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ABSTRAK 

 

Ulumiya, Novia Hikmatul, 2019. Pengaruh Motivasi Dan Pengawasan Kerja 

Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo. 

Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Ridho Rokamah, S.Ag., MSI 

Kata kunci:Dorongan, Pengendalian Kerja, dan Sikap Kerja 

 

Kepuasan merupakan keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan bagi para karyawan memandang pekerjaan mereka. Untuk 

menggerakkan karyawan agar mencapai kepuasan dalam bekerja, maka haruslah 

dipahami motivasi karyawan yang bekerja pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo karena 

motivasi inilah yang menentukan perilaku orang-orang untuk bekerja atau dengan 

kata lain perilaku merupakan cerminan yang paling sederhana dari motivasi.Selain 

motivasi, faktor lain yang bisa menyebabkan kepuasan kerja karyawan pada BPRS 

Al-Mabrur Ponorogosalah satunya adalah pengawasan. Dalam organisasi juga 

memerlukan adanya pengawasan bagi karyawannya. Pengawasan diperlukan untuk 

meminimalisir resiko terjadinya kesalahan sehingga karyawan yang tingkat 

kesalahannya dalam bekerja rendah, maka dia bisa mencapai kepuasan dalam 

bekerja.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1)Apakah motivasi 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada BPRS Al-Mabrur 

Ponorogo?(2) Apakah pengawasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

kerja karyawan pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo?(3)Apakah motivasi dan 

pengawasan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo? 

 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

kuantitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer yang 

dapat diperoleh melalui wawancara dan kuesioner/angket dan juga didukung 

dengan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Teknik penentuan 

sampel yang digunakan yaitu sampling jenuh dimana semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel dengan jumlah 34 karyawan dengan menggunakan 

regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS 19.  

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Motivasi berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo 

sebesar 0,687. (2) Pengawasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

kerja karyawan pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo sebesar 0,480. (3) Motivasi dan 

pengawasan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo dengan nilai Fhitung 9,960>Ftabel 3,23. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Pasal 1 UU Nomor 21 Tahun 2008, bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk yang lainnya dalam rangka untuk 

meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat. Di Indonesia regulasi 

mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang 

perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank 

Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS).1 

Dalam usaha mencapai tujuannya, setiap organisasi tentunya selalu 

menggunakan sumber daya yang dimiliki. Pengelolaan sumber daya sangat 

penting dan sangat memengaruhi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Apabila dikatakan bahwa sumber daya manusia merupakan sumber daya 

terpenting yang dimiliki oleh suatu organisasi, salah satu implikasinya ialah 

bahwa investasi terpenting yang mungkin dilakukan oleh suatu organisasi 

adalah di bidang sumber daya manusia. Alasan yang sangat fundamental untuk 

mengatakan demikian ialah bahwa baik untuk menghadapi tuntutan tugas 

                                                           
 1 Rizal Yaya, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontenporer (Jakarta: 

Salemba Empat, 2016), 48. 
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sekarang maupun dan terutama untuk menjawab tantangan masa depan, 

pengembangan sumber daya manusia merupakan keharusan mutlak.2  

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan bagian dari 

manajemen keorganisasian yang memfokuskan diri pada unsur sumber daya 

manusia. Manajemen sumber daya manusia mempunyai tugas untuk mengelola 

unsur manusia secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang puas akan 

pekerjaannya.3 Dari beberapa sumber daya yang dimiliki suatu organisasi, 

faktor sumber daya manusia menduduki peran paling penting dan sangat 

mempengaruhi organisasi, karena tercapainya tujuan organisasi sangat 

bergantung pada aktivitas para anggota organisasi. Sumber daya manusia ini 

harus terus dikelola dan dikembangkan oleh organisasi agar menjadi sumber 

daya yang efektif dan bukan menjadi beban organisasi dalam mencapai tujuan 

organisasi. 

Pada dasarnya, organisasi atau perusahaan bukan saja mengharapkan 

pegawai yang mampu, cakap dan terampil, tetapi yang terpenting mereka mau 

bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. 

Peningkatan sikap, kemauan, dan kemampuan pegawai dapat dilakukan dengan 

serangkaian pemantauan dan perhatian tindakan nyata agar tercapai suatu 

kepuasan dalam bekerja. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang 

menyenangkan atau tidak menyenangkan dimana para karyawan memandang 

pekerjaannya. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap 

                                                           
2 Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 

181-182. 
33 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2013), 6-7.  
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pekerjaannya. Hal ini tampak ada sikap positif karyawan terhadap pekerjaan 

dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya.4  

 Untuk menggerakkan karyawan agar mencapai kepuasan dalam 

bekerja, maka haruslah dipahami motivasi karyawan yang bekerja di dalam 

organisasi tersebut karena motivasi inilah yang menentukan perilaku orang-

orang untuk bekerja atau dengan kata lain perilaku merupakan cerminan yang 

paling sederhana dari motivasi.5 Motivasi adalah proses memengaruhi atau 

mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelomok kerja agar mereka mau 

melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan. Motivasi atau dorongan 

dimaksudkan sebagai desakan yang alami untuk memuaskan dan 

mempertahankan kehidupan.6 

Selain motivasi, faktor lain yang bisa menyebabkan kepuasan kerja 

karyawan salah satunya adalah pengawasan. Dalam organisasi juga 

memerlukan adanya pengawasan bagi karyawannya. Pengawasan diperlukan 

untuk meminimalisir resiko terjadinya kesalahan sehingga karyawan yang 

tingkat kesalahannya dalam bekerja rendah, maka dia bisa mencapai kepuasan 

dalam bekerja.  

Pengawasan adalah kegiatan pokok dari manajemen agar segala 

pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan 

ketentuan yang telah digariskan. Pengawasan sebagai proses dimana tindakan, 

kesalahan, dan kekeliruan dan penyelewengan dari perencanaan dapat segera 

                                                           
4 Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah 

(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 279. 
5 Ibid., 109. 
6 Ibid., 264. 
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diambil tindakan koreksi. Pengawasan pada dasarnya memperbaiki segala 

kekeliruan dan penyelewengan atau penyimpangan dan segera dikembalikan 

atau diluruskan kejalan yang sebenarnya. 7 

BPRS Al-Mabrur Ponorogo merupakan sebuah perbankan yang 

bergerak di bidang jasa keuangan yang menggunakan prinsip syariah dalam 

menjalankan kegiatan usahanya, yang dituntut untuk bekerja melayani 

masyarakat secara efisien dan optimal. Untuk mencapai hal itu BPRS Al-

Mabrur Ponorogo perlu menentukan tujuan berupa perencanaan. Agar 

perencanaan bisa berjalan dengan baik maka diperlukan pengawasan yang baik 

pula. Penyelesaian suatu pekerjaan tidak cukup dengan adanya pengawasan 

saja, namun faktor motivasi juga perlu diperhatikan. Dengan pengawasan yang 

teratur serta didukung motivasi yang baik maka akan meningkatkan semangat 

kerja untuk mencapai tujuan organisasi serta kepuasan kerjapun dapat 

dirasakan oleh pegawai. 

Menurut Herzberg, ada dua faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya 

rasa puas atau tidak puas yaitu faktor pemeliharaan dan faktor permotivasian. 

Faktor pemeliharaan meliputi administrasi dan kebijakan perusahaan, kualitas 

pengawasan, hubungan dengan pengawas, hubungan dengan subordinate, 

upah, keamanan kerja, kondisi kerja, dan status. Sedangkan faktor 

permotivasian meliputi dorongan berprestasi, pengenalan, kemajuan, work 

itself, kesempatan berkembang dan tanggung jawab.8 

 

                                                           
7 Widjaja, Perencanan Sebagai Fungsi Manajemen (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), 30. 
8 Anwar Prabu Mangkunegara, Evaluasi Kinerja SDM (Bandung: Refika Aditama, 2017), 

122. 
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Herzberg menyatakan bahwa kepuasan akan dipengaruhi oleh dua 

kelompok faktor. Rangkaian pertama yaitu faktor higienis yang meliputi upah, 

hubungan antar pribadi, kepenyeliaan (supervisi), kebijakan serta administrasi 

perusahaan, kondisi kerja, status dan keamanan. Faktor kedua yang disebut 

sebagai faktor motivator yang meliputi pekerjaan itu sendiri, penghargaan, 

prestasi, kemungkinan untuk tumbuh dan promosi.9 

Menurut Edy Sutrisno motivasi karyawan didukung oleh kondisi 

lingkungan kerja yang berupa keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang 

ada, kompensasi yang memadai, supervisi yang baik, adanya jaminan 

pekerjaan, status dan tanggung jawab dan peraturan yang fleksibel.1 0 

Sementara itu Burhanuddin Yusuf menyatakan bahwa pegawai yang 

motivasinya tinggi maka kepuasannya juga tinggi dan hal tersebut merupakan 

keadaan ideal baik bagi majikan maupun bagi pegawai itu sendiri.1 1 

Menurut Gilmer, faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan kerja 

adalah kesempatan untuk maju, keamanan kerja, gaji, perusahaan dan 

manajemen, pengawasan, faktor intrinsik dari pekerjaan, kondisi kerja, aspek 

sosial dalam pekerjaan, komunikasi dan fasilitas.1 2 Sementara Luthans 

menyatakan bahwa individu akan merasa puas karena merasa diawasi atau 

diperhatikan setiap melakukan pekerjaan yang selanjutnya merasa dihargai.1 3 

                                                           
9 Edwin B. Flippo, Manajemen Personalia (Jakarta: Erlangga, 1997), 106. 
1 0 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2017), 118-120. 
1 1 Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan 

Syariah, 281. 
1 2 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, 77-78. 
1 3 Kaswan, Sikap Kerja Dari Teori dan Implementasi Sampai Bukti (Bandung: Alfabeta, 

2015), 96. 
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Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa jika karyawan 

memiliki motivasi yang tinggi maka kepuasan kerja karyawan juga tinggi, 

begitu juga dalam pengawasan kerja. Jika pengawasan kerja baik maka 

kepuasan kerja karyawan juga akan meningkat. Namun, berdasarkan 

pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa karyawan 

BPRS Al-Mabrur Ponorogo penulis menemukan beberapa ketidaksesuaian. 

Pertama, hasil wawancara dengan ibu Istiqomah teller BPRS Al-

Mabrur Ponorogo mengatakan bahwa motivasi-motivasi yang mendukung 

pekerjaannya sudah tinggi. 

Motivasi tersebut seperti sarana dan prasarana kerja yang ada berupa 

kantor yang bersih dan nyaman, alat bantu pekerjaan berupa komputer, print 

dan juga fotocopy sudah tersedia, pencahayaan kantor sudah mencukupi, dan 

sudah adanya jaminan pekerjaan dari kantor berupa adanya promosi jabatan 

jika kinerja baik, kejelasan status tanggung jawab sebagai teller yang dijalani, 

akan tetapi hal yang dirasakan bahwa kepuasan dalam bekerja masih rendah.1 4 

Wawancara kedua dilakukan dengan ibu Wiwin Safitri, Manager 

Operasional BPRS Al-Mabrur Ponorogo yang mengatakan bahwa pengawasan 

yang ada biasa-biasa saja dan cenderung lebih longgar. Selain itu pengawasan 

langsung dari atasan tidak dilakukan setiap harinya. Pengawasan yang 

dilakukan juga tidak terlalu ketat, akan tetapi dia sudah merasakan puas dengan 

pekerjaannya dengan pengawasan yang demikian.1 5 

                                                           
1 4 Istiqomah, Wawancara, 27 Juni 2019” 
1 5 Wiwin Safitri, Wawancara, 27 Juni 2019” 
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Selain itu, penelitian tentang pengawasan belum pernah dilakukan di 

BPRS Al-Mabrur Ponorogo.1 6 Motivasi dan pengawasan kerja pada penelitian 

ini juga perlu dilakukan karena pengawasan dari atasan mempengaruhi 

kepuasan karyawan, dan kepuasan tersebut juga akan mempengaruhi kinerja 

karyawan. Jika karyawan tidak mencapai kepuasan dalam bekerja maka kinerja 

karyawan akan menurun sehingga berpengaruh pada pelayanan kepada 

nasabah. Jika pelayanan pelayanan pada nasabah tidak baik juga akan 

mempengaruhi kepuasan nasabah yang akan menurun, dan hal tersebut akan 

berpengaruh pada turunnya minat nasabah untuk menggunakan jasa BPRS Al-

Mabrur Ponorogo. 

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merasa perlu melakukan 

penelitian untuk menjelaskan kesenjangan yang dirasakan karyawan dalam 

kerja dengan teori-teori yang ada karena melihat dalam organisasi karyawan 

merupakan bagian yang penting, maka karyawan memerlukan perhatian lebih 

serius terhadap tugas yang dikerjakan sehingga tujuan organisasi tercapai. 

Dengan adanya motivasi kerja yang tinggi dan pengawasan dari piminan yang 

sesuai dan maksimal, diharapkan akan membantu mendorong terciptanya sikap 

dan tindakan yang professional dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 

bidang dan tanggung jawab masing-masing, maka didalam menyelesaikan 

pekerjaannya karyawan akan bekerja lebih giat. Berdasarkan permasalahan 

yang telah di paparkan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

                                                           
1 6 Wiwin Safitri, Wawancara, 27 Juni 2019” 
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dengan judul “Pengaruh Motivasi Dan Pengawasan Kerja Terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan Pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo” 

 

B. Rumusan Masalah 

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan menghindari pembahasan 

yang menyimpang dari tujuan penulis, maka diperlukan adanya pembatasan 

pada masalah. Berdasar penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis 

merumuskan rumusan sebagai berikut: 

1. Apakah motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan 

pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo? 

2. Apakah pengawasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo? 

3. Apakah motivasi dan pengawasan kerja secara simultan berpengaruh 

signigfikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada BPRS Al-Mabrur 

Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan apakah motivasi berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskan apakah pengawasan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo. 
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3. Untuk menjelaskan apakah motivasi dan pengawasan kerja secara simultan 

berpengaruh signigfikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada BPRS Al-

Mabrur Ponorogo. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Penulis mengharapkan dengan adanya tulisan ini dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu perbankan syariah, khususnya mengenai motivasi, 

pengawasan kerja dan pengaruh keduanya terhadap kepuasan kerja 

karyawan serta penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan rujukan/referensi ataupun 

pertimbangan untuk penelitian yang lebih lanjut.  

