesuai dengan apa yang diharapkan, sharing 

dilakukan oleh beberapa agen yang mempunyai 

keberhasilan penjualan tertinggi sebelum acara M3 

di selenggarakan. Selanjutnya di isi pembicara 

tentang motivasi, dari pengisi leader agen lokal atau 

dari pusat yang sudah dijadwalkan oleh kantor.
19

  

Penguatan dan peningkatan motivasi kerja 

para agen adalah pondasi terpenting yang dapat 

meningkatkan kualitas dan tanggung jawab dalam 

bekerja menjadi seorang agen, serta menumbuhkan 

keterampilan sosial dengan meningkatnya kerja 

sama, dan hubungan kerja yang di perlukan dalam 

membangun kerja tim yang unggul dan solid untuk 

mencapai tujuan perusahaan, kemudian 

menumbuhkan jiwa yang penuh dengan semangat 

bekerja, dan mengoptimalkan optimisme diri yang 

diharapkan dapat menghadapi kesulitan serta 

tantangan yang memungkinkan terjadi saat 

melakukan pekerjaan. Berdasarkan hasil observasi, 

banyak dari para agen yang mengikuti pelatihan 

untuk meningkatkan motivasi tersebut.
20

 Hal tersebut 

dapat menentukan bahwa para agen mempunyai 

motivasi yang baik, dibuktikan dengan hasil 

                                                           
19

 Vita Ardiani, Wawancara, 23 Januari 2019. 
20

 Y. Ari Wibowo, Observasi, 29 Januari 2019. 
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wawancara dengan Ibu Vita bahwa setelah 

mengikuti pelatihan tersebut, terdapat motivasi yang 

baik pada diri agen dengan para agen yang selalu 

berusaha ingin mencari nasabah agar dapat mencapai 

taget.
21

 

Agen dikatakan aktif jika agen closing 

minimal 1 polis aktif di tahun berjalan. Dan 

persistensi baru dengan rooling persistensi yang 

tidak harus memulihkan polis yang lapsed, namun 

cukup mengganti dengan produksi baru saja di tahun 

berjalan maka persistensi akan lebih baik.
22

 Kinerja 

agen pada Prudential dalam kategori baik, diukur 

dari kemampuan seorang agen dalam mendapatkan 

nasabah melebihi target yang telah ditentukan. Jika 

mampu melebihi target maka tidak hanya akan 

mendapatkan komisi, namun perusahaan juga akan 

memberikan reward, bonus keluar negeri gratis dan 

promosi jenjang karir.
23

  

Pada Prudential dalam memberikan reward, 

bonus trip dan adanya promosi jenjang karir 

dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan kerja 

pada diri seorang agen. Kepuasan kerja yang baik 

pada diri agen dibuktikan dengan hasil wawancara 

dengan Cental Adminitrasion Prudential bahwa 

seorang agen merasa senang saat mendapatkan 

                                                           
21

 Vita Ardiani, Wawancara, 23 Januari 2019. 
22

 Agent prudential insurance, “Jenjang Karir Baru di 

Prudential,” dalam  https://web.facebook.com/rianvsi/posts/jenjang-

karir-baru-di-prudential-aam-associate-agency-manager-dulu-um-cukul-

prod/1645677472404034/?_rdc=1&_rdr, diakses pada tanggal 29 januari 

2019, pukul 17.02 WIB. 
23

 Vita Ardiani, Wawancara, 23 Januari 2019. 
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reward, dan bonus trip dari perusahaan atau juga 

akan mendapatkan jenjang karir menjadi seorang 

leader agen, dengan pemberian reward dan bonus 

trip seorang agen juga merasa berhasil dengan dapat 

mencapai target dan tentunya bangga termasuk 

menjadi agen yang berprestasi.
24

  

Pada dasarnya dengan melihat fenomena 

yang sudah dijabarkan diatas dapat disimpulkan 

bahwa motivasi dan kepuasan kerja pada diri agen 

termasuk dalam kategori baik. Namun, dari hasil 

wawancara lebih lanjut dengan Ibu Vita, faktanya 

kinerja pada agen baru atau agen lama masih kurang 

maksmimal, karena masih adanya agen baru atau 

agen lama yang termasuk agen pasif yaitu yang tidak 

selalu berproduksi serta tidak mencapai target 

sebanyak 50% dengan jumlah 60 orang, ataupun 

dinon aktifkan karena kurangnya kinerja dalam diri 

mereka dengan tidak berproduksi dalam jangka 

waktu 6 bulan dengan alasan sudah mencoba tetapi 

ternyata bukan dunia saya, saya tidak bisa.
25

  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, 

maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul 

“Pengaruh Motivasi Dan Kepuasan Keja Terhadap 

Kinerja Agen Asuransi Di PT. Prudential Life 

Assurance PONOROGO” 

 

 

 

 

                                                           
24

 Vita Ardiani, Wawancara, 23 Januari 2019. 
25

 Ibid,. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah motivasi berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja agen asuransi di PT. Prudential 

Life Assurance Ponorogo? 

2. Apakah kepuasan kerja berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja agen asuransi di PT. 

Prudential Life Assurance Ponorogo?  

3. Apakah motivasi dan kepuasan kerja secara 

simultan berpengaruh signifkan terhadap kinerja 

agen asuransi di PT. Prudential Life Assurance 

Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pada hakikatnya suatu harapan 

yang ingin dicapai berdasarkan pokok permasalahan 

yang sudah dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh motivasi secara signifikan 

terhadap kinerja agen asuransi di PT. Prudential 

Life Assurance Ponorogo. 

2. Mengetahui pengaruh kepuasan secara signifikan 

terhadap kinerja agen asuransi di PT. Prudential 

Life Assurance Ponorogo. 

3. Mengetahui pengaruh motivasi dan kepuasan 

secara simultan terhadap kinerja agen asuransi di 

PT. Prudential Life Assurance Ponorogo. 
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D. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat yang penulis harapkan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah 

dengan menambah perkembangan khazanah ilmu 

Ekonomi Syariah. Selain itu, dengan hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan 

atau bahan referensi bagi peneliti dan pihak-

pihak yang berkonsentrasi terhadap manajemen 

sumber daya manusia pada kinerja karyawan.  

2. Manfaat praktis:  

a. Bagi Masyarakat 

Diharapkan dapat memberikan 

sumber pengetahuan umum, rujukan serta 

acuan bagi semua pihak yang ingin 

mengetahui tentang kinerja asuransi. 

b. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi pihak yang terkait 

bagi pihak Prudential Life Assurance 

Ponorogo dalam penelitian ini, yaitu hasil 

penelitian atau berupa kesimpulan dan saran 

hendaknya dapat memberikan manfaat 

tambah untuk dijadikan bahan acuan atau 

minimal bahan pertimbangan dan 

memberikan kontribusi yang menguntungkan 

seperti masukkan atau saran perbaikan, 

dalam memperbaiki dan mengembangkan 

bisnisnya dan dalam pengambilan keputusan 
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agar dapat diperoleh kinerja yang optimal 

dimasa yang akan datang. 

c. Bagi Pemerintah 

Dalam pengembangan terhadap usaha 

asuransi pada kinerja karyawannya dapat 

mengurangi tingkat pengangguran serta dapat 

memperlancar pendistribusian produk 

asuransi dalam kemajuan bidang asuransi. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, 

pembahasan dalam laporan penelitian ini, penulis 

mengelompokkan dalam lima bab, yang masing-

masing bab terdiri dari sub-sub bab yang saling 

berkaitan satu sama lain. Sistematika dan 

Pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini mencakup latar belakang 

masalah untuk memaparkan permasalahan akademik 

yang dibahas, kemudian dirumuskan dalam bentuk 

rumusan masalah, penjelasan mengenai tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan.  

BAB II: KAJIAN TEORI 

Bab ini menjelasan mengenai landasan teori, 

kemudian memaparkan beberapa penelitian 

terdahulu. Selanjutnya mengemukakan kerangka 

pemikiran dari peneliti untuk memetakan penelitian, 

serta menjelaskan hipotesis penelitian.  
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BAB III: METODE PENELITIAN  

Meliputi rancangan penelitian yang 

menjelaskan secara umum metode penelitian yang 

digunakan; menjelaskan variabel penelitian dan 

definisi operasional dari setiap variabel; populasi, 

sampel, dan teknik sampling yang digunakan; 

menyebutkan jenis dan sumber data; metode 

pengumpulan data berupa instrumen-instrumen yang 

digunakan; serta metode pengolahan dan analisis 

data yang digunakan untuk menganalisis dan 

membaca hasil pengolahan data. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mencakup pemaparan data-data yang 

diperoleh dari lapangan berupa gambaran umum 

lokasi penelitian, gambaran umum responden, dan 

hasil penelitian variabel. Selanjutnya hasil pengujian 

instrumen (melakukan uji validitas dan reliabilitas), 

hasil pengujian deskripsi, serta hasil pengujian 

hipotesis. Kemudian dilakukan pembahasan terkait 

hasil pengujian yang telah dilakukan dengan 

mendeskripsikan data yang ada. 

BAB V: PENUTUP 

Dalam bab ini terdiri dari penarikan 

kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta 

saran-saran.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Kinerja Karyawan 

a. Pengertian Kinerja 

Kinerja merupakan penampilan hasil 

kerja pegawai baik secara kuantitas maupun 

mutu.
1
 Menurut Amstrong dan Baron yang 

dikutip oleh Irham Fahmi, mengatakan 

kinerja merupakan hasil pekerjaan yang 

mempunyai hubungan kuat dengan tujuan 

strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan 

memberikan kontribusi ekonomi.
2
  

Arti kinerja sebenarnya berasal dari 

kata-kata job perfomance dan disebut juga 

actad perfomance atau prestasi kerja atau 

prestasi sesungguhnya yang telah dicapai 

oleh seseorang karyawan.
3
 Kinerja pegawai 

erat kaitannya dengan hasil pekerjaan 

seseorang dalam suatu organisasi, hasil 

pekerjaan tersebut dapat menyangkut 

kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu.
4
 

                                                           
1
 Veithzal Rivai Zainal, The Economic of Education, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2014), 524. 
2
 Irham Fahmi, Perilaku Organisasi, (Bandung: Alfabeta, 2013), 

127-128. 
3
 Moehariono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 96. 
4
 Ardial, Fungsi Komunikasi Organisasi: Studi Kasus Tentang 

Fungsi Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai, (Medan: 

Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah, 2018), 24. 
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Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, 

kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
5
 

Kemudian menurut Mustopadidjaja yang 

dikutip oleh Deny Nofriansyah 

mendefinisikan kinerja adalah kemampuan 

dalam usaha mencapai hasil kerja yang lebih 

baik atau yang lebih menonjol kearah 

tercapainya tujuan lembaga atau perusahaan.
6
 

b. Tujuan Penilaian Kinerja Karyawan 

Bagi pihak manajemen perusahaan ada 

banyak manfaat dengan dilakukannya 

penilaian kinerja. Penilaian kinerja 

dimanfaatkan oleh manajemen untuk:
7
 

1) Mengelola operasi organisasi secara 

efektif dan efisien melalui pemotivasian 

karyawan secara maksimum. 

2) Membantu pengambilan keputusan yang 

bersangkutan dengan karyawan, seperti: 

promosi, transfer, dan pemberhentian. 

3) Mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan 

dan pengembangan karyawan dan untuk 

menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi 

progam pelatihan karyawan. 

                                                           
5
 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya 

Manusia Perusahaan, 67. 
6
 Deny Nofiansyah, Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2018), 19. 
7
 Aprizal, Orientasi Pasar dan Keunggulan Bersaing, (Makasar: 

Celebes Media Pustaka, 2018), 84. 
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4) Menyediakan umpan balik bagi karyawan 

mengenai bagaimana atasan mereka 

menilai kinerja mereka. 

5) Menyediakan suatu dasar bagi distribusi 

penghargaan  

Manfaat yang diperoleh dari penilaian 

kinerja yang utama adalah menjadi pedoman 

dalam melakukan tindakan evaluasi bagi 

pembentukan dan pengembangan organisasi 

sesuai dengan harapan dari berbagai pihak, 

baik pihak manajemen, maupun pihak-pihak 

lain yang berkepentingan, yang semua itu 

diharapkan akan mampu memberi pengaruh 

pada peningkatan kinerja atau organisasi.
8
 

Tahap penilaian terdiri dari tiga tahap rinci: 

1) Perbandingan kinerja sesungguhnya 

dengan sasaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

2) Penentuan penyebab timbulnya 

penyimpangan kinerja sesungguhnya dari 

yang ditetapkan dalam standar. 

3) Penegakan perilaku yang diinginkan dan 

tindakan yang digunakan untuk mencegah 

perilaku yang tidak diinginkan.
9
 

c. Dimensi Kinerja Karyawan 

Ivancevich dan Faustino Gomes 

mengungkapkan beberapa dimensi atau 

                                                           
8
 Darmadi, Manajemen Sumber Daya Manusia 

Kekepalasekolahan, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 229. 
9
 Rudianto, Akuntansi Manajemen, (Jakarta: Grasindo, 2006), 

313. 
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kriteria yang perlu mendapat perhatian dalam 

mengukur kinerja, antara lain:
10

 

1) Kuantitas Kerja (Quantity of work) 

Kinerja karyawan diukur dengan menilai 

jumlah kerja yang dapat dilakukan 

karyawan tersebut dalam suatu periode 

waktu yang telah ditentukan.  

2) Kualitas Kerja (Quality of work) Kinerja 

karyawan diukur dengan menilai kualitas 

kerja yang dicapai karyawan berdasarkan 

syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya 

dalam melaksanakan pekerjaan.  

3) Pengetahuan Kerja (Job knowledge) 

Kinerja karyawan diukur dengan menilai 

luasnya pengetahuan karyawan tersebut 

mengenai pekerjaan dan keterampilannya 

dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. 

4) Kreativitas (Creativeness) Kinerja 

karyawan diukur dengan menilai keaslian 

gagasan-gagasan yang dimunculkan dan 

tindakan-tindakan untuk menyelesaikan 

persoalan-persoalan yang timbul di 

perusahaan.  

5) Kerjasama (Cooperation) Kinerja 

karyawan diukur dengan menilai 

kesediaan atau seberapa bisa untuk 

bekerja sama dengan orang lain sesama 

anggota organisasi atau perusahaan.  

                                                           
10

 Didi Pianda, Kinerja Guru, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 14-

15. 
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6) Dapat Diandalkan (Dependability) 

Kinerja karyawan diukur dengan menilai 

kesadaran dari karyawan tersebut dan 

dapat dipercayai dalam hal kehadiran dan 

dalam penyelesaian pekerjaan.  

7) Inisiatif (Initiative) Kinerja karyawan 

diukur dengan menilai semangat 

karyawan tersebur untuk melaksanakan 

tugas-tugas baru dan dalam memperluas 

cakupan tanggung jawabnya.  

8) Kualitas pribadi (Personal qualities) 

Kinerja karyawan diukur dengan menilai 

kepribadian, kepemimpinan, keramah 

tamahan dan integritas pribadi dari tiap 

tiap karyawan di perusahaan. 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan pengukuran kinerja karyawan 

menurut Ivancevich dan Faustino Gomes 

sebagai dimensi penelitian yaitu kuantitas, 

kualitas, pengetahuan kerja, kreativitas, kerja 

sama, dapat diandalkan, inisiatif, dan kualitas 

pribadi. 

2. Motivasi 

Agar pekerja lebih giat melakukan pekerjaan, 

maka mereka perlu diberi motivasi dengan 

berbagai cara. Pada umumnya tingkah laku 

manusia dilakukan secara sadar, artinya selalu 

didorong oleh keinginan untuk mencapai tujuan 
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tertentu. Disinilah letaknya peran penting dari 

motivasi.
11

 

a. Pengertian Motivasi 

Motivasi adalah sebuah proses yang 

membuat kita memulai sesuatu, motivasi 

juga berarti sikap positif seseorang untuk 

melakukan pekerjaan. Setiap individu 

mempunyai motivasi yang berbeda.
12

 Secara 

umum definisi atau pengertian motivasi 

dapat diartikan sebagai suatu tujuan atau 

dorongan, dengan tujuan sebenarnya tersebut 

yang menjadi daya penggerak utama yang 

berasal dari diri seseorang ataupun dari 

orang lain dalam berupaya mendapatkan 

atau mencapai apa yang diinginkannya baik 

itu secara positif ataupun negatif. Adapun 

istilah dalam pengertian motivasi berasal 

dari perkataan Bahasa Inggris yakni 

motivation. Namun perkataan asalnya adalah 

motive yang juga telah digunakan dalam 

Bahasa Melayu yakni kata motiv yang 

berarti tujuan atau segala upaya untuk 

mendorong seseorang dalam melakukan 

sesuatu.
13

 Dalam spikologi umum, motif 

merupakan suatu dorongan atau suatu 

kehendak yang mendasari munculnya suatu 

tingkah laku. Jadi, motivasi dapat diartikan 

                                                           
11

 Buchari Alma, Kewirausahaan, (Bandung: Alfabeta, 2016), 

84. 
12

 Titiek Wijayanti, Clear Teamwork! Dalam Bisnis, 241. 
13

 Indri Dayana dan Juliaster Marbun, Motivasi Kehidupan, 

(Bogor: Guepedia Publisher, 2018), 9. 
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sebagai suatu kekuatan atau tenaga 

pendorong untuk melakukan sesuatu hal  

atau menampilkan sesuatu perilaku 

tertentu.
14

  

Sedangkan motivasi yang berasal dari 

kata latin adalah “Movere” yang berarti 

“dorongan atau daya penggerak”. Motivasi 

ini hanya diberikan kepada manusia, 

khususnya kepada para bawahan atau 

pengikut. Motivasi adalah suatu perangsang 

keinginan (want) daya penggerak kemauan 

bekerja seseorang, setiap motif mempunyai 

tujuan tertentu yang ingin dicapai.
15

 Menurut 

Syarifah Akmam Syed Zakaria, motivasi 

merupakan satu bentuk dorongan untuk 

seseorang itu melakukan sesuatu. Ia bukan 

sahaja untuk mencapai kejayaan, tetapi juga 

untuk mengharungi kehidupan seharian.
16

 

Kemudian menurut M. Sayyid Muhammad 

az-Za’ Balawi, motivasi adalah potensi fitrah 

yang terpendam, yang mendorong manusia 

untuk melakukan sesuatu yang 

mendatangkan kesenangan kepada dirinya 

atau memuaskan kebutuhan primernya, atau 

                                                           
14

 Singgih D. Gunarso, Psikologi Olahraga Prestasi, (Jakarta: 

Gunung Mulia, 2008), 47. 
15

 Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia Di 

Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 

263. 
16

 Syarifah Akmam Syed Zakaria, Panduan Dan Strategi 

Motivasi Diri, (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributor Sdn 

Bhd, 2005), 15. 
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menolak bahaya yang membawa kesakitan 

dan kesedihan kepadanya.
17

 

Motivasi dapat diartikan sebagai 

faktor-faktor yang mengarahkan dan 

mendorong perilaku atau keinginan 

seseorang untuk melakukan suatu kegiatan 

yang dinyatakan dalam bentuk usaha yang 

keras atau lemah.
18

 Menurut William J. 

Stanton sebagaimana dikutip oleh Idri 

mendefinisikan motivasi sebagai suatu 

kondisi yang menggerakkan manusia ke arah 

suatu tujuan tertentu. Adapun Abraham 

Sperling mengemukakan bahwa motivasi 

adalah suatu kecerendungan untuk 

beraktivitas, dimulai dari dorongan dalam 

diri dan diakhiri dengan penyesuaian diri. 

Kemudian menurut Mack R. Douglas, 

motivasi muncul bila seseorang memiliki 

rencana yang dinamis dan real tentang apa 

yang hendak dicapainya, dan apa yang setiap 

hari mendorongnya ke arah pencapaian 

tujuan itu.
19

 

b. Teori Motivasi 

1) Teori Hirarki Kebutuhan Maslow 

Menurut teori hierarki kebutuhan 

Maslow terdapat lima tingkatan 

                                                           
17

 M. Sayyid Muhammad az-Za’ Balawi, Pendidikan Remaja 

antara Islam dan Ilmu Jiwa, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 191. 
18

 Marihot Tua Efendi Hariandja, Manajemen Sumber Daya 

Manusia, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), 321. 
19

Idri, Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi), 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 35. 
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kebutuhan, dari kebutuhan manusia 

yang paling rendah sampai pada 

kebutuhan manusia yang paling tinggi. 

Urutan motivasi yang paling rendah 

sampai ke motivasi yang paling tinggi.
20

 

Gambar 2.1 

 

a) Kebutuhan Fisiologis 

(Pyhsiological Needs) 

Merupakan kebutuhan tingkat 

terendah atau disebut pula sebagai 

kebutuhan yang paling dasar. 

