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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Gambaran Umum UD. Merpati Mas 

Bagian ini memuat gambaran secara umum UD. Merpati Mas, antara lain 

mengenai sejarah UD. Merpati Mas, bidang usaha UD. Merpati Mas, struktur 

organisasi UD. Merpati Mas. 

4.1.1 Sejarah UD. Merpati Mas 

UD. Merpati Mas merupakan usaha pembuatan kerupuk dikelola oleh Bapak 

Supriyono yang juga merupakan pemilik usaha tersebut. Pada awalnya UD. 

Merpati Mas berlokasi di Jalan Ngadiluwih Wates no. 16 Kediri. Bapak 

Supriyono memulai usaha ini secara kecil-kecilan dengan peralatan sederhana 

yang dikerjakan sendiri oleh Bapak Supriyono untuk dijual ke warung di sekitar 

rumahnya. Usaha ini mulai berkembang dengan meningkatnya permintaan. Pada 

tahun 2003 Bapak Supriyono mendaftarkan usahanya dengan nama UD. Merpati 

Mas.  

4.1.2 Bidang Usaha UD. Merpati Mas 

UD. Merpati Mas merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha 

pembuatan kerupuk yang berbahan baku dari tepung terigu dan bumbu serta 

rempah-rempah.  

4.1.3 Sistem Pengupahan dan Fasilitas 

Upah karyawan dibayar dengan sistem mingguan berupa upah pokok dan 

dilakukan penambahan jika ada lembur. Makan 1 kali sehari juga ditanggung oleh 

pemilik usaha. 
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4.1.4 Struktur Organisasi 

Gambar 4.1 
Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

Sumber: UD. Merpati Mas, 2013 

a. Pemilik memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan bisnis dan 

menentukan arah kebijakan perusahaan serta mengawasi jalannya proses produksi 

perusahaan.  

b. Operasional memiliki tanggung jawab untuk menjalankan proses produksi 

perusahaan berupa memproduksi barang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan 

dari konsumen. Proses produksi didalam perusahaan berlangsung 2 shift kerja 

yaitu pagi dan sore yang berakhir pada pukul 22.00 WIB, akan tetapi tidak 

menutup kemungkinan untuk menambah jam kerja apabila permintaan sedang 

tinggi. Divisi operasional memiliki tenaga kerja paling banyak dikarenakan terdiri 

dari 2 shift jam kerja dan pencetakan kerupuk yang masih tradisional sehingga 

membutuhkan tenaga kerja yang banyak.  

c. Administrasi memiliki tugas untuk mencatat semua pemasukan dan 

pengeluaran perusahaan.  

Pemilik 

Administrasi Gudang Operasional 
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d. Gudang bertugas untuk mencatat dan mengklasifikasikan bahan baku dan juga 

melakukan pemesanan kembali ketika bahan baku sudah akan habis.  

4.2 Karakteristik Responden 

 Seluruh responden adalah karyawan UD. Merpati Mas yang memiliki 

karakteristik yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu  seluruh karyawan UD. 

Merpati Mas non pimpinan. Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan 

kuesioner kepada 97 orang karyawan yang kemudian memperoleh gambaran 

karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, status perkawinan, 

pendidikan terakhir, lama bekerja, penghasilan.  

4.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

     Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada data dalam Tabel 

4.1 berikut : 

Tabel 4.1 
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah 
(orang) 

Persentase 
(%) 

1 17 - 25 tahun 21 22% 
2 26 - 34 tahun 32 33% 
3 35 - 43 tahun 27 28% 
4 > 43 tahun 17 18% 

Total 97 100% 
Sumber: Data primer diolah, 2013 

Dari Tabel 4.1, dapat dilihat bahwa berdasarkan usia, mayoritas responden 

berusia antara 26-34 tahun, data ini ditunjukkan oleh jumlah responden sebesar 

33%. Selanjutnya berusia 35-43 tahun sebesar 28%.  

 Mayoritas karyawan dengan usia antara 26-34 tahun dan 35-43 tahun 

dikarenakan pada usia ini, merupakan usia produktif yang terkait dengan motivasi 

tinggi untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Pada umumnya usia antara 26-
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34 tahun dan 35-43  tahun harus bekerja karena tuntutan tanggung jawab keluarga 

atau karena telah terikat pada sebuah perusahaan atas jabatan tertentu. Selain itu 

usia antara 26-34 tahun dan 35-43 tahun sudah memiliki pengalaman kerja yang 

cukup sehingga memiliki kinerja yang optimal.  

4.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

     Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada data 

dalam Tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase (%) 
1 Perempuan 55 56,70% 
2 Laki-laki 42 43,30% 

Total 97 100 
Sumber: Data primer diolah, 2013 

 
Berdasarkan data pada Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah responden 

perempuan lebih besar dibandingkan dengan jumlah reponden laki-laki, yaitu 

jumlah responden perempuan sebesar 56 % dan laki-laki  sebesar 43,30 %. 

Berdasarkan data pada Tabel 4.3 menunjukkan mayoritas responden 

adalah perempuan karena karyawan pada perusahaan ini sebagian besar berjenis 

kelamin prempuan. Berdasarkan keterangan pemilik perusahaan, tenaga kerja 

perempuan banyak diperlukan untuk mencetak kerupuk sehingga hasil cetakan 

dapat rapi dan maksimal.   

4.2.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan 

     Karakteristik responden berdasarkan status perkawinan dapat dilihat pada data 

dalam Tabel 4.3 berikut: 
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Tabel 4.3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan 

No Status Perkawinan Jumlah 
(orang) 

Persentase 
(%) 

1 Menikah 68 70 
2 Belum Menikah 29 30 

Total 97 100 
Sumber: Data primer diolah, 2013 

Berdasarkan data pada Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa jumlah responden 

yang sudah menikah  lebih besar dibandingkan dengan jumlah reponden yang 

belum menikah, yaitu jumlah responden yang sudah menikah sebesar 70% dan 

belum menikah sebesar 30%. Berdasarkan data pada Tabel 4.3 menunjukkan 

mayoritas responden sudah menikah tidak terlepas dari karakteristik responden 

berdasarkan usia yang banyak terdapat pada usia matang antara 26-34 tahun. 