2. Manfaat Terapan 

Bagi pihak bank BPRS Al-Mabrur Ponorogo diharapkan dapat 

dijadikan sebagai bahan evaluasi mengenai motivasi dan pengawasan kerja 

yang ada agar lebih diperhatikan guna meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan yang akan mendorong kinerja karyawan agar lebih baik sehingga 

dapat membantu dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kuantitatif ini nantinya 

akan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti dan 
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bagian akhir. Untuk memudahkan dalam penulisan maka pembahasan dalam 

laporan penelitian ini nantinya oleh peneliti akan dikelompokkan menjadi V 

bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan. 

Sistematika pembahasan ini adalah: 

BAB I Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum untuk 

memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan laporan penelitian yang meliputi 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir Dan Hipotesis. 

Bab ini menguraikan deskripsi teori dan atau telaah pustaka, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis penelitian. Bab ini 

dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam menjawab hipotesis. 

BAB III Metode Penelitian. Bab ini menguraikan rancangan penelitian, 

variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan dan analisis 

data. 

BAB IV Hasil Dan Pembahasan. Bab ini menguraikan tentang 

gambaran umum lokasi penelitian, hasil pengujian instrument (validitas dan 

reliabilitas), hasil pengujian deskripsi, hasil pengujian hipotesis dan 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh uraian bab 

terdahulu dan saran yang bisa menunjang peningkatan dari permasalahan yang 

dilakukan agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti hasil penelitian. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN 

HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Motivasi  

a. Pengertian Motivasi 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, motivasi terbentuk dari 

sikap (attitude) karyawan dalam menghadapi situasi kerja di perusahaan 

(situation). Motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan 

diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi 

perusahaan. Sikap mental karyawan yang pro dan positip terhadap situasi 

kerja itulah yang memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja 

maksimal.1 

Menurut Burhanuddin Yusuf, motivasi adalah proses 

memengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau 

kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah 

ditetapkan. Motivasi atau dorongan dimaksudkan sebagai desakan yang 

alami untuk memuaskan dan mempertahankan kehidupan.2 

Menurut Malayu Hasibuan, motivasi adalah pemberian daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka 

                                                           
1 Anwar Prabu Mangkunegara, Evaluasi Kinerja SDM (Bandung: Refika Aditama, 2017), 

61. 
2 Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan 

Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 264. 
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mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya 

upayanya untuk mencapai kepuasan.3 

Menurut Sedarmayanti, motivasi merupakan kesediaan 

mengeluarkan tingkat upaya tinggi ke arah tujuan organisasi yang 

dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi kebutuhan 

individual. Unsur upaya merupakan ukuran intensitas. Bila seseorang 

termotivasi, ia akan mencoba kuat. Tujuan organisasi adalah upaya yang 

seharusnya. Kebutuhan sesuatu keadaan internal yang menyebabkan hasil 

tertentu tampak menarik. Dari batasan yang telah diutarakan secara 

sederhana dapat dikatakan bahwa motivasi merupakan timbulnya 

perilaku yang mengarah pada tujuan tertentu dengan penuh komitmen 

sampai tercapainya tujuan dimaksud.4 

Menurut Wibowo, motivasi merupakan dorongan terhadap 

serangkaian proses perilaku manusia pada pencapaian tujuan. Sedangkan 

elemen yang terkandung dalam motivasi meliputi unsur membangkitkan, 

mengarahkan, menjaga, menunjukkan intensitas, bersifat terus-menerus 

dan adanya tujuan.5 

Sementara itu Burhanuddin Yusuf menyatakan bahwa pegawai 

yang motivasinya tinggi maka kepuasannya juga tinggi dan hal tersebut 

                                                           
3 Malayu Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2016), 219. 
4 Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan 

Manajemen Negeri Sipil (Bandung: Refika Aditama, 2014),233. 
5 Wibowo, Manajemen Kinerja (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 322. 



13 

 

 

merupakan keadaan ideal baik bagi majikan maupun bagi pegawai itu 

sendiri.6 

b. Faktor-faktor yang memengaruhi motivasi 

Motivasi sebagai proses psikologis dalam diri seseorang akan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan 

atas faktor intern dan ekstern yang berasal dari karyawan diantaranya: 

1) Faktor intern 

Faktor intern yang dapat memengaruhi pemberian motivasi 

pada seseorang antara lain: 

a) Keinginan untuk dapat hidup 

Keinginan untuk dapat hidup merupakan kebutuhan setiap 

manusia yang hidup di muka bumi ini. Untuk mempertahankan 

hidup ini orang mau mengerjakan apa saja, apakah pekerjaan itu 

baik atau jelek, apakah halal atau haram, dan sebagainya. 

Keinginan untuk dapat hidup meliputi kebutuhan untuk 

memperoleh kompensasi yang memadai, pekerjaan yang tetap 

walaupun penghasilan tidak begitu memadai, dan kondisi kerja 

yang aman dan nyaman.7 

b) Keinginan untuk dapat memiliki 

Keinginan untuk dapat memiliki benda dapat mendorong 

seseorang untuk mau melakukan pekerjaan. Hal ini banyak kita 

                                                           
6 Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah, 

281. 
7 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2017), 116-117. 
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alami dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa keinginan yang 

keras untuk dapat memiliki itu dapat mendorong orang untuk mau 

bekerja. 

c) Keinginan untuk memperoleh penghargaan 

Seseorang mau bekerja disebabkan adanya keinginan 

unntuk diakui, dihormati oleh orang lain. Untuk memeroleh status 

sosial yang lebih tinggi, orang mau mengeluarkan uangnya, untuk 

memperoleh uang itu pun ia harus bekerja keras. Jadi, harga diri, 

nama baik, kehormatan yang ingin dimiliki itu harus diperankan 

sendiri, mungkin dengan bekerja keras memperbaiki nasib, mencari 

rezeki, sebab status untuk diakui sebagai orang yang terhormat 

tidak mugkin diperoleh bila yang bersangkutan termasuk pemalas, 

tidak mau bekerja dan sebagainya. 

d) Keinginan untuk memperoleh pengakuan 

Bila kita perinci, maka keingninan untuk memperoleh 

pengakuan itu dapat meliputi hal-hal diantaranya adanya 

penghargaan terhadap prestasi, adanya hubungan kerja yang 

harmonis dan kompak, pimpinan yang adil dan bijaksana, 

perusahaan tempat bekerja dihargai oleh masyarakat.8 

e) Keinginan untuk berkuasa 

Keinginan untuk berkuasa akan mendorong seseorang untuk 

bekerja. Kadang-kadang keinginan untuk berkuasa ini dipenuhi 

                                                           
8 Ibid., 117-118. 
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dengan cara-cara tidak terpuji, namun cara-cara yang dilakukannya 

itu masih termasuk bekerja juga. Apalagi keinginan untuk berkuasa 

atau menjadi pimpinan itu dalam arti positif, yaitu ingin dipilih 

menjadi ketua atau kepala, tentu sebelumnya si pemilih telah 

melihat dan menyaksikan sendiri bahwa orang itu benar-benar mau 

bekerja, sehingga ia pantas untuk dijadikan penguasa dalam unti 

organisasi/kerja. 

2) Faktor ekstern 

a) Kondisi lingkungan kerja 

Ligkungan pekerjaan adalah keseluruhan sarana dan 

prasarana kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang 

melakukan pekerjaan yang dapat memengaruhi pelaksanaan 

pekerjaan. Lingkungan kerja ini meliputi tempat bekerja, fasilitas 

dan alat bantu pekerjaan, kebersihan, pencahayaan, ketenangan, 

termasuk juga hubungan kerja antara orang-orang yang ada di 

tempat tersebut.9 

b) Kompensasi yang memadai  

Kompensasi merupakan sumber penghasilan utama bagi para 

karyawan untuk menghidupi diri beserta keluarganya. Kompensasi 

yang memadai merupakan alat motivasi yang paling ampuh bagi 

perusahaan untuk mendorong para karyawan bekerja dengan baik. 

adapun kompensasi yang kurang memadai akan membuat mereka 

                                                           
9 Ibid., 118. 



16 

 

 

kurang tertarik untuk bekerja keras, dan memungkinkan mereka 

bekerja tidak tenang, dari sini jelaslah bahwa besar kecilnya 

kompensasi sangat memengaruhi motivasi kerja. 

c) Supervisi yang baik 

Fungsi supervisi dalam suatu pekerjaan adalah memberikan 

pengarahan, membimbing kerja para karyawan agar dapat 

melaksanakan kerja dengan baik tanpa membuat kesalahan. 

Dengan demikian, posisi supervisi sangat dekat dengan para 

karyawan, dan selalu menghadapi para karyawan dalam 

melaksanakan tugas sehari-hari. Bila supervisi yang dekat para 

karyawan ini menguasai lika-liku pekerjaan dan penuh dengan 

sifat-sifat kepemimpinan, maka suasana kerja akan bergairah dan 

bersemangat. Akan tetapi, mempunyai supervisor yang angkuh 

mau benar sendiri, tidak mau mendengarkan keluhan para 

karyawan, akan menciptakan situasi kerja yang tidak 

mengenakkan, dan dapat menurunkan semangat kerja. Dengan 

demikian, peranan supervisor yang melakukan pekerjaan supervisi 

amat memengaruhi motivasi kerja para karyawan. 1 0 

d) Adanya jaminan pekerjaan  

Setiap orang akan mau bekerja mati-matian mengorbankan 

apa yang ada pada dirinya untuk perusahaan, kalau yang 

bersangkutan merasa ada jaminan karier yang jelas dalam 

                                                           
1 0Ibid., 119. 
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melakukan pekerjaan. Mereka bekerja bukannya untuk hari ini saja, 

tetapi mereka berharap akan bekerja sampai tua cukup dalam satu 

erusahaan saja, tidak usah sering kali pindah. Hal ini akan dapat 

terwujud bila perusahaan dapat memberikan jaminan karier untuk 

masa depan, baik jaminan akan adanya promosi jabatan, pangkat, 

maupun jaminan pemberian kesempatan untuk mengembangkan 

potensi diri. Sebaliknya, orang-orang akan lari meninggalkan 

perusahaan bila jaminan karier ini kurang jelas dan kurang 

diinformasikan kepada mereka. 

e) Status dan tanggung jawab 

Status atau kedudukan dalam jabatan tertentu merupakan 

dambaan setiap karyawan dalam bekerja. Mereka bukan hanya 

mengharapkan kompensasi semata, tetapi pada satu masa mereka 

juga berharap akan dapat kesempatan menduduki jabatan dalam 

suatu perusahaan. Dengan menduduki jabatan, orang merasa 

dirinya akan dipercaya, diberi tanggung jawab, dan wewenang 

yang besar untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi status dan 

kedudukan merupakan dorongan untuk memenuhi kebutuhan sense 

of achievement dalam tigas sehari-hari. 1 1 

f) Peraturan yang fleksibel 

Bagi perusahaan besar, biasanya sudah ditetapkan sistem dan 

prosedur kerja yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan. Sistem 

                                                           
1 1 Ibid., 119-120. 
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dan prosedur kerja ini dapat kita sebut dengan peraturan yang 

berlaku dan bersifat mengatur dan melindungi para karyawan. 

Semua ini merupakan aturan main yang mengatur hubungan kerja 

antara karyawan dengan perusahaan, termasuk hak dan kewajiban 

para karyawan, pemberian kompensasi, promosi, mutase, dan 

sebagainya. Oleh karena itu, biasanya peraturan bersifat 

melindungi dan dapat memberikan motivasi  para karyawan untuk 

bekerja lebih baik.1 2 

c. Tujuan Pemberian Motivasi 

Tujuan pemberian motivasi diantaranya sebagai berikut:1 3 

1) Mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. 

2) Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

3) Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

4) Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. 

5) Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi 

karyawan. 

6) Mengefektifkan pengadaan karyawan. 

7) Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 

8) Meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. 

9) Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. 

                                                           
1 2 Ibid., 120. 
1 3 Malayu Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah, 221. 
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10) Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-

tugasnya. 

11) Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. 

d. Jenis-jenis Motivasi 

Jenis-jenis motivasi diantaranya: 

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

dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. 

Dengan motivasi positif ini semangat kerja bawahan akan meningkat, 

karena manusia pada umumnya senang menerima yang baik-baik saja. 

2) Motivasi negatif (insentif negatif), manajer memotivasi bawahannya 

dengan memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjaannya 

kurang baik (prestasinya rendah). Dengan motivasi negative ini 

semangat kerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat, 

karena mereka takut dihukum, tetapi untuk jangka waktu panjang 

dapat berakibat kurang baik. 1 4 

e. Metode-metode Motivasi 

1) Metode langsung (direct motivation), adalah motivasi (material dan 

nonmaterial) yang diberikan secara langsung kepada setiap individu 

karyawan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Jadi sifatnya 

khusus seperti memberikan pujian, penghargaan, bonus, piagam, dan 

lain sebagainya. 