Misalnya, kebutuhan untuk makan, 

minum, perlindungan fisik, 

bernafas, seksual.
21

 

 

 

                                                           
20

 Husaini Usman, Manajemnen (Teori, Praktik, dan Riset 

Pendidikan), 281. 
21

 Donni Juni Priansa, Perencanaan dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia, (Bandung: Alfabeta, 2016), 206. 
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b) Kebutuhan Rasa Aman (Safety 

Needs) 

Kebutuhan akan perlindungan 

dari ancaman, bahaya, 

pertentangan, dan lingkungan 

hidup, tidak dalam arti fisik semata, 

akan tetapi juga mental, 

psikologikal dan intelektual.
22

 

c) Kebutuhan-kebutuhan Sosial 

Sewaktu kebutuhan 

fisiologikal manusia dan 

kebutuhannya akan keamanan 

relatif terpenuhi, maka kebutuhan-

kebutuhan sosial, yang merupakan 

kebutuhan pada tingkatan 

berikutnya, menjadi motivator 

penting bagi perilakunya. Seseorang 

individu, ingin tergolong pada 

kelompok-kelompok tertentu, ia 

ingin berasosiasi dengan pihak lain, 

ia ingin diterima oleh rekan-

rekannya, dan ia ingin berbagi dan 

menerima sikap berkawan dan 

afeksi.
23

 

d) Kebutuhan-kebutuhan akan 

penghargaan 

Dalam hirarki Maslow, pada 

tingkatan berikutnya terlihat adanya 

                                                           
22

Ibid,. 
23

 J. Winardi, Motivasi Dan Pemotivasian Dalam Manajemen, 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 15. 



24 
 

 

kebutuhan-kebutuhan akan 

penghargaan, atau kebutuhan-

kebutuhan egoistik untuk 

penghargaan diri, maupun untuk 

pengahargaan dari pihak lain. 

Kebutuhan akan penghargaan diri, 

mencakup kebutuhan untuk 

mencapai kepercayaan diri, prestasi, 

kompetensi, pengetahuan, 

penghargaan diri, dan kebebasan 

serta independensi (ketidak 

ketergantungan). Kelompok kedua 

kebutuhan-kebutuhan akan 

penghargaan, mencakup kebutuhan 

yang berkaitan dengan reputasi 

seorang individu, atau penghargaan 

dari pihak lain, kebutuhan akan 

status, pengakuan, apresiasi 

terhadap dirinya, dan respek yang 

diberikan oleh pihak lain.
24

 

e) Kebutuhan Aktualisasi Diri (Self-

Actualization Needs) 

Kebutuhan untuk 

menggunakan kemampuan, skill, 

potensi, kebutuhan untuk 

berpendapat, dengan 

mengemukakan ide-ide, 

                                                           
24

 Ibid, 16. 



25 
 

 

memberikan penilaian dan kritik 

terhadap sesuatu.
25

 

Menurut Maslow, manusia akan 

didorong untuk memenuhi kebutuhan 

yang paling kuat sesuai waktu, keadaan 

dan pengalaman yang bersangkutan 

mengikuti suatu hirarki. Dalam 

tingkatan ini, kebutuhan pertama yang 

harus dipenuhi terlebih dahulu adalah 

kebutuhan fisiologis, seperti balas jasa, 

istirahat dan sebagainya. Setelah 

kebutuhan pertama dipuaskan, 

kebutuhan yang lebih tinggi berikunya 

akan menjadi kebutuhan utama, yaitu 

kebutuhan akan keamanan dan rasa 

aman. Kebutuhan ketiga akan muncul 

setelah kebutuhan kedua terpuaskan. 

Proses ini berjalan terus sampai 

terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri, 

dimana manajemen dapat memberikan 

insentif untuk memotivasi hubungan 

kerja sama, kewibawaan pribadi serta 

rasa tanggung jawab untuk mencapai 

hasil prestasi yang tinggi dari 

karyawan.
26

 

 

 

                                                           
25

 Donni Juni Priansa, Perencanaan dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia, 207. 
26

 T. Hani Handoko, Manajemen Ed. 2, (Yogyakarta: BPFE-

Yogyakarta, 2015), 254-255. 
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2) Teori Dua Faktor Herzberg 

Ilmuwan lainnya yang diakui telah 

memberikan kontribusi penting dalam 

pemahaman motivasi adalah Herzberg. 

Teori yang dikembangkannya dikenal 

dengan metode dua faktor, yaitu: 

a) Faktor motivasional  

Hal-hal yang mendorong 

berprestasi yang sifatnya instrrinsik, 

yang berarti bersumber dalam diri 

seseorang. Yang tergolong sebagai 

faktor motivasional antara lain ialah 

pekerjaan seseorang, keberhasilan 

yang diraih, kesempatan 

bertumbuh, kemajuan dalam karir 

dan pengakuan orang lain. 

b) Faktor hygiene atau pemeliharaan  

Faktor-faktor yang sifatnya 

ekstrinsik yang berarti bersumber 

dari luar diri yang turut menentukan 

perilaku seseorang dalam 

kehidupan seseorang. Faktor-faktor 

hygiene atau pemeliharaan 

mencakup antara lain status 

pegawai dalam organisasi, 

hubungan seorang individu dengan 

atasannya, hubungan seseorang 

dengan rekan-rekan sekerjanya, 

teknik penyelian yang diterapkan 

oleh para penyelia, kebijakan 

organisasi, sistem adminitrasi dalam 
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organisasi, kondisi kerja dan sistem 

imbalan yang berlaku.
27

  

Teori motivasi pemeliharaan atau 

teori motivasi-higienis atau teori dua 

faktor, sebenarnya paralel dengan teori 

hirarki kebutuhannya Maslow. 

Motivator-motivator berhubungan 

dengan kebutuhan aktualisasi diri dan 

penghargaan, dan faktor-faktor 

pemeliharaan berhubungan dengan 

kebutuhan-kebutuhan lebih rendah, 

terutama kebutuhan keamanan/rasa 

aman.
28

 Faktor-faktor pemuas dan 

kesehatan dalam kerja: 

Tabel 2.1 

Faktor Motivasi (Intrinsik) Faktor Kesehatan (Ekstrinsik) 

1. Prestasi (Achievement) 

2. Penghargaan 

(Recognition) 

3. Pekerjaan itu sendiri 

4. Tanggung Jawab 

5. Pertumbuhan dan 

Perkembangan
29

 

1. Kebijakan Organisasi 

dan Adminitrasi 

2. Supervisi 

3. Hubungan Antar 

Personal 

4. Kondisi Kerja 

5. Gaji
30

 

 

                                                           
27

 Donni Juni Priansa, Perencanaan dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia, 212. 
28

 T. Hani Handoko, Manajemen Ed. 2, 258. 
29

 Husaini Usman, Manajemen (Teori, Praktik, dan Riset 

Pendidikan), 287. 
30

 Tubagus Achmad Darodjat, Konsep-Konsep Dasar Manajemen 

Personalia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 193. 
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1. Prestasi 

Hasil kerja yang telah dicapai 

seseorang dari tingkah laku 

kerjanya dalam melaksanakan 

aktivitas kerja.
31

 Dan dapat 

diartikan sebagai hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seseorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai 

tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya.
32

  

2. Penghargaan 

Penghargaan dan pengakuan 

terhadap kinerja karyawan 

merupakan sarana untuk 

mengarahkan perilaku karyawan ke 

perilaku yang dihargai dan diakui 

oleh organisasi.
33

 Penghargaan 

adalah tanda bahwa hasil kerja dan 

dedikasi terhadap sesuatu mendapat 

respon positif dari orang lain. Orang 

lain memandang bahwa kita telah 

berhasil dalam mempersembahkan 

kinerja terbaik kita.
34

 Perusahaan 

                                                           
31

 Edy Sutrsino, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: 

Kencana, 2009), 151. 
32

 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya 

Manusia Perusahaan, 67. 
33

 Mulyadi, Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen, 

222. 
34

 Bedjo Sujanto, Cara Efektif Sertifikasi Guru, (Jakarta: Raih 

Asa Sukses, 2009), 58. 
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dapat memberi penghargaan kepada 

karyawan dalam bentuk financial 

maupun nonfinancial, baik langsung 

maupun tidak langsung. 

Penghargaan financial meliputi 

pemberian gaji/upah, tunjangan, 

jaminan asuransi, pembagian 

keuntungan bonus, dan pensiun. 

Sementara itu, penghargaan 

nonfinansial meliputi kondisi kerja 

yang baik, dan penghargaan atas 

prestasi.
35

 

3. Pekerjaan Itu Sendiri 

Memilih pekerjaan yang 

sesuai, tentu saja, untuk bisa 

produktivitas yang tinggi dan 

berprestasi perlu memilih pekerjaan 

yang sesuai dengan kemampuan 

yang dimilikinya. Agak berat bagi 

seseorang apabila pekerjaan itu 

tidak sesuai dengan kemampuan 

yang dimiliki. Itu sebabnya 

memegang jabatan atau jenis 

pekerjaan harus berdasarkan 

kemampuan yang dimiliki dan 

bukan karena alasan-alasan lain. 

Suatu pekerjaan dianggap sesuai 

apabila memang sejalan dengan 

latar belakang pendidikan, pelatihan 
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dan pengalaman yang dimiliki, 

selain itu minat dan prospek 

kedepan memberi peluang untuk 

bisa berprestasi.
36

  

4. Tanggung Jawab 

Pemberian tanggung jawab 

yang lebih besar atau pemberian 

pekerjaan yang lebih beragam akan 

memotivasi karyawan karena 

dengan itu karyawan akan 

mendapatkan pemerkayaan tugas 

(job-enrichment) sehingga merasa 

penting dan berarti.
37

  

5. Pertumbuhan dan Perkembangan 

Besar kecilnya kemungkinan 

tenaga kerja dapat maju dalam 

pekerjaannya.
38

 Maju dalam 

pekerjaannya ialah peningkatan 

yang mengacu kepada perubahan 

aktual pada posisi atau status dalam 

hierarki organisasi. Peningkatan 

juga dapat berupa kemampuan 

karyawan dan potensi karyawan. 

Setiap karyawan mempunyai 

kesempatan untuk maju dan 

memiliki motivasi untuk maju 
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sehingga kepuasan kerja pun 

tercapai.
39

 

6. Kebijakan Organisasi dan 

Adminitrasi 

Derajat kesesuaian yang 

dirasakan tenaga kerja dari semua 

kebijakan dan peraturan yang 

berlaku dalam perusahaan.
40

 

7. Supervisi 

Diambil dari bahasa Inggris: 

supervision. Seper diartikan sebagi 

sifat lebih, hebat, istimewa, dan 

sebagainya (contoh: superman, 

superboy, superstar), sementara 

vision adalah visi atau seni melihat 

sesuatu atau juga melihat tingkah, 

ulah, dan kerja orang lain. 

Kemudian dapat dipahami bahwa 

sepervisor adalah orang yang 

memiliki kelebihan atau 

mempunyai keistemewaan, yang 

tugasnya melihat dan mengawasi 

pekerjaan orang lain. Sementara, 

supervision atau supervisi atau 
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pengawasan itu sendiri adalah tugas 

dan pekerjaannya.
41

 

Tanggung jawab supervisor 

pada karyawan harus memberikan 

pengarahan, pelatihan dan 

perlindungan kepada para karyawan 

dari perlakuan yang tidak adil serta 

memperhatikan lingkungan 

kerjanya.
42

 Salah satu prinsip yang 

harus dijalankan sebagai supervisor 

adalah memberikan motivasi, 

sebagai seorang pemimpin harus 

dapat memotivasi para karyawan 

yang berada di bawah tanggung 

jawabnya. Di antaranya, dengan 

cara pengakuan terhadap pekerjaan 

yang baik, memberikan teguran 

atau koreksi bagi yang tidak baik 

dan pada akhir periode hendaknya 

memberikan evaluasi atau hasil 

kerja karyawan guna kepentingan 

karyawan itu sendiri dan 

perusahaan.
43

 

8. Hubungan Antar Personal 

Bebas berhubungan dengan 

sesama karyawan dalam 

perusahaan, bebas dari 
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ancaman/konflik yang 

berkepanjangan, tidak ada 

pelecehan, dan sebagainya.
44

 

Dimana hubungan antar rekan kerja 

atau anggota tim yang kooperatif 

merupakan sumber kepuasan paling 

sederhana pada karyawan. Rekan 

kerja yang menyenangkan dapat 

berupa rekan kerja yang 

memberikan dorongan, membantu, 

dan lain-lain.
45

 

9. Kondisi Kerja 

Kondisi kerja merupakan 

salah satu aspek penting dalam 

rancangan tugas. Faktor-faktor 

fisika seperti temperatur, 

kelembaban, ventilasi, 

pencahayaan, warna, dan suara 

dapat memberikan pengaruh yang 

berarti terhadap kinerja karyawan 

dalam produktivitas dan mutu 

keluaran, serta dapat berpengaruh 

pada kenyamanan dan keselamatan 

kerja.
46
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10. Gaji 

Derajat kewajaran dari gaji 

yang diterima sebagai imbalan 

untuk kerjanya.
47

 Gaji merupakan 

salah satu unsur yang penting dalam 

meningkatkan motivasi kerja sebab 

gaji adalah untuk memenuhi 

berbagai kebutuhan pegawai.
48

 

Secara ringkas, dinyatakan oleh 

Herzberg bahwa faktor 

Hygiene/pemeliharaan menyebabkan 

banyak ketidakpuasan bila faktor 

tersebut tidak ada, tetapi memberi 

motivasi yang kuat jika faktor tersebut 

ada. Sebaliknya, faktor motivator 

membimbing ke arah motivasi yang 

kuat dan pemuasan bila faktor itu ada, 

tetapi tidak menyebabkan ketidakpuasan 

jika faktor tersebut tidak ada.
49

 

3) Teori motivasi prestasi dari Mc. 

Clelland 

Teori ini menyatakan bahwa 

seseorang bekerja memiliki energi 

potensial yang dapat dimanfaatkan 

tergantung pada dorongan motivasi, 

situasi dan peluang yang ada. David Mc. 
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Clelland meneliti tiga jenis kebutuhan, 

yaitu:
50

 

a) Kebutuhan akan prestasi. Ciri-

cirinya: orang yang memiliki 

kebutuhan prestasi tinggi memiliki 

rasa tanggung jawab terhadap 

pelaksanaan suatu tugas, sehingga 

ia akan selalu berupaya 

menyelesaikan pekerjaanya yang 

diamanahkan kepadanya dengan 

penuh tanggung jawab. Orang yang 

memiliki kebutuhan akan prestasi 

yang tinggi dan ia memiliki suatu 

keinginan besar untuk dapat 

berhasil dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. Orang yang memiliki 

kebutuhan prestasi tinggi akan 

memiliki keinginan untuk bekerja 

keras guna memperoleh tanggapan 

atau umpan balik atas pelaksanaan 

tugasnya, karena ia selalu 

berkeinginan untuk memperbaiki 

kinerja di masa yang akan datang. 

b) Kebutuhan akan afiliasi. Ciri-

cirinya: merasa memiliki suatu 

keinginan dan mempunyai perasaan 

diterima oleh orang lain di 

lingkungan di mana mereka 

bekerja. Mereka cenderung 
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berusaha membina hubungan sosial 

yang menyenangkan dan rasa saling 

membantu dengan orang lain. 

Mereka memiliki suatu perhatian 

yang sungguh-sungguh terhadap 

perasaan orang lain. 

c) Kebutuhan akan kekuasaan. Ciri-

cirnya: keinginan untuk 

memengaruhi secara langsung 

terhadap orang lain, keinginan 

untuk mengadakan pengendalian 

terhadap orang lain, adanya suatu 

upaya untuk menjaga hubungan 

pimpinan pengikut, mereka pada 

umumnya berusaha mencari posisi 

pimpinan.  

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teori motivasi dua faktor 

Herzberg untuk dijadikan sebagai 

dimensi penelitian yaitu faktor motivasi 

yang terdiri dari prestasi, penghargaan, 

pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, 

pertumbuhan dan perkembangan, 

kemudian selanjutnya faktor kesehatan 

antara lain kebijakan organisasi dan 

adminitrasi, supervisi, hubungan antar 

personal, kondisi kerja, dan gaji. 

c. Prinsip-prinsip dalam Memotivasi Kerja 

Pegawai 

Terdapat beberapa prinsip dalam 

memotivasi kerja pegawai: 
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1) Prinsip Partisipasi 

Dalam upaya memotivasi kerja, 

pegawai perlu diberikan kesempatan ikut 

berpartisipasi dalam menentukan tujuan 

yang akan dicapai oleh pemimpin.
51

 

2) Prinsip Komunikasi 

Pemimpin mengkomunikasikan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan 

usaha pencapaian tugas, dengan informasi 

yang jelas, pegawai akan mudah 

dimotivasi kerjanya.
52

 

3) Prinsip Mengakui Andil Bawahan 

Pemimpin mengakui bahwa bawahan 

(pegawai) mempunyai andil di dalam 

usaha pencapaian tujuan. Dengan 

pengakuan tersebut, pegawai akan lebih 

mudah dimotivasi kerjanya.
53

 

4) Prinsip Pendelegasian Wewenang 

Pemimpin yang memberikan otoritas 

atau wewenang kepada pegawai bawahan 

untuk sewaktu-waktu dapat mengambil 

keputusan terhadap pekerjaan yang 

dilakukannya, akan membuat pegawai 

yang bersangkutan menjadi termotivasi 
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untuk mencapai tujuan yang diharapkan 

oleh pemimpin.
54

 

5) Prinsip Memberi Perhatian 

Pemimpin memberikan perhatian 

terhadap apa yang diinginkan pegawai 

bawahan, akan memotivasi pegawai 

bekerja apa yang diharapkan oleh 

pemimpin.
55

 

d. Tujuan Motivasi 

Menurut Hasibuan, ada beberapa tujuan 

pemberian motivasi yaitu: 

1) Meningkatkan moral dan kepuasan kerja 

karyawan 

2) Meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan 

3) Mempertahankan loyalitas dan kestabilan 

karyawan perusahaan 

4) Meningkatkan kedisiplinan karyawan 

5) Mengefektifkan pengadaan karyawan 

6) Menciptakan suasana dan hubungan kerja 

yang baik 

7) Meningkatkan loyalitas kreativitas dan 

partisipasi karyawan 

8) Meningkatkan tingkat kesejahteraan 

karyawan 

9) Mempertinggi rasa tanggungjawab 

karyawan terhadap tugas-tugasnya 
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10) Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-

alat dan bahan baku.
56

 

3. Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja karyawan dalam suatu 

kelompok kerja atau organisasi pada akhirnya 

akan digambarkan sebagai tingkat produktivitas 

(productivity) kerja karyawan, tingkat 

kehadiran/absen, serta keluar dan masuk 

karyawan yang tinggi (turn over rates) dalam 

suatu kelompok kerja atau organisasi.
57

 

Kepuasan kerja pegawai adalah suatu fenomena 

yang perlu dicermati oleh pimpinan organisasi. 

Kepuasan kerja pegawai berhubungan erat 

dengan kinerja pegawai. Seseorang yang puas 

dalam pekerjaannya akan memiliki motivasi, 

komitmen pada organisasi dan partisipasi kerja 

yang tinggi sehingga akan terus memperbaiki 

kinerja mereka.
58

 

a. Pengertian Kepuasan Kerja 

Istilah kepuasan kerja (job 

satisfaction) dapat didefinisikan sebagai 

suatu perasaan positif tentang pekerjaan 

seseorang yang merupakan hasil dari sebuah 

evaluasi karakteristiknya. Seseorang dengan 

tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki 
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perasan-perasan positif tentang pekerjaan 

tersebut, sementara seseorang yang tidak 

puas memiliki perasaan-perasaan yang 

negatif tentang pekerjaan tersebut.
59

 

Handoko mengemukakan kepuasan kerja 

adalah keadaan emosional yang 

menyenangkan atau tidak menyenangkan 

bagi para karyawan memandang pekerjaan 

mereka.
60

 Kepuasan kerja bagi setiap orang 

adalah relatif, masing-masing mempunyai 

tingkat kepuasan yang berbeda, secara 

umum kepuasan kerja adalah suatu tingkat 

kesenangan atau sikap dan emosional yang 

positif yang direspons sebagai hasil 

penilaian terhadap pekerjaan yang telah 

dilakukan.
61

 

Menurut Timotius, kepuasan kerja 

adalah sikap umum seseorang terhadap 

pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat 

kepuasan tinggi menunjukkan sikap yang 

positif terhadap pekerjaannya, sedangkan 

yang tidak puas dengan pekerjaannya 

menunjukkan sikap yang negatif terhadap 

pekerjaannya. Pandangan ini bersifat 

individual tentang perasaan seseorang 
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terhadap pekerjaannya.
62

 Sedangkan 

menurut Timotius Duha, kepuasan kerja 

sebagai keadaan menyenangkan yang 

dialami individu dalam organisasi oleh 

berbagai hal yang menjadi penyebabnya. 

Jadi, pengertian lain adalah sikap positif 

individu dalam hal yang berhubungan 

dengan pekerjaannya, karena keadaan 

menyenangkan tersebut, individu memiliki 

cara pandang positif terhadap organisasi 

melalui pemikiran, perasaan, pendapat, 

perilaku yang ada di dalam dirinya.
63

 

b. Teori Kepuasan Kerja 

1) Teori Diskrepansi atau Teori Nilai (Teori 

Kesenjangan) 

Kepuasan kerja seseorang sangat 

dipengaruhi oleh sejauh mana hitungan 

antara yang diharapkan (das sollen) dan 

kenyataan yang dirasakan (das sein). 