Faktor karakteristik responden berdasarkan status perkawinan juga terkait dengan 

Motivasi kerja  dalam bekerja, pada umumnya karyawan yang sudah menikah 

lebih memiliki motivasi kerja dikarenakan faktor tanggung jawab terhadap 

keluarga.  

4.2.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

     Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada 

data dalam Tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No Pendidikan Jumlah 
(orang) 

Persentase 
(%) 

1 SD 14 14% 
2 SLTP 56 58% 
3 SMA 27 28% 
4 Diploma 0 0% 
5 S1 0 0% 

Total 97 100% 
Sumber: Data primer diolah, 2013 
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Dari Tabel 4.4, nampak bahwa berdasarkan pendidikan terakhir mayoritas 

responden berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 58%. 

Tingkat pendidikan berkaitan dengan pengetahuan dan kecakapan dalam bekerja. 

UD. Merpati Mas merupakan perusahaan yang memproduksi kerupuk dengan 

sistem yang sudah memiliki standar operasional prosedur yang jelas, sehingga 

tidak terlalu membutuhkan sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan yang 

tinggi.   

4.2.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan 

     Karakteristik responden berdasarkan penghasilan dapat dilihat pada data dalam 

Tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.5 
Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan 

No Pendapatan Jumlah 
(orang) 

Persentase 
(%) 

1 Rp 500.000 s/d Rp 800.000 38 39% 

2 Rp 801.000 s/d Rp 
1.100.000 59 61% 

3 Rp 1.100.000 s/d Rp 
1.400.000 0 0% 

4 > Rp. 1.400.000 0 0% 
Total 97 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2013 

Dari Tabel 4.5, nampak bahwa berdasarkan penghasilan, mayoritas 

responden berpenghasilan antara Rp 801.000 s/d Rp 1.100.000. Data ini 

ditunjukkan oleh banyaknya responden yaitu 61%. 

 Berdasarkan keterangan pemilik UD. Merpati Mas, besarnya penghasilan 

didasarkan dari dua komponen, yaitu gaji dasar dan lembur. Hal ini yang 
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menjadikan perbedaan penghasilan antara satu karyawan dengan karyawan yang 

lain, dimana uang lembur per jam sebesar Rp 5.000.  

4.2.6. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

     Karakteristik responden berdasarkan masa kerja dapat dilihat pada data dalam 

Tabel 4.6 berikut : 

Tabel 4.6 
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

No Masa Kerja Jumlah 
(orang)

Persentase 
(%) 

1 Kurang dari 1 tahun 22 23% 
2 1 tahun - 2 tahun 38 39% 
3 2 tahun - 3 tahun 19 20% 
4 lebih dari 3 tahun 18 19% 

Total 97 100% 
 Sumber: Data primer diolah, 2013 

Dari Tabel 4.6, nampak bahwa karyawan UD. Merpati Mas memiliki masa 

kerja paling banyak berkisar antara 1 tahun sampai dengan 2 tahun yang 

ditunjukkan oleh jumlah responden sebanyak 39 %. Data ini menunjukkan 

mayoritas karyawan di UD. Merpati Mas memiliki pengalaman kerja yang banyak 

sehingga terkait dengan kinerja karyawan.  

4.3. Gambaran Distribusi Variabel Penelitian 

 Variabel pada penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) variabel utama. Pertama, yaitu 

tentang Lingkungan Kerja Fisik (X) yang terdiri dari berbagai macam indikator 

diantaranya adalah pencahayaan, kebisingan, kebersihan, dan ventilasi udara. 

Kedua, yaitu tentang Motivasi kerja  (Z) yang terdiri dari beberapa indikator 

diantaranya adalah karakteristik individu, karakteristik pekerjaan dan karakteristik 

situasi kerja. Ketiga, adalah tentang kinerja karyawan  (Y) yang terdiri atas 
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beberapa indikator, adalah kualitas kerja, kuantitas kerja dan ketepatan waktu. 

Pengukuran menggunakan skala likert pada skala 1-5. 

 

4.3.1. Distribusi Frekuensi Variabel Lingkungan Kerja Fisik (X) 

Jawaban responden berkaitan dengan pernyataan Lingkungan Kerja Fisik 

dapat dilihat pada Tabel 4.9: 

Tabel 4.7 
Distribusi Frekuensi Variabel Lingkungan Kerja Fisik (X) 

Indikator 
STS TS N S SS 

Rata-rata
Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % 

X.01 1 1% 5 5% 6 6% 35 36% 50 52% 4.32 

X.02 3 3% 4 4% 5 5% 45 46% 40 41% 4.19 

X.03 1 1% 5 5% 7 7% 46 47% 38 39% 4.19 

X.04 2 2% 3 3% 7 7% 49 51% 36 37% 4.18 

X.05 1 1% 5 5% 8 8% 48 49% 35 36% 4.14 

X.06 1 1% 6 6% 6 6% 38 39% 46 47% 4.26 

X.07 3 3% 4 4% 5 5% 48 49% 37 38% 4.15 

X.08 4 4% 1 1% 8 8% 40 41% 44 45% 4.23 

Sumber : Data Primer diolah, 2013 
 

Berdasarkan Tabel 4.7 nilai rata-rata variabel X1 adalah  sebesar 4,21. Hal ini 

menunjukkan bahwa lingkungan kerja fisik dirasakan penting oleh responden. 