                                                           
1 4 Ibid., 222. 
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2) Motivasi tidak langsung (indirect motivation), adalah motivasi yang 

diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta 

menunjang gairah kerja/kelancaran tugas, sehingga para karyawan 

betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. Misalnya kursi yang 

empuk, mesin-mesin yang baik, ruangan kerja terang dan nyaman, 

suasana dan lingkungan pekerjaan yang baik, penempatan karyawan 

yang tepat dan lain-lainnya. Motivasi tidak langsung ini besar 

pengaruhnya untuk merangsang semangat bekerja karyawan, sehingga 

produktivitas kerja meningkat.1 5 

2. Pengawasan Kerja 

a. Pengertian Pengawasan 

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, 

sebaik apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan 

tidak dapat dikatakan berhasil. Pengawasan yang berhubungan dengan 

tindakan atau usaha penyelamatan jalannya perusahaan kearah tujuan 

yang diinginkan yakni tujuan yang telah direncanakan. Seorang manajer 

yang melakukan tugas pengawasan haruslah sungguh-sungguh mengerti 

arti dan tujuan daripada pelaksanaan tugas pengawasan.1 6 

Menurut Usman Effendi, pengawasan dapat didefinisikan sebagai 

proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen 

tercapai. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat 

                                                           
1 5 Ibid., 222. 
1 6 Usman Effendi, Asas Manajemen (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 205. 
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antara perencanaan dan pengawasan, karena dapat dikatakan rencana 

itulah sebagai standar atau alat pengawasan bagi pekerjaan yang sedang 

berjalan. Pengawasan berarti bahwa manajer berusaha untuk menjamin 

bahwa organisasi bergerak kearah tujuannya. Apabila ada bagian tertentu 

dari organisasi itu berada pada jalan yang salah atau terjadi 

penyimpangan, maka manajer berusaha menemukan penyebabnya 

kemudian memperbaiki atau meluruskan kejalan yang benar.1 7 

Menurut George R. Terry controlling atau pengawasan dapat 

dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi 

penyimpanhgan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari 

aktivitas-aktivitas yag direncanakan.1 8 

Menurut Manullang, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu 

proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, 

menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.1 9 

Sementara Luthans menyatakan bahwa individu akan merasa puas 

karena merasa diawasi atau diperhatikan setiap melakukan pekerjaan 

yang selanjutnya merasa dihargai.2 0 

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan 

adalah suatu proses menjamin bahwa suatu pekerjaan telah diterapkan 

                                                           
1 7 Ibid., 205. 
1 8 George R. Terry alih Bahasa Winardi, Asas-Asas Manajemen (Bandung: ALUMNI, 

2012), 395. 
1 9 Manullang, Dasar-Dasar Manajemen (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 173.  
2 0 Kaswan, Sikap Kerja Dari Teori dan Implementasi Sampai Bukti (Bandung: Alfabeta, 

2015), 96. 
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dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada sehingga tujuan-tujuan 

organisasi dapat tercapai. 

b. Teknik pengawasan 

1) Pengawasan langsung 

Dalam pengawasan langsung dapat dilakukan dengan 

peninjauan pribadi yaitu inspeksi dengan jalan meninjau secara 

pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. Cara ini 

mengandung kelemahan, menimbulkan kesan kepada bawahan bahwa 

mereka diamati secara keras dan kuat sekali. Namun, ada yang 

berpendapat bahwa cara inilah yang terbaik, karena melakukan kontak 

langsung antara ataasan dan bawahan dapat dipererat serta kesukaran 

dalam praktik dapat dilihat langsung dan tidak dapat dikacaukan oleh 

pendapat bawahan sebagaimana mungkin terselip dengan cara 

menerima laporan tertulis. 

Akan tetapi, karena banyak dan kompleksnya tugas-tugas 

seorang pimpinan terutama dalam organisasi besar seorang pemimpin 

tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. 

Karena itu sering pula harus melakukan pengawasan yang bersifat 

tidak langsung.2 1 

2) Pengawasan tidak langsung 

Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung ialah 

pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan 

                                                           
2 1 Usman Effendi, Asas Manajemen, 207-208. 
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yang disampaikan oleh para bawahan. Bentuk pengawasn ini dapat 

berupa: 

a) Laporan secara lisan, yaitu pengawasan dilakukan dengan 

mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan 

para bawahan. Dengan cara ini kedua pihak harus aktif, bawahan 

memberikan laporan lisan tentang hasil pekerjaanya dan atasan 

dapat bertanya lebih lanjut untuk memperoleh fakta-fakta yang 

diperlukannya. Pengawasan seperti ini dapat mempererat hubungan 

antar anggota organisasi, karena adanya kontak langsung melalui 

wawancara antara mereka. 

b) Laporan tertulis, merupakan suatu pertanggungjawaban bawahan 

kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, 

sesuai dengan intruksi dan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. 

Dengan laporan tertulis sulit pimpinan menentukan mana yang 

berupa kenyataan dan apa saja yang berupa pendapat. 

Keuntungannya untuk pemimpin dapat digunakan sebagai 

pengawasan dan bagi pihak lain dapat digunakan untuk menyusun 

rencana berikutnya.2 2 

c) Laporan khusus, yaitu laporan selain laporan lisan dan tertulis. 

Yaitu pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat 

khusus. Pengawasan yang berdasarkan pengecualian (control by 

exception) adalah suatu sistem pengawasan dimana pengawas itu 

                                                           
2 2 Ibid., 208. 
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ditunjukkan pada masalah pengecualian. Jadi pengawasan hanya 

dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya 

peristiwa-peristiwa yang istimewa.  

Kesimpulannya ialah bahwa pengawasan tidak akan dapat 

berjalan dengan baik apabila hanya bergantung kepada laporan saja. 

Adalah bijaksana apabila pemimpin organisasi menggabungkan teknik 

pengawasan langsung dan tidak langsung dalam melakukan fungsi 

pengawasan itu. 

Dengan teknik-teknik yang telah dijelaskan diatas diharapkan 

pelaksanaan pengawasan dapa berjalan dengan efektif dan efisien, 

sehingga dalam melakukan pengawasan juga lebih mudah. Dan hasil 

dari pengawasan dapat dijadikan evaluasi atau acuan untuk 

pengambilan kebijakan berikutnya.2 3 

c. Jenis-jenis Pengawasan 

Berbagai macam pendapat tentang jenis-jenis pengawasan. 

Terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat tersebut, terutama karena 

perbedaan sudut pandang atau dasar perbedaan jenis-jenis pengawasan 

itu. Ada empat macam dasar penggolongan jenis pengawasan yakni: 

1) Waktu pengawasan 

Berdasarkan bila pengawasan dilakukan, maka macam-macam 

pengawasan itu dibedakan atas pengawasan preventif dan pengawasan 

                                                           
2 3 Ibid., 209. 
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repressif. Dengan pengawasan preventif dimaksudkan pengawasan 

yang diakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan atau 

deviation. Jadi diadakan tindakan pencegahan agar jangan terjadi 

kesalahan di kemudian hari. Dengan pengawasan repressif 

dimaksudkan pengawasan setelah rencana sudah dijalankan, dengan 

kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar 

yang telah ditentukan.  

2) Obyek pengawasan 

Berdasarkan obyek pengawasan, pengawasan dapat dibedakan atas 

pengawasan di bidang-bidang produksi, keuangan, waktu dan manusia 

dengan kegiatan-kegiatannya. 

3) Subyek pengawasan 

Bilamana pengawasan itu dibedakan atas dasar penggolongan siapa 

yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan itu dapat dibedakan 

atas pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern 

dimaksud pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas 

bersangkutan. Sedangkan pengawasan ekstern yaitu bilamana orang-

orang yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang diluar 

organisasi bersangkutan.2 4 

4) Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan 

                                                           
2 4 Manullang, Dasar-Dasar Manajemen (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

2012), 176-178. 
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Berdasarkan cara bagaimana mengnumpulkan fakta-fakta guna 

pengawasan, maka pengawasan itu dapat digolongkan atas personal 

observation (personal inspection), oral report (laporan lisan), written 

report (laporan tertulis), dan control by exception. 

d. Proses pengawasan 

Dalam melaksanakan suatu tugas tertentu, selalu terdapat urutan-

urutan pelaksanaan tugas tersebut walaupun tugas itu sederhana. Untuk 

merealisasi tujuan perusahaan misalnya, pemimin perusahaan melalui 

fase-fase pelaksanaan atau proses pelaksanaan yaitu merencanakan, 

mengorganisasi, menyusun, mengarahkan, dan mengawasi. Demikian 

juga dalam membuat suatu rencana, harus dilalui beberapa urutan 

pelaksanaan, yaitu menentukan tugas dan tujuan perusahaan, 

mengobservasi dan menganalisis, membuat kemungkinan-kemungkinan, 

membuat sintesis barulah menyusun rencana. 

Demikian juga halnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan, 

untuk mempermudah pelaksanaan dalam merealisasi tujuan harus pula 

dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan. Proses pengawasan 

dimanapun juga atau pengawasan yang berobjekkan apapun terdiri dari 

fase sebagai berikut: 2 5 

1) Menetapkan alat pengukur (standar) 

2) Mengadakan penilaian (evaluate) 

3) Mengadakan tindakan perbaikan (corrective action) 

                                                           
2 5 Ibid., 184. 
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Pada fase pertama, pemimpin haruslah menentukan atau 

menetapkan standar atau alat-alat pengukur. Berdasar standar tersebutlah 

kemudian diadakan penilaian. Sedangkan pada fase kedua, yakni 

evaluasi, yakni membandingkan pekerjaan yang telah dikerjakan (actual 

result) dengan standar tadi. Bila terdapat ketidaksamaan, artinya actual 

result tidak sama dengan standar, maka mulailah fase ketiga, yaitu 

corrective action, yakni mengadakan tindakan perbaikan dengan maksud 

agar tujuan pengawasan dapat direalisasi. 

 Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa 

yang direncanakan menjadi kenyataan. Demikian juga tujuan fase ketiga 

dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan 

menjadi kenyataan.2 6 

1) Menetapkan alat pengukur (standar) 

Bila kita bermaksud mengukur atau menilai sesuatu, maka tugas 

itu baru dapat dilaksanakan bilamana kita mempunyai alat pengukur 

sesuatu itu. Demikian juga halnya bila kita mau mengukur atau 

menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan bawahan, kita harus 

mempunyai alat penilai, alat pengukur atau standar. Alat penilai atau 

alat pengukur nilai (kuantitas/kualitas). Alat penilai itu harus 

ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan 

pekerjaannya (tugas-tugasnya) dan bawahan harus mengetahui benar 

                                                           
2 6 Ibid., 184. 
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alat penilai (standar) yang dipergunakan atasannya untuk menilai 

pekerjaannya. 

Alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada 

umumnya terdapat baik ada rencana keseluruhan maupun pada 

rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada 

umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan. Agar alat 

enilai itu diketahui benar oleh bawahan, maka alat penilai itu harus 

dikemukakan, dijelaskan kepadanya. Ini memang perlu, agar dengan 

demikian bawahan mengetahui apa yang harus dicaainya dengan 

menyelesaikan tugas-tugasnya itu. Bila ini tidak diketahuinya, maka ia 

akan meraba-raba ke mana kegiatannya itu harus diarahkan. Untuk 

mencapai maksud yang sama, yakni bawahan memahami standar yang 

digunakan atasannya, mka standar tersebut data dikembangkan atas 

suatu dasar bersama. Dengan kata lain, atasan dan bawahan bekerja 

dalam menetapkan apa yang menjadi standar hasil pekerjaan bawahan 

tersebut. 2 7 

Kedua hal diatas, pertama yakni alat penilai (standar) ditetapkan 

terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan tugas-tugasnya dan 

kedua bawahan mengetahui benar alat penilai (standar) yang 

dipergunakan atasannya untuk menilai hasil pekerjaannya, merupakan 

dua dari tiga syarat yang harus dienuhi dengan proses pengawasan. 

                                                           
2 7 Ibid., 185-186. 



29 

 

 

Syarat lainnya ialah bahwa bawahan mengerti benar apa yang menjadi 

tanggung jawabnya (principles of job definition). 

Dalam garis besarnya, jenis-jenis standar itu dapat kita 

golongkan kedalam tiga golongan besar, yaitu sebgai berikut: 

a) Standar dalam bentuk fisik 

Standar dalam bentuk fisik (physical standard) adalah 

semua standar yang dipergunakan untuk menilai atau mengukur 

hasil pekerjaan bawahan dan bersifat nyata tidak dalam bentuk 

uang. Jenis yang pertama bersifat kuantitatif, jenis kedua bersifat 

kualitatif, dan jenis yang ketiga dalam bentuk waktu. 2 8 

b) Standar dalam bentuk uang 

Standar dalam bentuk uang adalah semua standar yang 

dipergunakan untuk menilai atau mengukur hasil pekerjaan 

bawahan dalam bentuk jumlah uang. Jenis pertama yang termasuk 

golongan ini adalah standar biaya, yakni ditentukan besarnya biaya 

yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan atau mengerjakan 

suatu pekerjaan tertentu. Jenis kedua adalah standar penghasilan. 

Dengan standar ini maka ditentukan berapa penghasilan yang harus 

diterima dari suatu penjualan tertentu, agen penjualan tertentu, dan 

sebagainya. Jenis terakhir dalam golongan ini adalah standar 

investasi artinya ditentukan keefektifan tertentu dalam penggunaan 

modal. 

                                                           
2 8 Ibid., 186-187. 
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c) Standar intangible  

Standar golongan terakhir adalah standar yang biasa digunakan 

untuk mengukur atau menilai kegiatan bawahan yang diukur baik 

dengan bentuk fisik maupun dalam bentuk uang. Misalnya, untuk 

mengukur kegiatan bagian atau kepala bagian hubungan 

kemasyarakatan atau mengukur sikap pegawai terhadap erusahaan. 

Untuk menilai sikap pegawai terhadap perusahaan kita 

menggunakan intangible standar, seperti banyaknya keluhan-

keluhan pegawai yang disampaikan, banyaknya saran-saran 

pegawai kepada pemimpin, banyaknya pegawai yang mangkir, 

banyaknya pegawai yang meminta berhenti untuk pindah bekerja 

pada perusahaan dan lain sebagainya. 

Demikian berbagai jenis standar yang dipergunakan oleh 

atasan untuk menilai efektif tidaknya kegiatan-kegiatan 

bawahannya. Jenis standar mana yang akan dipilih itu tergantung 

pada jenis kegiatan bawahan yang akan dinilai. Tetapi pada fase 

pertama, dalam proses pengawasan setiap mereka yang mengawasi 

terlebih dahulu menetapkan standar pengawasan.2 9 

2) Menilai (evaluasi) 

Fase kedua dalam proses pengawasan adalah menilai atau 

evaluasi. Dengan menilai, dimaksudkan membandingkan hasil 

                                                           
2 9 Ibid., 187-188. 
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pekerjaan bawahan (actual result) dengan alat pengukur (standar) yang 

sudah ditentukan. Dengan demikian, jelas untuk dapat melaksanakan 

tugas ini dua hal harus tersedia, yaitu standar atau alat pengukur dan 

actual result atau hasil pekerjaan bawahan. 

Standar apa yang dipergunakan sebagai alat pengukur? Itu 

sudah ditentukan atau sudah ditetapkan pada fase pertama. Yang 

menjadi masalah ialah memperoleh hasil pekerjaan bawahan (actual 

result). Darimana pekerjaan bawahan itu dapat diketahui. Pekerjaan 

bawahan dapat diketahui melalui berbagai cara yakni dari laporan 

tertulis yang disusun bawahan baik laporan rutin maupun laporan 

istimewa dan langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan 

hasil pekerjaannya, atau bawahan dipanggil untuk memberi laporan 

lisan.3 0 

Memperoleh hasil pekerjaan bawahan melalui cara pertama, 

mengandung suatu segi kelemahan. Dengan laporan tertulis dari 

bawahan, pimpinan sulit menentukan apa yang berupa kenyataan dana 

pa yang berupa pendapat dalam laporan itu. Dengan kata lain, laporan 

tertulis dapat disusun bawahan sedemikian rupa sehingga bersifat 

berlebih-lebihan, artinya hasil yang dicapai bawahan dilaorkan 

melebihi dari hasil yang sesungguhnya. Melalui cara kedua pun 

terdapat suatu segi kelemahan. Tidak selalu pimpinan mempunyai 

cukup waktu untuk mengunjungi bawahan atau berwawancara dengan 

                                                           
3 0 Ibid., 188. 
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bawahan, mengingat aktivitas-aktivitasnyta yang lain, mengingat jarak 

dan sebagainya. 