Individu akan merasakan kepuasan 

dalam bekerja bila tidak ada perbedaan 

yang berarti antara yang diinginkan 

dengan hasil yang dirasakan karena batas 

minimalnya telah terpenuhi dengan baik. 

bila ternyata apa yang diperoleh (das 

sein) lebih besar daripada yang 
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diharapkan (das sollen), individu bisa 

merasakan kepuasan.
64

 

2) Job Characteristic Model 

Teori yang terbaik yang 

mendeskripsikan lingkungan kerja dalam 

menyediakan pekerjaan yang menantang 

secara mental adalah the job 

characteristic model (JMC) atau model 

karakteristik model. JMC berpendapat 

bahwa sifat intrinsik pekerjaan 

merupakan inti yang mendasari faktor 

yang menyebabkan pegawai puas dengan 

pekerjaannya. Teori ini secara lengkap 

dikemukakan oleh Hackman dan 

Oldham yang berfokus pada lima 

karakteristik inti pekerjaan yang 

membuat pekerjaan menantang dan 

menyenangkan. JMC menunjukkan 

bahwa agar pekerjaan mendatangkan 

hasil yang diinginkan pekerjaan harus 

memiliki dimensi-dimensi pekerjaan inti 

tertentu yang meliputi: 

a) Macam-macam keterampilan, 

mengacu pada perkembangan 

pekerjaan yang mengharuskan 

karyawan memiliki beberapa 

kemampuan dan keterampilan yang 

berbeda dalam rentang ilmu 

pengetahuan. 
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b) Identitas tugas, mengacu kepada 

apakah pekerjaan dapat diidentifikasi 

awal dan akhirnya dengan hasil yang 

dapat dilihat. 

c) Signifikasi tugas, mencakup 

pentingnya tugas. Termasuk 

signifikasi internal (sepenting apakah 

tugas ini bagi organisasi) dan 

signifikasi eksternal (seberapa 

banggakah seorang karyawan 

menceritakan pekerjaannya dan 

dimana mereka bekerja) 

d) Otonomi mengacu pada kebebasan 

kerja (seberapa besar kebebasan dan 

kendali yang dimiliki karyawan) 

e) Umpan balik mengacu pada 

informasi yang bertujuan memberi 

informasi tentang hasil kerja dan 

kinerja.  

Jika dimensi inti itu ada dalam 

pekerjaan diharapkan akan menciptakan 

tiga keadaan psikologis kritis meliputi: 

a) Perasaan berarti, keadaan kognitif ini 

termasuk tingkat bagaimana 

karyawan merasa pekerjaannya dapat 

memberi kontribusi yang bernilai 

penting dan berharga. 

b) Tanggung jawab, keadaan ini 

menitikberatkan kepada bagaimana 

karyawan merasakan tanggung jawab 
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pribadi atau akuntabilitas pada 

pekerjaannya. 

c) Pengetahuan terhadap hasil, 

lanjutang langsung umpan balik 

pemahaman bahwa pemegang 

pekerjaan menerima tentang seberapa 

efektif dia menjalankan 

pekerjaannya.
65

 

3) The Steady State Theory 

The steady state theory atau teori 

keadaan mantap menunjukkan bahwa 

setiap pegawai memiliki tingkat 

kepuasan kerja yang khas, yang disebut 

dengan the steady state (keadaan yang 

mantap) atau equilibrium level (level 

keseimbangan) menurut George dan 

Jones. Faktor situasional atau peristiwa 

yang berbeda ditempat kerja mungkin 

menggerakkan orang tersebut untuk 

sementara waktu dari kondisi yang 

mapan ini, tetapi pegawai pada akhirnya 

kembali kepada level keseimbangannya. 

Misalnya, menerima promosi dan 

kenaikan gaji/upah mungkin sementara 

waktu meningkatkan tingkat kepuasan 

kerja pegawai, tetapi pada akhirmya hal 

itu akan kembali kepada level 

keseimbangannya. Temuan penelitian 

bahwa kepuasan kerja cenderung agak 
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stabil seiring waktu menguatkan 

pandangan steady-state. Pengaruh 

kepribadiam terhadap pekerjaan juga 

sesuai dengan pendekatan steady-state. 

Karena kepribadian, salah satu penentu 

kepuasan kerj, stabil sejalan dengan 

waktu, maka kita memperkirakan 

kepuasan kerja menunjukkan kestabilan 

seiring waktu.
66

 

4) Two-Factor Theory 

Teori dua faktor merupakan teori 

kepuasan kerja yang menganjurkan 

bahwa satisfaction (kepuasan) 

merupakan bagian dari kelompok 

variabel yang berbeda, yaitu motivators 

dan hygiene factors. Pada umumnya 

orang mengharapkan bahwa faktor 

tertentu memberikan kepuasan apabila 

tersedia dan menimbulkan ketidakpuasan 

apabila tidak ada. Pada teori ini, 

ketidakpuasan dihubungkan dengan 

kondisi di sekitar pekerjaan (seperti 

kondisi kerja, pengupahan, keamanan, 

kualitas pengawasan, dan hubungan 

dengan orang lain), dan bukannya 

dengan pekerjaan itu sendiri. Karena 

faktor ini mencegah reaksi negatif, 

dinamakan sebagai hygiene atau 

maintenance factors.  
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Sebaliknya, kepuasan ditarik dari 

faktor yang terkait dengan pekerjaan itu 

sendiri atau hasil langsung daripadanya, 

seperti sifat pekerjaan, prestasi dalam 

pekerjaan, peluang promosi dan 

kesempatan untuk pengembangan diri 

dan pengakuan. Karena faktor ini 

berkaitan dengan tingkat kepuasan kerja 

tinggi, dinamakan motivators.
67

 

5) Value Theory 

Menurut konsep teori ini kepuasan 

kerja terjadi pada tingkatan di mana hasil 

pekerjaan diterima individu seperti 

diharapkan. Semakin banyak orang 

menerima hasil, akan semakin puas. 

Semakin sedikit mereka menerima hasil 

akan kurang puas. Value theory 

memfokuskan pada hasil mana pun yang 

menilai orang tanpa memerhatikan siapa 

mereka. Kunci menuju kepuasan dalam 

pendekatan ini adalah perbedaan antara 

aspek pekerjaan yang dimiliki dan 

diinginkan seseorang. Semakin besar 

perbedaan, semakin rendah kepuasan 

orang. 

Implikasi teori ini mengundang 

perhatian pada aspek pekerjaan yang 

perlu diubah untuk mendapatkan 

kepuasan kerja. Secara khusus teori ini 
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menganjurkan bahwa aspek tersebut 

tidak harus sama berlaku untuk semua 

orang, tetapi mungkin aspek nilai dari 

pekerjaan tentang orang-orang yang 

merasakan adanya pertentangan serius. 

Dengan menekankan pada nilai-nilai, 

teori ini menganjurkan bahwa kepuasan 

kerja dapat diperoleh dari banyak faktor. 

Oleh karena itu, cara yang efektif untuk 

memuaskan pekerja adalah dengan 

menemukan apa yang mereka inginkan 

dan apabila mungkin memberikannya.
68

 

c. Dimensi Kepuasan Kerja 

Menurut Smith, Kendal, dan Hulin 

menyatakan ada lima dimensi kerja yang 

menunjukkan karakteristik yang paling 

penting dari sebuah pekerjaan dimana 

seseorang dapat memiliki respon yang 

efektif. Kelima dimensi kerja tersebut antara 

lain pekerjaan itu sendiri, gaji, peluang 

promosi, penyeliaan, teman sekerja. 

1) Pekerjaan itu sendiri, sejauh mana 

pekerjaan dapat memberi seseorang 

tugas atau pekerjaan yang 

menyenangkan, peluang untuk belajar 

dan kesempatan untuk menerima 

tanggung jawab yang menarik. 

2) Gaji, jumlah upah finansial yang 

diterima dan sejauh mana upah ini 

dipandang adil dibandingkan dengan 
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apa yang telah diterima oleh karyawan 

lain dalam organisasi. 

3) Peluang promosi, merupakan 

kesempatan bagi seseorang karyawan 

untuk mendapatkan posisi yang lebih 

baik dalam hirarki pada suatu organisasi 

atau perusahaan. Ada kesempatan yang 

sama bagi karyawan untuk memperoleh 

promosi ke jabatan yang lebih tinggi 

berdasarkan kemampuan dan senioritas. 

4) Penyeliaan/supervisi, terkait dengan 

kemampuan dari atasan untuk 

memberikan bantuan secara teknis dan 

dukungan perilaku kepada bawahannya, 

sehinga bawahan merasa nyaman dalam 

melaksanakan pekerjaannya. 

5) Teman sekerja, disebut juga dengan 

istilah pendamping. Sejauh mana teman 

sekerja/pendamping cakap secara teknis 

dan memberikan dukungan sosial. 

Pendamping/teman kerja punya peran 

penting dalam kelompok kerja karena 

agar kepuasan kerja dapat tercapai maka 

harus ada kekompakan kelompok 

kerja.
69

 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja menurut 

Smith, Kendal, dan Hullin untuk dijadikan 
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sebagai dimensi penelitian yaitu pekerjaan 

itu sendiri, gaji, peluang promosi, 

supervisi/penyeliaan, teman sekerja. 

d. Respons Terhadap Ketidak Puasan  

Karyawan yang tidak puas akan 

mengekspresikan ketidakpuasannya ini 

dalam bentuk perilaku yang berbeda-beda, 

mulai dari menunjukkan perilaku tetap setia 

kepada perusahaan, bersuara, pengabaian, 

sampai pada tindakan yang ekstrem, yaitu 

keluar dari perusahaan tersebut. perbedaan 

ekspresi ini dipengaruhi oleh tiga aspek 

dasar, yaitu perbedaan karakteristik 

individual, faktor yang menjadi penyebab 

ketidakpuasan, dan tingkat ketidakpuasan itu 

sendiri. 

1) Kesetiaan, merupakan perilaku yang 

bersifat pasif-konstruktif, yaitu bahwa 

karyawan ini lebih memilih menunggu 

adanya perubahan yang lebih baik, karena 

percaya bahwa manajemen akan 

melakukan tindakan yang tepat untuk 

memperbaiki keadaan. 

2) Suara, merupakan perilaku yang bersifat 

aktif-konstruktif, yaitu bahwa karyawan 

ini memilih untuk memberanikan diri 

menyampaikan pendapat dan saran 

kepada manajemen guna memperbaiki 

keadaan yang telah menimbulkan 

ketidakpuasan pada karyawan. 
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3) Pengabaian, merupakan perilaku yang 

bersifat pasif-destruktif, yaitu bahwa 

karyawan ini membiarkan keadaan tetap 

atau makin memburuk, sedangkan mereka 

sendiri lebih suka mangkir atau terlambat 

datang ketempat kerja, bekerja tidak 

optimal, dan tidak peduli pada lingkaran 

kerjanya. 

4) Eksit, merupaka perilaku yang bersifat 

aktif-destruktif, yaitu bahwa karyawan 

lebih memilih untuk keluar dari 

perusahaan karena tidak yakin bahwa 

manajemen akan bertindak untuk 

memperbaiki keadaan, dan mereka 

meyakini bahwa dengan kompetensi yang 

dimilikinya mereka akan memperoleh 

pekerjaan di perusahaan lain yang mampu 

memberikan kepuasan.
70

 

Robbin menguraikan bahwa ketiakpuasan 

karyawan (employees dissactisfaction) 

didefinisikan sebagai berikut: 

1) Perilaku yang secara langsung akan 

meninggalkan organisasi dan berhenti 

bekerja untuk mencari posisi baru 

ditempat kerja lain. 

2) Mempertanyakan kepada atasan apa 

aktivitas yang sesuai dengan kondisi 

ditempat kerja yang tidak dapat dipenuhi 

                                                           
70

 Suparyadi, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: 

ANDI, 2015), 447-449. 



51 
 

 

dan melakukan aktivitas untuk mencari 

pembenaran dengan serikat pekerja. 

3) Apabila terjadi ketidakpuasan di tempat 

kerja, karyawan akan bersikap pasif, 

menunggu sampai terjadi kemungkinan 

perubahan di tempat kerja (turnloyalty).  

4) Karyawan bersikap pasif sampai terjadi 

keadaan yang makin buruk, seperti sering 

tidak masuk kerja, menurunnya upaya 

kerja, dan meningkatnya tingkat 

kesalahan dalam bekerja. 

Apabila kondisi-kondisi ini sudah mulai 

tergambar dalam kelompok kerja atau 

organisasi, maka gambaran ketidakpuasan 

karyawan sudah dapat dibaca dan dikenali 

secara jelas, serta harus dicari jalan keluar 

untuk mengatasinya.
71

 

4. Keterkaitan atau Hubungan antar Variabel 

a) Hubungan Motivasi dan Kinerja  

Motivasi kerja yang tinggi merupakan 

penunjang bagi terwujudnya kinerja yang 

tinggi. Sebaliknya, motivasi kerja yang 

rendah akan berdampak pada kinerja akan 

menjadi buruk.
72

 Motivasi merupakan 

keinginan yang terdapat pada seseorang 

individu yang merangsangnya untuk 

melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu 
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yang menjadi dasar atau alasan seseorang 

berperilaku. Motivasi kerja dapat diartikan 

sebagai keinginan atau kebutuhan yang 

melatarbelakangi seseorang sehingga ia 

terdorong untuk bekerja.
73

  

Teori pengharapan dari Victor Vroom 

memberikan suatu pernyataan tentang 

adanya suatu hubungan antara motivasi dan 

kinerja, bahwa kekuatan dari kecerendungan 

untuk bertindak dalam cara tertentu 

bergantung pada kekuatan dari suatu harapan 

bahwa tindakan tersebut akan diikuti dengan 

hasil yang ada dan pada daya tarik dari hasil 

itu terhadap individu tersebut. dalam bentuk 

yang lebih praktis, teori harapan mengatakan 

bahwa karyawan-karyawan akan termotivasi 

untuk mengeluarkan tingkat usaha yang 

tinggi karena mereka yakin bahwa usaha 

tersebut akan menghasilkan penilaian kinerja 

yang baik, penilaian yang baik akan 

menghasilkan penghargaan-penghargaan 

organisasional seperti bonus, kenaikan 

imbalan kerja, atau promosi, dan 

penghargaan-penghargaan tersebut akan 

memuaskan tujuan-tujuan pribadi para 

karyawan.
74
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b) Hubungan Kepuasan Kerja dan Kinerja 

Menurut Gibson, bahwa antara 

kepuasan kerja dengan kinerja memiliki 

hubungan timbal balik. Pada satu sisi 

dikatakan bahwa kepuasan kerja 

menyebabkan peningkatan kinerja, yaitu 

pekerja yang puas akan lebih produktif. 

Namun, pada sisi lain, dapat pula terjadi 

kepuasan kerja disebabkan oleh adanya 

kinerja yang tinggi atau prestasi kerja, yaitu 

karena hasil pekerjaanya lebih produktif 

maka pekerja itu menjadi puas.
75

  

Kepuasan kerja mencerminkan 

perasaan seseorang terhadap pekejaannya. 

Ini tampak dalam sikap positif karyawan 

terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang 

dihadapi di lingkungan kerjanya. Karyawan 

yang tidak memperoleh kepuasan kerja tidak 

akan pernah mencapai kepuasan psikologis 

dan akhirnya akan timbul sikap atau tingkah 

laku negatif pada gilirannya akan dapat 

menimbulkan frustasi, sebaliknya karyawan 

yang terpuaskan akan dapat bekerja dengan 

baik, penuh semangat, aktif, dan dapat 

berprestasi lebih baik dari karyawan yang 

tidak memperoleh kepuasan kerja.
76

 

Kepuasan kerja cenderung berpusat 

pada dampaknya terhadap kinerja pegawai.
77
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Menurut Strauss dan Sayles bahwa kepuasan 

kerja (job satisfaction) juga penting untuk 

aktualisasi diri. Karyawan yang tidak 

memperoleh kepuasan kerja tidak akan 

pernah mencapai kematangan psikologis dan 

pada gilirannya akan menjadi prustasi. 

Karyawan seperti ini akan sering melamun, 

mempunyai semangat kerja rendah, cepat 

lelah dan bosan, emosinya tidak stabil, 

sering absen, dan melakukan kesibukan lain 

yang tidak ada hubungannya dengan 

pekerjaan yang dilakukan.
78

 

c) Hubungan antara Motivasi dan Kepuasan 

Kerja dengan Kinerja 

Hubungan kinerja dengan motivasi dan 

kepuasan kerja, dapat dilihat dari faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja. Kinerja 

karyawan dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang dikemukakan oleh Handoko, 

karyawan bekerja dengan produktif atau 

tidak tergantung motivasi, kepuasan kerja, 

tingkat stres, kondisi fisik pekerjaan, dan 

aspek-aspek ekonomis, teknis serta faktor-

faktor keperilakuan lainnya.
79
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B. Penelitian Terdahulu 

Untuk mendukung penelitian ini, ada beberapa 

penelitian terdahulu yang pernah dilaksanakan 

diantaranya, oleh:  

Besar Wahyu Bagaswara dalam penelitiannya 

yang berjudul “Pengaruh Kompensasi, Motivasi 

Kerja, Dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi Di PT Asuransi Jiwa Syariah 

Bumiputera Syariah Yogyakarta”, Progam Studi 

Akuntansi, Jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017. 

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa:  

1) Kompensasi mempunyai pengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan pada PT AJS 

Bumiputera Syariah Yogyakarta. Hal ini 

dibuktikan dari nilai t hitung (5,565) lebih besar 

daripada t tabel (1, 675) dan nilai signifikasi 

lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00.  

2) Motivasi kerja mempunyai pengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan pada PT AJS 

Bumiputera Syariah Yogyakarta. Hal ini 

dibuktikan dari nilai t hitung (3,672) lebih besar 

dari t tabel (1,675) dan nilai signifikasi lebih 

kecil dari 0,05 yaitu 0,00.  

3) Kepemimpinan memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan pada PT AJS 

Bumiputera Syariah Yogyakarta. Hal ini 

dibuktikan dari nilai t hitung (4,392) yang lebih 

besar dari t tabel (1,675) dan nilai signifikasinya 

lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00.  
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4) Kompensasi, motivasi kerja, dan kepemimpinan 

memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan pada PT AJS Bumiputera Syariah 

Yogyakarta. Hal ini menunjukkan nilai F hitung 

(14,294) lebih besar dari F tabel (2,76) dan nilai 

signifikasi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00.  

Pada penelitian ini dan penelitian yang dilakukan 

Besar Wahyu Bagaswara memiliki kesamaan 

variabel bebas motivasi kerja dan variabel terikat 

kinerja karyawan. Sedangkan perbedaan keduanya 

terletak pada penelitian ini adanya penambahan 

variabel bebas yaitu kepuasan kerja, objek penelitian 

dan periode pengamatan. Pada variabel motivasi 

dalam penelitian Besar Wahyu Bagaswara 

memotivasi karyawan perusahaan memberikan 

penghargaan kepada supervisor terbaik setiap 

periode yang dapat memberikan motivasi kepada 

supervisor untuk bekerja lebih baik. Sedangkan 

motivasi dalam penelitian ini peningkatan motivasi 

para agen melalui pelatihan.  

Sarah Ristika dalam penelitiannya yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Efikasi Diri (Self-Efficacy) Dan 

Motivasi Terhadap Prestasi Kerja Agen Asuransi 

Prudential Pru Dynasty”, Jurusan Manajemen, 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2015. Dalam penelitian ini 

menjelaskan bahwa berdasarkan indikator penelitian, 

responden, dan analisis data penelitian dapat 

disimpulkan bahwa: 
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1)  Efikasi diri (X1) memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap prestasi kerja (Y) agen 

asuransi Prudential Pru Dynasty sebesar 61,1%. 

2) Motivasi (X2) memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap prestasi kerja (Y) agen 

asuransi Prudential Pru Dynasty sebesar 79,8%. 

3) Efikasi diri (X1) dan motivasi (X2) memiliki 

pengaruh positif dan signifikan secara simultan 

terhadap prestasi kerja (Y) agen asuransi 

Prudential Pru Dynasty sebesar 30,7%.  

Pada penelitian ini dan penelitian yang dilakukan 

Sarah Ristika memiliki kesamaan variabel bebas 

motivasi dan variabel terikat kinerja karyawan. 

Sedangkan perbedaan keduanya terletak pada 

penelitian ini adanya penambahan variabel bebas 

yaitu kepuasan kerja, objek penelitian dan periode 

pengamatan. Pada variabel motivasi dalam penelitian 

Sarah Ristika motivasi pada agen adalah karena 

adanya kebebasan penghasilan, kebebasan waktu 

bekerja, pengembangan kepribadian, pengembangan 

karir, namun terdapat masalah pada motivasi melalui 

motivasi dari leader team dengan kurangnya 

perhatian dan pemberian motivasi. Sedangkan 

motivasi dalam penelitian ini peningkatan motivasi 

para agen melalui pelatihan. 

Eka Gorby Setia Jaya dalam penelitiannya yang 

berjudul “Pengaruh Promosi Jabatan Dan Motivasi 

Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Agen PT. Asuransi 

Jiwasraya Magelang Branch Office”, Jurusan 

Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2015. Dalam penelitian ini menjelaskan 
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bahwa berdasarkan hasil analisis yang dilakukan 

pada taraf signifikansi 5%, maka kesimpulan yang 

dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Dari hasil penelitian diketahui adanya pengaruh 

positif dan signifikan promosi jabatan terhadap 

kepuasan kerja agen. Hal ini dibuktikan dengan 

β=0,434 (**p<0.01; p=0,000). Kontribusi 

promosi jabatan untuk menjelaskan kepuasan 

kerja sebesar (∆ R2) 0,187.  

2) Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa 

motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja agen. Hal ini dibuktikan 

dengan sebesar β=0,497 (**p<0.01; p=0,000). 

Kontribusi motivasi kerja untuk menjelaskan 

kepuasan kerja sebesar (∆ R2) 0,246.  

3) Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa 

promosi jabatan dan motivasi kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 

agen. Hal ini dibuktikan dengan promosi jabatan 

β=0,232 (**p<0.01; p=0,001) dan motivasi kerja 

β=0,370 (*p<0.05; p=0,041) berpengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja. Kontribusi promosi 

jabatan dan motivasi kerja untuk menjelaskan 

kepuasan kerja sebesar (∆ R2) 0,248.  

Pada penelitian ini dan penelitian yang dilakukan 

Eka Gorby Setia Jaya memiliki kesamaan variabel 

bebas motivasi kerja. Sedangkan perbedaan 

keduanya terletak pada penelitian ini adanya 

penambahan variabel bebas yaitu kepuasan kerja dan 

menggunakan variabel terikat kinerja karyawan, 
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kemudian objek penelitian yang berbeda serta 

periode pengamatan. Pada variabel motivasi dalam 

penelitian Eka Gorbi Setia Jaya motivasi pada agen 

adalah motivasi kerja belum tercapai karena 

rendahnya intensitas dalam melakukan pertemuan 

rutin untuk memberikan motivasi, evaluasi dan 

menambah skill penjualan yang baik. Sedangkan 

motivasi dalam penelitian ini dikatakan baik dengan 

adanya peningkatan motivasi para agen melalui 

pelatihan. 

R. Widi Nugroho Wijonarko dalam penelitiannya 

yang berjudul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Transformasional Dan Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Agen (Studi Kasus Pada Agen PT. Asuransi 

Jiwasraya Persero Yogyakarta Kota Branch Office”, 

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas 

Negeri Yogyakarta, 2014. Dalam penelitian ini 

menjelaskan bahwa: 

1) Gaya kepemimpinan transformasional 

berpengaruh positif terhadap kinerja agen di PT. 

Asuransi Jiwasraya (Persero) Yogyakarta Kota 

Branch Office. Jadi, dengan pemimpin yang 

bertugas sebagai mentor untuk memberikan 

perhatian pribadi kepada bawahannya dapat 

meningkatkan kinerja bawahan. Dengan adanya 

kedekatan antara pemimpin dan bawahan, maka 

pemimpin dapat mengontrol dan mengarahkan 

agen untuk berfikir secara inovatif dan kreatif 

guna meningkatkan kinerja bawahannya.  

2) Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap 

kinerja agen di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) 
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Yogyakarta Kota Branch Office. Kinerja yang 

tinggi dari seorang agen dapat diperoleh dengan 

motivasi dalam diri agen yang diawali oleh 

ketertarikan tugas. Maka agen akan memiliki 

tujuan kerja yang menantang. Selain itu umpan 

balik yang berupa hak penutupan seperti komisi 

dan point tour yang didapat juga berpengaruh 

terhadap motivasi agen.  

3) Gaya kepemimpinan transformasional dan 

motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja agen. Dalam gaya 

kepemimpinan transformasional, pemimpin 

bertugas untuk mengarahkan, memberikan 

dorongan, dan dukungan untuk mencapai kinerja 

yang baik. Dengan dibantu oleh motivasi kerja 

yang sudah ada dalam diri agen untuk mencapai 

tujuan kerjanya maka pemimpin dapat lebih 

mudah mengarahkan bawahan untuk 

menghasilkan kinerja yang lebih baik. Hal ini 

menjelaskan cara gaya kepemimpinan 

transformasional dan motivasi kerja secara 

bersama berpengaruh terhadap kinerja agen.  

Pada penelitian ini dan penelitian yang dilakukan 

R. Widi Nugroho Wijonarko memiliki kesamaan 

variabel bebas motivasi kerja dan variabel terikat 

kinerja karyawan. Sedangkan perbedaan keduanya 

terletak pada penelitian ini adanya penambahan 

variabel bebas yaitu kepuasan kerja, objek penelitian 

dan periode pengamatan. Pada variabel motivasi 

dalam penelitian R. Widi Nugroho Wijonarko 

motivasi pada agen kurang karena pemimpin kurang 
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optimal dalam karakteristik stimulasi intelektual dan 

konsiderasi individu. Hal ini disebabkan karena 

kesibukan pemimpin yang juga ikut mencari premi 

maka waktu yang digunakan untuk sharing dan 

pemberian motivasi menjadi kurang. Sedangkan 

motivasi dalam penelitian ini dikatakan baik dengan 

adanya peningkatan motivasi para agen melalui 

pelatihan. 

Andhika Irawan dalam penelitiannya yang 

berjudul “Pengaruh Motivasi Terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan Pada Departemen 4W Klaim PT 

Asuransi Astra Buana”, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu 

Politik, Progam Sarjana Ekstensi, Ilmu Adminitrasi 

Niaga, Universitas Indonesia, 2012. Dalam 

penelitian ini menjelaskan bahwa dari analisis 

menggunakan metode linear regression terhadap 

responden pada Departemen 4W Klaim PT Asuransi 

Astra Buana, membuktikan bahwa: 

 Terdapat hubungan positif antara motivasi 

dengan kepuasan kerja karyawan dan dapat 

dikategorikan memiliki tingkat kekuatan hubungan 

yang kuat. Hasil analisis juga membuktikan bahwa 

motivasi mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. 

Hal ini mengindikasikan bahwa motivasi karyawan 

dalam bekerja mempengaruhi kepuasan kerja 

karyawan dan tidak hanya dipengaruhi oleh motivasi 

kerja saja, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor-

faktor lainnya, seperti faktor dari diri karyawan 

berupa kecerdasan (IQ), kecakapan khusus, umur, 

jenis kelamin, kondisi fisik, pendidikan, 

pengalaman, masa kerja, kepribadian, kematangan 
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emosi, cara berpikir, persepsi, dan sikap kerja. 

Faktor lainnya yaitu pekerjaan yang meliputi jenis 

pekerjaan termasuk system kerja yang sederhana, 

struktur organisasi, pangkat, mutu pengawasan, 

jaminan finansial. Kesempatan promosi jabatan, 

interaksi sosial dan hubungan kerja.   

Pada penelitian ini dan penelitian yang dilakukan 

Andhika Irawan memiliki kesamaan variabel bebas 

yaitu motivasi. Sedangkan perbedaan keduanya 

terletak pada penelitian ini menggunakan variabel 

kepuasan kerja sebagai variabel bebas dan variabel 

terikat ialah kinerja karyawan, kemudian objek 

penelitian yang berbeda dan periode pengamatan. 

Pada variabel motivasi dalam penelitian Andhika 

Irawan motivasi pada agen dindikasikan kurang 

karena tingginya perputaran karyawan yang 

disebabkan tidak adanya kepuasan kerja, pentingnya 

peran motivasi agar karyawan dapat bekerja lebih 

baik dan motivasi juga dapat menentukan kepuasan 

kerja, karyawan yang merasa puas tentunya tidak 

akan mempunyai niat untuk keluar dari perusahaan. 

Sedangkan motivasi dalam penelitian ini dikatakan 

baik dengan adanya peningkatan motivasi para agen 

melalui pelatihan. 

Astri Indah Puji Lestari dalam penelitiannya 

yang berjudul “Hubungan Kepuasan Kerja Dengan 

Kinerja Karyawan Tetap (Non-Managerial) PT 

Asuransi Jiwa Recapital”, Fakultas Ilmu Sosial & 

Ilmu Politik, Progam Studi Ilmu Adminitrasi Niaga-

Ekstensi Kehususan Sumber Daya Manusia, 

Universitas Indonesia, 2012. Dalam penelitian ini 
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menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara 

kepuasan kerja dengan kinerja karyawan tetap non-

managerial PT Asuransi Jiwa Recapital. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

diantara keduanya dimana kekuatan hubungannya 

masuk kedalam kategori sedang dan hubungannya 

positif. Dilihat dari hasil jawaban responden atas 

variabel kepuasan kerja menunjukkan kepuasan 

kerja tergolong tinggi dan variabel kinerja pun 

tergolong tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

karyawan tetap non-managerial PT. Asuransi Jiwa 

Recapital memiliki kepuasan kerja yang tinggi dan 

menghasilkan kinerja yang tinggi. Walapun masih 

ada faktor lain selain kepuasan kerja yang 

mempengaruhi kinerja yang tinggi, yaitu dari 

kemampuan dan motivasi karyawan itu sendiri.  

Pada penelitian ini dan penelitian yang dilakukan 

Astri Indah Puji Lestari memiliki kesamaan variabel 

bebas kepuasan kerja dan variabel terikat kinerja 

karyawan. Sedangkan perbedaan keduanya terletak 

pada penelitian ini adanya penambahan variabel 

bebas yaitu motivasi, objek penelitian dan periode 

pengamatan. Pada penelitian Astri Indah Puji Lestari 

pada kepuasan kerja ialah ingin mengetahui 

bagaimana tingkat kepuasan kerja karyawan dengan 

hasil wawancara bahwa 80% dari karyawan 

memiliki kinerja yang baik dan mengetahui 

hubungannya dengan kinerja karyawan tetap non-

managerial PT. Asuransi Jiwa Recapital. Sedangkan 

kepuasan kerja dalam penelitian ini sudah dikatakan 

baik dengan adanya peningkatan kepuasan kerja para 
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agen melalui reward, bonus, dan adanya jenjang 

karir. 

Kartika Amalia dalam penelitiannya yang 

berjudul “Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan Pada Agen PT Jasaraharja Putera 

Cabang Jakarta”, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu 

Politik, Progam Studi Ilmu Adminitrasi Niaga, 

Universitas Indonesia, 2012. Dalam penelitian ini 

menjelaskan bahwa hasil analisis menunjukkan 

terdapat adanya pengaruh antara kepuasan kerja 

dengan kinerja karyawan pada agen PT Jasaraharja 

Putera Cabang Jakarta. Pengaruh kepuasan kerja 

terhadap kinerja karyawan cukup signifikan yaitu 

sebesar 49,8% dimana semakin tinggi kepuasan 

kerja karyawan, maka kinerja karyawan pun akan 

semakin tinggi.  

Pada penelitian ini dan penelitian yang dilakukan 

Kartika Amalia memiliki kesamaan variabel bebas 

kepuasan kerja dan variabel terikat kinerja 

karyawan. Sedangkan perbedaan keduanya terletak 

pada penelitian ini adanya penambahan variabel 

bebas yaitu motivasi, objek penelitian dan periode 

pengamatan. Pada penelitian Kartika Amalia 

mengenai kepuasan kerja, kepuasan kerja pada agen 

asuransi itu sendiri adalah menjanjikan insentif yang 

besar. Sedangkan kepuasan kerja dalam penelitian 

ini kepuasan kerja para agen ditingkatkan melalui 

reward, bonus, dan adanya jenjang karir. 

Selain memiliki persamaan, penelitian ini juga 

memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya 

sesuai yang telah disebutkan diatas. Posisi penelitian 
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ini terhadap penelitian sebelumnya adalah dalam 

penelitian ini yang dilakukan terkait dengan motivasi 

dan kepuasan kerja sebagai variabel independen 

kemudian kinerja karyawan sebagai variabel 

dependen bukan merupakan penelitian pertama, 

namun sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang 

memiliki topik dan pembahasan yang serupa dengan 

penelitian ini.  

 

C. Kerangka Pemikiran 

Dari uraian diatas maka dapat dikembangkan 

kerangka berpikir teoritis sebagaimana terlihat dalam 

gambar dibawah ini: 

 

Keterangan: 

a) Variabel Motivasi (X1) berpengaruh 

terhadap Kinerja Karyawan (Y). 

b) Variabel Kepuasan Kerja (X2) berpengaruh 

terhadap Kinerja Karyawan (Y). 

Gambar 2.2 

 

   

 

 

 

 

 

Motivasi (X1) 

 

Kepuasan Kerja 

(X2) 

 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 
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c) Variabel Motivasi (X1) dan Kepuasan Kerja 

(X2) secara simultan berpengaruh terhadap 

Kinerja Karyawan (Y). 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk pernyataan. Disebutkan sementara karena 

jawaban baru dinyatakan dari teori, belum 

berdasarkan fakta empiris yang didapat melalui 

pengumpulan data.
80

 Secara statistik hipotesis 

diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan 

populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan 

data yang diperoleh dari sampel penelitian.
81

 

Dalam penelitian ini hipotesisnya meliputi: 

a) H0 = Motivasi tidak berpengaruh terhadap 

kinerja agen asuransi di PT. Prudential Life 

Assurance Ponorogo. 

H1 = Motivasi  berpengaruh terhadap kinerja 

agen asuransi PT. Prudential Life Assurance 

Ponorogo. 

b) H0 = Kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap 

kinerja agen asuransi PT. Prudential Life 

Assurance Ponorogo. 

                                                           
80

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & 

D, (Bandung: Alfabeta, 2011), 64. 

 
81

 Domiskus Dolet Unaradjan, Metode Penelitian Kuantitatif, 

(Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, 2019), 94. 
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H2 = Kepuasan kerja berpengaruh terhadap 

kinerja agen asuransi PT. Prudential Life 

Assurance Ponorogo. 

c) H0 = Motivasi dan kepuasan kerja secara 

simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja agen 

asuransi PT. Prudential Life Assurance 

Ponorogo. 

H3 = Motivasi dan kepuasan kerja secara 

simultan berpengaruh terhadap kinerja agen 

asuransi PT. Prudential Life Assurance 

Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah 

suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan 

pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini 

berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para 

ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan 

pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi 

permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk 

memperoleh pembenaran (verifikasi) atau penolakan 

dalam bentuk dokumen data empiris lapangan.
1
 

Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji 

teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan 

antar variabel, memberikan deskripsi statistik, 

menaksir dan meramalkan hasilnya.
2
  

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang 

digunakan oleh peneliti adalah metode kuantitatif 

atau disebut sebagai metode positivistik karena 

berlandaskan pada filsafat positivisme.
3
 Filsafat 

positivisme memandang realitas/gejala/fenomena itu 

dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, 

                                                           
1
 Syamsuni Carsel, Metodologi Penelitian Kesehatan dan 

Pendidikan, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2018), 77. 
2
 Jonathan Sarwono, Mixed Methods Cara Menggabung Riset 

Kuantitatif dan Riset dan Riset Kualitatif Secara Benar, (Jakarta: PT 

Elex Media Kompetindo, 2011), 19. 
3
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, 

7. 
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terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. 

Penelitian pada umumnya dilakukan pada populasi 

atau sampel tertentu yang representatif. Proses 

penelitian bersifat deduktif, dimana untuk menjawab 

rumusan masalah digunakan konsep atau teori 

sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis 

tersebut selanjutnya diuji melalui pengumpulan data 

lapangan. Untuk mengumpulkan data digunakan 

instrumen penelitian. Data yang telah terkumpul 

selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan 

menggunakan statistik deskriptif atau inferensial 

sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang 

dirumuskan terbukti atau tidak.
4
 Desain penelitian 

termasuk kedalam penelitian survei dengan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengambil data 

yang pokok yang diambil dari sampel suatu 

populasi.
5
 Penelitian ini dilatar belakangi dengan 

tujuan menjelaskan pengaruh variabel-variabel yang 

hendak diteliti yaitu motivasi dan kepuasan kerja 

terhadap variabel Y kinerja karyawan pada agen 

asuransi di PT. Prudential Life Assurance Ponorogo 

dan kemudian menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan sebelumnya. 

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Berdasarkan objek penelitian, penelitian ini 

menggunakan variabel independen (X) dan variabel 

                                                           
4
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, 

8. 
5
 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, 

(Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 100. 
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dependen (Y). Variabel Independen (X) atau yang 

sering disebut sebagai variabel bebas, prediktor, 

antecedent merupakan variabel yang mempengaruhi 

variabel lain. Variabel yang dipengaruhi disebut 

variabel dependen. Variabel dependen atau sering 

disebut sebagai variabel terikat, kriteria merupakan 

variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh 

variabel lain.
6
 Variabel merupakan konsep yang 

dapat diteliti atau diobservasi.
7
 Pada penelitian ini 

variabel independen terdiri dari motivasi (X1) dan 

kepuasan kerja (X2) sedangkan variabel dependen 

ialah kinerja karyawan (Y). 

Definisi operasional adalah definisi yang 

diberikan kepada variabel yang dioperasionalkan, 

yaitu variabel yang diteliti dan kemudian diberi arti, 

sehingga setiap variabel yang diteliti merupakan 

variabel yang spesifik sesuai lingkup aktivitas 

variabel tersebut.
8
 Dalam penelitian ini definisi 

operasional adalah penjelasan dari masing-masing 

variabel motivasi, variabel kepuasan kerja dan 

variabel kinerja karyawan yang digunakan dalam 

penelitian. 

Dimensi merupakan aspek yang spesifik dari 

suatu konsep, konsep dibentuk oleh sejumlah 

dimensi. Kemudian indikator adalah pengamatan 

yang dipilih yang menggambarkan dimensi dari 

                                                           
6
 Mikha Agus Widiyanto, Statistika Terapan, (Jakarta: PT Elex 

Media Komputindo, 2013), 7. 
7
 Wagiran, Metodologi Penelitian Pendidikan: Teori dan 

Implementasi, (Deepublish: Yogyakarta, 2019), 182. 
8
 Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative 

Research Approach, (Deepublish: Yogyakarta, 2018), 1. 
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konsep yang ingin diukur. Dimensi dibangun oleh 

sejumlah indikator.
9
 Indikator menunjukkan atau 

menyatakan sesuatu yang menjadi petunjuk bagi 

subvariabel atau dimensi atau variabel itu sendiri.
10

 

Secara rinci operasional variabel penelitian 

adalah sebagai berikut:
11

 

Tabel 3.1. 

Varia

bel 

Definisi 

Operasional 
Dimensi Indikator 

No 

Item 

Moti

vasi 

(X1) 

Motivasi 

diartikan 

sebagai 

faktor-faktor 

yang 

mengarahka

n dan 

mendorong 

perilaku 

atau 

keinginan 

seseorang 

untuk 

melakukan 

suatu 

Prestasi 

Hasil kerja 

yang dapat 

dicapai 

secara 

kuantitas  

1,2 

Hasil kerja 

yang dapat 

dicapai 

secara 

kualitas 

3,4 

Penghargaan 

Kinerja 

diakui dan 

dihargai 

oleh 

perusahaan 

5,6 

                                                           
9
 Wagiran, Metodologi Penelitian Pendidikan: Teori dan 

Implementasi, 183. 
10

 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, 

(Kencana: Jakarta, 2006), 121. 
11

 Zulfikar dan I Nyoman Budiantara, Manajemen Riset dengan 

Pendekatan Komputasi Statistika, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 148-

149. 
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kegiatan 

yang 

dinyatakan 

dalam 

bentuk 

usaha yang 

keras atau 

lemah. 

(Marihot 

Tua Efendi 

Hariandja) 

Adanya 

penghargaan 

secara 

finansial 

7,8 

Pekerjaan itu 

Sendiri 

Adanya 

kesesuaian 

pekerjaan 

dengan latar 

belakang 

kemampuan 

pada diri 

karyawan 

9,10 

Adanya 

kesesuaian 

pekerjaan 

dengan 

minat 

11,12 

Adanya 

prospek 

peluang 

untuk 

berprestasi 

13,14 

Tanggung 

Jawab 

Adanya 

pemberian 

tanggung 

jawab yang 

lebih besar 

yang 

diberikan 

kepada 

15,16,

17 
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karyawan 

Pertumbuhan 

dan 

Perkembanga

n 

Adanya 

peningkatan 

mengacu 

kepada 

kemajuan 

karyawan 

dalam 

pekerjaanny

a 

18,19 

Kebijakan 

Organisasi 

dan 

Adminitrasi 

Adanya 

kesesuaian 

yang 

dirasakan 

oleh 

karyawan 

terhadap 

semua 

kebijakan 

dan 

peraturan 

yang berlaku 

pada 

perusahaan 

20,21 

Supervisi 

Adanya 

pengawasan 

dari atasan 

22,23 

Adanya 

pengarahan 

dari atasan 

24,25 
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Adanya 

pemberian 

motivasi 

dari atasan 

26,27,

28 

Hubungan 

Antar 

Personal 

Adanya 

kebebasan 

berhubungan 

sesama 

karyawan 

yang bebas 

dari 

ancaman 

konflik 

29,30 

Kondisi 

Kerja 

Adanya 

kondisi fisik 

tempat 

bekerja 

mendukung 

pekerjaan 

31,32 

Gaji 

Adanya 

kewajaran 

gaji yang 

diterima 

sebagai 

imbalan dari 

pekerjaan 

yang telah 

dilakukan 

33,34 

Adanya gaji 

dapat 
35,36 
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memotivasi 

karyawan  

Kepu

asan 

Kerja 

(X2) 

Kepuasan 

kerja bagi 

setiap orang 

adalah 

relatif, 

masing-

masing 

mempunyai 

tingkat 

kepuasan 

yang 

berbeda, 

secara 

umum 

kepuasan 

kerja adalah 

suatu tingkat 

kesenangan 

atau sikap 

dan 

emosional 

yang positif 

yang 

direspons 

sebagai hasil 

penilaian 

terhadap 

pekerjaan 

Pekerjaan itu 

Sendiri 

Sejauh mana 

adanya 

pemberian 

tugas atau 

pekerjaan 

yang 

menyenangk

an 

1,2 

Adanya 

peluang 

untuk 

belajar 

3,4 

Gaji 

Adanya 

pemberian 

upah yang 

dipandang 

secara adil 

5,6 

Peluang 

Promosi 

Adanya 

kesempatan 

untuk 

mendapatka

n posisi 

yang lebih 

baik dalam 

perusahaan 

7,8,9 

Penyeliaan/ 

Supervisi 

Adanya 

atasan dapat 

memberikan 

10,11 
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yang telah 

dilakukan. 