Penjelasan setiap item adalah sebagai berikut : 
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a. Item X01 yaitu mengenai Kadar cahaya yang masuk didalam ruangan. Item 

ini memiliki rata-rata 4,32 yang berarti bahwa para karyawan menganggap 

kadar cahaya yang masuk ke dalam ruangan baik. 

b. Item X02 yaitu mengenai penerangan di ruangan. Item ini memiliki rata-

rata 4,19 yang berarti karyawan menganggap penerangan di ruangan kerja 

baik. 

c. Item X03 yaitu mengenai kebersihan dalam tempat kerja. Item ini memiliki 

rata-rata 4,19 yang berarti bahwa kebersihan dalam tempat kerja tergolong 

baik. 

d. Item X04 yaitu mengenai kebersihan alat-alat kerja. Item ini memiliki rata-

rata 4,18 yang berarti bahwa kebersihan alat-alat kerja tergolong baik. 

e. Item X05 yaitu tingkat kebisingan ruang kerja. Item ini memiliki rata-rata 

4,14 yang berarti bahwa tingkat kebisingan ruang kerja tergolong baik dan 

dapat ditolerir.  

f. Item 4,26 yaitu suara alat produksi. Item ini memiliki rata-rata 4,12 yang 

berarti bahwa suara alat produksi tergolong baik dan dapat ditolerir. 

g. Item X07 yaitu mengenai sirkulasi udara didalam ruangan. Item ini 

memiliki rata-rata 4,15 yang berarti bahwa sirkulasi udara didalam 

ruangan tergolong baik. 

h. Item X08 yaitu mengenai suhu udara didalam ruangan. Item ini memiliki 

rata-rata 4,23 yang berarti suhu udara didalam ruangan tergolong sejuk 

dan nyaman. 
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4.3.2 Distribusi Frekuensi Variabel Motivasi kerja  (Z) 

Jawaban responden berkaitan dengan pernyataan variabel Motivasi kerja  

dapat dilihat pada Tabel 4.10: 

Tabel 4.8 
Distribusi Frekuensi Variabel Motivasi kerja  (Z) 

Indikator 
STS TS N S SS 

Rata-rata
Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % 

Z.01 1 1% 3 3% 10 10% 43 44% 40 41% 4.22 

Z.02 1 1% 5 5% 4 4% 50 52% 37 38% 4.21 

Z.03 2 2% 4 4% 4 4% 47 48% 40 41% 4.23 

Z.04 3 3% 3 3% 6 6% 44 45% 41 42% 4.21 

Z.05 3 3% 2 2% 6 6% 42 43% 44 45% 4.26 

Z.06 0 0% 7 7% 7 7% 44 45% 39 40% 4.19 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

Berdasarkan Tabel 4.8 nilai rata-rata variabel Z adalah  sebesar 4,22. Hal ini 

menunjukkan bahwa Motivasi kerja  dirasakan penting oleh responden. Penjelasan 

setiap item adalah sebagai berikut : 

a. Item Z01 yaitu mengenai minat terhadap pekerjaan yang diberikan oleh 

perusahaan karena mampu memenuhi kebutuhan hidup. Item ini memiliki 

rata-rata 4,22 yang berarti bahwa minat terhadap pekerjaan yang diberikan 

oleh perusahaan karena mampu memenuhi kebutuhan hidup tergolong 

baik. 

b. Item Z02 yaitu mengenai sikap terhadap pekerjaan yang diberikan oleh 

perusahaan. Item ini memiliki rata-rata 4,21 yang berarti karyawan 
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memiliki sikap terhadap pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan yang 

baik. 

c. Item Z03  yaitu mengenai merasa puas atas pekerjaan yang diberikan oleh 

perusahaan. Item ini memiliki rata-rata 4,23 yang berarti bahwa karyawan 

merasa puas atas pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. 

d. Item Z04 yaitu mengenai tingkat variasi tugas. Item ini memiliki rata-rata 

4,21 yang berarti bahwa karyawan merasa memiliki tingkat variasi tugas 

yang baik. 

e. Item Z05 yaitu mengenai hubungan dengan rekan kerja. Item ini memiliki 

rata-rata 4,26 yang berarti bahwa karyawan merasa memiliki hubungan 

dengan rekan kerja yang baik.  

f. Item Z06 yaitu mengenai kompensasi yang diberikan perusahaan. Item ini 

memiliki rata-rata 4,19 yang berarti bahwa para karyawan merasa 

kompensasi yang diberikan perusahaan sudah baik dan mencukupi. 
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4.3.3 Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Jawaban responden berkaitan dengan pernyataan variabel Kinerja 

Karyawan (Y) dapat dilihat pada Tabel 4.10: 

Tabel 4.9 
Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Indikator 
STS TS N S SS 

Rata-rata
Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % 

Y.01 2 2% 4 4% 6 6% 45 46% 40 41% 4.21 

Y.02 3 3% 3 3% 6 6% 41 42% 44 45% 4.24 

Y.03 1 1% 6 6% 8 8% 39 40% 43 44% 4.21 

Y.04 1 1% 5 5% 6 6% 57 59% 28 29% 4.09 

Y.05 1 1% 5 5% 6 6% 53 55% 32 33% 4.13 

Y.06 1 1% 4 4% 5 5% 52 54% 35 36% 4.20 

Y.07 4 4% 1 1% 8 8% 37 38% 47 48% 4.26 

Y.08 0 0% 5 5% 5 5% 46 47% 41 42% 4.27 

Sumber : Data primer diolah, 2013 

Berdasarkan Tabel 4.9 nilai rata-rata variabel Y adalah sebesar 4,20. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat kinerja karyawan di perusahaan dirasakan tinggi oleh 

responden. Penjelasan setiap item adalah sebagai berikut : 

a. Item Y01 yaitu mengenai kualitas pekerjaan sesuai dengan standar yang 

ditetapkan. Item ini memiliki rata-rata 4,21 yang berarti bahwa hasil kerja 

karyawan telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. 

b. Item Y02 yaitu mengenai ketelitian dalam pekerjaan. Item ini memiliki 

rata-rata 4,24 yang berarti bahwa hasil kerja karyawan telah dilakukan 

dengan teliti. 
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c. Item Y03 yaitu mengenai kerapian dalam pekerjaan sesuai dengan standar. 