Kelemahan cara pertama dapat diatasi dengan memberikan 

bimbingan atau pedoman-pedoman dalam penyusunan laporan. 

kelemahan pada cara kedua dapat diatasi dengan mengangkat 

pembantu pimpinan yang melakukan kegiatan itu. Jadi, dibentuk suatu 

badan kontrol (pengawasan) yang bertugas mendapatkan laporan hasil 

pekerjaan bawahan dengan jalan mendatangi bawahan atau meminta 

bawahan memberikan laporan lisan. Pembentukan badan kontrol 

seperti tersebut diatas adalah suatu cara untuk mengefektifkan 

pimpinan dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini. Bila kedua hal 

tersebut diatas sudah tersedia, jadi baik standar maupun actual result 

sudah ada, pimpinan dapat mengadakan penilaian. Jadi, piminan 

membandingkan hasil pekerjaan bawahan yang senyatanya dengan 

standar sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan terjadi 

tidaknya penyimpangan. Jadi, standar menilai kenyataan.3 1 

3) Mengadakan tindakan perbaikan (corrective action) 

Fase terakhir ini hanya dilaksanakan bila pada fase 

sebelumnya dipastikan telah terjadi penyimpangan. Dengan tindakan 

perbaikan diartikan, tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil 

pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau 

rencana yang telah ditentukan sebelumnya.  

                                                           
3 1 Ibid., 188-189. 
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Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka pertama-

tama haruslah dianalisis apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan 

itu. Harus diketahui lebih dahulu yang menyebabkan terjadinya 

perbedaan. Bila pimpinan sudah dapat menetapkan dengan pasti 

sebab-sebab terjadinya penyimpangan barulah diambil tindakan 

perbaikan. 

Jelas kiranya dari uraian diatas bahwa tindakan perbaikan itu 

tidak serta-merta dapat menyesuaikan hasil pekerjaan yang senyatanya 

dengan rencana atau standar. Oleh karena itulah, perlu sekali adanya 

laporan-laporan berkala sehingga segera sebelum terlambat dapat 

diketahui terjadinya penyimpangan-penyimpangan, serta dengan 

tindakan perbaikan yang akan diambil, pelaksanaan pekerjaan 

seluruhnya dapat diselamatkan sesuai dengan rencana. Bila hal ini 

memang tidak mungkin, maka adanya laporan penyimpangan itu 

menjadi bahan dalam penyusunan rencana berikutnya.3 2 

3. Kepuasan Kerja 

a. Pengertian Kepuasan Kerja 

Terdapat bermacam-macam pengertian atau batasan tentang 

kepuasan kerja. Pertama, pengertian yang memandang kepuasan kerja 

sebagai suatu reaksi emosional yang kompleks. Reaksi emosional ini 

merupakan akibat dari dorongan, keinginan, tuntutan dan harapan-

harapan karyawan terhadap pekerjaan yang dihubungkan dengan  

                                                           
3 2 Ibid., 189-191. 
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realitas-realitas yang dirasakan karyawan, sehingga menimbulkan suatu 

bentuk reaksi emosional yang berwujud perasaan senang, perasaan puas, 

ataupun perasaan tidak puas.  

Kedua, pengertian yang menyatakan bahwa kepuasan kerja 

adalah suatu sikap karyawan terhadap pekerjaan yang berhubungan 

dengan situasi kerja, kerja sama antar karyawan, imbalan yang diterima 

dalam kerja, dan hal-hal yang menyangkut faktor fisik dan psikologis. 

Sikap terhadap pekerjaan ini merupakan hasil dari sejumlah sikap khusus 

individu terhadap faktor-faktor dalam pekerjaan, penyesuaian diri 

individu, dan hubungan sosial individu di luar pekerjaan sehingga 

menimbulkan sikap individu terhadap pekerjaan yang dihadapinya.  

Handoko mengemukakan kepuasan kerja adalah keadaan 

emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi para 

karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan 

perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ini tampak dalam sikap 

positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di 

lingkungan kerjanya.3 3 

Menurut Burhanuddin Yusuf, kepuasan kerja adalah keadaan 

emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan di mana para 

karyawan memandang pekerjaannya. Kepuasan kerja mencerminkan 

perasaam seseorang terhadap pekerjaannya. Hal ini tampak pada sikap 

                                                           
3 3 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, 74-75. 



35 

 

 

positif  karyawan  terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi 

di lingkungan kerjanya.3 4 

Menurut Robbins, kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap 

pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah 

penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini 

seharusnya mereka terima.3 5 

Istilah kepuasan merujuk pada sikap umum seorang individu 

terhadap pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja tinggi 

menunjukkan sikap yang positif terhadap kerja. Kepuasan kerja menjadi 

masalah yang cukup menarik dan penting, karena sangat besar 

manfaatnya baik untuk kepentingan individu, industri, dan masyarakat. 

Herzberg menyatakan bahwa kepuasan akan dipengaruhi oleh dua 

kelompok faktor. Rangkaian pertama yaitu faktor higienis yang meliputi 

upah, hubungan antar pribadi, kepenyeliaan (supervisi), kebijakan serta 

administrasi perusahaan, kondisi kerja, status dan keamanan. Faktor 

kedua yang disebut sebagai faktor motivator yang meliputi pekerjaan itu 

sendiri, penghargaan, prestasi, kemungkinan untuk tumbuh dan 

promosi.3 6 

Karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja tidak akan 

pernah mencapai kepuasan psikologis dan akhirnya akan timbul sikap 

atau tingkah laku negatif dan pada gilirannya akan dapat menimbulkan 

                                                           
3 4 Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan 

Syariah, 279. 
3 5 Wibowo, Manajemen Kinerja, 415. 
3 6 Edwin B. Flippo, Manajemen Personalia (Jakarta: Erlangga, 1997), 106. 
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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. Pada hakikatnya, 

kepuasan kerja merupakan perasaan senang atau senang pekerja dalam 

memandang dan menjalankan pekerjaannya. Apabila seseorang senang 

terhadap pekerjaannya, maka orang tersebut puas terhadap pekerjaannya. 

Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat 

individu. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda 

sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku pada dirinya. Ini 

disebabkan karena adanya perbedaan pada masing-masing individu. 

Semakin banyak aspek-aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan 

keinginan individu tersebut, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang 

dirasakannya, sebaliknya semakin sedikit aspek-aspek dalam pekerjaan 

yang sesuai dengan keinginan individu, maka semakin rendah tingkat 

kepuasan yang dirasakannya.  

b. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepuasan Kerja 

Banyak faktor yang memengaruhi kepuasan kerja karyawan. 

Faktor-faktor itu sendiri dalam peranannya memberikan kepuasan kepada 

karyawan bergantung pada pribadi masing-masing karyawan. Menurut 

Gilmer, faktor yang memengaruhi kepuasan kerja adalah: 

1) Kesempatan untuk maju 

Dalam hal ini ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh 

pengalaman dan peningkatan kemampuan selama kerja. 
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2) Keamanan kerja 

Faktor ini disebut sebagai penunjang kepuasan kerja, baik bagi 

karyawan. Keadaan yang aman sangat memengaruhi perasaan 

karyawan selama kerja.3 7 

3) Gaji 

Gaji lebih banyak menyebabkan ketidakpuasan, dan jarang 

orang mengekspresikan kepuasan kerjanya dengan sejumlah uang 

yang diperolehnya. 

4) Perusahaan dan manajemen 

Perusahaan dan manajemen yang baik adalah yang mampu 

memberikan situasi dan kondisi kerja yang stabil. Faktor ini yang 

menentukan kepuasan kerja karyawan. 

5) Pengawasan 

Supervisi yang buruk dapat berakibat absensi dan turn over. 

6) Faktor intrinsik dari pekerjaan 

Atribut yang ada dalam pekerjaan mensyaratkan keterampilan 

tertentu. Sukar dan mudahnya serta kebanggaan akan tugas dapat 

meningkatkan atau mengurangi kepuasan.  

7) Kondisi kerja 

Termasuk di sini kondisi tempat, ventilasi, penyiaran, kantin, 

dan tempat parkir.  

8) Aspek sosial dalam pekerjaan 

                                                           
3 7 Edy sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, 75-78. 
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Merupakan salah satu sikap yang sulit digambarkan tetapi 

dipandang sebagai faktor yang menunjang puas atau tidak puas dalam 

kerja.3 8 

9) Komunikasi 

Komunikasi yang lancar antarkaryawan dengan pihak 

manajemen banyak dipakai alasan untuk menyukai jabatannya. Dalam 

hal ini adanya kesediaan pihak atasan untuk mau mendengar, 

memahami, dan mengakui pendapat ataupun prestasi karyawannya 

sangat berperan dalam menimbulkan rasa puas terhadap kerja. 

10) Fasilitas 

Fasilitas rumah sakit, cuti, dana pensiun, atau perumahan 

merupakan standar suatu jabatan dan apabila dapat dipenuhi akan 

menimbulkan rasa puas. 

Berdasarkan pada pandangan ini, seorang karyawan akan merasa 

puas dalam kerja apabila tidak terdapat perbedaan atau selisih antara apa 

yang dikehendaki karyawan, dengan kenyataannya yang mereka rasakan. 

Andai kata yang dirasakan dan diperoleh lebih besar dari apa 

yang menurut mereka harus ada, maka terjadi tingkat kepuasan yang 

makin tinggi. Sebaliknya, apabila kenyataan yang dirasakan lebih rendah 

dari apa yang menurut mereka harus ada, maka terjadi ketidakpuasan 

                                                           
3 8 Ibid., 78. 
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karyawan terhadap kerja. Makin besar perbedaannya ini akan makin 

besar pula ketidakpuasan karyawan.3 9 

c. Teori Kepuasan Kerja 

Ada banyak teori atau model kepuasan kerja. Masing-masing 

teori tersebut mempertimbangkan satu atau lebih penentu utama 

kepuasan kerja (kepribadian, nilai, pekerjaan, situasi pekerjaan, dan 

pengaruh sosial) dan merinci secara rinci, secara pasti apa yang 

menyebabkan pegawai puas dengan pekerjaan dan yang lainnya tidak 

puas.4 0 Teori tersebut diantaranya:  

1) Teori Keseimbangan (Equity Theory) 

Teori ini dikembangkan oleh Adam. Adapun komponen dari 

teori ini adalah input, outcome, comparsion person, dan equity-in-

equity. Wexley dan Yukl mengemukakan bahwa input adalah semua 

nilai yang diterima pegawai yang dapat menunjang pelaksanaan kerja. 

Misalnya pendidikan, pengalaman, skill, usaha, peralatan pribadi, 

jumlah jam kerja. Outcome adalah semua nilai yang diperoleh dan 

dirasakan pegawai misalnya upah, keuntungan tambahan, status 

simbol, pengenalan kembali, kesempatan untuk berprestasi atau 

mengekspresikan diri. 

Sedangkan comparsion person adalah seorang pegawai dalam 

organisasi yang sama, seseorang pegawai dalam organisasi yang 

                                                           
3 9 Ibid., 78-80. 
4 0 Kaswan, Sikap Kerja: Dari Teori dan Implementasi Sampai Bukti (Bandung: Alfabeta, 

2015), 99. 
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berbeda atau dirinya sendiri dalam pekerjaan sebelumnya. Menurut 

teori ini, puas atau tidak puasnya pegawai merupakan hasil dari 

membandingkan antara input-outcome dirinya dengan perbandingan 

input-outcome pegawai lain (comparsion person). Jadi, jika 

perbandingan tersebut dirasakan seimbang (equity) maka pegawai 

tersebut akan merasa puas. Tetapi, apabila terjadi tidak seimbang 

(inequity) dapat menyebabkan dua kemungkinan yaitu over 

compensation inequity (ketidakseimbangan yang menguntungkan 

dirinya) dan sebaliknya, under compensation inequity 

(ketidakseimbangan yang menguntungkan pegawai lain yang menjadi 

pembanding atau comparsion person.4 1 

2) Teori Perbedaan atau Discrepancy Theory 

Teori ini pertama kali dipelopori oleh Proter. Ia berpendapat 

bahwa mengukur kepuasan dapat dilakukan dengan cara menghitung 

selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan 

pegawai. Locke mengemukakan bahwa kepuasan kerja pegawai 

bergantung pada perbedaan antara apa yang didapat dan apa yang 

diharapkan oleh pegawai. Apabila yang didapat pegawai ternyata 

lebih besar daripada apa yang diharapkan maka pegawai tersebut 

menjadi puas. Sebaliknya, apabila yang didapat pegawai lebih rendah 

daripada yang diharapkan, akan menyebabkan pegawai tidak puas. 

                                                           
4 1 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 120-121. 
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3) Teori Dua Faktor Dari Herzberg 

Teori dua faktor dikembangkan oleh Frederick Herzberg. Ia 

menggunakan teori Abraham Maslow sebagai titik acuannya. Dua 

faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya rasa puas atau tidak puas 

menurut Herzberg, yaitu faktor pemeliharaan (maintenance factors) 

dan faktor permotivasian (motivational factors). Faktor pemeliharaan 

disebut pula dissatisfiers, hygiene factors, job context, extrinsic 

factors yang meliputi administrasi dan kebijakan perusahaan, kualitas 

pengawasan, hubungan dengan pengawas, hubungan dengan 

subordinate, upah, keamanan kerja, kondisi kerja, dan status. 