(Husein 

Fattah) 

bantuan 

secara teknis 

Adanya 

dukungan 

perilaku dari 

atasan 

12,13 

Teman 

Sekerja 

Sejauh mana 

teman 

sekerja 

dalam 

memberikan 

dukungan 

sosial 

14,15 

Kiner

ja 

Kary

awan 

(Y) 

Kinerja 

adalah hasil 

kerja secara 

kualitas dan 

kuantitas 

yang dicapai 

oleh seorang 

pegawai 

dalam 

melaksanak

an tugasnya 

sesuai 

dengan 

tanggung 

jawab yang 

diberikan 

kepadanya. 

Kuantitas 

Kerja 

Jumlah kerja 

yang dapat 

dilakukan 

karyawan 

dalam 

periode yang 

telah 

ditentukan 

1,2 

Kualitas 

Kerja 

Kualitas 

kerja yang 

dapat 

dicapai 

karyawan 

sesuai 

dengan 

kesiapannya 

dalam 

3,4,5 
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(Anwar 

Prabu 

Mangkuneg

ara) 

melaksanaka

n pekerjaan 

Pengetahuan 

Kerja 

Menilai 

luasanya 

pengetahuan 

karyawan 

mengenai 

pekerjaan 

6,7 

Kreativitas 

Memiliki 

kemampuan 

untuk 

menyelesaik

an persoalan 

yang timbul 

diperusahaa

n 

8,9 

Kerjasama 

Memiliki 

kemampuan 

bekerjasama 

dengan 

orang lain 

diperusahaa

n 

10,11 

Dapat 

Diandalkan 

Adanya 

kesadaran 

diri pada 

karyawan 

dalam 

bekerja 

12,13 

Dapat 14,15 
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dipercaya 

dalam 

bekerja 

Inisiatif 

Adanya 

semangat 

karyawan 

untuk 

melaksanaka

n tugas-

tugas baru 

16,17,

18 

Kualitas 

Pribadi 

Karyawan 

memiliki 

integritas 

pribadi 

19,20,

21,22 

 

C. Lokasi, Populasi dan Sampel 

a. Lokasi 

Adapun yang menjadi objek penelitian ini 

adalah pada lembaga yang bergerak dalam 

bidang keuangan bukan bank, tepatnya di 

Prudential Life Assurance Ponorogo, Mentari 

Residence RMB 6, Jl. Arif Rahman Hakim, 

Kertosari, Cokromenggalan, Kec. Ponorogo, 

Kab. Ponorogo, Jawa Timur.   

b. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian.
12

 Menurut Sugiyono, populasi adalah 

wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek 

                                                           
12

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 130. 



79 
 

 

yang mempunyai kualitas dan karateristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
13

 

Populasi dalam penelitian ini adalah leader agen 

dan agen pada Prudential Life Assurance 

Ponorogo yang berjumlah 134 orang. 

c. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. bila populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada 

populasi. Misalnya keterbatasan dana, tenaga, 

dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu.
14

  

Teknik penentuan sampel dalam penelitian 

ini menggunakan teknik nonprobability 

sampling. Non probability sampling adalah 

teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.
15

 

Dengan menggunakan metode sampling 

insidentical adalah teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 

secara kebetulan/insidental bertemu dengan 

peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila 

dipandang orang yang bersangkutan layak 

digunakan sebagai sumber data.
16

 Karena tidak 

                                                           
13

 Sugiyono, Metode Penelitian Tindakan Komprehensif, 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 167. 
14

 Ibid, 168. 
15

 Ibid, 173. 
16

 Ibid, 175. 
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semua agen berada di kantor dan di kota 

Ponorogo. Pengambilan sampel harus diambil 

secara representative atau mewakili seluruh 

populasi karena hasil analisis dari sampel akan 

digeneralisasikan kedalam kesimpulan 

populasi.
17

 Penentuan sampel peneliti 

menggunakan rumus Slovin yaitu:
18

 

Rumus  : n  = 
𝑁

1+ 𝑁𝑒2  

Keterangan : n  = sampel 

  N  = populasi 

  e = perkiraan tingkat 

kesalahan (5%) 

 

Perhitungan:   

n = 
𝑁

1+ 𝑁𝑒2
 = 

134

1+ 134 (0,05)2
 = 100,37 

Berdasarkan perhitungan rumus tersebut 

jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebanyak 100 orang. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Desain penelitian survei termasuk kedalam 

penelitian yang bersifat kuantitatif dengan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengambil data 

yang pokok yang diambil dari sampel suatu 

populasi.
19

 Adapun data yang digunakan dalam 

                                                           
17

 Sugiyono, Metode Penelitian Tindakan Komprehensif, 168. 
18

 Setyo Tri Wahyudi, Statistika Ekonomi, (Malang: UB Press, 

2017), 17. 
19

 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, 

100. 
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penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang 

berupa angka-angka yang disusun serta 

diinterprestasikan.
20

 Adapun jenis data kuantitatif 

dapat dianalisis dengan menggunakan analisis 

statistik, baik inferensial maupun noninferensial.
21

 

Kemudian sumber data dalam penelitian ini adalah 

sumber data primer yaitu sumber pertama di mana 

sebuah data dihasilkan.
22

 Dalam penelitian ini 

sumber datanya berasal dari responden atau leader 

agen dan agen Prudential serta data yang berasal dari 

pihak manajemen operasional Prudential Ponorogo 

untuk memberikan gambaran umum terkait 

responden dan lokasi penelitian. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif, sehingga instrumen pengumpulan data 

yang digunakan adalah dengan penyebaran 

angket/kuesioner tentang motivasi dan kepuasan 

kerja oleh agen dan melakukan wawancara.  

1. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data, apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
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permasalahan yang harus diteliti, dan juga 

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil.
23

 Wawancara 

dilakukan secara tidak terstuktur yang artinya 

wawancara yang bebas di mana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya.
24

 Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan wawancara tidak 

terstuktur untuk studi pendahuluan terkait 

motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja agen 

asuransi. 

2. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan 

keseharian manusia dengan menggunakan 

pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya 

selain pancaindra lainnya seperti telinga, 

penciuman, mulut, dan kulit. Oleh karena itu, 

observasi adalah kemampuan seseorang untuk 

menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja 

pancaindra mata serta dibantu dengan 

pancraindra lainnya. Di dalam pembahasan ini 

kata observasi dan pengamatan digunakan secara 

bergantian. Seseorang yang sedang melakukan 

pengamatan, tidak selamanya menggunakan 

pancaindra mata saja, tetapi selalu mengaitkan 

apa yang dilihatnya dengan apa yang dihasilkan 
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oleh pancaindra lainnya, seperti apa yang 

didengar, apa yang dicicipi, apa yang dirasakan 

dari penciumnya bahkan dari apa yang dirasakan 

dari sentuhan-sentuhan kulitnya.
25

 Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan observasi 

untuk studi pendahuluan terkait melihat secara 

langsung bagaimana pelatihan yang diadakan 

untuk meningkatkan motivasi para agen.  

Observasi ini dilakukan dengan cara datang 

langsung ke lokasi pelatihan. 

3. Kuesioner  

Angket atau yang sering dikenal dengan 

kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan atau 

daftar pernyataan, yang dibagikan kepada subjek 

pemilik data untuk diisi atau dijawab. Pengisi 

angket disebut “responden” karena diharapkan 

dapat merespons, menanggapi, atau menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Jika 

angketnya berupa pernyataan, maka responden 

diminta untuk mengemukakan pendapatnya 

mengenai beberapa pernyataan yang 

dikemukakan oleh peneliti.
26

 Diharapkan dengan 

menyebar daftar pertanyaan kepada setiap 

responden, peneliti dapat menghimpun data yang 

relevan dengan tujuan penelitian dan memiliki 

tingkat reliabilitas serta validitas yang tinggi.
27
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Skala Likert berhubungan dengan pernyataan 

tentang sikap seseorang terhadap sesuatu, 

misalnya setuju-tidak setuju, senang-tidak 

senang dan baik-tidak baik.
28

 Dalam penelitian 

ini skala Likert terdiri dari lima tingkatan 

jawaban, yaitu:
29

 

Tabel 3.2. 

Simbol Jawaban Nilai angka 

STS Sangat Tidak Setuju 1 

TS Tidak Setuju 2 

KS Kurang Setuju 3 

S Setuju 4 

SS Sangat Setuju 5 

 

F. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Analisa statistik deskriptif lebih kepada 

bagaimana menggambarkan atau mendeskripsikan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan 

pengumpulan, peringkasan, serta penyajian hasil dari 

peringkasan data. Data-data statistik yang dapat 

diperoleh dari hasil sensus, survei, atau pengamatan 

lainnya, umumnya masih acak, mentah, dan tidak 

terorganisasi dengan baik. Data-data tersebut harus 

diringkas dengan baik dan teratur, baik dalam bentuk 

tabel atau presentasi grafis, sebagai dasar untuk 
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berbagai pengambilan keputusan. Karakteristik-

karakteristik data dapat digambarkan melalui 

statistik deskriptif, seperti: mean, median, modus, 

quartile, varians, standar deviasi.
30

 Adapun cara 

membuat distribusi frekuensi adalah sebagai 

berikut:
31

 

a. Menentukan rentang (R), yaitu data terbesar 

dikurangi data terkecil. 

b. Menentukan banyaknya kelas (k) dengan aturan 

Struges, yaitu: 

K = 1 + log 3,3 n    

n = banyaknya data 

c. Menentukan panjang kelas interval (P), yaitu: 

P = 
Rentang

Banyak    Kelas
 

d. Menghitung Kriteria Data Penelitian
32

 

Mean Ideal (M)   = ½ (X max – X min)  

Standar Deviasi Ideal (SD)  

SD = 1/6 (X max – X Min) 

Kriteria data penelitian dapat dicari dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Interval Kategori 

X > (M + 1SD) Tinggi 

(M – 1SD) ≤ X ≥ (M + 1SD) Sedang 

X ˂ (M – 1SD) Rendah 

                                                           
30

 Ce Gunawan, Mahir Menguasai SPSS (Mudah Mengolah Data 

Dengan IBM SPSS Statistic 25), (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 22. 
31

 Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kuantitatif, 131. 
32

 Sufren dan Yonathan Natael, Mahir Menggunakan SPSS 

Secara Otodidak, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 176. 



86 
 

 

Nilai minimum adalah hasil perkalian bobot nilai 

minimum dengan jumlah item pertanyaan dalam 

lingkup indikator penelitian dan variabel untuk 

keseluruhan. Nilai maksimum adalah hasil perkalian 

bobot nilai maksium dengan jumlah item.
33

 

 

G. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengujian Instrumen 

a. Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat kevalidan dan 

kesahan suatu instrumen. Suatu instrumen 

yang valid atau sah, mempunyai validitas 

tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang 

valid berarti memiliki validitas rendah. 

Sebuah instrumen mampu dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan. Dan sebuah instrument dikatakan 

valid apabila dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi 

rendahnya validitas instrumen menunjukkan 

sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang validitas 

yang dimaksud.
34

 Rumus yang digunakan 

adalah: 

Rhitung = 
n ( XY )−( X).( Y)

 {n. X2−( X)2}. {n. Y2−( Y)2}
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Dimana:  

 Rhitung   = Koefisien korelasi 

  𝑋𝑖   = Jumlah skor item 

  𝑌𝑖     = Jumlah skor total 

(seluruh item) 

 n  = Jumlah responden 

Selanjutnya dihitung dengan uji-t dengan 

rumus: 

tHitung = 
𝑟𝑠  𝑛−2

 1− 𝑟𝑠2
 

Distribusi (Tabel t) untuk α = 0,05 

dan derajat kebebasan (dk = n-2). Kaidah 

keputusan, jika thitung > ttabel berarti valid, 

sebaliknya jika thitung ˂ ttabel berarti tidak 

valid.
35

 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu 

pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik. instrumen yang baik tidak akan 

bersifat tendensius mengarahkan responden 

untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. 

Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang 

reliabel akan menghasilkan data yang dapat 

dipercaya juga. Apabila datanya memang 

benar sesuai dengan kenyataannya, maka 

berapa kali pun diambil, tetap akan sama. 

Reliabilitas menunjuk pada tingkat 
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keterandalan sesuatu. Reliabel artinya, dapat 

dipercaya, jadi dapat diandalkan.
36

 Uji 

reliabilitas dilakukan dengan rumus Alpha 

Cronbach sebagai berikut: 

r11 =  
k

k−1
  1 −

 Sb
2

St
2   

Keterangan :  

 r11 =   nilai reliabilitas 

  Sb
2 = jumlah varians tiap-tiap item, 

dengan rumus untuk varians tiap item sebagai 

berikut,  

𝑆𝑏2 =  
 𝑋𝑖

2     −   
  𝑋𝑖 

2

𝑁
𝑁

 

 

 St
2 = varians total, dengan rumus untuk 

varians total sebagai berikut,  

𝑆𝑡2  =  
 𝑌𝑖

2 −  
  𝑌𝑖 

2

𝑁  

𝑁
 

k  = banyak item 

N  = banyaknya responden 
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Penarikan Kesimpulan dari hasil 

perhitungan didasarkan pada pedoman 

berikut:
37

 

Tabel 3.4 

Hasil perhitungan Derajat reliabilitas 

r11 ≤ 0,20 Derajat reliabilitas sangat rendah 

0,20 ˂ r11 ≤ 0,40 Derajat reliabilitas rendah 

0,40 ˂ r11 ≤ 0,60 Derajat reliabilitas sedang 

0,60 ˂ r11 ≤ 0,80 Derajat reliabilitas tinggi 

0,80 ˂ r11 ≤ 1,00 Derajat reliabilitas sangat tinggi 

 

2. Uji Asumsi Klasik  

a) Uji Normalitas  

Uji normalitas data digunakan untuk 

melakukan pengujian data observasi apakah 

data tersebut berdistribusi normal atau 

tidak.
38

 Untuk mengetahui normalitas data, 

kita dapat melakukan uji normalitas data 

yang dapat dilakukan dengan menggunakan 

uji kolmogorov smirnov.
39

 Dengan ketentuan 

jika sig ˂ 0,05 HO ditolak dan H1 diterima, 

selanjutnya jika sig > 0,05 maka Ho diterima 

dan H1 ditolak. Atau dengan menggunakan 
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ketentuan jika nilai sig ˂ 0,05 maka data 

tidak berdistribusi normal, namun jika nilai 

sig > 0,05 maka data berdistribusi normal.
40

 

b) Uji Multikulonearitas 

Hubungan linier antara variabel 

independen di dalam regresi berganda 

disebut multikolineritas.
41

 Uji 

multikoliniearitas bertujuan untuk 

menentukan apakah dalam suatu model 

regresi linear ganda terdapat korelasi. Model 

regresi linear ganda yang baik seharusnya 

korelasi adalah kecil atau justru sama sekali 

tidak ada. Dengan kata lain, model regresi 

linear ganda yang baik adalah yang tidak 

mengalami multikulonearitas. Salah satu cara 

untuk menguji multikolinearitas adalah 

dengan melihat nilai tolerance dan variance 

inflation factor (VIF). Nilai tolerance dan 

VIF merupakan nilai yang bisa menunjukkan 

ada atau tidaknya multikolinearitas. Nilai 

tolerance harus diantara 0,0-1 dan VIF juga 

harus lebih rendah dari angka 10, jika itu 

terpenuhi maka tidak mengalami 

multikolinearitas.
42

  

c) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterosdekastisitas merupakan uji 

untuk mengetahui apakah dalam sebuah 
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model regresi dalam penelitian, terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual yang 

diamati. Apabila varian yang diamati bersifat 

tetap, keadaan tersebut ini disebut sebagai 

homoskedastisitas. Sebaliknya jika varian 

yang diamati berubah dari satu pengamatan 

dengan pengamatan lain, kondisi data disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

apabila tidak terdapat indikasi 

heteroskedastisitas pada data. 
43

 Beberapa 

metode yang dapat menguji masalah 

heteroskedastisitas adalah: Metode grafik, 

Uji park, Uji glejser, Uji korelasi spearman, 

dll.
44

 Beberapa cara untuk melihat indikasi 

heteroskedastisitas dengan melihat grafik 

plots ialah  antara nilai prediksi variabel 

terikat (dependen), yaitu ZPERD (sumbu X) 

dengan residualnya SRESID (sumbu Y). Jika 

ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada 

membentuk pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian 

menyempt), maka mengindifikasikan telah 

terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola 

yang jelas atau teratur, serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi 
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heteroskedastisitas.
45

 Atau salah satu cara 

untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas adalah dengan melakukan 

uji Glejser. Uji Glejser secara umum 

dinotasikan sebagai berikut: 

 e = a1 +  b2X2 + ϑ 

Keterangan:  

 e  = Nilai absolut dari residual yang 

dihasilkan dari regresi model 

X2 = Variabel penjelas 

Model memiliki masalah 

heteroskedastisitas, jika variabel penjelas 

secara statistik signifikan memengaruhi 

residual. Nilai t statistik dari seluruh variabel 

penjelas tidak ada yang signifikan secara 

statistik dengan p > 0,05 maka dapat 

dikatakan tidak mengalami gejala 

heteroskedastisitas.
46

 

d) Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali, autokorelasi adalah 

pengujian autokorelasi ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara fungsi regresi 

berupa korelasi diantara fungsi error term, 

dan bentuk hubungannya dapat bervariasi. 

Autokorelasi biasanya terjadi pada penelitian 

pada data time series dan juga terjadi pada 

data cross-section. Untuk mendeteksi ada 
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atau tidaknya autokorelasi ini dilakukan 

dengan uji Durbin Watson statistik. 

Mekanisme uji Durbin Watson adalah 

sebagai berikut:
47

 

Gambar 3.5 

Nilai D-W Interprestasi 

4 – dl ˂ DW ˂ 4 Ada serial correlation negatif 

4 – du ˂ DW ˂ 4 – dl Tidak disimpulkan 

2 ˂ DW ˂ 4 – du Tidak ada serial correlation 

du ˂ DW ˂ 2 Tidak ada serial correlation 

dl ˂ DW ˂ du Tak berkesimpulan 

0 ˂ DW ˂ dl Ada serial correlation positif 

Keterangan: dl dan du adalah batas bawah dan batas atas 

yang nilainya ditentukan oleh banyaknya observasi dan 

banyaknya variabel bebas. 

Cara membaca tabel Durbin Watson:
48

 

T : Jumlah sampel (n) 

k : Jumlah variabel 

dL : Batas bawah  

dU : batas atas 

3. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana adalah 

hubungan secara linier antara satu variabel 

independen (X) dengan variabel dependen (Y). 

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan 
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antara variabel independen dengan variabel 

dependen apakah positif atau negatif dan untuk 

meprediksi nilai dari variabel dependen apabilai 

nilai variabel independen mengalami kenaikan 

atau penurunan. Data yang digunakan berskala 

interval atau rasio. Rumus regresi linier 

sederhana sebagai berikut:
49

 

Y = a + bX 

Keterangan: 

Y  = Variabel dependen (nilai yang diprediksi) 

X  = Variabel independen 

a  = Konstanta 

 b  = Koefisien regresi (nilai peningkatan 

ataupun penurunan) 

4. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linear berganda adalah 

hubungan secara linear antara dua atau lebih 

variabel independen (X1, X2, .... Xn) dengan 

variabel dependen (Y). Analisis ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen.
50

 

Analisi ini untuk mengetahui arah hubungan 

antara variabel independen dengan variabel 

dependen apakah masing-masing variabel 

independen berhubungan positif atau negatif dan 

untuk memprediksi nilai dari variabel dependen 

apabila nilai variabel independen mengalami 

kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan 
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biasanya berskala interval atau rasio.
51

 Lambang 

atau rumus umum persamaan regresi berganda: 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 .... + bn Xn + e 

Dimana Y adalah nilai variabel terikat, a 

merupakan konstanta regresi, b adalah derajat 

kemiringan regresi, X merupakan nilai variabel 

bebas, dan e merupakan faktor pengganggu 

(error atau disturbance) yakni variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam persamaan regresi linier 

berganda. Sedangkan apabila variabel bebas 

terdiri atas dua variabel, maka rumus persamaan 

regresi berganda dengan dua variabel bebas itu 

adalah:
52

 

Y = a + b1 X1 + b2 X2  

Pada penelitian ini persamaan dengan dua 

variabel bebas regresi ganda dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e 

Keterangan : 

Y = Kinerja Karyawan 

a = Konstanta Intersepsi 

b1 = Koefisien regresi Motivasi 

b2 = Koefisien regresi Kepuasan Kerja 

X1 = Motivasi 

X2 = Kepuasan Kerja 
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Kaidah pengujian signifikasi:
53

 

Jika Fhitung ≥ Ftabel, maka tolak Ho artinya 

signifikan dan 

       Fhitung ≤ Ftabel, maka Ho artinya tidak 

signifikan 

Dengan taraf signifikasi α = 0,05. 

Cari nilai F tabel menggunakan Tabel F 

dengan rumus: 

F tabel = F {(1-α), (dk pembilang = m), (dk 

penyebut = n – m – 1) 

Dimana: n = jumlah responden, m = jumlah 

variabel bebas 

5. Koefisien Determinasi R
2
 

Koefisien determinasi adalah mengukur 

tingkat pengaruh variabel X terhadap variabel Y 

yang dinyatakan dalam persentase (%). Rumus 

yang digunakan dalam menguji koefisien 

determinasi adalah sebagai berikut:
54

 

KD = r
2 

× 100 

Keterangan: 

KD = Koefisien Determinasi, R = Koefisien 

korelasi 

Koefisien diterminasi digunakan untuk 

menghitung besarnya peranan atau pengaruh 

variabel variabel bebas terhadap variabel 

tergantung. Koefisien determinasi dihitung 
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dengan cara mengalikan r
2
 dengan 100% (r

2
 × 

100%).
55

  

6. Uji Hipotesis 

a) Uji t (uji parsial) 

Uji t atau sering diartikan sebagai uji 

parsial bertujuan untuk menguji secara 

parsial variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 

coefficients pada kolom sig (significance). 

