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PENGARUH MOTIVASI INTRINSIK DAN MOTIVASI EKSTRINSIK 
TERHADAP KINERJA KARYAWAN  

(Studi pada PTPN XII Surabaya) 
 

Oleh: 
Febrian Nurtaneo  

 
Dosen Pembimbing: 

Dr. Noermijati, SE., MTM. 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi intrinsik dan motivasi 

ekstrinsik berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap kinerja karyawan 
dan untuk mengetahui salah satu diantara kedua variabel yang berpengaruh 
dominan terhadap kinerja karyawan. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah explanatory research untuk mengkaji pengaruh variabel 
bebas yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik  terhadap variabel terikat 
yaitu kinerja karyawan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PTPN XII dengan 
karakteristik khusus. Jumlah karyawan PTPN XII yang memenuhi karakteristik 
adalah 419 orang. Teknik sampling yang digunakan adala proportionate random 
sampling. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 205 orang. Alat analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda, uji asumsi 
klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas 
dan uji linearitas. Sedangkan untuk pengujian hipotesis meliputi uji F, uji t, dan 
uji dominan. Dari hasil analisis regresi berganda dapat diketahui pengaruh 
motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik berpengaruh secara simultan dan parsial 
terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis 
regresi berganda, diantara kedua variabel independen diketahui variabel yang 
memiliki pengaruh paling besar terhadap kinerja karyawan yaitu variabel motivasi 
ekstrinsik. 

 
Kata Kunci : Motivasi intrinsik, Motivasi Ekstrinsik, Kinerja Karyawan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Setiap  perusahaan  di  dalam  menghasilkan  produknya  pasti  membutuhkan 

faktor‐faktor produksi.  Saat ini ada lima hal yang dianggap sebagai faktor produksi, yaitu 

tenaga kerja (labor)/ sumber daya manusia, modal (capital), sumber daya fisik (physical 

resources), kewirausahaan  (entrepreneurship), dan sumber daya  informasi (information 

resources). Semua faktor produksi tersebut penting, namun yang dapat dianggap paling 

penting adalah  faktor  sumber daya manusia  karena merupakan  faktor produksi  insani 

yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi.  

Karyawan  merupakan  sumber  daya  manusia  yang  sangat  penting  bagi 

perusahaan karena mereka mempunyai akal, pikiran, bakat, kreativitas, dan tenaga yang 

dibutuhkan untuk mengerjakan semua pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan guna 

mencapai  tujuan  perusahaan,  oleh  karena  itu  kinerja  perusahaan  tidak  terlepas  dari 

kinerja  individu.  Semakin  baik  kinerja  individu  didalam  suatu  perusahaan maka  akan 

meningkatkan  kinerja  perusahaan,  demikian  pula  sebaliknya,  semakin  rendah  kinerja 

individu  karyawan  akan  menurunkan  kinerja  perusahaan  tersebut.  Oleh  karena  itu 

perusahaan  harus  memperhatikan  kinerja  dari  karyawan  agar  tetap  berada  dalam 

kinerja  yang  maksimal  sehingga  tujuan  perusahaan  baik  dalam  jangka  pendek, 

menengah atau panjang dapat terpenuhi.  

Motivasi merupakan  salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan 

kinerja karyawan. Untuk dapat memotivasi  seseorang diperlukan pemahaman  tentang 

bagaimana  proses  terbentuknya  motivasi.  Pada  dasarnya  motivasi  adalah  suatu 

kekuatan yang ada pada diri seseorang yang bisa mempengaruhi tingkah lakunya untuk 



mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan motivasi yang tinggi maka akan menimbulkan 

semangat  kerja  yang  tinggi  dan  hal  ini  akan meningkatkan  kinerja  karyawan.  Dalam 

sebuah  perusahaan  tingkat  kinerja  seseorang  berbeda  dengan  orang  yang  lain,  hal 

tersebut selain terletak pada kemampuan untuk bekerja juga tergantung pada keinginan 

mereka  untuk  bekerja  atau  tergantung  pada motivasinya. Motivasi  atau dorongan  ini 

yang menyebabkan mengapa seseorang berusaha mencapai tujuan, baik sadar maupun 

tidak sadar. 

Mathis dan Jackson (2006:78), menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah 

apa  yang  dilakukan  atau  tidak  dilakukan  karyawan.  Sedangkan Malayu  S.P.  Hasibuan 

(2006:34) mengemukakan “kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai 

seseorang  dalam  melaksanakan  tugas  tugas  yang  dibebankan  kepadanya  yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu”. 