Item ini memiliki rata-rata 4,21 yang berarti bahwa karyawan merasa 

jumlah pekerjaan yang mampu mereka selesaikan rapi sesuai dengan 

standar perusahaan. 

d. Item Y04 yaitu mengenai kecakapan dalam pekerjaan. Item ini memiliki 

rata-rata 4,09 yang berarti bahwa karyawan merasa memiliki kecakapan 

untuk menyelesaikan pekerjaan. 

e. Item Y05 yaitu mengenai penyelesaian pekerjaan sesuai dengan deskripsi 

pekerjaan. Item ini memiliki rata-rata 4,13 yang berarti bahwa karyawan 

merasa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan deskripsi pekerjaan. 

f. Item Y06 yaitu mengenai penyelesaian pekerjaan sesuai dengan target yang 

dibebankan. Item ini memiliki rata-rata 4,20 yang berarti bahwa karyawan 

merasa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang dibebankan. 

g. Item Y07 yaitu mengenai penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. Item ini memiliki rata-rata 4,26 yang berarti bahwa karyawan 

merasa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan 

h. Item Y08 yaitu mengenai pembagian waktu kerja sesuai tanggung jawab. 

Item ini memiliki rata-rata 4,27 yang berarti bahwa karyawan merasa 

dapat membagi waktu kerja sesuai tanggung jawab. 

 

4.4. Hasil Uji Instrumen Penelitian 

4.4.1. Hasil Uji Validitas 

Uji validitas instrumen adalah sebuah uji yang digunakan untuk mengukur 

apakah item pertanyaan yang digunakan pada kuesioner telah mampu untuk 
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menggambarkan keinginan yang berkaitan dengan variabel yang digunakan pada 

penelitian. Uji validitas instrumen dapat menggunakan metode Pearson 

Correlation (Korelasi Product Moment). Jumlah sampel yang digunakan pada uji 

ini yaitu sebanyak 30 responden, dengan harapan bahwa sampel tersebut telah 

mewakili populasi yang sebenarnya. Besarnya nilai kritis r tabel dengan n=30 dan 

tingkat toleransi kesalahan (alpha) 5% yaitu 0.361. Hipotesis yang digunakan 

pada uji ini yaitu 

H0 : Item pertanyaan tidak valid 

H1 : Item pertanyaan valid 

4.4.1.1 Hasil Uji Validitas Variabel Lingkungan Kerja Fisik (X) 

 Hasil uji validitas pada variabel lingkungan kerja fisik ditunjukkan pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 4.10 
Hasil Uji Validitas Variabel Lingkungan Kerja Fisik (X1) 

Item 

Pertanyaan 
r hitung Signifikansi Keterangan 

X.01 0,822 0,000 Valid 

X.02 0,887 0,000 Valid 

X.03 0,786 0,000 Valid 

X.04 0,795 0,000 Valid 

X.05 0,783 0,000 Valid 

X.06 0,842 0,000 Valid 

X.07 0,874 0,000 Valid 

X.08 0,848 0,000 Valid 

  Sumber : Data Primer Diolah, 2013 



64 
 

 

 Variabel dinyatakan valid atau tidak, jika variabel tersebut memiliki 

koefisien korelasi pearson yang signifikan (p-value) kurang dari α = 0,05 atau 

koefisien korelasi lebih besar daripada titik kritis koefisien korelasi pada α = 0,05 

(5%).Pada penelitian ini, hipotesis nol ditolak jika nilai korelasi data ( ) 

lebih besar daripada nilai di mana , .  0.361.  

Tabel 4.10 merupakan uji validitas pada pertanyaan yang digunakan. Pada 

Tabel 4.10 tersebut didapatkan nilai r hitung Korelasi Product Moment dan nilai 

signifikansi korelasi untuk setiap pertanyaan, yaitu untuk pertanyaan Lingkungan 

Kerja Fisik (X). Dari hasil tersebut dapat diambil keputusan menolak H0 dan 

disimpulkan bahwa setiap pertanyaan adalah valid karena nilai r hitung untuk 

setiap item pertanyaan lebih besar dari nilai r tabel  (0,361) dengan tingkat 

toleransi kesalahan (alpha) 5%. 

4.4.1.2 Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi kerja  (Z) 

Variabel dinyatakan valid atau tidak, jika variabel tersebut memiliki 

koefisien korelasi pearson yang signifikan (p-value) kurang dari α = 0,05 atau 

koefisien korelasi lebih besar daripada titik kritis koefisien korelasi pada α = 0,05 

(5%).Pada penelitian ini, hipotesis nol ditolak jika nilai korelasi data ( ) 

lebih besar daripada nilai di mana , .  0.361. 
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Hasil uji validitas pada variabel motivasti karyawan ditunjukkan pada 

Tabel 4.11 berikut ini. 

Tabel 4.11 
Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi kerja  (X2) 
Item 

Pertanyaan 
r hitung Signifikansi Keterangan 

Z.01 0,836 0,000 Valid 

Z.02 0,792 0,000 Valid 

Z.03 0,842 0,000 Valid 

Z.04 0,899 0,000 Valid 

Z.05 0,888 0,000 Valid 

Z.06 0,857 0,000 Valid 

  Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

 

Tabel 4.11 merupakan uji validitas dan reliabilitas instrumen pada 

pertanyaan yang digunakan. Pada Tabel tersebut didapatkan nilai r hitung 

Korelasi Product Moment dan nilai signifikansi korelasi untuk setiap pertanyaan, 

yaitu untuk pertanyaan Motivasi kerja  (Z). Dari hasil tersebut dapat diambil 

keputusan menolak H0 dan disimpulkan bahwa setiap pertanyaan adalah valid 

karena nilai r hitung untuk setiap item pertanyaan lebih besar dari nilai r Tabel  

(0,361) dengan tingkat toleransi kesalahan (alpha) 5%. 
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4.4.1.3 Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Hasil uji validitas pada variabel kinerja karyawan ditunjukkan pada Tabel 

4.12 berikut ini. 