Jika probabilitas nilai t atau signifikasi ˂ 

0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 

pengaruh antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara parsial. Namun, jika 

probabilitas nilai t atau signifikasi > 0,05 

maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat 

pengaruh yang signifikasn antara masing-

masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat.
56

 Atau dengan kaidah keputusan: Jika 

nilai t hitung ≥ t tabel, maka H0 ditolak dan 

Ha diterima, artinya signifikan. Kemudian 

jika nilai t hitung ≤ t tabel, maka H0 diterima 

dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan. 

Prosedur mencari statistik tabel dengan 

kriteria, tingkat signifikasi (α = 0,05) untuk 

uji dua pihak, df atau dk (derajat kebebasan) 

= jumlah data – 2.
57

 

                                                           
55

 Jonathan Sarwono dan Herliana Budiono, Statistik Terapan: 

Aplikasi Untuk Riset Skripsi, Tesis Dan Disertai (Menggunakan SPSS, 

AMOS, Dan Excel), (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), 197. 
56

 Yusri, Ilmu Pragmatik dalam Perspektif Kesopanan 

Berbahasa, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 76. 
57

 Riduwan dan Sunarto, Pengantar Statistika, 323. 
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b) Uji F (uji simultan) 

Uji statistik F pada dasarnya 

menunjukkan apakah semua variabel bebas 

yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan 

membandingkan nilai F menurut tabel. Bila 

nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada 

nilai Fmenurut tabel, maka secara simultan 

variabel-variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Keputusan 

dalam melaksanakan uji F dapat dilihat dari 

signifikasinya. Jika tingkat signifikasi di 

bawah 5% maka secara simultan variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen.
58

 Ketentuan penerimaan atau 

penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:
59

 

H0 diterima, bila Fhitung  ≤ Ftabel  atau 

nilai sig > 0,05 

H0 ditolak, bila Fhitung  > Ftabel  atau 

nilai sig ˂ 0,05 

Cari nilai F tabel menggunakan Tabel F 

dengan rumus:
60

 

Dengan taraf signifikasi α = 0,05. 

F tabel = F {(1-α), (dk pembilang = m), (dk 

penyebut = n – m – 1) 

 

                                                           
58

 Lina Asmara Wati dan Mimit Primyastanto, Ekonomi Produksi 

Perikanan dan Kelautan Modern, 196. 
59

 Mulyono, Berprestasi Melalui JFP Ayo Kumpulkan Angka 

Kreditmu, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 113. 
60

 Riduwan dan Sunarto, 110. 



99 
 

 

Dimana: n  =  jumlah responden,  

  m  =  jumlah variabel bebas. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

1. Prudential Life Assurance Ponorogo
1
 

PT. Prudential Life Assurance Ponorogo 

awalnya beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta 

No. 216 dan sekarang pindah di Mentari 

Residence RMB 6, Jl. Arif Rahman Hakim, 

Kertosari, Cokromenggalan, Kec. Ponorogo, 

Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63412, 

merupakan kantor keagenan resmi pertama di 

Ponorogo yang berdiri pada Februari tahun 2014 

dengan nama kantor Unit PZI-Pru Future Team 

Ponorogo.  

Kantor ini dipimpin oleh Bapak Jajang 

Fataro Akbar bersama istri yang bernama Ibu 

Marisa, yang juga merupakan Kantor Pemasaran 

Mandiri (KPM) Pru Future Team kantor cabang 

dari kantor pusat di Yogyakarta. Sedangkan 

kantor pusat untuk seluruh Prudential Indonesia 

berada di Prudential Tower yang beralamatkan di 

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta. Kantor 

keagenan PT. Prudential Life Assurance di 

Ponorogo ini memiliki sekitar 3 pegawai yang 

bekerja didalamnya dan melingkupi seluruh agen 

se- karesidenan Madiun, bahkan di luar Madiun 

juga di layani. Jam kerja pegawai, yaitu pada hari 

Senin-Jum'at mulai pukul 09.00 s/d 16.00 WIB. 

                                                           
1
 Vita Ardiani, Wawancara, Ponorogo, 23 Januari 2019. 
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2. Arti Logo Prudential Life Assurance 

 
Gambar 4.1 

Simbol utama serta asal mula nama 

Prudential diambil dari figur Dewi Prudence 

(Dewi Kebijaksanaan). Dewi Prudence 

merupakan ciri khas dan memiliki keterkaitan 

yang kuat dengan Prudential sejak pendiriannya 

pada tahun 1848. Sosok ini mewakili salah satu 

dari empat kebajikan utama dan PRUDENTIAL 

mengandung arti perilaku bijaksana Dewi 

Prudence yang selalu tampil dengan panah, ular, 

dan cermin.
2
 

3. Tagline Prudential Life Assurance 

WE ARE THE PEOPLE THAT DO 

Awal tahun 2019 Prudential Indonesia 

meluncurkan kampanye “We DO” yang 

merayakan optimisme dari orang-orang yang 

ingin maju dalam hidupnya. Prudential Indonesia 

                                                           
2
 https://www.prudential.co.id/id/our-company/about-prudential-

indonesia/our-brand/, di akses pada tanggal 23 Maret 2019, pukul 9.35 

WIB. 

https://www.prudential.co.id/id/our-company/about-prudential-indonesia/our-brand/
https://www.prudential.co.id/id/our-company/about-prudential-indonesia/our-brand/
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bangga telah menjadi mitra terpercaya Nasabah 

dalam meraih mimpi dan menjalani setiap 

momen penting dalam hidup Anda. 

“Listening. Understanding. Delivering.” 

Dengan tagline baru, kami berkomitmen 

untuk meningkatkan fokus pada Anda, 

mengantisipasi setiap kebutuhan Anda, dan 

meningkatkan kepuasan Anda dengan akses 

mudah pada informasi dan layanan; memberikan 

solusi komprehensif untuk proteksi, kesehatan 

dan masa pensiun, serta melakukan inovasi yang 

diwarnai oleh sentuhan manusia.
3
 

4. Visi dan Misi Perusahaan Prudential Life 

Assurance
4
 

a. Visi  

Menjadi Perusahaan Nomor Satu di Asia 

dalam hal: 

1) Pelayanan nasabah 

2) Memberikan hasil terbaik bagi pemegang 

nasabah 

3) Memperkerjakan orang-orang yang baik. 

b. Misi  

"Menjadí perusahaan Jasa Keuangan Ritel 

terbaik di Indonesia. melampaui pengharapan 

para nasabah, tenaga pemasaran, staf dan 

pemegang saham dengan memberikan 

                                                           
3
 https://www.prudential.co.id/id/our-company/about-prudential-

indonesia/our-brand/, di akses pada tanggal 23 Maret 2019, pukul 9.41 

WIB. 
4
 https://www.prudential.co.id/id/our-company/about-prudential-

indonesia/mission-and-credo/, diakses pada 23 Maret 2019, pukul 10.08 

WIB.  

https://www.prudential.co.id/id/our-company/about-prudential-indonesia/our-brand/
https://www.prudential.co.id/id/our-company/about-prudential-indonesia/our-brand/
https://www.prudential.co.id/id/our-company/about-prudential-indonesia/mission-and-credo/
https://www.prudential.co.id/id/our-company/about-prudential-indonesia/mission-and-credo/
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pelayanan sempurna, produk berkualitas, 

tenaga pemasaran profesional yang 

berkomitmen tinggi serta menghasilkan 

pendapatan investasi yang menguntungkan." 

5. Struktur Organisasi Prudential Life 

Assurance Cabang Ponorogo
5
 

Gambar 4.2 

 

 

B. Analisis Validitas dan Reliabilitas  

1. Uji Validitas 

Uji Validitas dan reliabilitas karena 

keterbatasan jumlah responden maka dilakukan 

di PT. Sun Life Financial Syariah Madiun, 

dengan kriteria yang sama sesuai dengan tempat 

yang akan diteliti, yaitu bergerak pada bidang 

                                                           
5
 Vita Ardiani, Wawancara, Ponorogo, 19 Maret 2019. 
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yang sama, bidang asuransi, kemudian pada 

perusahaan juga sama-sama menerapkan 

pelatihan untuk memotivasi para tenaga 

pemasarnya dan adanya bonus atau reward untuk 

menambah kepuasan kerja tenaga pemasar. 

Keseluruhan item telah dilakukan uji validitas 

dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS 

Versi 21 yang dilakukan pada 30 responden di 

PT. Sun Life Financial Syariah Madiun dan 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Variabe

l 
Dimensi 

No. 

Item 

r 

Tabel 

r 

Hitung 

Ketera

ngan 

Motivas

i (X1) 

Prestasi 

 

1 0,361 0,770 Valid 

2 0,361 0,627 Valid 

3 0,361 0,771 Valid 

4 0,361 0,734 Valid 

Penghargaan 

5 0,361 0,451 Valid 

6 0,361 0,698 Valid 

7 0,361 0,726 Valid 

8 0,361 0,603 Valid 

Pekerjaan Itu 

Sendiri 

9 0,361 0,753 Valid 

10 0,361 0,604 Valid 

11 0,361 0,697 Valid 

12 0,361 0,800 Valid 

Tanggung 

Jawab 

13 0,361 0,646 Valid 

14 0,361 0,508 Valid 
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15 0,361 0,646 Valid 

Pertumbuhan 

dan 

Perkembangan 

16 0,361 0,858 Valid 

17 
0,361 0,853 Valid 

Kebijakan 

Organisasi dan 

Adminitras 

18 0,361 0,902 Valid 

19 
0,361 0,907 Valid 

Supervisi 

20 0,361 0,524 Valid 

21 0,361 0,786 Valid 

22 0,361 0,781 Valid 

23 0,361 0718 Valid 

24 0,361 0,781 Valid 

25 0,361 0,813 Valid 

Hubungan 

Antar Personal 

26 0,361 0,866 Valid 

27 0,361 0,860 Valid 

Kondisi Kerja 
28 0,361 0,779 Valid 

29 0,361 0,787 Valid 

Gaji 

30 0,361 0,549 Valid 

31 0,361 0,678 Valid 

32 0,361 0,607 Valid 

33 0,361 0,557 Valid 

Kepusa

san 

Kerja 

(X2) 

Pekerjaan Itu 

Sendiri 

1 0,361 0,442 Valid 

2 0,361 0,683 Valid 

3 0,361 0,581 Valid 

4 0,361 0,553 Valid 

Gaji 5 0,361 0,785 Valid 
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6 0,361 0,776 Valid 

Peluang 

Promosi 

7 0,361 0,844 Valid 

8 0,361 0,808 Valid 

9 0,361 0,805 Valid 

Supervisi/Peny

eliaan 

10 0,361 0,746 Valid 

11 0,361 0,937 Valid 

12 0,361 0,862 Valid 

13 0,361 0,938 Valid 

Teman Sekerja 
14 0,361 0,705 Valid 

15 0,361 0,746 Valid 

Kinerja 

Karyaw

an (Y) 

Kuantitas Hasil 

Kerja 

1 0,361 0,762 Valid 

2 0,361 0,928 Valid 

Kualitas Hasil 

Kerja 

3 0,361 0,912 Valid 

4 0,361 0,785 Valid 

5 0,361 0,912 Valid 

Pengetahuan 

Kerja 

6 0,361 0,892 Valid 

7 0,361 0,896 Valid 

Kreatifitas 
8 0,361 0,892 Valid 

9 0,361 0,877 Valid 

Kerja sama 
10 0,361 0,915 Valid 

11 0,361 0,903 Valid 

Dapat 

diandalkan 

12 0,361 0,520 Valid 

13 0,361 0,689 Valid 

14 0,361 0,541 Valid 

15 0,361 0,520 Valid 
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Inisiatif 

16 0,361 0,638 Valid 

17 0,361 0,799 Valid 

18 0,361 0,877 Valid 

Kualitas 

Pribadi 

19 0,361 0,473 Valid 

20 0,361 0,828 Valid 

21 0,361 0,834 Valid 

22 0,361 0,843 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 21.0 Tahun 

2019. 

Untuk menguji vaiditas digunakan uji 

korelational product moment dari pearson 

correlation, dengan cara mengorelasikan nilai r 

product moment, lalu dikonsultasikan dengan 

nilai r product momen kritis pada tabel statistik 

dengan n = 30 α = 0,05. Nilai r tabel diperoleh 

0,361. Dengan demikian jika nilai r hitung ≥ dari 

0,361 berarti butir kuesioner tersebut valid.
6
 

Tabel 4.1 menjelaskan mengenai hasil uji 

validitas untuk item  pernyataan yang memiliki 

nilai koefisien korelasi (Rhitung) yang lebih besar 

dari nilai Rtabel (0,361) dapat dinyatakan valid. 

Sedangkan jika nilai (Rhitung) ≤ (Rtabel) maka item 

dinyatakan tidak valid, sehingga item yang 

dinyatakan tidak valid, tidak digunakan atau 

tidak diproses lagi untuk penelitian selanjutnya.  

 

 

                                                           
6
 Yohanes Susanto, Peran Kepemimpinan Dalam Pengelolaan 

Koperasi, (Jakarta: Deepublish, 2017), 38. 
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2. Uji Reliabilitas 

Selain dilakukan uji validitas instrumen, 

dalam suatu penelitian juga harus dilakukan uji 

reliabilitas untuk mengetahui konsistensi alat 

ukur. Konsisten artinya hasil pengukuran akan 

tetap sama sekalipun instrumen tersebut di 

gunakan berulang-ulang dalam waktu dan lokasi 

yang berbeda.
7
 Uji reliabilitas instrumen 

dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS Versi 

21, dengan hasil masing-masing variabel sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 

Variabel 
N of 

Items 

Croncbach 

Alpha 

Nilai 

Alpha 
Keterangan 

Motivasi 33 0,675 0,60 Reliabel 

Kepuasan 

Kerja 
15 0,704 0,60 Reliabel 

Kinerja 

Karyawan 
22 0,710 0,60 Reliabel 

Berdasarkan tabel 4.2, dapat disimpulkan 

bahwa seluruh item pernyataan dalam penelitian 

ini dinyatakan reliabel atau konsisten karena 

masing-masing variabel memiliki nilai 

croncbach alpha > 0,60.
8
 

 

 

                                                           
7
 Syamsunie Carsel, Metodologi Penelitian Kesehatan dan 

Pendidikan, 206. 
8
 Sudjatmoko, Leader Transformasional, (Sukoharjo: 

Penembahan Senopati, 2015), 56. 
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C. Gambaran Umum Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah agen 

asuransi Prudential yang berjumlah 100 orang yang 

akan diklasifikasikan berdasarkan unit 

kerja/tingkatan, usia, jenis kelamin, pendidikan dan 

komisi agen. 

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Unit 

Kerja/Tingkatan 

Tabel 4.3 

Unit Kerja/Tingkatan 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Agen 93 93,0 93,0 93,0 

Agency 

Director 

(AD) 

1 1,0 1,0 94,0 

Asisten 

Agency 

Director 

(AAD) 

5 5,0 5,0 99,0 

Associate 

Agency 

Manager 

(AAM) 

1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Dari tabel di atas, responden dalam penelitian 

ini mayoritas berada pada tingkatan Agent dengan 

jumlah 93 orang atau sekitar 93%. Sementara untuk 

responden dengan jabatan Associate Agency 
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Manager (AAM) berjumlah 1 orang atau 1%, 

kemudian untuk Assosiate Agency Director (AAD) 

berjumlah 5 orang atau 5%. Sisanya yaitu 1% atau 1 

orang responden berada pada tingkatan Agency 

Director (AD). 

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 4.4 

Usia 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

≥ 46 

Tahun 
4 4,0 4,0 4,0 

20 - 25 

Tahun 
2 2,0 2,0 6,0 

26 - 33 

Tahun 
71 71,0 71,0 77,0 

34 – 45 

Tahun 
23 23,0 23,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Berdasarkan tabel di atas, secara umum 

responden penelitian ini didominasi oleh responden 

yang berusia 26 - 33 tahun dengan jumlah 71%, 

selanjutnya reponden yang berusia 34 - 45 tahun 

berkisar 23%, kemudian 4 responden berusia  ≥ 46 

Tahun berkisar 4%, dan sisanya atau yang paling 

sedikit adalah responden dengan usia 20 - 25 Tahun 

berkisar 2%. 
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3. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.5 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Laki-laki 38 38,0 38,0 38,0 

Perempuan 62 62,0 62,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Berdasarkan tabel di atas, secara umum 

responden penelitian ini didominasi oleh responden 

perempuan yaitu sebesar 62% dan responden laki-

laki berjumlah 38%. 

4. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Tabel 4.6 

Pendidikan 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

S1 24 24,0 24,0 24,0 

S2 1 1,0 1,0 25,0 

SMA – 

D3 
75 75,0 75,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Berdasarkan kategori ini pada tabel 4.6, 

mayoritas responden berpendidikan SMA-D3 yaitu 

sekitar 75%, selanjutnya responden yang 

berpendidikan sarjana (S1) berkisar 24%, dan 
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sisanya responden dengan pendidikan  sarjana (S2) 

berkisar 1%. 

5. Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Tabel 4.7 

Masa Kerja 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

≤ 1 

Tahun 
9 9,0 9,0 9,0 

1 – 10 

Tahun 
91 91,0 91,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Dari tabel di atas, responden dalam penelitian 

ini mayoritas masa kerjanya sekitar 1 – 10 tahun 

berjumlah 91 orang atau 91%, dan sisanya masa 

kerjanya ≤ 1 Tahun berjumlah 9 orang atau 9%. 

6. Deskripsi Responden Berdasarkan Komisi 

Tabel 4.8 

Komisi 

 
Frequen

cy 

Percen

t 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

≤ Rp 1 juta 16 16,0 16,0 16,0 

Rp 1 juta – 

Rp 7 juta 
77 77,0 77,0 93,0 

Rp 16 juta – 

Rp 20 juta 
5 5,0 5,0 98,0 
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Rp 8 juta – 

Rp 15 juta 
2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Berdasarkan kategori ini pada tabel 4.8, 

mayoritas responden mendapatkan komisi sekitar Rp 

1 juta – Rp 7 juta berjumlah 77 orang atau 77%, 

selanjutnya responden yang mendapatkan komisi ≤ 

Rp 1 juta berjumlah 16 orang atau 16%, kemudian 

yang mendapatkan komisi Rp 16 juta – Rp 20 juta 

berjumlah 5 orang atau 5%, dan sisanya dengan 

mendapatkan komisi Rp 8 juta – Rp 15 juta 

berjumlah 2 orang atau 2%. 

 

D. Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Pada bagian ini akan disajikan data 

berdasarkan analisis statistik deskriptif dalam 

penelitian ini meliputi mean, median, 

modus, dan tabel frekuensi responden menurut 

kriteria variabelnya. Dimana mean adalah rata-rata 

hitung, mode adalah nilai dari data yang mempunyai 

frekuensi tertinggi, kemudian median ialah nilai 

tengah dari data yang telah diurutkan mulai dari data 

terkecil sampai data terbesar.
9
 Kemudian standard 

deviation adalah suatu nilai yang menunjukkan 

tingkat (derajat) variasi kelompok atau ukuran 

standar penyimpangan dari reratanya.
10

 Semakin 

besar penyebaran data, semakin tinggi pula 

                                                           
9
 Riduwan dan Sunarto, 38-45. 

10
 Riduwan dan Sunarto, 53. 
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penyimpangannya (deviasi).
11

 Deskripsi data 

masing-masing variabel secara rinci dengan 

menggunakan bantuan SPSS 21.0 dapat dilihat 

dalam tabel berikut:  

Tabel 4.9 

Variabel N 
Mi

n 
Max 

Mo

de 

Media

n 
Mean 

Std. 

Deviati

on 

Kinerja 

Karyawan 
100 88 110 88 91,00 92,30 4,914 

Motivasi 100 129 160 129 137,00 
137,4

0 
7,139 

Kepuasan 

Kerja 
100 59 75 60 62,00 63,36 3,757 

Berdasarkan tabel 4.9 dari total 100 

responden variabel kinerja karyawan memiliki nilai 

minimal 88, nilai maksimal 110, mode 88, median 

91,00,  mean 92,30, dan standar deviasi 4,914. 