Tinggi  rendahnya  kinerja  tenaga  kerja  yang  dimiliki  sebuah  perusahaan  akan 

sangat dipengaruhi oleh  faktor seperti motivasi kerja dari  individu karyawan. Menurut 

Hasibuan  (2006:141) motivasi penting karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, 

menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias 

mencapai hasil yang optimal. Selain itu Mangkunegara (2000:67) mengemukakan bahwa 

kinerja  karyawan  adalah  hasil  kerja  secara  kualitas  dan  kuantitas  yang  dicapai  oleh 

seorang karyawan dalam melaksanakan  tugasnya  sesuai dengan  tanggung  jawab yang 

diberikan kepadanya. Dapat disimpulkan bahwa motivasi yang menjadi dasar utama bagi 

seseorang  memasuki  perusahaan  dalam  rangka  usaha  orang  yang  bersangkutan 

memuaskan  berbagai  kebutuhannya,  baik  yang  bersifat  politik,  ekonomi,  sosial  dan 

berbagai kebutuhan lainnya yang semakin kompleks. 

Motivasi merupakan masalah  kompleks  dalam  perusahaan,  karena  kebutuhan 

dan keinginan setiap karyawan berbeda. Hal ini berbeda, karena setiap karyawan dalam 



suatu  perusahaan  adalah  unik  dan  berbeda  secara  biologis  maupun  psikologis,  dan 

berkembang atas dasar proses belajar yang berbeda pula. Motivasi disuatu perusahaan 

sangat  dibutuhkan,  sebab  tanpa  adanya  motivasi  suatu  perusahaan  tidak  akan 

berkembang  dan  pada  akhirnya  tujuan  perusahaan  tersebut  tidak  tercapai. Motivasi 

bagaimanapun  bentuknya  sangat  berperan  dalam  perkembangan  suatu  perusahaan, 

sebab dengan motivasi akan menjadikan proses kinerja karyawan menjadi ebih baik dan 

meningkat. 

Berdasarkan  Herzberg  yang  dikutip  oleh  Luthans  (2011)  terdapat  dua  jenis 

motivasi,  yaitu motivasi  ekstrinsik  dan  intrinsik. Motivasi  intrinsik  adalah motif‐motif 

yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri 

setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh motivasi 

intrinsik  jika  seseorang  berhasil  mencapai  motivasinya,  maka  yang  bersangkutan 

cenderung untuk terus termotivasi. Sebaliknya jika seseorang sering gagal mewujudkan 

motivasinya, maka yang bersangkutan mungkin tetap terus bekerja sampai motivasinya 

tercapai  atau  menjadi  putus  asa  yang  berakibat  langsung  kepada  kinerja  kerja  dari 

karyawan  tersebut.  Sedangkan motivasi  ekstrinsik  adalah motif‐motif  yang  aktif  dan 

berfungsinya karena adanya perangsang dari  luar. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Keun Lee dan Songpol Kulviwat (2008) dan Miao, Evans, Zou (2006) 

yang menyebutkan bahwa motivasi  intrinsik dan ekstrinsik berpengaruh  secara positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan.  

PT  Perkebunan  Nusantara  XII  (persero), merupakan  institusi  yang  bergerak 

dalam  sektor  perkebunan.  Perusahaan  ini merupakan  Badan Usaha Milik  Pemerintah 

(BUMN) dengan status Perseroan Terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh 

Pemerintah  Republik  Indonesia.  Bertempat  di  Jalan  Rajawali  no.  44  Surabaya.  PT 



Perkebunan Nusantara XII merupakan perusahaan perkebunan hasil merger PTPN XXIII, 

PTPN XXVI, dan PTPN XXIX pada 1996.  

Manajemen PTPN XII selalu berusaha untuk meningkatkan motivasi  intrinsik dan 

ekstrinsik  yang  dimiliki  oleh  karyawan  PTPN  XII.  Cara  untuk  meningkatkan  motivasi 

intrinsik  dari  karyawan  adalah  dengan memberikan  pendidikan  dan  pelatihan  untuk 

memberikan  peluang  bagi  karyawan  dalam  mengembangkan  potensi  yang  dimiliki, 

sehingga diharapkan karyawan akan terus meningkatkan potensi diri yang dimiliki untuk 

menunjang  kinerja  yang  baik.  Motivasi  ekstrinsik  yang  dilakukan  untuk  merangsang 

kinerja  karyawan  salah  satu  langkah  yang  ditempuh  oleh  PTPN  XII  adalah  dengan 

memperhatikan kesejahteraan karyawan melalui pemberian kompensasi yang layak bagi 

karyawan.  