Sedangkan faktor permotivasian disebut pula satisfier, motivators, job 

content, intrinsic factors yang meliputi dorongan berprestasi, 

pengenalan, kemajuan (advancement), work it self, kesempatan 

berkembang, dan tanggung jawab.4 2 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti, Judul 

dan Tahun 

Penelitian 

Hasil Penelitian Persamaan dan 

perbedaan 

1. Andhika Irawan, 

Pengaruh 

Motivasi 

Terhadap 

Kepuasan Kerja 

Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa 

terdapat hubungan 

yang positif antara 

motivasi dengan 

Persamaan pada 

penelitian ini yaitu 

keduanya sama-sama 

membahas pengaruh 

motivasi terhadap 

                                                           
4 2Ibid., 121-122. 
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Karyawan Pada 

Departemen 4W 

Klaim PT 

Asuransi Astra 

Buana Tahun 

2012 

kepuasan kerja 

karyawan dan dapat 

dikategorikan 

memiliki tingkat 

kekuatan hubungan 

yang kuat. Hasil 

analisis juga 

membuktikan bahwa 

motivasi 

mempengaruhi 

kepuasan kerja 

karyawan. 

kepuasan kerja 

karyawan. Perbedaannya 

terletak pada obyek 

penelitian dan lokasi, 

selain itu metode analisis 

yang digunakan pada 

skripsi tersebut adalah 

analisis regresi linier 

sederhana, sedangkan 

pada penelitian ini 

menggunakan analisis 

regresi berganda. 

Perbedaanlainyaitu 

adanya tambahan 

variabel pengawasan 

sebagai variabel 

independen pada 

penelitian ini. 

2. Nurul Afifah, 

Pengaruh 

Pengawasan Dan 

Motivasi Kerja 

Terhadap 

Kepuasan Kerja 

Pegawai Dinas 

Pendidikan 

Pemuda Dan 

Olahraga Kota 

Surakarta Tahun 

2013 

Berdasarkan hasil 

perhitungan, terdapat 

pengnaruh yang 

signifikan pengawasan 

dan motivasi kerja 

secara parsial terhadap 

kepuasan kerja 

pegawai dinas 

pendidikan pemuda 

dan olahraga kota 

Surakarta. 

Berdasarkan hasil 

perhitungan terdapat 

pengaruh yang 

signifikan pengawasan 

dan motivasi kerja 

secara simultan 

terhadap kepuasan 

kerja pegawai dinas 

pendidikan pemuda 

dan olahraga kota 

Persamaan pada 

penelitian ini yaitu pada 

variabel independen 

x1dan x2 sama 

membahas pengaruh 

pengawasan dan motivasi 

dan pada variabel 

dependen (y) sama 

membahas kepuasan 

kerja. 

Persamaan lain terletak 

pada metode analisis 

yang digunakan yaitu 

sama-sama menggunakan 

analisis regresi berganda. 
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Surakarta. 

3. Aan Purnomo, 

Pengaruh 

Motivasi Kerja 

Dan Lingkungan 

Kerja Terhadap 

Kepuasan Kerja 

Karyawan PT. 

HYUP SUNG 

INDONESIA 

PURBALINGGA 

Tahun 2014 

Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh 

yang positif dan 

signifikan motivasi 

kerja terhadap 

kepuasan kerja, 

terdapat pengaruh 

yang positif dan 

signifikan antara 

lingkungan kerja 

terhadap kepuasan 

kerja dan terdapat 

pengaruh yang 

signifikan antara 

motivasi kerja dan 

lingkungan kerja 

terhadap kepuasan 

kerja karyawan. 

Berdasarkan 

penelitian ini motivasi 

kerja dan lingkungan 

kerja dapat 

menjelaskan faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

keuasan kerja 

karyawan sebesar 

46,8% sisanya 53,2 % 

dipengaruhi oleh 

variabel diluar 

penelitian. 

Persamaan pada 

penelitian ini yaitu pada 

variabel independen x1 

sama membahas 

pengaruh motivasi dan 

pada variabel dependen 

(y) sama membahas 

kepuasan kerja. 

Persamaan lain terletak 

pada metode analisis 

yang digunakan yaitu 

sama-sama menggunakan 

analisis regresi berganda. 

Sedangkan perbedaannya 

yaitu terletak pada obyek 

penelitian, lokasi, 

variabel independen x2, 

dan juga perbedaan pada 

periode penelitian. 

 

4. Maulana Malik, 

Pengaruh 

Motivasi dan 

Lingkungan Kerja 

Terhadap 

Kepuasan Kerja 

Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa 

berdasarkan uji F 

diketahui bahwa 

variabel motivasi dan 

lingkungan kerja 

Persamaan pada 

penelitian ini yaitu pada 

variabel independen x1 

sama membahas 

pengaruh motivasi dan 

pada variabel dependen 
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Karyawan Kantor 

Dinas 

Pengelolaan 

Sumber Daya Air 

Medan  

Tahun 2017 

secara serempak 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kepuasan 

kerja karyawan, 

berdasarkan uji t 

variabel motivasi dan 

lingkungan kerja 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kepuasan 

kerja karyawan, dan 

berdasarkan 

perhitungan koefisien 

determinasi diketahui 

R sebesar 0,488 

menunjukan bahwa 

hubungan antar 

variabel motivasi dan 

lingkungan kerja 

memiliki hubungan 

yang erat terhadap 

kepuasan kerja 

karyawan.  

(y) sama membahas 

kepuasan kerja. 

Persamaan lain terletak 

pada metode analisis 

yang digunakan yaitu 

sama-sama menggunakan 

analisis regresi berganda. 

 Sedangkan 

perbedaannya yaitu 

terletak pada obyek 

penelitian, lokasi, 

variabel independen x2, 

dan juga perbedaan pada 

periode penelitian. 

 

5. Gitie Indriani, 

Pengaruh 

Pengawasan Dan 

Iklim Organisasi 

Terhadap 

Kepuasan Kerja 

Karyawan Rumah 

Sakit Arsani 

Sungailiat Tahun 

2018. 

Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa 

pengawasan secara 

parsial berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kepuasan 

kerja karyawan 

Rumah Sakit Arsani 

Sungailiat. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil 

analisis uji t, dengan 

hasil analisis pada 

variabel pengawasan 

diperoleh  

ttabel(thitug 

Persamaan pada 

penelitian ini yaitu pada 

variabel independen x1 

sama membahas 

pengaruh pengawasan 

dan pada variabel 

dependen (y) sama 

membahas kepuasan 

kerja. 

Persamaan lain terletak 

pada metode analisis 

yang digunakan yaitu 

sama-sama menggunakan 

analisis regresi berganda. 

 Sedangkan 
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9,751>ttabel 1,976) 

dan nilai 

p=0,000<0,05. 

perbedaannya yaitu 

terletak pada obyek 

penelitian, lokasi, 

variabel independen x2, 

dan juga perbedaan pada 

periode penelitian. 

 

Berdasarkan tabel di atas, penelitian ini melanjutkan kajian tentang 

motivasi, pengawasan kerja dan kepuasan kerja karyawan yang telah diteliti 

oleh peneliti terdahulu. Namun pada penelitian ini mengkaji lebih mendalam 

tentang motivasi, pengawasan kerja dan kepuasan kerja dengan menggunakan 

teori-teori yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang 

dilakukan oleh Andhika Irawan dan Nurul Afifah menggunakan teori yang 

sama yaitu teori Herzberg, sedangkan Aan Purnomo menggunakan teori 

McClelland, Maulana Malik menggunakan teori Maslow dan skripsi Gitie 

Indriani menggunakan teori dari Meringan sebagi dasarnya. Sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan teori dari Herzberg dan teori dari Gilmer sebagai 

dasarnya. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Tiga variabel digunakan dalam penulisan ini oleh penulis. Adapun 

variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 
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hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.4 3 Variabel independen (bebas) 

dalam penelitian ini adalah motivasi dan pengawasan, dan variabel dependen 

(terikat) adalah kepuasan kerja. 

Untuk mempermudah peneliti dalam mengolah dan menganalisis data, 

maka dalam variabel independen menggunakan simbol X1, X2 yang mewakili 

motivasi dan pengawasan. Sedangkan variabel dependen (terikat) 

menggunakan simbol Y yang mewakili kepuasan kerja. 

Berangkat dari landasan teori di atas, maka dapat diajukan kerangka berfikir 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan.4 4 

                                                           
4 3 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2011), 38. 
4 4 Ibid., 64. 

Motivasi (X1) 

Pengawasan (X2) 

Kepuasan Kerja 

(Y) 
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Berdasarkan rumusan masalah dan analisis teori yang telah 

dikemukakan penulis diatas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

1. Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada 

BPRS Al-Mabrur Ponorogo. 

H0: motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo. 

Ha: motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada 

BPRS Al-Mabrur Ponorogo. 

2. Pengawasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo. 

H0: pengawasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo. 

Ha: pengawasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo. 

3. Motivasi dan pengawasan kerja secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo. 

H0: motivasi dan pengawasan kerja secara simultan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada BPRS Al-Mabrur 

Ponorogo. 

Ha: motivasi dan pengawasan kerja secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Desain penelitian adalah pedoman atau prosedur serta teknik dalam 

perencanaan penelitian yang berguna sebagai panduan untuk membangun 

strategi yang menghasilkan model atau blue print penelitian.1 Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif. Metode 

penelitian kuantitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya 

belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme. Metode tersebut digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan.2 

Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel independen dan 

variabel dependen. Variabel independen sering disebut sebagai variabel 

stimulus, prediktor, antecedent atau dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai 

variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat). Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.3 

                                                           
1V.Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi (Yogyakarta: 

PUSTAKABARUPRESS, 2015) 71. 
2Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2016), 7-8. 
3 Ibid., 39. 
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B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel penelitian ialah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditentukan atau ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.4 Adapun 

penyusunan instrument untuk variabel independen dan dependen dalam 

penelitian ini menurut Sujarweni adalah sebagai berikut:5 

Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

VARIABEL  INDIKATOR BUTIR SOAL SUMBER 

Motivasi (X1) 1. Kondisi 

lingkungan kerja 

2. Kompensasi yang 

memadai 

3. Adanya jaminan 

pekerjaan 

4. Status dan 

tanggung jawab 

5. Peraturan yang 

fleksibel 

1-2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5-6 

 

 

7 

Malayu 

Hasibuan(2

016)dan Edy 

Sutrisno 

(2017) 

Pengawasan  

(X2) 

1. Menetapkan alat 

pengukur (standar) 

2. Mengadakan 

penilaian (evaluate) 

3. Mengadakan 

tindakan perbaikan 

(corrective action) 

8-9 

 

 

10-11 

 

 

12-13 

Manullang 

(2012) 

Kepuasan Kerja 

(Y) 

1. Kesempatan untuk 

maju 

2. Keamanan kerja 

3. Gaji 

4. Pengawasan 

5. Kondisi kerja 

6. Komunikasi 

 

14-15 

 

16-17 

18 

19-20 

21-22 

23 

 

Edy Sutrisno 

(2017) 

                                                           
4 Ibid., 38. 
5 V.Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah kumpulan (keseluruhan) unsur atau individu yang 

memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian. Karakteristik disini 

ditafsirkan sebagai sifat-sifat yang ingin diketahui atau diamati pada suatu 

penelitian dan keadaannya senantiasa berubah-ubah.6 

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh karyawan yang ada 

pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo yang terletak di daerah Ponorogo yang 

beralamatkan di Jl. Mayjend Sutoyo S. No. 29 Ponorogo. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi yang digunakan untuk penelitian. Bila populasi besar, peneliti tidak 

mungkin mengambil semua untuk penelitian missal karena terbatasnya 

dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya 

akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari 

populasi harus betul-betul mewakili dan harus valid, yaitu bisa mengukur 

sesuatu yang seharusnya diukur. Menurut Roscoe, memberikan pedoman 

penentuan jumlah sampel di antara 30 s/d 500 elemen. Jika sampel dipecah 

lagi ke dalam subsample (laki/perempuan, SD/SLTP/SMU, dsb), jumlah 

minimum subsampel harus 30.7 

                                                           
6 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian (Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2016), 8. 
7 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi, 81. 
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Sampel pada penelitian ini adalah seluruh karyawan BPRS Al-

Mabrur Ponorogo yang berjumlah 34 karyawan. Teknik penentuan sampel 

yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan sampling jenuh. 

Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah 

populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin 

membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain 

sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan 

sampel.8 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Data adalah segala fakta atau keterangan tentang sesuatu yang dapat 

dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.9 Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif 

adalah data yang berbentuk angka atau skor yang telah diolah dari jawaban-

jawaban kuesioner yang telah dibagikan kepada objek penelitian. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer. 

Data primer adalah data yang didapat dan diolah langsung oleh obyeknya.1 0 

Data primer dapat diperoleh melalui wawancara dan kuesioner (angket). 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

                                                           
8 Ibid., 87-88. 
9 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 6 
1 0 Ibid., 7. 
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memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya.1 1 Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang 

disebar dan dibagikan ke calon kandidat sampel di BPRS Al-Mabrur 

Ponorogo. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: 

1. Kuesioner (angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya.1 2 

Skala pengukuran kuesioner yang digunakan yaitu menggunakan 

skala likert. Skala likert ialah skala untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan 

skala likert, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan atau 

pernyataan.1 3 Dalam penelitian ini jawaban responden diberi nilai sebagai 

berikut: 

Sangat Setuju (SS)  : 5 

Setuju (S)   : 4 

                                                           
1 1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2011), 142. 
1 2 ibid, 142. 
1 3 ibid., 93. 
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Ragu-ragu   : 3 

Tidak Setuju (TS)  : 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) : 1 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui 

hal-hal dari respon yang lebih mendalam dan jumlah respondennya 

sedikit/kecil.1 4 

3. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang.1 5 Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan sebagai 

pelengkap, guna memperoleh bahan informasi yang berupa daftar karyawan 

dan struktur organisasni BPRS Al-Mabrur Ponorogo. 

 

F. Metode Pengolahan Dan Analisis Data 

Analisis data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia 

kemudian diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah dalam penelitian. Dengan demikian, teknik analisis dapat 

diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan 

                                                           
1 4 Ibid., 137. 
1 5 Ibid., 240. 
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mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah.1 6 Dalam penelitian 

ini menggunakan teknik statistik karena data yang diambil peneliti merupakan 

data kuantitatif. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis regresi berganda. 