Variabel motivasi memiliki nilai minimal 129, nilai 

maksimal 160,  mode 129, median 137,00, mean 

137,40, dan standar deviasi 7,139. Variabel kepuasan 

kerja memiliki nilai minimal 59, nilai maksimal 75, 

mode 60, median 62.00, mean 63,36, dan standar 

deviasi 3,757. Deskripsi data masing-masing 

variabel dengan menggunakan perhitungan distribusi 

frekuensi dan kriteria data penelitian secara rinci 

dapat dilihat dalam uraian berikut:  

 
                                                           

11
 Muhammad Ma’ruf, Cara Mudah Memahami Istilah Investasi, 

(Jakarta: Hikmah, 2009), 339. 
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1. Kinerja Karyawan  

a. Menghitung Rentang Data  

Rentang Data (R)   

= Data tertinggi – Data terendah  

= 110 – 88 = 22  

b. Menghitung Banyaknya Kelas 

Jumlah kelas interval (K)  

= 1 + 3,3 log n  

= 1 + 3,3 log 100  

= 1 + 3,3 (2) = 7,6 = 8  

c. Menghitung Panjang Kelas  

Panjang Kelas (P)  = 
Rentang Data

Banyaknya Kelas
  

= 
22

8
 = 2,75 = 2,8 

d. Menghitung Kriteria Data Penelitian  

Mean Ideal (M)  = ½ (X max + X min)  

= ½ (110 + 22) = 66 

Standar Deviasi Ideal (SD)   

= 1/6 (X max – X Min)  

= 1/6 (110 – 22) = 1/6 (88)  

= 14,67 (dibulatkan 15) 

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dibuat 

tabel tentang distribusi frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

No 
Kelas 

Interval 
Frekuensi Persentase 

1 88 – 90,8 39 39% 

2 90,9 – 93,7 29 29% 

3 93,8 – 96,6 21 21% 

4 96,7 – 99,5 3 3% 
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5 99,6 – 102,4 3 3% 

6 102,5 – 105,3 2 2% 

7 105,4 – 108,2 0 0% 

8 108,3 – 111,1 3 3% 

 Jumlah 100 100% 

Setelah mendapatkan distribusi frekuensi 

variabel, kemudian selanjutnya dapat menentukan 

kecenderungan variabel menurut beberapa kategori. 

Perhitungan di atas meliputi penentuan nilai 

minimum (X min) dan nilai maksimum (X max), dan 

diperoleh nilai rata-rata ideal (M) sebesar 66 dan 

standar deviasi ideal (SD) sebesar 15. Selanjutnya 

dapat dikategorikan menjadi 3 kelas sebagai berikut:  

Tinggi  = X > (M + 1SD) 

= X > (66 + 1 (15)) = X > 81  

Sedang  = (M – 1SD) ≤ X ≥ (M + 1SD) 

= (66 – 1(15)) ≤ X ≥ (66 + 1(15))  

= 51 ≤ X ≥  81  

Rendah = X ˂ (M – 1SD) 

= X < (66 – 1(15)) = X < 51 

Selanjutnya variabel kinerja karyawan dapat 

dikategorikan dalam tiga kategori sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

No Kategori Interval Frekuensi 
Frekuensi 

Relatif 

1 Tinggi X > 81 100 100% 

2 Sedang 
51 ≤ X ≥  

81 
- - 
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3 Rendah X < 51 - - 

Jumlah 100 100% 

Berdasarkan data pada tabel 4.11, dapat 

diketahui bahwa data responden memiliki kategori 

tinggi sebesar 100%. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa kinerja karyawan pada PT. 

Prudential Life Assurance Ponorogo pada kategori 

tinggi. 

2. Motivasi  

a. Menghitung Rentang Data  

Rentang Data (R) 

= Data tertinggi – Data terendah  

= 160 – 129 = 31  

b. Menghitung Banyaknya Kelas 

Jumlah kelas interval (K)  

= 1 + 3,3 log n  

= 1 + 3,3 log 100  

= 1 + 3,3 (2) = 7,6 = 8  

c. Menghitung Panjang Kelas  

Panjang Kelas (P)  = 
Rentang  Data

Banyaknya  Kelas
  

= 
31

8
 = 3,875 = 3,9 

d. Menghitung Kriterian Data Penelitian  

Mean Ideal (M)    

= ½ (X max + X min)  

= ½ (165 + 33) = 99 

Standar Deviasi Ideal (SD)   

= 1/6 (X max – X Min)  

= 1/6 (165 – 33) = 1/6 (132)  

= 22,04 (dibulatkan 22) 
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Dari hasil perhitungan tersebut dapat dibuat 

tabel tentang distribusi frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

No 
Kelas 

Interval 
Frekuensi Persentase 

1 129 – 132,9 31 31% 

2 133 – 136,9 17 17% 

3 137 – 140,9 22 22% 

4 141 – 144,9 17 17% 

5 145 – 148,9 6 6% 

6 149 – 152,9 1 1% 

7 153 – 156,9 3 3% 

8 157 – 160,9 3 3% 

 Jumlah 100 100% 

Setelah mendapatkan distribusi frekuensi 

variabel, kemudian selanjutnya dapat menentukan 

kecenderungan variabel menurut beberapa kategori. 

Perhitungan di atas meliputi penentuan nilai 

minimum (X min) dan nilai maksimum (X max), dan 

diperoleh nilai rata-rata ideal (M) sebesar 99 dan 

standar deviasi ideal (SD) sebesar 22. Selanjutnya 

dapat dikategorikan menjadi 3 kelas sebagai berikut:  

Tinggi  = X > (M + 1SD) 

= X > (99 + 1 (22)) = X > 121  

Sedang  = (M – 1SD) ≤ X ≥ (M + 1SD) 

= (99 – 1(22)) ≤ X ≥ (99 + 1(22))  

= 77 ≤ X ≥  121  

Rendah = X ˂ (M – 1SD) 
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= X < (99 – 1(22)) = X < 77 

Selanjutnya variabel motivasi dapat 

dikategorikan dalam tiga kategori sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

No Kategori Interval Frekuensi 
Frekuensi 

Relatif 

1 Tinggi X > 121 100 100% 

2 Sedang 
77 ≤ X ≥  

121 
- - 

3 Rendah X < 77 - - 

Jumlah 100 100% 

Berdasarkan data pada tabel 4.13, dapat 

diketahui bahwa data responden memiliki kategori 

tinggi sebesar 100%. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa motivasi pada PT. Prudential 

Life Assurance Ponorogo pada kategori tinggi. 

3. Kepuasan Kerja  

a. Menghitung Rentang Data  

Rentang Data (R)   

= Data tertinggi – Data terendah  

= 75 – 59 = 16  

b. Menghitung Banyaknya Kelas 

Jumlah kelas interval (K)  

= 1 + 3,3 log n  

= 1 + 3,3 log 100  

= 1 + 3,3 (2) = 7,6 = 8  

c. Menghitung Panjang Kelas  

Panjang Kelas (P)  = 
Rentang  Data

Banyaknya  Kelas
  

= 
16

8
 = 2 
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d. Menghitung Kriterian Data Penelitian  

Mean Ideal (Mi)    

= ½ (X max + X min)  

= ½ (75 + 15) = 45 

Menghitung Standar Deviasi  

Standar Deviasi Ideal (Sdi)   

= 1/6 (X max – X Min)  

= 1/6 (75 – 15) = 1/6 (60) = 10 

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dibuat 

tabel tentang distribusi frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

No 
Kelas 

Interval 
Frekuensi Persentase 

1 59 – 61 35 35% 

2 62 – 64 35 35% 

3 65 – 67 19 19% 

4 68 – 70 3 3% 

5 71 – 73 5 5% 

6 74 – 76 3 3% 

7 77 – 79 - - 

8 80 – 82 - - 

 Jumlah 100 100% 

Setelah mendapatkan distribusi frekuensi 

variabel, kemudian selanjutnya dapat menentukan 

kecenderungan variabel menurut beberapa kategori. 

Perhitungan di atas meliputi penentuan nilai 

minimum (X min) dan nilai maksimum (X max), dan 

diperoleh nilai rata-rata ideal (M) sebesar 45 dan 



121 
 

 

standar deviasi ideal (SD) sebesar 10. Selanjutnya 

dapat dikategorikan menjadi 3 kelas sebagai berikut:  

Tinggi  = X > (M + 1SD) 

= X > (45 + 1 (10)) = X > 55  

Sedang  = (M – 1SD) ≤ X ≥ (M + 1SD) 

= (45 – 1(10)) ≤ X ≥ (45 + 1(10))  

= 35 ≤ X ≥  55  

Rendah = X ˂ (M – 1SD) 

= X < (45 – 1(10)) = X < 35 

Selanjutnya variabel kepuasan kerja dapat 

dikategorikan dalam tiga kategori sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

No Kategori Interval Frekuensi 
Frekuensi 

Relatif 

1 Tinggi X > 55 100 100% 

2 Sedang 
35 ≤ X ≥  

55 
- - 

3 Rendah X < 35 - - 

Jumlah 100 100% 

Berdasarkan data pada tabel 4.15, dapat 

diketahui bahwa data responden memiliki kategori 

tinggi sebesar 100%. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan kerja pada PT. 

Prudential Life Assurance Ponorogo pada kategori 

tinggi. 
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E. Hasil Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Tabel 4.16 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean ,0000000 

Std. Deviation 3,78600855 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,115 

Positive ,115 

Negative -,073 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,147 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,144 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Uji normalitas data digunakan untuk 

melakukan pengujian data observasi apakah 

data tersebut terdistribusi normal atau tidak. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

bantuan SPSS 21.0 dengan metode 

kolmogorov smirnov (K-S) untuk menguji 

normalitas data. Dalam pengujian ini 

menggunakan ketentuan ketentuan jika nilai 

sig ˂ 0,05 maka data tidak berdistribusi 

normal, namun jika nilai sig > 0,05 maka 

data berdistribusi normal. Dari output pada 



123 
 

 

tabel 4.16 dapat dilihat bahwa nilai 

signifikasi sebesar 0,144 dengan kata lain 

lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 

dikatakan bahwa data berdistribusi normal. 

b. Uji Multikuloneritas 

Tabel 4.17 

 

Uji multikuloneritas data digunakan 

untuk menentukan apakah dalam suatu model 

regresi linear ganda terdapat korelasi. Model 

regresi linear ganda yang baik adalah yang 

tidak mengalami multikulinearitas. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan bantuan 

SPSS 21.0. Dalam pengujian ini salah satu 

cara untuk menguji multikolinearitas adalah 

dengan melihat nilai tolerance dan variance 

inflation factor (VIF). Nilai tolerance dan 

VIF merupakan nilai yang menunjukkan ada 

atau tidaknya multikolinearitas. Nilai 

tolerance harus diantara 0,0-1 dan VIF juga 

harus lebih rendah dari angka 10, jika itu 

terpenuhi maka tidak mengalami 

multikolinearitas. Dari output pada tabel 4.17 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 29,441 7,721  3,813 ,000   

Motivasi 

(X1) 

,314 ,071 ,457 4,419 ,000 ,573 1,746 

Kepuasan 

Kerja (X2) 

,310 ,135 ,237 2,295 ,024 ,573 1,746 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y) 
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dapat dilihat bahwa nilai Tolerance untuk 

variabel motivasi (X1) dan kepuasan kerja 

(X2) adalah 0,573 lebih besar dari 0,1. 

Sementara, nilai VIF untuk variabel motivasi 

(X1) dan kepuasan kerja (X2) adalah 1,746 < 

10. Maka mengacu pada dasar pengambilan 

keputusan dalam uji multikolinieritas dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala 

multikolinieritas dalam model regresi. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.18 

 

Dari tabel output diatas dapat 

diketahui bahwa nilai untuk variabel motivasi 

(X1), dan kepuasan kerja (X2) berturut-turut 

adalah motivasi diperoleh 0,396 > 0,05 

kemudian untuk kepuasan kerja 0,000 ˂ 0,05 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

terjadi masalah heteroskedastisitas pada 

model regresi. Pada penelitian ini untuk 

membuktikan lebih lanjut terdapat gejala 

heteroskedastisitas, peneliti melakukan 

beberapa uji heteroskedastisitas yang lain, 

  Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -23,142 4,319  -5,359 ,000 

Motivasi (X1) ,034 ,040 ,095 ,852 ,396 

Kepuasan 

Kerja (X2) 

,336 ,076 ,493 4,437 ,000 

a. Dependent Variable: Abs_RES 
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seperti uji grafik plots dan uji korelasi 

spearman. 

Gambar 4.3 

 

Berdasarkan output scatterplots pada 

gambar 4.3 di atas diketahui bahwa: 

1) Titik data menyebar di atas dan di bawah 

atau disekitar angka 0. 

2) Titik tidak mengumpul hanya di atas atau 

di bawah saja. 

3) Penyebaran titik data tidak membentuk 

pola bergelombang melebar kemudian 

menyempit dan melebar kembali. 

4) Penyebaran titik data tidak berpola. 

Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. Selanjutnya peneliti 

melakukan uji korelasi spearman. 

Dengan uji koefisien korelasi 

spearman’s rho, yaitu mengkorelasikan 

variabel independen dengan residualnya. 
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Pengujian menggunakan tingkat signifikasi 

0,05 dengan uji 2 sisi. Jika korelasi antara 

variabel independen dengan residual di dapat 

signifikasi lebih dari 0,05 maka dapat 

dikatakan bahwa tidak terjadi problem 

heteroskedastisitas.
12

  

Tabel 4.19 

 

Uji heteroskedastisitas data 

digunakan untuk melihat apakah terdapat 

ketidaksamaan varian dari residual satu ke 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Model 

regresi yang memenuhi persyaratan adalah di 

mana terdapat kesamaan variabel dari 

residual satu ke pengamatan yang lain tetap. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

                                                           
12

 Rochmat Aldy Purnomo, Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis 

Dengan SPSS, (Ponorogo: CV. Wade Group, 2017), 125. 

Correlations 

 Motivasi 

(X1) 

Kepuasan 

Kerja (X2) 

Unstandardized 

Residual 

Spearman's 

rho 

Motivasi (X1) 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,648
**
 -,105 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,299 

N 100 100 100 

Kepuasan 

Kerja (X2) 

Correlation 

Coefficient 

,648
**
 1,000 -,067 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,508 

N 100 100 100 

Unstandardized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 

-,105 -,067 1,000 

Sig. (2-tailed) ,299 ,508 . 

N 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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bantuan SPSS 21.0. Dalam pengujian ini 

salah satu cara untuk menguji 

heteroskedastisits dengan uji koefisien 

korelasi spearman’s rho, yaitu 

mengkorelasikan variabel independen dengan 

residualnya. Pengujian menggunakan tingkat 

signifikasi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika 

korelasi antara variabel independen dengan 

residual di dapat signifikasi lebih dari 0,05 

maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi 

problem heteroskedastisitas. Dari output pada 

tabel 4.19 dapat dilihat bahwa nilai 

signifikansi atau Sig. (2-tailed) variabel 

motivasi (X1) sebesar 0,299 dan variabel 

kepuasan kerja (X2) sebesar 0,508. Karena 

nilai kedua variabel independen (X) lebih 

besar dari nilai 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas. Jadi, pada pembuktian 

lebih lanjut ada atau tidaknya gejala 

heteroskedastisitas pada penelitian ini, antara 

uji plot dan uji spearman menunjukkan 

bahwa model regresi pada penelitian ini tidak 

mengalami gejala heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Tabel 4.20 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,638
a
 ,407 ,394 3,825 1,913 

a. Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja (X2), Motivasi (X1) 

b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y) 
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Persamaan regresi yang baik adalah 

yang tidak memiliki masalah autokorelasi.
13

 

Untuk mengdianogsis adanya autokorelasi 

dalam suatu model regresi dilakukan melalui 

pengujian menggunakan uji Durbin Watson 

(uji DW).
14

 Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan bantuan SPSS 21.0. Nilai dU 

diperoleh dari tabel Durbin Watson, dengan 

variabel independen yang digunakan 

sebanyak 2 variabel bebas dengan banyaknya 

data 100 responden, dengan tingkat 

kesalahan α = 0,05. Maka diperoleh dL = 

1.6337 dan dU = 1.7152 pada tabel DW, 

kemudian untuk nilai DW hitung terlihat 

pada tabel 4.20 sebesar 1,913, dengan 

ketentuan dU ˂ DW ˂ 2 dengan kesimpulan 

tidak ada serial correlation. Sehingga 1,7152 

˂ 1,913 ˂ 2 dapat disimpulkan tidak terdapat 

autokorelasi pada model persamaan regresi 

linear berganda. 

2. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana adalah 

hubungan secara linier antara satu variabel 

independen (X) dengan variabel dependen (Y). 

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan 

antara variabel independen dengan variabel 

dependen apakah positif atau negatif dan untuk 

meprediksi nilai dari variabel dependen apabilai 

                                                           
13

 Muhammad Nisfiannoor, Pendekatan Statistika Modern, 92. 
14

 Rochmat Aldy Purnomo, Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis 

Dengan SPSS, 159. 
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nilai variabel independen mengalami kenaikan 

atau penurunan. Analisis ini digunakan untuk 

mengetahui bagaimanakah pengaruh antara 

motivasi terhadap kinerja agen dan pengaruh 

antara kepuasan kerja terhadap kinerja agen. 

Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut: 

a) Pengaruh motivasi terhadap kinerja agen 

Tabel 4.21 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,612
a
 ,374 ,368 3,907 

a. Predictors: (Constant), Motivasi (X1) 

b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y) 

Dari tabel model summary pada tabel 

4.21 terlihat bahwa besarnya nilai koefisien 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,612 

dan dijelaskan besarnya presentase pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat yang 

disebut koefisien determinasi (R Square) 

sebesar 0,374 dimana mengandung 

pengertian bahwa nilai R square (R
2
) sebesar 

0,374 atau 37,4% yang berarti bahwa 37,4% 

variabel motivasi dapat dijelaskan oleh 

variabel kinerja karyawan atau memberikan 

pengaruh sebesar 37,4% terhadap kinerja 

agen PT Prudential Life Assurance 

Ponorogo. Pengaruh motivasi terhadap 

kinerja agen sebesar 37,4% dan sisanya 

dipengaruhi variabel lain. Nilai yang didapat 
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positif dapat dilihat dari nilai koefisien 

korelasi (R) menunjukkan bahwa motivasi 

memiliki hubungan positif terhadap kinerja 

atau semakin tinggi motivasi maka semakin 

tinggi pula kinerjanya.  

b) Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

agen 

Tabel 4.22 

Model Summary
b 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,536
a
 ,287 ,280 4,171 

a. Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja (X2) 

b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y) 

Dari tabel model summary pada tabel 

4.22 terlihat bahwa besarnya nilai koefisien 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,536 

dan dijelaskan besarnya presentase pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat yang 

disebut koefisien determinasi (R Square) 

sebesar 0,287 dimana mengandung 

pengertian bahwa nilai R square (R
2
) sebesar 

0,287 atau 28,7% yang berarti bahwa 28,7% 

variabel kepuasan kerja dapat dijelaskan 

oleh variabel kinerja karyawan atau 

memberikan pengaruh sebesar 28,7% 

terhadap kinerja agen PT Prudential Life 

Assurance Ponorogo. Pengaruh kepuasan 

kerja terhadap kinerja agen dapat dikatakan 

sebesar 28,7% dan sisanya dipengaruhi 
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variabel lain. Nilai yang didapat positif dapat 

dilihat dari nilai koefisien korelasi (R) 

menunjukkan bahwa kepuasan kerja 

memiliki hubungan positif terhadap kinerja 

atau semakin tinggi kepuasan kerja maka 

semakin tinggi pula kinerjanya.  

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 4.23 

 

Analisis regresi linear berganda bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen. 

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan 

antara variabel independen dengan variabel 

dependen apakah masing-masing variabel 

independen berhubungan positif atau negatif dan 

untuk memprediksi nilai dari variabel dependen 

apabila nilai variabel independen mengalami 

kenaikan atau penurunan. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan bantuan SPSS 21.0.  

Kaidah pengujian signifikasi: 

Jika Fhitung ≥ Ftabel, maka tolak Ho artinya 

signifikan dan Fhitung ≤ Ftabel, maka Ho artinya 

tidak signifikan. 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 971,948 2 485,974 33,219 ,000
b
 

Residual 1419,052 97 14,629   

Total 2391,000 99    

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y) 

b. Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja (X2), Motivasi (X1) 
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Dengan taraf signifikasi α = 0,05. 

Cari nilai F tabel menggunakan Tabel F 

dengan rumus: 

Dimana: n = jumlah responden, m = jumlah 

variabel bebas. 

F tabel = F {(1-α), (dk pembilang = m), (dk 

penyebut = n – m – 1) 

F tabel = F {(1-0,05), (2), (100-2-1)} 

F tabel = F {(0,95), (2), (97)} = 3,09 

Pada output tabal 4.23 terlihat bahwa nilai F 

hitung adalah 33,219, ternyata F hitung > F tabel, 

atau 33,219 lebih besar dari pada 3,09, maka 

artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara 

motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja 

agen asuransi di PT. Prudential Life Assurance 

Ponorogo. 

Tabel 4.24 

 

Pada tabel 4.24, pada kolom B pada constant 

(a) adalah 29,441 dan beta untuk variabel 

motivasi (b1) sebesar 0,457 sedangkan nilai beta 

untuk variabel kepuasan kerja (b2) ialah 0,237 

sehingga persamaan regresinya dapat ditulis: 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 29,441 7,721  3,813 ,000 

Motivasi (X1) ,314 ,071 ,457 4,419 ,000 

Kepuasan 

Kerja (X2) 
,310 ,135 ,237 2,295 ,024 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y) 
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Y  = a + b1X1 + b2X2 + erorr 

= 29,441 + 0,457X1 +0,237X2+error 

Sehingga dari persamaan tersebut dapat 

diterjemahkan: 

a. Konstanta sebesar 29,441, menyatakan 

bahwa jika tidak ada peningkatana 

motivasi dan kepuasan kerja maka kinerja 

karyawan adalah 29,441. 

b. Koefisien regresi motivasi dan kepuasan 

kerja adalah 0,457 dan 0,237 artinya jika 

motivasi dan kepuasan kerja mengalami 

kenaikan satu satuan, maka kinerja 

karyawan akan mengalami peningkatan 

0,457 dan 0,237 satuan. Koefisien regresi 

bernilai positif artinya hubungan antara 

motivasi dan kepuasan kerja terhadap 

kinerja karyawan adalah positif, artinya 

semakin tinggi dan baik motivasi dan 

kepuasan kerja maka semakin baik dan 

meningkat pula kinerja karyawan. 