PTPN  XII  adalah  perusahaan  yang  terbagi  dalam  beberapa  wilayah  operasi 

mencakup 34 kebun yang  tersebar di 11 kabupaten di  Jawa Timur, dari Ngawi hingga 

Banyuwangi,  dangan  total  luas  areal  konsesi  80.928  hektare.  Di  dalam  struktur 

perusahaan,  PTPN  XII memiliki  beberapa  cabang  dan  anak  perusahaan,  penelitian  ini 

dapat melihat bagaimana motivasi karyawan yang ada dalam PTPN XII, apakah motivasi 

ekstrinsik atau motivasi intrinsik yang memiliki peran penting dan berpengaruh terhadap 

kinerja  dari  karyawan  di  PTPN  XII.  Hasil  dari  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai 

landasan  bagi  perusahaan  untuk melakukan  pemberian motivasi  terhadap  karyawan 

PTPN  XII  guna  meningkatkan  kinerja  karyawan  yang  pada  akhirnya  juga  akan 

meningkatkan kinerja organisasi.    

Berdasarkan  fenomena  tersebut,  maka  menarik  perhatian  untuk  dilakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Motivasi Intrinsik dan Motivasi Ekstrinsik Terhadap 

Kinerja Karyawan (Studi pada PTPN XII Surabaya)”. 



1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh secara simultan yang signifikan dari motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik terhadap kinerja karyawan ? 

2. Apakah  terdapat pengaruh  secara parsial  yang  signifikan dari motivasi  intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik terhadap kinerja karyawan ? 

3.  Variabel  manakah  dari  motivasi  intrinsik  dan  motivasi  ekstrinsik  yang  memiliki 

pengaruh lebih dominan terhadap kinerja karyawan ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

    Sesuai  dengan  latar  belakang  dan  rumusan masalah  yang  telah  dikemukakan 

sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk  mengetahui  pengaruh  secara  simultan  motivasi  intrinsik  dan  motivasi 

ekstrinsik terhadap kinerja karyawan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik 

terhadap kinerja karyawan. 

3. Untuk mengetahui variabel motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik yang memiliki 

pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan.   

1.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  bagi  pihak‐pihak  yang 

membutuhkan  hasil  penelitian  dalam  skripsi  ini,  diantaranya  yaitu  manfaat  bagi 

peneliti berikutnya dan perusahaan sebagai subjek yang diteliti. 

1.2.1. Manfaat Bagi Peneliti Berikutnya 

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  bagi  peneliti  berikutnya 

sebagai berikut: 



1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya 

tentang objek dan variabel penelitian yang serupa 

2. Memahami tentang pengaruh motivasi terhadap kinerja individu. 

3. Menambah  referensi  tentang  motivasi  dan  kinerja  individu  bagi  penelitian‐

penelitian berikutnya. 

1.2.2. Manfaat Bagi Perusahaan 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diberikan kepada perusahaan sebagai 

subjek yang diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan  referensi  bagi  perusahaan  dalam  memberikan  motivasi  terhadap 

karyawan  agar dapat memberikan  kinerja  individu  yang optimal  sehingga dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

2. Memberikan  referensi  bagi  karyawan  perusahaan  dalam  usaha  peningkatan 

kinerja  individu  dengan memotivasi  diri  dan memaksimalkan  kemampuan  yang 

dimiliki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian terdahulu berfungsi sebagai alat pendukung untuk 

melakukan penelitian. Penelitian-penelitian yang dilakukan sebelum penelitian 

ini, telah mengkaji masalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik yang 

masing-masing berpengaruh terhadap kinerja karyawan, dan beberapa penelitian 

lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu dalam 

penelitian ini antara lain :  

1. Lee dan Kulviwat (2008)  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lee dan Kulviwat (2008) dengan 

Judul :” Korean Workers’ Motivation Tools: Commitment and Incentive-Based 

Motivation and Their Relative Impact on Behavioral Work Outcome”. Penelitian 

tersebut menguji hubungan antara komitmen (organisasi dan pekerjaan), motivasi 

(intrinsik dan ekstrinsik), dan hasil kerja (usaha dan kecenderungan untuk 

meninggalkan perusahaan) menggunakan sampel di Korea Selatan. Dengan fokus 

pada dampak relatif loyalitas berbasis komitmen dan insentif berbasis motivasi 

perilaku, studi ini menyoroti budaya Konfusianisme dan teori harapan. 

Menggunakan data survei, dukungan ditemukan untuk semua hipotesis, sehingga 

motivasi ekstrinsik dan intrinsik ditemukan memiliki hubungan positif dan 

signifikan terhadap kinerja. 