1.  Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut.1 7 

Pengujiannya dilakukan secara statistik yang dapat dilakukan 

secara manual atau dukungan komputer, misalnya melalui bantuan 

program komputer SPSS. Adapun cara menghitungnya yaitu dengan 

menggunakan korelasi product moment dengan rumus:1 8 

 

Keterangan: 

Rxy : koefisien validitas skor butir pernyataan 

x  : skor butir soal tertentu untuk setiap responden 

y  : skor total  

n  : banyaknya responden 

                                                           
1 6 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi, 121. 
1 7 Danang Sunyoto, Analisis Regresi dan Uji Hipotesis (Yogyakarta: CAPS, 2011), 72. 
1 8 Kasmadi dan Nia Siti Sunariah, Panduan Modern Penelitian Kuantitatif (Bandung: 

Alfabeta, 2016), 79. 
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Pengujian untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan 

dengan membandingkan nilai rhitung dengan nilai rtabel. Maka, jika rhitung 

untuk tiap butir pertanyaan bernilai positif dan lebih besar rtabel, maka 

butir pertanyaan tersebut dikatakan valid.1 9 Untuk mengetahui 

signifikansi dengan program SPSS 19.0 dapat dilihat tanda * yang berarti 

angka korelasi tersebut signifikansi pada level 0,05 atau tanda ** yang 

berarti angka korelasi tersebut signifikansi pada level 0,001. 

b. Uji Reliabilitas  

Pengertian reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir 

pertanyaan dikatakan reliabel atau andal apabila jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan adalah konsisten.2 0 

Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau 

lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur 

yang sama pula.2 1 Rumus yang digunakan adalah rumus reliabilitas 

instrument, sebagai berikut: 

 

Keterangan:  

r1  : reliabilitas  

n  : jumlah item yang valid 

                                                           
1 9 Danang Sunyoto, Praktik SPSS Untuk Kasus (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 114. 
2 0 Danang Sunyoto, Analisis Regresi dan Uji Hipotesis., 67-68. 
2 1 Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17 (Jakarta: Bumi Aksara, 2017),87. 
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∑σn2 : jumlah varian butir skor tiap-tiap item 

σt2  : variabel total 

Kriteria reliabilitasnya adalah jika “rhitung >rtabel”
2 2 

Dan untuk menentukan nilai varian setiap butir dapat diperoleh dengan 

rumus: 

 

ab2 : varian 

∑Xi2 : nilai skor yang dipilih 

n  : jumlah sampel  

Kriteria suatu instrument penelitian diakatakan reliabel dengan 

menggunakan teknik Alpha Cronbach, bila koefisien reliabilitas (r11) > 

0,60. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi (pola) data. 

Dengan demikian, uji normalitas ini mengasumsikan bahwa data di tiap 

variabel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.2 3 

Kriteria pengujian: 

1. Nilai sig > 0,05 maka data berdistribusi normal. 

2. Nilai sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 

                                                           
2 2 Kasmadi dan Nia Siti Sunariah, Panduan Modern Penelitian Kuantitatif,79. 
2 3 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 38. 
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b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya 

variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen 

dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan 

mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu untuk uji ini juga 

untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan 

mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel dependen. 

Jika VIF yang dihasilkan antara 1-10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas.2 4 

Menentukan ada tidaknya multikolinieritas dapat digunakan 

dengan cara:2 5 

1) Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan 

secara statistik (a). 

2) Nilai variance inflation factor (VIF) adalah faktor inflasi 

penyimpangan baku kuadrat. 

Variabel bebas mengalami multikolinieritas jika a hitung < a dan VIF 

hitung > VIF.  

Variabel bebas tidak mengalami multikolinieritas jika a hitung > a dan 

VIF < VIF. 

Dasar pengambilan keputusannya yaitu: 

1) Nilai (beta) β < 1 (tidak terjadi multikolinieritas) 

2) Nilai Standar Error < 1 (tidak terjadi multikolinieritas) 

                                                           
2 4 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi, 158-159. 
2 5 Danang Sunyoto, Analisis Regresi dan Uji Hipotesis, 79-80. 
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3) Nilai VIF < 10 (tidak terjadi multikolinieritas) 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai 

sama atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan 

observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama 

disebut terjadi homoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama/berbeda 

disebut terjadi heteroskedastisitas.2 6 

Dasar pengambilan keputusan:2 7 

1) Jika pada scatterplot titik-titiknya mempunyai pola yang teratur, baik 

menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang, maka terjadi 

heteroskedastisitas. 

2) Jika pada scatterplot titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED 

dan SRESID menyebar di bawah ataupun di atas titik origin (angka 0) 

pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur, maka terjadi 

homoskedastisitas. 

Atau dengan cara: 

Jika sig<0,05 maka terjadi heteroskedastisitas 

Jika sig>0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas 

d. Uji Autokorelasi 

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada 

periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Untuk data time series 

                                                           
2 6 Danang Sunyoto, Analisis Regresi dan Uji Hipotesis, 82. 
2 7 Ibid., 83. 
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autokorelasi sering terjadi. Tapi untuk data yang sampelnya crossection 

jarang terjadi karena variabel pengganggu satu berbeda dengan yang 

lain.2 8 

Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 

satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi 

dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen. Dasar 

pengambilan keputusan:2 9 

Tabel 3.2 Pengambilan Keputusan 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tdk ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tdk ada autokorelasi positif No desicison dl ≤ d ≤ du 

Tdk ada korelasi negatif Tolak 4 - dl < d < 4 

Tdk ada korelasi negatif No desicison 4 – du ≤ d ≤ 4-dl 

Tdk ada autokorelasi, Positif 

atau negatif 

Tdk ditolak du < d < 4-du 

 

3. Analisis Regresi  

a. Regresi Sederhana 

Analisis ini digunakan untuk model hubungan antara satu variabel 

dependen dengan variabel independen. Dalam hubungan ini variabel 

bersifat linier, dimana perubahan pada varabel X akan diikuti oleh 

                                                           
2 8 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi, 159. 
2 9 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 

(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), 108. 
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perubahan pada varabel Y secara tetap. Maka, persamaan regresi 

sederhana adalah: 

Y = α + βX + e 

Dimana: 

Y : Variabel dependen 

α : Constanta 

β : Koefisien regresi pada variabel X 

e : Error 

b. Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh motivasi 

dan pengawasan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Selain itu juga 

analisis regresi digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini, yang modelnya sebagai berikut:3 0 

  

Dimana: 

Y   : Kepuasan Kerja 

a  : konstanta  

X1  : motivasi 

X2  : pengawasan 

b1  : koefisien regresi X1 

b2 : koefisien regresi X2 

e : error/residual   

                                                           
3 0 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi, 160. 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

+ 
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4. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui prosentase 

perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas 

(X). 

Dasar pengambilan keputusan:3 1 

a. Jika R2 semakin besar, maka prosentase perubahan variabel tidak bebas 

(Y) yang disebabkan variabel bebas (X) semakin tinggi.  

b. Jika R2 semakin kecil, maka prosentase perubahan variabel tidak bebas 

(Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X) semakin rendah. 

5. Uji Hipotesis 

Tujuan dari uji hipotesis ini adalah menguji harga-harga statistik, 

mean dan proporsi dari satu atau dua sampel yang diteliti. Pengujian ini 

dinyatakan hipotesis yang saling berlawanan yaitu apakah hipotesis awal 

(nihil) diterima atau ditolak. Dilakukan pengujian harga-harga statistik dari 

suatu samel karena hipotesis tersebut bisa merupakan pernyataan benar atau 

pernyataan salah.3 2 

a. Uji t 

Uji t adalah pengujian koefisien regresi parsial individual yang 

digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

individual mempengaruhi variabel dependen.3 3 

Adapun dasar pengambilan keputusan adalah:3 4 

                                                           
3 1 Ibid., 164. 
3 2 Danang Sunyoto, Prosedur Uji Hipotesis Untuk Riset Ekonomi (Bandung: Alfabeta, 

2012), 1. 
3 3 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi, 161. 
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Nilai signifikan > 0,05 maka Ho diterima  

Nilai signifikan < 0,05 maka Ho ditolak  

Atau dengan cara: 

Jika thitung< ttabel artinya Ho diterima Ha ditolak 

Jika thitung> ttabel artinya Ho ditolak Ha diterima 

b. Uji F 

Uji f adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat. 

Dasar pengambilan keputusan: 

Nilai signifikan > 0,05 maka Ho diterima  

Nilai signifikan < 0,05 maka Ho ditolak  

Atau dengan cara:3 5 

Jika Fhitung< Ftabel, maka Ho diterima 

Jika Fhitung> Ftabel, maka Ho ditolak 

 

                                                                                                                                                               
3 4 Ibid., 162. 
3 5 Ibid., 164. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya BPRS Al-Mabrur Ponorogo 

Ditinjau dari segi sejarah, BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo 

merupakan BPR Syariah yang pertama kali di Kabupaten Ponorogo. BPRS 

Al-Mabrur berdiri berasal dari rasa keprihatinan para anggota IPHI (Ikatan 

Persaudaraan Haji Indonesia) terhadap perekonomian masyarakat Indonesia 

akibat krisis ekonomi terutama muslim di Ponorogo, maka IPHI 

menyelenggarakan program dalam bidang ekonomi yaitu merealisasikan 

pendiri BMT, dan berencana untuk mendirikan bank. Berangkat dari 

program IPHI yang diinginkan mengangkat derajat perekonomian 

pengusaha muslim di Ponorogo dengan cara memberdayakan potensi 

sumber daya yang cocok dalam masyarakat di Ponorogo, baik 

penyandangan dana maupun para pengusaha, maka IPHI bermaksud 

mendirikan bank Syariah di Ponorogo.1 

Dengan dikembangkannya bank syariah di Ponorogo, para pendiri 

bank berharap bahwa bank syariah bisa memberikan pelayanan jasa 

perbankan kepada sebagian masyarakat yang tidak bisa dilayani lembaga 

perbankan konvensional karena menggunakan sistem bunga, yang tidak 

sejalan dengan prinsip syariah. para pendiri bank ini berharap kepada umat 

                                                           
1 Sunadi, Sejarah Berdirinhya BPR Syari’ah “Al-Mabrur” (Ponororgo: BPR Syari’ah Al-

Mabrur, 2004), 3-4. 
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islam di Ponorogo, yang masih mengimani alqur’an sebagai pedoman 

hidupnya dan hadish sebagai pedoman aktivitasyna, bertekad mendirikan 

bank syariah untuk memberikan pelayanan perbankan kepada umat yang 

menolak sistem perbankan non syariah, karena tidak sesuai dengan 

keyakinannya. 

Tujuan lain yang hendak dicapai para pendiri adalah bidang ekonomi 

umat, karena islam menghendaki bahwa umat Islam dapat hidup dengan 

layak dan jangan hidu di bawah standar kemiskinan. Kita yakin bahwa bank 

syariah yang bekerja atas dasar filosofi utama kemitraan dan kebersamaan 

dapat mewujudkan perekonomian yang adil dan transparan, di sisi lain bagi 

bank dapat terhindar dari bahaya negative spread.2 

Jadi jelas, bahwa bank ini didirikan agar umat dapat melaksanakan 

Islam secara komprehensip yaitu meliputi segala aspek kehidupan secara 

Islami, namun harus pula dikelola secara professional agar bank dapat 

tumbuh dan berkembang secara sehat, serta selalu istiqomah memegang 

teguh prinsip-prinsip syariah yangn telah digariskan di dalam fatwa 

MUI/Dewan Syariah Nasional. Ide awal pendirian bank syariah dimotori 

oleh IPHI Jawa Timur sekitar tahun 1996 dan merupakan salah satu 

program organisasi, dimana setiap Kabupaten diberi modal awal sebesar Rp. 

62.500.000, (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk 

kabupaten Ponorogo, yang ditematkan direkening BNI cabang Surabaya. 

 

                                                           
2 Ibid., 4. 



65 
 

 

2. Visi dan Misi BPRS Al-Mabrur Ponorogo 

a. Visi: menjadi bank Syariah yang Amanah dalam Membangun Ekonomi 

Umat. 

b. Misi: 

1) Mendorong umat untuk melaksanakan ekonomi Syariah secara kaffah. 

2) Memberikan pelayanan prima keada nasabah. 

3) Mengembangkan Sumber Daya Insani (SDI) yang professional dan 

amanah. 

4) Mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate 

Governance). 

5) Memberikan manfaat yang berkah kepada Shareholders maupun 

Stakeholders.3 

3. Tujuan BPRS Al-Mabrur Ponorogo 

Tujuan yang ingin dicapai adalah: 

a. Perbaikan ekonomi umat, degan cara mobilisasi dana masyarakat yang 

belum diserap oleh perbankan non Syariah dan menyalurkan kembali 

kepada usaha kecil dan menengah dengan prinsip bagi hasil. 

b. Memberi pelayanan masyarakat secara islami, berupa: 

1) Sistem kemitraan. 

2) Pembiayaan bersama secara bagi hasil. 

3) Membatasi usaha yang bersifat spekulatif. 

                                                           
3 Ibid., 4-5. 
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4) Tidak membiayai usaha yang menghasilkan produk yang diharamkan 

agama. 

5) Mengembangkan usaha yang halal. 

6) Menumbuhkan rasa kebersamaan.4 

4. Lokasi BPRS Al-Mabrur Ponorogo 

BPR Syariah Al-Mabrur mempunyai satu kantor pusat dan dua 

kantor cabang. Adapun alamat dari masing-masing kantor tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Kantor pusat berada di Jl. Mayjend Sutoyo No. 23 Telp. (0352) 4811 

Fax. (0352) 484647 Ponorogo. 

b. Kantor Kas berada di Jl. PB. Sudirman No. 8 Telp. (0352) 372370 

Balong, Ponorogo. Kantor Cabang berada di Jl. Kapten Saputra No. 13 

Telp (0351) 463450 Taman, Madiun. 