4. Koefisien Determinasi R
2
 

Tabel 4.25 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,638
a
 ,407 ,394 3,825 

a. Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja (X2), Motivasi (X1) 

b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y) 
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Dari tabel model summary pada tabel 4.25 

terlihat bahwa besarnya nilai koefisien 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,638 dan 

dijelaskan besarnya presentase pengaruh 

variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat 

yang disebut koefisien determinasi (R Square) 

sebesar 0,407 dimana mengandung pengertian 

bahwa nilai R square (R
2
) sebesar 0,407 atau 

40,7% yang berarti bahwa 40,7% variabel 

motivasi dan kepuasan kerja dapat dijelaskan 

oleh variabel kinerja karyawan atau memberikan 

pengaruh sebesar 40,7% terhadap kinerja agen 

PT Prudential Life Assurance Ponorogo. 

Pengaruh motivasi dan kepuasan kerja terhadap 

kinerja agen sebesar 40,7% dan sisanya 

dipengaruhi variabel lain.  

5. Uji Hipotesis 

a) Uji t (uji parsial) 

Tabel 4.26 

 

Uji t atau sering diartikan sebagai uji 

parsial bertujuan untuk menguji secara 

parsial variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 29,441 7,721  3,813 ,000 

Motivasi (X1) ,314 ,071 ,457 4,419 ,000 

Kepuasan 

Kerja (X2) 
,310 ,135 ,237 2,295 ,024 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y) 
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coefficients pada kolom sig (significance). 

Jika probabilitas nilai t atau signifikasi ˂ 

0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 

pengaruh antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara parsial. Namun, jika 

probabilitas nilai t atau signifikasi > 0,05 

maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat 

pengaruh yang signifikasn antara masing-

masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Atau jika nilai t hitung ≥ t tabel, 

artinya signifikan namun jika nilai t hitung ≤ 

t tabel maka artinya tidak signifikan. 

Prosedur mencari statistik tabel dengan 

kriteria: 

Tingkat signifikasi (α = 0,05) untuk diuji dua 

pihak 

df atau dk (derajat kebebasan) = jumlah data 

– 2. Jadi, df atau dk = 100 – 2  

Sehingga didapat t tabel = 1.98447 = 1,985 

Hasil analisis uji t, yang dilakukan 

dengan menggunakan program sofware SPSS 

21.0. pada output tabel 4.26 terlihat bahwa 

nilai sig dari variabel motivasi adalah  0,000 

dan  variabel kepuasan kerja adalah 0,024 

maka dapat dituliskan bahwa untuk variabel 

motivasi dengan nilai sig 0,000 kurang dari 

0,05 atau 0,000 ˂ 0,05 kemudian untuk 

variabel kepuasan kerja dengan nilai sig 

0,024 kurang dari 0,05 atau 0,024 ˂ 0,05 dan 

pada variabel motivasi thitung = 4,419 dengan 

ttabel = 1,985 maka thitung lebih dari ttabel atau 
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dapat dituliskan 4,419 > 1,985 kemudian 

untuk variabel kepuasan kerja thitung = 2,295 

dengan ttabel = 1,985 maka thitung lebih dari 

ttabel atau dapat dituliskan 2,295 > 1,985 maka 

dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara 

variabel bebas dan terikat secara parsial. Jadi, 

variabel motivasi dan variabel kepuasan kerja 

berpengaruh secara parsial terhadap kinerja 

karyawan. 

b) Uji F (uji simultan) 

Tabel 4.27 

 

Uji statistik F pada dasarnya 

menunjukkan apakah semua variabel bebas 

yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan 

membandingkan nilai F menurut tabel. Bila 

nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada 

nilai F menurut tabel, maka secara simultan 

variabel-variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Keputusan 

dalam melaksanakan uji F dapat dilihat dari 

signifikasinya. Jika tingkat signifikasi di 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 971,948 2 485,974 33,219 ,000
b
 

Residual 1419,052 97 14,629   

Total 2391,000 99    

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y) 

b. Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja (X2), Motivasi (X1) 
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bawah 5% maka secara simultan variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Ketentuan penerimaan atau 

penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 

H0 diterima, bila Fhitung  ≤ Ftabel  atau nilai sig 

> 0,05 

H0 ditolak, bila Fhitung  > Ftabel  atau nilai sig ˂ 

0,05 

Pada output tabel 4.27 terlihat bahwa nilai F 

hitung adalah 33,219 dan F tabel sebesar 

3,09, ternyata F hitung > F tabel, atau 33,219 

lebih besar dari pada 3,09, dan nilai sig 

menunjukkan 0,000 kurang dari 0,05 atau 

0,000 ˂ 0,05 maka artinya terdapat pengaruh 

yang signifikan secara bersama-sama antara 

motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja 

agen asuransi di PT. Prudential Life 

Assurance Ponorogo. 

 

F. Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 

motivasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja agen 

asuransi di PT Prudential Life Assurance Ponorogo. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan 

sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

positif dan signifikan baik secara parsial maupun 

simultan motivasi dan kepuasan kerja terhadap 

kinerja karyawan. Berikut ini dipaparkan penjelasan 

atas jawaban dari hipotesis penelitian: 
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1. Pengaruh motivasi terhadap kinerja 

karyawan pada agen asuransi di PT 

Prudential Life Assurance Ponorogo.  

Hasil analisis dengan bantuan program 

komputer SPSS 21.0 for 

windows menunjukkan pada tabel 4.21 terlihat 

bahwa besarnya nilai koefisien 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,612 dan 

koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,374 

dimana mengandung pengertian bahwa nilai R 

square (R
2
) sebesar 0,374 atau 37,4% yang 

berarti bahwa 37,4% variabel motivasi dapat 

dijelaskan oleh variabel kinerja karyawan atau 

memberikan pengaruh sebesar 37,4% terhadap 

kinerja agen PT Prudential Life Assurance 

Ponorogo. Pengaruh motivasi terhadap kinerja 

agen dapat dikatakan sebesar 37,4% dan sisanya 

dipengaruhi variabel lain. Nilai yang didapat 

positif dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi 

(R) menunjukkan bahwa motivasi memiliki 

hubungan positif terhadap kinerja atau semakin 

tinggi motivasi maka semakin tinggi pula 

kinerjanya.  

Kemudian untuk  uji t atau sering diartikan 

sebagai uji parsial bertujuan untuk menguji 

secara parsial variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Hasil uji t dapat dilihat pada output tabel 

4.26 terlihat bahwa nilai sig dari variabel 

motivasi adalah  0,000 dapat dituliskan bahwa 

untuk variabel motivasi dengan nilai sig 0,000 

kurang dari 0,05 atau 0,000 ˂ 0,05 kemudian 
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pada variabel motivasi thitung = 4,419 dengan ttabel 

= 1,985 maka thitung lebih dari ttabel atau dapat 

dituliskan 4,419 > 1,985 maka dapat disimpulkan 

terdapat pengaruh antara variabel bebas dan 

terikat secara parsial. Jadi, artinya motivasi 

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

agen.  

Hasil uji sesuai dengan penelitian Besar 

Wahyu Bagaswara bahwa motivasi kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

agen.
15

 Dan hasil uji dari penelitian R. Widi 

Nugroho Wijonarko juga menyimpulkan bahwa 

motivasi kerja berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan agen.
16

 Hasil penelitian 

mendukung pernyataan Husaini Usman motivasi 

sangat penting bagi manajer untuk meningkatkan 

kinerja (perfomance) bawahannya karena kinerja 

tergantung dari motivasi, kemampuan, dan 

lingkungannya.
17

 Kemudian menurut Hadari 

Nawawi motivasi kerja yang tinggi merupakan 

penunjang bagi terwujudnya kinerja yang tinggi. 

                                                           
15

 Besar Wahyu Bagaswara, “Pengaruh Kompensasi, Motivasi 

Kerja, Dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Di PT 

Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Syariah Yogyakarta” Skripsi 

(Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 117. 
16

 R. Widi Nugroho Wijonarko, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Transformasional Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Agen (Studi 

Kasus Pada Agen PT. Asuransi Jiwasraya Persero Yogyakarta Kota 

Branch Office” Skripsi (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 

2017), 58. 
17

 Husaini Usman, Manajemnen (Teori, Praktik, dan Riset 

Pendidikan), 275. 
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Sebaliknya, motivasi kerja yang rendah akan 

berdampak pada kinerja akan menjadi buruk.
18

  

2. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan pada agen asuransi di PT 

Prudential Life Assurance Ponorogo. 

Hasil analisis dengan bantuan program 

komputer SPSS 21.0 for 

windows menunjukkan dari tabel 4.22 terlihat 

bahwa besarnya nilai koefisien 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,536 dan 

dijelaskan besarnya presentase pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat yang disebut 

koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,287 

dimana mengandung pengertian bahwa nilai R 

square (R
2
) sebesar 0,287 atau 28,7% yang 

berarti bahwa 28,7% variabel kepuasan kerja 

dapat dijelaskan oleh variabel kinerja karyawan 

atau memberikan pengaruh sebesar 28,7% 

terhadap kinerja agen PT Prudential Life 

Assurance Ponorogo. Pengaruh kepuasan kerja 

terhadap kinerja agen dapat dikatakan sebesar 

28,7% dan sisanya dipengaruhi variabel lain. 

Nilai yang didapat positif dapat dilihat dari nilai 

koefisien korelasi (R) menunjukkan bahwa 

kepuasan kerja memiliki hubungan positif 

terhadap kinerja atau semakin tinggi kepuasan 

kerja maka semakin tinggi pula kinerjanya.  

Kemudian untuk uji t atau sering diartikan 

sebagai uji parsial bertujuan untuk menguji 

                                                           
18

 Hadari Nawawi, Evaluasi dan Manajemen Kinerja di 

Lingkungan Perusahaan dan Industri, 64. 
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secara parsial variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Hasil uji t dapat dilihat pada output tabel 

4.26 terlihat bahwa nilai sig dari variabel 

kepuasan kerja adalah 0,024 maka dapat 

dituliskan bahwa untuk variabel kepuasan kerja 

dengan nilai sig 0,024 kurang dari 0,05 atau 

0,024 ˂ 0,05 dan pada variabel kepuasan kerja 

thitung = 2,295 dengan ttabel = 1,985 maka thitung 

lebih dari ttabel atau dapat dituliskan 2,295 > 

1,985 dapat disimpulkan terdapat pengaruh 

antara variabel bebas dan terikat secara parsial. 

Jadi, artinya kepuasan kerja berpengaruh 

signifikan positif terhadap kinerja agen.  

Hasil uji sesuai dengan penelitian Astri Indah 

Puji Lestari bahwa terdapat hubungan antara 

kepuasan kerja dengan kinerja karyawan.
19

 

Kemudian hasil uji penelitian Kartika Amalia 

juga memiliki kesimpulan bahwa terdapat adanya 

pengaruh antara kepuasan kerja dengan kinerja 

karyawan.
20

 Hasil penelitian mendukung 

pernyataan Gibson dalam buku Manahan P. 

Tampubolon, bahwa antara kepuasan kerja 

dengan kinerja memiliki hubungan timbal balik. 

Sedangkan menurut Handoko dalam buku 

Edy Sutrisno, mengemukakan kepuasan kerja 

adalah keadaan emosional yang menyenangkan 

                                                           
19

 Astri Indah Puji Lestari, “Hubungan Kepuasan Kerja Dengan 

Kinerja Karyawan Tetap (Non-Managerial) PT Asuransi Jiwa 

Recapital” Skripsi (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), 92. 
20

 Kartika Amalia, “Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada Agen PT Jasaraharja Putera Cabang Jakarta” Skripsi 

(Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), 93. 
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atau tidak menyenangkan bagi para karyawan 

memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja 

mencerminkan perasaan seseorang terhadap 

pekejaannya. Ini tampak dalam sikap positif 

karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu 

yang dihadapi di lingkungan kerjanya. Karyawan 

yang tidak memperoleh kepuasan kerja tidak 

akan pernah mencapai kepuasan psikologis dan 

akhirnya akan timbul sikap atau tingkah laku 

negatif pada gilirannya akan dapat menimbulkan 

frustasi, sebaliknya karyawan yang terpuaskan 

akan dapat bekerja dengan baik, penuh semangat, 

aktif, dan dapat berprestasi lebih baik dari 

karyawan yang tidak memperoleh kepuasan 

kerja.
21

  

3. Pengaruh motivasi dan kepuasan kerja 

terhadap kinerja karyawan pada agen 

asuransi di PT Prudential Life Assurance 

Ponorogo.  

Dari tabel model summary pada tabel 4.25 

terlihat bahwa besarnya nilai koefisien 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,638 dan 

dijelaskan besarnya presentase pengaruh 

variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat 

yang disebut koefisien determinasi (R Square) 

sebesar 0,407 dimana mengandung pengertian 

bahwa nilai R square (R
2
) sebesar 0,407 atau 

40,7% yang berarti bahwa 40,7% variabel 

motivasi dan kepuasan kerja dapat dijelaskan 

oleh variabel kinerja karyawan atau memberikan 

                                                           
21

 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, 75.   
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pengaruh sebesar 40,7% terhadap kinerja agen 

PT Prudential Life Assurance Ponorogo. 

Pengaruh motivasi dan kepuasan kerja terhadap 

kinerja agen sebesar 40,7% dan sisanya 

dipengaruhi variabel lain. Nilai yang didapat 

positif dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi 

(R) menunjukkan bahwa motivasi dan kepuasan 

kerja memiliki hubungan positif terhadap kinerja 

atau semakin tinggi motivasi dan kepuasan kerja 

maka semakin tinggi pula kinerjanya 

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis 

ketiga yang menyatakan motivasi dan kepuasan 

kerja secara simultan berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. Hasil analisis pada pengujian 

hipotesis uji F untuk nilai F hitung dapat dilihat 

pada output tabel 4.27 terlihat bahwa nilai F 

hitung adalah 33,219 dan F tabel sebesar 3,09, 

ternyata F hitung > F tabel, atau 33,219 lebih 

besar dari pada 3,09, dan nilai sig menunjukkan 

0,000 kurang dari 0,005 atau 0,000 ˂ 0,05 maka 

artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara 

bersama-sama antara motivasi dan kepuasan 

kerja terhadap kinerja agen asuransi di PT. 

Prudential Life Assurance Ponorogo.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian I 

Nyoman Mustika, yang memiliki kesimpulan 

penelitian dengan hasil regresi berganda, 

diperoleh persamaan garis regresi linear Y = 

3,112 + 0,565 X1 + 0,822 X2 menunjukkan 

kinerja karyawan dipengaruhi secara serempak 

oleh kepuasan kerja dan motivasi kerja. Analisis 
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koefisien korelasi berganda adalah 0,942 

menunjukkan secara simultan kepuasan kerja 

(X1) dan motivasi kerja (X2) berpengaruh positif 

dan sangat kuat terhadap kinerja karyawan. Hasil 

F-test, diperoleh F-hitung adalah 106,993 lebih 

besar dari F-tabel sebesar 3,39 terletak pada 

daerah penolakan H0 maka H0 ditolak atau Hi 

diterima, berarti terdapat pengaruh signifikan 

secara simultan antara kepuasan kerja (X1) dan 

motivasi kerja (X2) terhadap kinerja karyawan 

(Y) dan bukan diperoleh secara kebetulan, dan 

hipótesis pertama yang diajukan dapat diterima.
22

  

Hasil penelitian mendukung pernyataan bahwa 

kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang dikemukakan oleh 

Handoko, bahwa karyawan bekerja dengan 

produktif atau tidak salah satunya tergantung 

pada motivasi, dan kepuasan kerja.
23

  

                                                           
22

 I Nyoman Mustika, “Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Motivasi 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. BPR Picu Manunggal 

Sejahtera Denpasar”. Jurnal. Fakultas Ekonomi Universditas 

Mahasaraswati Denpasar. 
23

 Noermijati, Kajian Tentang Aktualisasi Teori Herzberg, 

Kepuasan Kerja dan Kinerja Spiritual Manajer Operasional, 49-50. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan motivasi 

terhadap kinerja agen asuransi di PT. Prudential 

Life Assurance Ponorogo dengan koefisien 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,612 dan 

koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,374 

yang berarti bahwa pengaruh motivasi terhadap 

kinerja agen dapat dikatakan sebesar 37,4% dan 

sisanya dipengaruhi variabel lain. Kemudian 

terlihat bahwa nilai sig dari variabel motivasi 

adalah  0,000 dapat dituliskan bahwa untuk 

variabel motivasi dengan nilai sig 0,000 kurang 

dari 0,05 atau 0,000 ˂ 0,05 kemudian pada 

variabel motivasi thitung = 4,419 dengan ttabel = 

1,985 maka thitung lebih dari ttabel atau dapat 

dituliskan 4,419 > 1,985. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan kepuasan 

kerja terhadap kinerja agen asuransi di PT. 

Prudential Life Assurance Ponorogo dengan 

koefisien korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 

0,536 dan dijelaskan besarnya presentase 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

yang disebut koefisien determinasi (R Square) 

sebesar 0,287 dimana mengandung pengertian 

bahwa pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

agen dapat dikatakan sebesar 28,7% dan sisanya 

dipengaruhi variabel lain. Kemudian terlihat 

bahwa nilai sig dari variabel kepuasan kerja 

adalah 0,024 maka dapat dituliskan bahwa untuk 
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variabel kepuasan kerja dengan nilai sig 0,024 

kurang dari 0,05 atau 0,024 ˂ 0,05 dan pada 

variabel kepuasan kerja thitung = 2,295 dengan 

ttabel = 1,985 maka thitung lebih dari ttabel atau dapat 

dituliskan 2,295 > 1,985.  

3. Terdapat pengaruh yang signifikan motivasi dan 

kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap 

kinerja agen asuransi di PT. Prudential Life 

Assurance Ponorogo dengan nilai koefisien 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,638 dan 

dijelaskan besarnya presentase pengaruh 

variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat 

yang disebut koefisien determinasi (R Square) 

sebesar 0,407 dimana mengandung pengertian 

bahwa pengaruh motivasi dan kepuasan kerja 

terhadap kinerja agen sebesar 40,7% dan sisanya 

dipengaruhi variabel lain. Dan hasil analisis pada 

pengujian hipotesis uji F untuk nilai F hitung 

dapat dilihat bahwa nilai F hitung adalah 33,219 

dan F tabel sebesar 3,09, ternyata F hitung > F 

tabel, atau 33,219 lebih besar dari pada 3,09, dan 

nilai sig menunjukkan 0,000 kurang dari 0,005 

atau 0,000 ˂ 0,05.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang 

dikemukakan peneliti, sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh 

motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja 

agen asuransi di PT Prudential Life Assurance 

Ponorogo, peneliti menyarankan kepada pihak 

manajemen untuk melihat faktor lain yang 
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sekiranya berhubungan dengan kinerja karyawan 

agar pihak manajemen atau perusahaan dapat 

melihat kemungkinan variabel lain yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan sehingga dapat 

mengetahui lebih lanjut mengenai apa saja yang 

dapat meningkatkan kinerja pada agen PT 

Prudential Life Assurance Ponorogo. Seperti, 

selain motivasi dan kepuasan kerja, perusahaan 

dapat senantiasa memperhatikan tingkat stres 

para agen dimana stres yang tinggi kemungkinan 

dapat disebabkan oleh ketidaktepatan dengan 

kemampuan seorang karyawan dalam bekerja, 

maka dalam meningkatkan kinerja agen dengan 

meningkatkan kemampuan dalam diri seorang 

agen, semisalnya, kemampuan dalam 

meyakinkan seorang nasabah mengenai 

pentingnya asuransi sehingga seorang nasabah 

menjadi yakin untuk menjadi nasabah asuransi di 

PT. Prudential Life Assurance Ponorogo. 

Kemudian tingkat stres kerja yang tinggi dapat 

dialami karena kemungkinan beban kerja, 

dimana seorang agen ada yang memiliki 

pekerjaan lain selain menjadi agen asuransi 

sehingga mengalami kesulitan dalam membagi 

waktu antara kedua profesi tersebut, maka 

seorang leader agen dapat memberikan nasihat, 

bagaimana tetap berkonsentrasi dalam 

menjalankan antara kedua profesi tersebut. 

2. Dalam meningkatkan kinerja agen melalui 

motivasi dan kepuasan kerja, hendaknya dalam 

meningkatkan motivasi tidak hanya melalui 
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pelatihan, dan kepuasan kerja tidak hanya 

memberikan reward, dan bonus tapi juga 

berbagai faktor yang dapat meningkatkan 

motivasi dan kepuasan kerja sehingga kinerja 

karyawan lebih maksimal lagi. Seperti supervisi 

atau leader agen lebih mengontrol agen lama 

maupun agen baru, atau lebih diutamakan agen 

baru dimana mengantisipasi adanya rasa tidak 

percaya diri karena belum mempunyai 

pengalaman dan belum mendapatkan closingan 

dengan selalu memberikan nasihat dan 

membangun jiwa atau pola pikir menjadi seorang 

agen yang bekerja pantang menyerah dan 

bagaimana menjadi seorang agen yang 

profesional, sehingga agen merasa terdorong 

untuk berkerja lebih baik dan merasa dirinya 

penting dalam perusahaan dengan dipedulikan 

oleh atasannya. 
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