Tabel 4.12 
Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Item 

Pertanyaan 
r hitung Signifikansi Keterangan 

Y.01 0,886 0,000 Valid 

Y.02 0,871 0,000 Valid 

Y.03 0,815 0,000 Valid 

Y.04 0,829 0,000 Valid 

Y.05 0,815 0,000 Valid 

Y.06 0,767 0,000 Valid 

Y.07 0,799 0,000 Valid 

Y.08 0,740 0,000 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

Variabel dinyatakan valid atau tidak, jika variabel tersebut memiliki 

koefisien korelasi pearson yang signifikan (p-value) kurang dari α = 0,05 atau 

koefisien korelasi lebih besar daripada titik kritis koefisien korelasi pada α = 0,05 

(5%). Pada penelitian ini, hipotesis nol ditolak jika nilai korelasi data ( ) 

lebih besar daripada nilai di mana , .  0.361. Tabel 4.14 

merupakan uji validitas dan reliabilitas instrumen pada pertanyaan yang 

digunakan. Pada Tabel 4.12 tersebut didapatkan nilai r hitung Korelasi Product 

Moment dan nilai signifikansi korelasi untuk setiap pertanyaan, yaitu untuk 

pertanyaan Kinerja Karyawan (Y). Dari hasil tersebut dapat diambil keputusan 
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menolak H0 dan disimpulkan bahwa setiap pertanyaan adalah valid karena nilai r 

hitung untuk setiap item pertanyaan lebih besar dari nilai r Tabel  (0,361) dengan 

tingkat toleransi kesalahan (alpha) 5%. 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas instrumen adalah sebuah uji yang digunakan untuk 

menunjukkan sejauh mana item pertanyaan yang digunakan dapat dipercaya dan 

dapat diandalkan untuk digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian. Hipotesis 

yang digunakan pada uji ini yaitu 

H0 : Item pertanyaan tidak reliabel 

H1 : Item pertanyaan reliabel 

Uji reliabilitas instrumen dapat menggunakan metode Cronbach’s Alpha. 

Pada kuesioner yang digunakan, hipotesis yang diharapkan adalah menolak 

hipotesis H0 yaitu item pertanyaan yang digunakan adalah reliabel. Hipotesis H0 

ditolak apabila nilai Cronbach’s Alpha untuk item pertanyaan lebih besar dari 

0.600 (Anwar Sanusi, 2011:81)  

Tabel 4.13 
Kriteria Indeks Kofiesien Reliabilitas 

No. Interval Kriteria 
1. <0,200 Sangat rendah 
2. 0,200-0,399 Rendah 
3. 0,400-0,599 Cukup 
4. 0,600-0,799 Tinggi 
5. 0,800-1,00 sangat tinggi 

Sumber: Sugiyono,2008 
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Tabel 4.14 
Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Koefisien Alpha Keterangan 

Lingkungan Kerja Fisik (X) 0,935 Reliabel 

Motivasi kerja  (Z) 0,922 Reliabel 

Kinerja Karyawan (Y) 0,928 Reliabel 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

Pada Tabel 4.14 tersebut didapatkan nilai Cronbach’s Alpha untuk 

instrumen Lingkungan Kerja Fisik (X) sebesar 0,935. Dari hasil tersebut dapat 

diambil keputusan menolak H0 dan disimpulkan bahwa item pertanyaan adalah 

reliabel karena nilai Cronbach’s Alpha untuk indikator tersebut lebih besar dari 

nilai pembanding 0,600 atau termasuk dalam kriteria “sangat tinggi” dalam Indeks 

Koefisien Reliabilitas. 

Pada Tabel 4.14  tersebut didapatkan nilai Cronbach’s Alpha untuk 

instrumen Motivasi kerja  (Z) sebesar 0,922. Dari hasil tersebut dapat diambil 

keputusan menolak H0 dan disimpulkan bahwa item pertanyaan adalah reliabel 

karena nilai Cronbach’s Alpha untuk indikator tersebut lebih besar dari nilai 

pembanding 0,600 atau termasuk dalam kriteria “tinggi” dalam Indeks Koefisien 

Reliabilitas. 

Pada Tabel 4.14  tersebut didapatkan nilai Cronbach’s Alpha untuk 

instrumen Kinerja Karyawan (Y) sebesar 0,928. Dari hasil tersebut dapat diambil 

keputusan menolak H0 dan disimpulkan bahwa item pertanyaan adalah reliabel 

karena nilai Cronbach’s Alpha untuk indikator tersebut lebih besar dari nilai 

pembanding 0,600 atau termasuk dalam kriteria “sangat tinggi” dalam Indeks 

Koefisien Reliabilitas. 
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4.5 Analisa Jalur (Path Analysis) 

 Analisis jalur merupakan pengembangan dari analisis korelasi yang 

dibangun dari diagram jalur yang dihipotesiskan oleh peneliti dalam menjelaskan 

mekanisme hubungan kausal antarvariabel dengan menguraikan koefisien korelasi 

menjadi pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Selain itu, analisis jalur 

dapat dikatakan sebagai perluasan dari analisis regresi linier karena menggunakan 

perhitungan yang sama dengan regresi linier namun dengan menggunakan nilai 

pengamatan yang dibakukan (standardized). Oleh karena itu, koefisien jalur pada 

dasarnya merupakan koefisien beta pada model regresi linier. Beberapa asumsi 

dalam analisis jalur adalah: 

a. Di dalam model analisis path, hubungan antar variabel adalah linier  dan 

aditif.  

b. Hanya model rekursif yang dapat dipertimbangkan, yaitu hanya  sistem 

aliran causal ke satu arah, sedangkan pada model yang  mengandung 

causal resiprokal, analisis path tidak dapat dilakukan.  

c. Variabel endogen minimal dalam skala ukur interval.  

d. Observed variables diukur tanpa kesalahan (instrumen pengukuran  valid 

dan reliabel).  

e. Model yang dianalisis dispesifikasikan (diidentifikasikan) dengan  benar  

berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan.  

 
4.5.1. Uji Asumsi Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual dalam model path 

mengikuti sebaran normal atau tidak. Model path yang baik adalah model dimana 
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residualnya mengikuti distribusi normal. Metode yang digunakan dalam menguji 

normalitas adalah dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Residual model dikatakan 

mengikuti distribusi normal apabila nilai signifikansi uji lebih besar dari alpha 

yang digunakan. Hasil pengujian disajikan berikut ini. 