5. Struktur Organisasi BPRS Al-Mabrur Ponorogo 

BPR Syariah Al-Mabrur dipimpin direksi yang secara tidak langsung 

diawasi oleh dewan komisaris dalam hal operasionalnya, sedangkan produk-

produk simpanan dan pembiayaan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. 

adapun susunan organisasi BPR Syariah Al-Mabrur secara lengkap adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

                                                           
4 Ibid., 4. 
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Struktur Organisasi BPRS Al-Mabrur Ponorogo 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPRS Al-Mabrur Ponorogo 

 

 
 

6. Daftar Karyawan BPRS Al-Mabrur Ponorogo 

Tabel 4.1 Daftar Karyawan BPRS Al-Mabrur Ponorogo 

NO NAMA 

1 Bety Umi Sayekti, S.E 

2 Ananto Saktiningtijasmoro, SE. 

3 Joko Suseno 

4 Agung Prihandoko, S.E. 

5 Deny Irawan, S.E. 

6 Annis Nur Diana, S.E. 

7 Agus Sujarmono 

8 Sukendro, S.H. 

9 M. Sayyid Abdul Ghoni 

10 M. Ali Imron 

11 Bagus Ari Wibowo, S.Tr. 

12 Wiwin Safitri, S.Pd. 

13 M. Sholihur Romadhon, S.E. 

14 Makrus Fahridi, S.E. 

15 Didin Diantoro 

16 Yessi Syahvitasari, S.ST. 

17 Hanggara Hendra Setyabudi, S.E. 

18 Silvi Mutika Putri, S.Pd. 

19 Prima Ardi Kusuma, S.E. 

20 Ali Basuki, S.Pd. 
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21 Deni Wahyu Eko Sriwididi, S.S. 

22 Endri Cahyani 

23 Kurpyan Trisduana 

24 Sigid Baskoro Aji, S.Pd. 

25 Destha Ari Sandhi, S.Pd. 

26 Istiqomah 

27 Moh Yusuf 

28 Vera Lusiana, S.E. 

29 Debrina Anggreini, S.Pd. 

30 Tonang Baskoro. 

31 Febrian Dwi Ardhianto 

32 Wiyono 

33 Melati Dwi Astuti 

34 Handika Bagus Kuncoro 

 

 

B. Hasil Pengujian Instrumen (Validitas dan Reliabilitas) 

1. Hasil Uji Validitas 

Suatu kuesioner dikatakan sah atau valid jika pertanyaan pada 

kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner itu. Jika rhitung lebih besar daripada rtabel maka item pertanyaan 

tersebut valid. Digunakan 30 responden untuk uji coba instrumen sehingga 

rtabel yang digunakan adalah 0,361. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Item Motivasi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

No. item rhitung rtabel Keterangan 

1 0,695 0,361 valid 

2 0,745 0,361 valid 

3 0,732 0,361 valid 

4 0,271 0,361 tidak valid 

5 0,279 0,361 tidak valid 

6 0,648 0,361 valid 

7 0,697 0,361 valid 

8 0,461 0,361 valid 

9 0,496 0,361 valid 

10 0,279 0,361 tidak valid 
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Berdasarkan Tabel 4.2, hasil perhitungan validitas item instrumen 

terhadap 10 item soal variabel motivasi, yaitu terdapat 3 item soal yang 

dinyatakan tidak valid. Dan 7 item lainnya dinyatakan valid. Dan dapat 

diketahui bahwa nilai rhitung yang diperoleh dari 7 item pertanyaan 

menyatakan lebih dari rtabel= 0,361. Artinya 7 item untuk variabel motivasi 

(X1) adalah valid. 

     Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Item Pengawasan Kerja 

 

 

Dari Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai rhitung yang diperoleh dari 

masing-masing item pertanyaan menyatakan lebih dari rtabel = 0,361. Artinya 

semua item untuk variabel pengawasan (X2) adalah valid.  

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Item Kepuasan Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. item rhitung rtabel Keterangan 

1 0,730 0,361 valid 

2 0,644 0,361 valid 

3 0,657 0,361 valid 

4 0,424 0,361 valid 

5 0,631 0,361 valid 

6 0,860 0,361 valid 

No. item rhitung rtabel Keterangan 

1 0,673 0,361 valid 

2 0,582 0,361 valid 

3 0,851 0,361 valid 

4 0,762 0,361 valid 

5 0,617 0,361 valid 

6 0,266 0,361 tidak valid 

7 0,643 0,361 valid 

8 0,530 0,361 valid 

9 0,563 0,361 valid 

10 0,762 0,361 valid 

11 0,634 0,361 valid 

12 0,216 0,361 tidak valid 
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Berdasarkan Tabel 4.4, hasil perhitungan validitas item instrumen 

terhadap 12 item soal variabel kepuasan, terdapat 2 item soal yang 

dinyatakan tidak valid. Dan 10 item lainnya dinyatakan valid. Dan dapat 

diketahui bahwa nilai rhitung yang diperoleh dari 10 item pertanyaan 

menyatakan lebih dari rtabel= 0,361. Artinya 10 item untuk variabel kepuasan 

(Y) adalah valid. 

2. Hasil Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap 

seluruh butir pertanyaan. Jika nilai alpha > 0,60 maka reliabel. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel  Cronbach’s Alpha 0,60 Keterangan 

Motivasi (X1) 0,801 0,60 Reliabel 

Pengawasan (X2) 0,749 0,60 Reliabel 

Kepuasan (Y) 0,839 0,60 Reliabel 

 

Dari keterangan Tabel 4.5, dapat diketahui bahwa nilai Cronbach’s 

Alpha lebih dari 0,60. Artinya item pernyataan dari masing-masing variabel 

telah reliabel sehingga instrumen yang dimiliki dapat digunakan sebagai 

instrument pengumpulan data.  

 

C. Hasil Pengujian Deskripsi 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah semua karyawan yang 

bekerja di BPRS Al-Mabrur Ponorogo. Kuesioner dibagikan kepada semua 

karyawan BPRS Al-Mabrur Ponorogo sebanyak 34 karyawan. Adapun 

pertanyan-pertanyaan yang termuat dalam kuesioner meliputi dua bagian, yaitu 
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pertanyaan mengenai data pribadi dan pertanyaan yang berkaitan dengan 

variabel-variabel penelitian.  

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai identitas reponden 

berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan lama bekerja. Gambaran 

subjek akan dijelaskan satu persatu dalam hasil uji deskripsi yang diolah 

menggunakan SPSS sebagai berikut: 

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan data primer yang telah diuji, hasil uji deskipsi 

berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 Hasil Uji Deskripsi Jenis Kelamin 

 

 Sumber: Data SPSS diolah 2019 

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan jumlah responden laki-laki 

seebanyak 23 orang atau sebesar 67,6%. Sedangkan jumlah responden 

perempuan berjumlah 11 orang atau sebesar 32,4%. Artinya karyawan 

BPRS Al-Mabrur Ponorogo mayoritas didominasi oleh laki-laki. 

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Berdasarkan data primer yang telah diuji, hasil uji deskripsi 

berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid laki-laki 23 67.6 67.6 67.6 

perempuan 11 32.4 32.4 100.0 

Total 34 100.0 100.0  
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Tabel 4.7 Hasil Uji Deskripsi Usia 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20-29 22 64.7 64.7 64.7 

30-39 11 32.4 32.4 97.1 

40-49 1 2.9 2.9 100.0 

Total 34 100.0 100.0  

Sumber: Data SPSS diolah 2019 

Berdasarkan hasil uji deskripsi menurut usia, dapat diketahui 

responden yang berusia 20-29 tahun yaitu berjumlah 22 orang atau 64,7%, 

untuk jumlah responden yang berusia 30-39 tahun berjumlah 11 orang atau 

32,4%, untuk jumlah responden yang berusia 40-49 tahun berjumlah 1 

orang atau 2,9%. Artinya mayoritas karyawan BPRS Al-Mabrur Ponorogo 

didominasi karyawan yang berusia 20-29 tahun. 

3. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Berdasarkan data primer yang telah diuji, hasil uji deskripsi 

berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 Hasil Uji Deskripsi Pendidikan 

 
 

 

 

 

 

Sumber: Data SPSS diolah 2019 

Berdasarkan hasil uji deskripsi pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa 

tingkat pendidikan karyawan BPRS Al-Mabrur Ponorogo mayoritas 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SMP 1 2.9 2.9 2.9 

SMA 3 8.8 8.8 11.8 

S1 30 88.2 88.2 100.0 

Total 34 100.0 100.0  
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didominasi oleh responden dari lulusan S1 yaitu sebanyak 30 responden 

atau 88,2%. 

4. Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Kerja 

Berdasarkan data primer yang telah diuji, hasil uji deskripsi 

berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 Hasil Uji Deskripsi Lama Kerja 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <1 Tahun 8 23.5 23.5 23.5 

1-3 Tahun 16 47.1 47.1 70.6 

>3 Tahun 10 29.4 29.4 100.0 

Total 34 100.0 100.0  

Sumber: Data SPSS diolah 2019 

Berdasarkan hasil uji deskripsi pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa 

responden yang bekerja <1 tahun berjumlah 8 orang atau 23,5%. Untuk 

responden yang bekerja selama 1-3 tahun sejumlah 16 orang atau 47,1%. 

Untuk responden yang bekerja selama >3 tahun sejumlah 10 orang. 

Responden yang bekerja di BPRS Al-Mabrur Ponorogo mayoritas bekerja 

selama 1-3 tahun yaitu sejumlah 16 orang atau 47,1%. 

 

D. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 
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a. Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan mengetahui kenormalan distribusi data. 

Uji normalitas ini mengansumsikan bahwa, data di tiap variabel dari 

populasi yang berdistribusi normal. 

     Tabel 4.10 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

 

 
Unstandardized 

Residual 

N 34 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 2.64157974 

Most Extreme Differences Absolute .133 

Positive .133 

Negative -.061 

Kolmogorov-Smirnov Z .775 

Asymp. Sig. (2-tailed) .585 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data SPSS diolah 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.10 diperoleh nilai sig = 0,585 > 0,05. Hal ini 

berarti error berdistribusi normal. 

b. Hasil Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya 

variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen 

dalam suatu model. Uji multikolinieritas ini dapat diketahui dengan 

melihat nilai VIF. Jika nilai VIF<10 maka tidak terjadi multikolinieritas. 

Hasil dari uji multikolinieritas dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinieritas 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta   Tolerance VIF 

1 (Constant) 7.817 7.332  1.066 .295   

MOTIVASI .687 .212 .469 3.236 .003 .937 1.068 

PENGAWASAN KERJA .480 .222 .313 2.160 .039 .937 1.068 

a. Dependent Variable: KEPUASAN KERJA 

Sumber: Data SPSS diolah 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 diperoleh nilai VIF untuk persepsi 

motivasi = 1,068 < 10 sehingga tidak terjadi multikolinieritas. Nilai VIF 

untuk persepsi pengawasan = 1,068 < 10 sehingga tidak tejadi 

multikolinieritas. 

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas menguji mengenai sama atau tidak varians 

dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain dengan 

dasar pengambilan keputusan jika nilai sig>0,05 maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) -3.776 4.086  -.924 .363 

MOTIVASI .167 .118 .252 1.412 .168 

PENGAWASAN KERJA .035 .124 .051 .284 .778 

a. Dependent Variable: RES2 

Sumber: Data SPSS diolah 2019 
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Berdasarkan Tabel 4.12 untuk persepsi motivasi diperoleh nilai 

sig = 0,168 > 0,05 dan persepsi pengawasan kerja diperoleh nilai sig = 

0.778 > 0,05. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

d. Hasil Uji Autokorelasi 

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

autokorelasi dalam model regresi dengan dasar pengambilan keputusan 

jika du < d < 4-du maka tidak ada autokorelasi, positif atau negatif. 

Untuk mengetahui hasil dari uji Autokorelasi ini dapat dilihat dari nilai 

Durbin-Watson sebagai berikut: 

        Tabel 4.13 Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 .625a .391 .352 2.72546 2.196 

a. Predictors: (Constant), PENGAWASAN KERJA, MOTIVASI 

b. Dependent Variable: KEPUASAN KERJA 

Sumber: Data SPSS diolah 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.13 diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 

2,196. Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah 

data (n) 34 serta jumlah variabel independen (k) adalah 2 diperoleh nilai 

dU sebesar 1,5805 serta nilai 4-dU sebesar 2,4195. Karena dU<DW<4-

dU atau 1,5805<2,196<2,4195 sehigga dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada autokorelasi. 
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2. Hasil Analisis Regresi 

a. Regresi Sederhana 

1) Analisis Pengaruh Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 

Pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo 

Untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel independen 

dengan satu variabel dependen, digunakan analisis regresi linier 

sederhana. Dan untuk mengetahui pengaruh secara signifikan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji t. Hasil 

uji regresi linier sederhana serta uji t untuk variabel X1 (motivasi) 

terhadap variabel Y (kepuasan kerja) sebagai berikut: 

 Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi Sederhana X1 terhadap Y 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) 16.284 6.540  2.490 .018 

MOTIVASI .803 .217 .547 3.700 .001 

a. Dependent Variable: KEPUASAN KERJA 

Sumber: Data SPSS diolah 2019 

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi 

sederhana sebagai berikut: 

  Y = a + bX + e 

   Y = 16,284 + 0,803X  + e 

Penjelasan persamaan tersebut sebagai berikut: 

a) Diperoleh nilai konstan sebesar 16,284, menyatakan bahwa jika 

tidak ada motivasi, maka kepuasan kerja karyawan adalah 16,284. 
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b) Nilai koefisien regresi variabel motivasi sebesar 0,803. Artinya, 

apabila variabel indepeden dianggap konstan, maka motivasi akan 

naik sebesar 0,803. 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas, diperoleh perhitungan 

thitung sebesar 3,700. Nilai thitung positif, artinya semakin meningkatnya 

motivasi maka kepuasan kerja karyawan semakin meningkat pula, dan 

sebaliknya jika motivasi buruk maka kepuasan kerja karyawan 

semakin menurun karena thitung 3,700 > ttabel 1,694 maka H0 ditolak dan 

Ha diterima atau koefisien regresi signifikan, motivasi benar-benar 

erat hubugannya dengan kepuasan kerja karyawan. 

2) Analisis Pengaruh Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 

Pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo 

Hasil uji regresi linier sederhana serta uji t untuk variabel X2 

(pengawasan kerja) terhadap kepuasan kerja karyawan (Y) sebagai 

berikut: 

Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Sederhana X2 terhadap Y 
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) 23.965 6.114  3.919 .000 

PENGAWASAN 

KERJA 

.662 .245 .431 2.700 .011 

a. Dependent Variable: KEPUASAN KERJA 

Sumber: Data SPSS diolah 2019 

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi 

sederhana sebagai berikut: 
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Y = a + bX + e 

Y = 23,965 + 0,662X + e 

Penjelasan persamaan tersebut seagai berikut: 

a) Nilai koefisien regresi variabel pengawasan kerja sebesar 23,965. 

Artinya, apabila variabel inepeden dianggap konstan, maka 

pengawasan kerja akan meningkat sebesar 23,965. 

b) Nilai koefisien regresi variabel pengawasan kerja sebesar 0,662. 