Tabel 4.15 
Hasil Pengujian Normalitas Kolmogorov-Smirnov 
Variabel Signifikansi Keterangan 

Residual Model 1 0,575 Normal 
Residual Model 2 0,143 Normal 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

 

Asumsi normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang 

ditunjukkan pada Tabel 4.15. Asumsi ini terpenuhi jika nilai signifikansi 

Kolmogorov-Smirnov residual model lebih besar dari alpha 5%. Dari hasil 

pengujian diperoleh nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov untuk dua persamaan 

berturut-turut ialah sebesar 0,575 dan 0,143. Karena kedua nilai Kolmogorov-

Smirnov lebih besar dari alpha 5% (0,050) maka dapat dikatakan bahwa asumsi 

normalitas tepenuhi. 

4.5.2.  Uji Linieritas 

Uji lineritas bertujuan untuk menguji apakah bentuk hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat adalah linier atau tidak. Model path yang baik 

adalah model dimana hubungan antara kedua variabel tersebut adalah linier. 

Metode yang digunakan dalam menguji linieritas adalah dengan uji estimasi 

kurva. Hubungan kedua variabel dikatakan linier apabila nilai signifikansi uji 

lebih kecil dari alpha yang digunakan. Hasil pengujian disajikan berikut ini. 
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Tabel 4.16 
Hasil Pengujian Linieritas dengan Curve Fit 

Variabel Signifikansi Keterangan 

Lingkungan Kerja Fisik -> 
Motivasi kerja  

0,000 Linier 

Motivasi kerja  -> Kinerja 
Karyawan 

0,000 Linier 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

 

Pengujian asumsi linieritas pada Tabel 4.16 dilakukan dengan metode 

Curve Fit dengan melihat bentuk hubungan antara variabel bebas dan variabel 

terikat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada hubungan 

Lingkungan Kerja Fisik (X) terhadap Motivasi Kerja (Z) sebesar 0,000 dan 

hubungan Motivasi Kerja (Z) terhadap Kinerja Karyawan (Y) sebesar 0,000, dan 

dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi untuk kedua hubungan tersebut lebih 

kecil dari alpha 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi linieritas 

terpenuhi. 

4.6 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis berdasarkan dari tabulasi kuisioner yang diperoleh dari 

jawaban responden yaitu karyawan perusahaan yang kemudian dianalisis dengan 

analisis jalur (path analysis). Analisis jalur ini digunakan untuk menganalisis 

hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya 

mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung, tetapi juga secara 

tidak langsung, dimana digunakan untuk menguji hubungan antara Lingkungan 

Kerja Fisik terhadap Motivasi Kerja, Motivasi Kerja terhadap Kinerja, dan 

Lingkungan Kerja Fisik  terhadap Kinerja melalui Motivasi Kerja. Secara umum, 
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struktur hubungan kausal antara ketiga hipotesis tersebut dapat dilihat pada 

gambar berikut. 

Gambar 4.2 

Diagram Path 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

Tabel 4.17 
Hasil Pengujian Analisis Jalur 

Variabel Koefisien Beta t hitung t Tabel 5% Sig. t 

Lingkungan Kerja Fisik -> 
Motivasi Kerja 0,934 25,415 1,985 0,000 

Lingkungan Kerja Fisik -> 
Kinerja Karyawan 0,695 8,871 1,985 0,000 

Motivasi Kerja -> Kinerja 
Karyawan 

0,280 3,572 1,985 0,000 

Lingkungan Kerja Fisik -> 
Motivasi Kerja -> Kinerja 

Karyawan 
0,262 - - - 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

4.6.1. Uji Hipotesis Pertama  

Hasil analisis jalur dengan t hitung 25,413 dan lebih besar dari t Tabel 

1,985 atau tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari alpha 5% menyatakan bahwa 

Lingkungan 
Kerja Fisik (X)

Motivasi Kerja 
(Z)

Kinerja 
Karyawan (Y)

0,934(S)

0,280 (S) 

(0,000)

(0,001) 0,695 (S)

(0,000)
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terdapat pengaruh yang nyata antara Lingkungan Kerja Fisik (X) terhadap 

Motivasi Kerja (Z). Nilai koefisien 0,943 dan bertanda positif menyatakan bahwa 

bentuk hubungan Lingkungan Kerja Fisik (X) terhadap Motivasi Kerja (Z) adalah 

berbanding lurus yang berarti bahwa semakin tinggi faktor Lingkungan Kerja 

Fisik (X) yang dinilai oleh responden, maka akan meningkatkan Motivasi Kerja 

(Z) tersebut. 

Besarnya koefisien korelasi 0,934 menunjukkan tingkat hubungan yang 

sangat kuat antara Lingkungan Kerja Fisik (X) terhadap Motivasi Kerja (Z). 

Kontribusi pengaruh variabel Lingkungan Kerja Fisik (X) terhadap Motivasi Kerja 

(Z) dapat dijelaskan dengan persamaan berikut :  

,  ,  

 

4.6.2. Uji Hipotesis Kedua  

Berdasarkan Tabel 4.17, dapat dilihat bahwa hasil analisis jalur dengan t 

hitung 8,871 dan lebih besar dari t Tabel 1,985 atau tingkat signifikansi 0,000 

lebih kecil dari alpha 5% menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang nyata antara 

Lingkungan Kerja Fisik (X) terhadap Kinerja Karyawan (Y). Nilai koefisien 0,695 

dan bertanda positif menyatakan bahwa bentuk hubungan Lingkungan Kerja Fisik 

(X) terhadap Kinerja Karyawan (Y) adalah berbanding lurus yang berarti bahwa 

semakin tinggi faktor Lingkungan Kerja Fisik (X) yang dinilai oleh responden, 

maka akan meningkatkan Kinerja Karyawan (Y) tersebut. 

Besarnya koefisien korelasi 0,957 menunjukkan tingkat hubungan yang 

sangat kuat antara Lingkungan Kerja Fisik (X) terhadap Kinerja Karyawan (Y). 

Besarnya koefisien determinasi 0,916 menjelaskan bahwa 91,6% Kinerja 
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Karyawan (Y) dipengaruhi oleh Lingkungan Kerja Fisik (X), sementara sisanya 

8,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian yang dilakukan. Kontribusi 

pengaruh variabel Lingkungan Kerja Fisik (X) terhadap Kinerja Karyawan (Y) 

dapat dijelaskan dengan persamaan berikut : 

,  ,  

 

4.6.3 Uji Hipotesis Ketiga 

 Berdasartkan Tabel 4.17, dapat dilihat bahwa hasil analisis analisis jalur 

dengan t hitung 3,572 dan lebih besar dari t Tabel 1,985 atau tingkat signifikansi 

0,001 lebih kecil dari alpha 5% menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang nyata 

antara Motivasi Kerja (Z) terhadap Kinerja Karyawan (Y). Nilai koefisien 0,280 

dan bertanda positif menyatakan bahwa bentuk hubungan Motivasi Kerja (Z) 

terhadap Kinerja Karyawan (Y) adalah berbanding lurus yang berarti bahwa 

semakin tinggi faktor Motivasi Kerja (Z) yang dinilai oleh responden, maka akan 

meningkatkan Kinerja Karyawan (Y) tersebut. 

Besarnya koefisien korelasi 0,930 menunjukkan tingkat hubungan yang 

sangat kuat antara Motivasi Kerja (Z) terhadap Kinerja Karyawan (Y). Besarnya 

koefisien determinasi 0,864 menjelaskan bahwa 86,4% Kinerja Karyawan (Y) 

dipengaruhi oleh Motivasi Kerja (Z), sementara sisanya 13,6% dipengaruhi oleh 

faktor lain diluar penelitian yang dilakukan. Kontribusi pengaruh variabel 

Motivasi kerja  (Z) terhadap Kinerja Karyawan (Y) dapat dijelaskan dengan 

persamaan berikut :  

,  ,  
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4.6.4 Hipotesis Keempat 

 Berdasarkan Tabel 4.17, dapat dilihat bahwa hasil analisis jalur dengan t 

hitung pada hubungan Lingkungan Kerja Fisik (X) terhadap Motivasi Kerja (Z) 

dan Motivasi Kerja (Z) terhadap Kinerja Karyawan (Y) yang signifikan 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang nyata antara Lingkungan Kerja Fisik 

(X) terhadap Kinerja Karyawan (Y) melalui Motivasi Kerja (Z). Pengujian 

pengaruh tidak langsung merupakan hasil ikutan dari pengaruh langsung. 

Koefisien pengaruh tidak langsung diperoleh dari hasil perkalian antara koefisien 

pengaruh langsung yang membentuknya. Jika koefisien pengaruh langsung 

signifikan maka hasil pengujian pengaruh tidak langsung dinyatakan signifikan. 

Nilai koefisien 0,262 dan bertanda positif menyatakan bahwa bentuk hubungan 

Lingkungan Kerja Fisik (X) terhadap Kinerja Karyawan (Y) melalui Motivasi 

Kerja (Z) adalah berbanding lurus yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat 

Lingkungan Kerja Fisik (X), maka tingkat Kinerja Karyawan (Y) akan meningkat 

pula seiring dengan meningkatnya Motivasi Kerja (Z). 

,  ,  ,  

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas maka hasil dari penelitian 

dapat diketahui bahwa variabel lingkungan kerja fisik memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap motivasi kerja di UD. Merpati Mas.  

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas maka hasil dari penelitian 

dapat diketahui bahwa variabel lingkungan kerja fisik memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan di UD. Merpati Mas.  
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Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas maka hasil dari penelitian 

dapat diketahui bahwa variabel motivasi kerja memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan di UD. Merpati Mas. 

Hasil dari analisis data selanjutnya, yaitu variabel lingkungan kerja fisik 

memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap variabel kinerja karyawan 

melalui motivasi kerja. 

Selanjutnya akan dikemukakan pembahasan hasil analisa penelitian yang 

telah dilakukan dari masing-masing variabel sebagaimana berikut ini: 

4.7.1. Pembahasan Hasil Uji Hipotesis Pertama 

Berdasarkan kajian empirik yang telah dilakukan, terdapat beberapa hasil 

penelitian yang menyatakan bahwa Motivasi kerja  juga dapat dipengaruhi oleh 

lingkungan kerja fisik dimana tempat karyawan tersebut bekerja Kristanti (2012) 

dan Shidiqiyah (2010). Dalam penelitian ini digunakan variabel lingkungan kerja 

fisik untuk mengukur pengaruhnya terhadap Motivasi kerja  UD. Merpati Mas. 

Indikator dari variabel lingkungan kerja fisik terdiri dari penerangan, kebersihan, 

kebisingan dan udara. Sedangkan indikator variabel Motivasi kerja  terdiri dari 

karakteristik individu, karakteristik pekerjaa, dan karakteristik situasi kerja.  

               Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa variabel lingkungan 

kerja fisik berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi kerja. Maka H1 

diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristanti (2012) 

dan Shidiqiyah (2010) yang kesemua hasilnya menunjukkan bahwa lingkungan 

kerja fisik memiliki pengaruh terhadap motivasi kerja.  

 

 



77 
 

4.7.2 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis Kedua 

 Nitisemito (1994:183) mendefinisikan lingkungan kerja fisik sebagai “segala 

sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas-tugas yang di bebankan, misalnya kebersihan, pencahayaan, 

sirkulasi udara, suhu ruangan dan tingkat kebisingan. Dalam penelitian ini 

digunakan variabel lingkungan kerja fisik untuk mengukur pengaruhnya terhadap 

Motivasi kerja  UD. Merpati Mas. Indikator dari variabel lingkungan kerja fisik 

terdiri dari penerangan, kebersihan, kebisingan dan udara. Indikator variabel 

Motivasi kerja  terdiri dari karakteristik individu, karakteristik pekerja, dan 

karakteristik situasi kerja. 

          Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa variabel lingkungan kerja 

fisik berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Maka H2 diterima.  

4.7.3 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis Ketiga 

Motivasi adalah sesuatu yang mendorong karyawan untuk melakukan 

tindakan, dalam penelitian ini tindakan yang dimaksud adalah kinerja dari 

karyawan tersebut. Indikator variabel Motivasi kerja  terdiri dari karakteristik 

individu, karakteristik pekerja, dan karakteristik situasi kerja. Sedangkan indikator 

dari kinerja karyawan dalam penelitian ini adalah kualitas kerja, kuantitas kerja 

dan ketepatan waktu.  

  Berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk variabel motivasi kerja 

berpengaruh terhadap variabel kinerja karyawan, disimpulkan bahwa H2 diterima 

dalam penelitian ini. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lee 

dan Kulviwat (2008)  dan Rayyan (2012) yang juga menunjukkan hasil positif dan 

signifikan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan.  
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4.7.4 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis Keempat 

 Lingkungan kerja adalah sebuah kawasan atau tempat untuk bekerja. 

Nitisemito (1994:183) yang mendefinisikan lingkungan kerja fisik sebagai 

“Segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya 

dalam menjalankan tugas-tugas yang di bebankan, misalnya kebersihan, 

pencahayaan, udara dan tingkat kebisingan.  

 Motivasi adalah suatu dorongan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan 

(karyawannya) untuk mengingkatkan keinginan yang kuat dalam bekerja sehingga 

tujuan dari perusahaan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. 

 Kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance (prestasi 

kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja 

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

seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2009:67). 

Indikator dari variabel lingkungan kerja fisik terdiri dari penerangan, 

kebersihan, kebisingan dan udara. Indikator variabel Motivasi kerja  terdiri dari 

karakteristik individu, karakteristik pekerjaa, dan karakteristik situasi kerja. 

Sedangkan indikator dari kinerja karyawan dalam penelitian ini adalah kualitas 

kerja, kuantitas kerja dan ketepatan waktu.  

` Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang 

berarti bahwa lingkungan kerja fisik memiliki pengaruh terhadap kinerja 

karyawan melalui motivasi kerja.  
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4.7.5 Koefisien Determinasi Adjusted R Square 

 Koefisien determminasi ( ) merupakan salah satu alat yang dapat dijadikan 

pengukuran mutu penjajakan (goodness of fit), maksudnya dengan melihat 

besarnya prosentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel 

dependen, dapat diketahui seberapa baik model persamaan regresi yang 

digunakan. Secara verbal, digunakan untuk mengukur proporsi (bagian) atau 

prosentase total variasi dalam Y yang dijelaskan oleh model regresi. Koefisien 

determinasi atau  mempunyai besaran yang batasnya adalah 0 ≤  ≤ 1. yang 

sebesar 1 (satu) berarti menyatakan suatu kecocokan yang sempurna, sedangkan 

 yang bernilai nol menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel tidak 

bebas dengan variabel yang menjelaskannya. 

Tabel 4.18 
Koefisien Determinasi 

Model Adjusted R Square 

Jalur 1 ( Lingkungan 

Kerja Fisik Terhadap 

Motivasi Kerja  ) 

0,870 

Jalur 2 (Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan ) 

0,862 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

 Berdasarkan Tabel 4.18 di atas, didapatkan nilai koefisien determinasi 

(Adjusted R Square) untuk Jalur 1 ( Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Motivasi 

kerja  ) sebesar 0,870. Hasil tersebut menjelaskan bahwa, sumbangan atau 

kontribusi dari variabel lingkungan kerja fisik terhadap Motivasi kerja  adalah 
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sebesar  87 % atau besarnya keragaman Motivasi kerja  dapat dijelaskan oleh 

variabel lingkungan kerja fisik adalah 87 % dan sisanya yang sebesar 13 % 

lainnya disumbangkan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam 

persamaan atau penelitian ini. 

 Nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) untuk Jalur 2 (Motivasi kerja  

Terhadap Kinerja Karyawan) sebesar 0,862. Hasil tersebut menjelaskan bahwa, 

sumbangan atau kontribusi dari variabel Motivasi kerja  terhadap kinerja 

karyawan adalah sebesar  86,2 % atau besarnya keragaman kinerja karyawan 

dapat dijelaskan oleh variabel Motivasi kerja  adalah 86,2 % dan sisanya yang 

sebesar 13,8 % lainnya disumbangkan oleh variabel lainnya yang tidak 

dimasukkan ke dalam persamaan atau penelitian ini. 

4.8 Implikasi Penelitian 

Karyawan bisa dikatakan sebagai aset perusahaan dalam mencapai tujuan 

perusahaan, maka dari itu perusahaan perlu mengetahui dan memenuhi kebutuhan 

karyawan. Peningkatan kinerja karyawan merupakan salah satu faktor utama bagi 

perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Salah satu cara untuk 

mewujudkan kinerja yang baik dari karyawan adalah dengan pemenuhan atas 

faktor-faktor yang dapat meningkatkan motivasi kerja agar dapat meningkatkan 

kinerja karyawan. 

Hasil penelitian menunjukkan tanggapan karyawan mengenai lingkungan 

kerja fisik dan Motivasi kerja  yang dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

Dengan adanya penelitian ini, peneliti memandang bahwa lingkungan kerja fisik 

maupun motivasi kerja dapat memberikan kontribusi yang baik atau positif 

terhadap peningkatan kinerja karyawan.  
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Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian 

berikutnya untuk penelitian sejenis. Pada penelitian berikutnya perlu ditambahkan 

variabel yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan seperti penilaian kinerja, 

tingkat kedisiplinan, motivasi, lingkungan kerja non fisik dan lain-lain. Bagi 

penelitian berikutnya juga perlu ditambahkan indikator dan item yang digunakan 

serta memperbanyak populasi yang dijadikan subyek penelitian misalnya pada 

perusahaan menengah dan perusahaan besar.  

4.9 Keterbatasan Penelitian 

 Keterbatasan penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Hanya dilakukan di perusahaan kecil, sehingga di masa yang akan datang 

perlu dilakukan penelitian dengan subjek yang sama akan tetapi di 

perusahaan yang besar dan di sektor industri yang lain.  

2. hanya mengukur motivasi dari sikap karyawan saja sehingga bagi  

penelitian yang datang dapat mengukur motivasi dari dimensi yang lain, 

misalnya dari segi motivasi intrinsik dan ekstrinsik.  