Artinya, apabila variabel inepeden dianggap konstan, maka 

pengawasan kerja akan meningkat sebesar 0,662. 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas, diperoleh 

perhitungan thitung sebesar 2,700. Nilai thitung positif, artinya semakin 

meningkatnya pengawasan kerja maka kepuasan kerja karyawan 

semakin meningkat, dan sebaliknya jika pengawasan kerja rendah 

maka kepuasan kerja karyawan semakin menurun. Karena thitung 2,700 

> ttabel 1,694 maka H0 ditolak dan Ha diterima atau koefisien regresi 

signifikan, pengawasan kerja ada hubugannya dengan kepuasan kerja 

karyawan.  

b. Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh motivasi 

dan pengawasan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan BPRS Al-

Mabrur Ponorogo. Selain itu juga analisis regresi digunakan untuk 

menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hasil 

analisis regresi linier berganda ini dapat diketahui dari tabel berikut: 
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Tabel 4.16 Hasil Uji Regresi Berganda 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) 7.817 7.332  1.066 .295 

MOTIVASI .687 .212 .469 3.236 .003 

PENGAWASAN KERJA .480 .222 .313 2.160 .039 

a. Dependent Variable: KEPUASAN KERJA 

Sumber: Data SPSS diolah 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.14 diperoleh model regresi berganda sebagai 

berikut: 

Y = 7,817+ 0,687 X1 + 0,480 X2 + e  

Persamaan regresi tersebut dapat dinterpretasikan sebagai berikut: 

a. Konstanta (B0) adalah sebesar 7,817. Hal ini berarti jika tidak ada 

variabel motivasi dan pengawasan kerja dalam model, maka kepuasan 

kerja karyawan sebesar 7,817. 

b. Koefisien regresi variabel motivasi sebesar 0,687. Nilai variabel motivasi 

yang positif menunjukkan hubungan yang searah antara motivasi dan 

kepuasan kerja. Artinya motivasi mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap variabel kepuasan kerja. Sedangkan koefisien 0,687 berarti 

bahwa peningkatan satuan unit variabel motivasi akan menaikkan 

kepuasan kerja sebesar 0,687 dengan asumsi variabel lain konstan atau 

tetap. 

c. Koefisien regresi variabel pengawasan kerja sebesar 0,480. Nilai variabel 

pengawasan kerja yang positif menunjukkan hubungan yang searah 
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antara pengawasan kerja dan kepuasan kerja. Artinnya pengawasan kerja 

mempunyai pengaruh positif terhadap variabel kepuasan kerja. 

Sedangkan koefisien 0,480 berarti bahwa peningkatan satuan unit 

variabel pengawasan kerja akan menaikkan kepuasan kerja sebesar 0,480 

dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap.  

3. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui prosentase 

perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas 

(X). Jika R2 semakin besar, maka prosentase perubahan variabel tidak bebas 

(Y) yang disebabkan variabel bebas (X) semakin tinggi. 

 

Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .625a .391 .352 2.72546 

a. Predictors: (Constant), PENGAWASAN KERJA, MOTIVASI 

Sumber: Data SPSS diolah 2019 

 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.15 diperoleh nilai R 

Square sebesar 0,391, artinya bahwa kepuasan kerja (Y) dipengaruhi oleh 

variabel motivasi (X1) dan variabel pengawasan kerja (X2) sebesar 39,1% 

dan sisanya sebesar 60,9% bahwa kepuasan kerja dipengaruhi variabel lain 

yang belum diteliti dalam penelitian ini. 

 

 



82 
 

 

4. Hasil Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel motivasi dan pengawasan kerja terhadap kinerja karyawan. 

Hipotesis yang digunakan untuk variabel X1 adalah sebagai 

berikut: 

H0: motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo. 

Ha: motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan 

pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo. 

Hipotesis yang digunakan untuk variabel X2 adalah sebagai 

berikut: 

H0: pengawasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

kerja karyawan pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo. 

Ha: pengawasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo. 

Adapun dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: 

Nilai signifikan > 0,05 maka Ho diterima  

Nilai signifikan < 0,05 maka Ho ditolak  
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Tabel 4.18 Hasil Uji Parsial (t) 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) 7.817 7.332  1.066 .295 

MOTIVASI .687 .212 .469 3.236 .003 

PENGAWASAN KERJA .480 .222 .313 2.160 .039 

a. Dependent Variable: KEPUASAN KERJA 

Sumber: Data SPSS diolah 2019 

 

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 4.16 dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1) Dari hasil uji t diperoleh nilai signifikansi motivasi terhadap kepuasan 

kerja sebesar 0,003<0,05 dan nilai thitung 3,236>ttabel 1,694 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya 

motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan 

pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo.  

2) Dari hasil uji t diperoleh nilai signifikansi pengawasan kerja terhadap 

kepuasan kerja sebesar 0,039 < 0,05 dan nilai thitung 2,160 > ttabel 1,694 

sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima yang 

artinya pengawasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

kerja karyawan pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo.  

b. Uji F 

Uji F digunakan digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel motivasi dan pengawasan kerja secara simultan 
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terhadap variabel kepuasan kerja. Hipotesis yang digunakan untuk 

variabel X1 adalah sebagai berikut: 

H0: motivasi dan pengawasan kerja secara simultan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada BPRS Al-Mabrur 

Ponorogo. 

Ha: motivasi dan pengawasan kerja secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada BPRS Al-Mabrur 

Ponorogo. 

Adapun Dasar pengambilan keputusan: 

Nilai signifikan > 0,05 maka Ho diterima  

Nilai signifikan < 0,05 maka Ho ditolak  

Atau dengan cara: 

Jika Fhitung< Ftabel, maka Ho diterima 

Jika Fhitung> Ftabel, maka Ho ditolak 

Tabel 4.19 Hasil Uji Simultan (F) 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 147.963 2 73.982 9.960 .000a 

Residual 230.272 31 7.428   

Total 378.235 33    

a. Predictors: (Constant), PENGAWASAN KERJA, MOTIVASI 

b. Dependent Variable: KEPUASAN KERJA 

Sumber: Data SPSS diolah 2019 

 

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 4.17 diperoleh nilai sig 

0,000<0,05 dan nilai Fhitung 9,960 > Ftabel 3,23 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya motivasi dan 
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pengawasan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo. 

 

E. Pembahasan Hasil Penelitian 

Setelah melakukan beberapa proses uji statistik maka diperoleh hasil 

penelitian untuk melihat penerimaan dan penolakan terhadap terhadap 

hipotesis. Adapun pembahasan hasil penelitian hipotesis pada penelitian ini 

adalah: 

1. Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan 

pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo. 

Hipotesis variabel penelitian: 

H0: motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo. 

Ha: motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada 

BPRS Al-Mabrur Ponorogo. 

Adapun dasar pengambilan keputusan adalah: 

Nilai signifikan > 0,05 maka H0 diterima  

Nilai signifikan < 0,05 maka H0 ditolak  

Dari hasil uji t diperoleh nilai signifikansi motivasi terhadap 

kepuasan kerja sebesar 0,003<0,05 dan nilai thitung 3,236>ttabel 1,694 

sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya 

motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada 

BPRS Al-Mabrur Ponorogo.  
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Hasil penelitian ini memperukuat hasil penelitian sebelumnya yaitu 

penelitian oleh Andhika Irawan yang berjudul Pengaruh Motivasi Terhadap 

Kepuasan Kerja Karyawan Pada Departemen 4W Klaim PT Asuransi Astra 

Buana. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

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.  

Selain itu penelitian ini didukung oleh teori dua faktor yang di 

kembangkan oleh Frederick Herzberg dalam buku Anwar Prabu 

Mangkunegara yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia 

Perusahaan, ia menggunakan teori Abraham Maslow sebagai titik acuannya. 

Dua faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya rasa puas atau tidak puas 

menurut Herzberg, yaitu faktor pemeliharaan (maintenance factors) dan 

faktor permotivasian (motivational factors).  

Menurut Edy Sutrisno motivasi karyawan didukung oleh kondisi 

lingkungan kerja yang berupa keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang 

ada, kompensasi yang memadai, supervisi yang baik, adanya jaminan 

pekerjaan, status dan tanggung jawab dan peraturan yang fleksibel. 

Sementara itu Burhanuddin Yusuf menyatakan bahwa pegawai yang 

motivasinya tinggi maka kepuasannya juga tinggi dan hal tersebut 

merupakan keadaan ideal baik bagi majikan maupun bagi pegawai itu 

sendiri. 
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Pemberian motivasi kepada karyawan diperlukan karena dengan 

adanya motivasi yang baik tentunya akan menimbulkan rasa kepuasan 

karyawan sehingga karyawan akan lebih giat dalam bekerja dan tentunya 

akan memberikan dampak positif bagi perusahaan. 

2. Pengawasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo. 

Hipotesis variabel penelitian: 

H0: pengawasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo. 

Ha: pengawasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo. 

Adapun dasar pengambilan keputusan adalah: 

Nilai signifikan > 0,05 maka H0 diterima  

Nilai signifikan < 0,05 maka H0 ditolak 

Dari hasil uji t diperoleh nilai signifikansi pengawasan kerja 

terhadap kepuasan kerja sebesar 0,039 < 0,05 dan nilai thitung 2,160>ttabel 

1,694 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima yang 

artinya pengawasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo.  

Penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Gitie Indriani yang berjudul Pengaruh Pengawasan Dan Iklim 

Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Rumah Sakit Arsani 

Sungailiat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengawasan secara 
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parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan Rumah Sakit Arsani Sungailiat. Hal ini ditunjukkan dari hasil 

analisis uji t, dengan hasil analisis pada variabel pengawasan diperoleh ttabel 

(thitug 9,751>ttabel 1,976) dan nilai p=0,000<0,05. 

Selain itu penelitian ini didukung teori menurut Gilmer dalam buku 

Edy Sutrisno dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia yang 

menyatakan faktor yang memengaruhi kepuasan kerja adalah kesempatan 

untuk maju, keamanan kerja, gaji, perusahaan dan manajemen, 

penhgawasan, faktor intrinsik dari pekerjaan, kondisi kerja, aspek sosial 

dalam pekerjaan, komunikasi dan fasilitas. 

Dengan adanya pengawasan kerja yang dilakukan oleh atasan 

kepada para karyawan akan memberikan pengaruh pada kepuasan kerja 

karyawan, karena pengawasan yang dilakukan perusahaan kepada karyawan 

telah sesuai dengan prosedur yang ada dan membuat karyawan nyaman, 

sehingga mempengaruhi tingkat kepuasan karyawan. 

3. Motivasi dan pengawasan kerja secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada BPRS Al-Mabrur 

Ponorogo. 

Hipotesis penelitian: 

H0: motivasi dan pengawasan kerja secara simultan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada BPRS Al-Mabrur 

Ponorogo. 
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Ha: motivasi dan pengawasan kerja secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo. 

Adapun dasar pengambilan keputusan adalah: 

Nilai signifikan > 0,05 maka Ho diterima  

Nilai signifikan < 0,05 maka Ho ditolak  

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 4.17 diperoleh nilai sig 0,000<0,05 

dan nilai Fhitung 9,960 > Ftabel 3,23 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak dan Ha diterima yang artinya motivasi dan pengawasan kerja secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada 

BPRS Al-Mabrur Ponorogo. 

 Hasil penelitian ini memperukat hasil penelitian sebelumnya yaitu 

penelitian oleh Nurul Afifah yang berjudul Pengaruh Pengawasan Dan 

Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Dinas Pendidikan 

Pemuda Dan Olahraga Kota Surakarta. Berdasarkan hasil perhitungan 

terdapat pengaruh yang signifikan pengawasan dan motivasi kerja secara 

simultan terhadap kepuasan kerja pegawai dinas pendidikan pemuda dan 

olahraga kota Surakarta.  

Selain itu penelitian ini didukung oleh teori dua faktor yang di 

kembangkan oleh Frederick Herzberg dalam buku Anwar Prabu 

Mangkunegara yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia 

Perusahaan, ia menggunakan teori Abraham Maslow sebagai titik acuannya. 

Dua faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya rasa puas atau tidak puas 
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menurut Herzberg, yaitu faktor pemeliharaan (maintenance factors) dan 

faktor permotivasian (motivational factors).  

Pada penelitian ini variabel pengawasan secara simultan didukung 

oleh teori menurut Gilmer dalam buku Edy Sutrisno dengan judul 

Manajemen Sumber Daya Manusia yang menyatakan faktor yang 

memengaruhi kepuasan kerja adalah kesempatan untuk maju, keamanan 

kerja, gaji, perusahaan dan manajemen, penhgawasan, faktor intrinsik dari 

pekerjaan, kondisi kerja, aspek sosial dalam pekerjaan, komunikasi dan 

fasilitas.  

Dengan adanya motivasi dan pengawasan yang dilakukan secara 

bersama-sama dalam perusahaan akan memberikan pengaruh yang positif 

bagi kepuasan kerja karyawan karena dengan adanya motivasi yang baik 

dan diimbangi degan pengawasan yang baik pula akan menimbulkan 

kepuasan kerja bagi karyawan sehingga karyawan akan lebih giat dalam 

melakukan pekerjaannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan mengenai variabel motivasi 

dan pengawasan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada BPRS Al-

Mabrur Ponorogo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada 

BPRS Al-Mabrur Ponorogo sebesar 0,687. 

2. Pengawasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo sebesar 0,480.  

3. Motivasi dan pengawasan kerja secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo dengan 

nilai Fhitung 9,960>Ftabel 3,23. 

B. Saran 

Dari hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh motivasi 

dan pengawasan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada BPRS Al-

Mabrur Ponorogo, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Agar mencapai kepuasan karyawan dalam bekerja maka perusahaan harus 

mempertahankan motivasi-motivasi yang mendukung pekerjaan karyawan 

yang ada. Selain itu perusahaan juga bisa meningkatkan faktor lain yang 

bisa meningkatkan kepuasan karyawan, seperti perusahaan meningkatkan 

kompensasi yang diberikan pada karyawan dan juga memberikan dorongan 
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kepada karyawan agar lebih berprestasi yang akan memberikan kemajuan 

pada karyawan yang nantinya memungkinkan untuk mendapatkan promosi 

jabatan sehingga bisa meningkatkan kepuasan kerja karyawan.  

2. Sebaiknya agar mencapai keadaan ideal dalam BPRS Al-Mabrur Ponorogo 

maka pengawasan tetap dijalankan sesuai dengan SOP yang berlaku, dan 

pengawasan lebih ditingkatkan lagi. Namun pengawasan tersebut sebaiknya 

dengan menggunakan pengawasan yang bersifat fleksibel dan tidak 

mengekang sehingga karyawan nyaman dan tetap mencapai kepuasan dalam 

bekerja dan juga perusahaan berjalan dengan baik sesuai dengan 

perencanaan sebelumnya. 

Selain itu perusahaan juga bisa meningkatkan kepuasan dengan 

menciptakan komunikasi yang baik antara karyawan dengan atasan ataupun 

dengan sesama karyawan sehingga dapat menjalin hubungan yang lebih 

akrab yang juga akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 
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