 

 



2. Sukwandani (2007) 

Berdasarkan tesis yang dilakukan oleh  Sukwandani (2007) dengan judul 

Pengaruh Motivasi Intrinsik, Motivasi Ekstrinsik dan Budaya Perusahaan 

terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada PG. Rejo Agung Baru Madiun). 

Penelitian tesis tersebut menguji pengaruh Motivasi Intrinsik, Motivasi Ekstrinsik 

dan Budaya Perusahaan terhadap Kinerja Karyawan dengan menggunakan sampel 

sebanyak 74 orang karyawan dengan metode pengambilan sampel menggunakan 

Simple Random Sampling dan menggunakan analisis konfirmatori faktor dan 

regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik dan budaya 

perusahaan secara simultan terhadap kinerja karyawan. Terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik dan budaya 

perusahaan secara parsial terhadap kinerja karyawan. Dan budaya perusahaan 

merupakan variabel yang dominan terhadap kinerja karyawan.  

3. Rayyan (2012) 

Berdasarkan skripsi yang telah dilakukan oleh Rayyan (2012) dengan judul 

Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. HSM Suzuki Malang. 

Penelitian skripsi tersebut menguji hubungan antara motivasi terhadap kinerja 

karyawan dengan menggunakan seluruh populasi sebanyak 60 orang sebagai 

sampel dalam penelitian ini. Teknik analisis menggunakan regresi linier berganda. 

Hasil menunjukkan bahwa variabel motivasi memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan.  

 

 



4. Sanjaya (2010) 

Berdasarkan tesis yang dilakukan oleh  Sanjaya (2010) dengan judul Pengaruh 

kompensasi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan CV. Indah Cemerlang 

Singosari Malang.  Penelitian tesis ini menguji dan menganalisis pengaruh 

kompensasi terhadap motivasi kerja karyawan, pengaruh kompensasi secara 

langsung terhadap kinerja karyawan serta untuk menguji pengaruh secara tidak 

langsung kompensasi terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja. Sampel 

yang diambil sebanyak 75 orang karyawan CV. Indah Cemerlang, teknik 

sampling yang digunakan adalah sensus, alat analisis yang digunakan adalah path 

analysis. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh kompensasi terhadap motivasi 

kerja karyawan menunjukkan hasil signifikan, pengaruh kompensasi secara 

langsung terhadap kinerja karyawan menunjukkan hasil signifikan, serta untuk 

menguji pengaruh secara tidak langsung kompensasi terhadap kinerja karyawan 

melalui motivasi kerja menunjukkan hasil signifikan. 

5. Miao, Evans, Zou (2006) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Miao, Evans, Zou (2006)  dengan 

Judul :” The role of salesperson motivation in sales control systems — Intrinsic 

and extrinsic motivation revisited”. Penelitian tersebut menguji hubungan antara 

motivasi (intrinsik dan ekstrinsik), dan behavioral performance dan outcome 

performance menggunakan sampel 175 orang pemasar di Amerika Serikat. 

Menggunakan data survei, dukungan ditemukan untuk semua hipotesis, sehingga 

motivasi ekstrinsik dan intrinsik ditemukan memiliki hubungan positif dan 

signifikan terhadap kinerja. 

 



2.2 Motivasi  

2.2.1 Definisi Motivasi 

Menurut arti katanya, motivasi atau motivation berarti pemberian motif. 

Penimbulan motif atau hal yang menimbulkan dorongan  atau motivasi dapat pula  

diartikan sebagi faktor yang mendorong orang untuk bertindak dengan cara 

tertentu. Selain itu motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan 

diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi instansi. 

Sikap mental karyawan yang positif terhadap situasi kerja yang memperkuat kerja 

untuk mencapai kinerja maksimal. Di dalam bekerja, karyawan membutuhkan 

motivasi agar ia dapat terdorong untuk melakukan pekerjaannya dengan sebaik 

mungkin. Oleh karena itu, pemahaman akan pengertian motivasi sangat penting 

sekali. Untuk dapat lebih memahami pengertian dari motivasi, berikut disajikan 

beberapa pengertian motivasi menurut beberapa ahli, diantaranya yaitu : 

Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan motivasi sebagai proses yang 

menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan usaha untuk mencapai suatu tujuan. 

Mangkunegara (2005:61) menyatakan : “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 positif terhadap situasi kerja itulah yang memperkuat motivasi 

kerjanya untuk mencapai kinerja maksimal. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka motivasi merupakan respon 

karyawan terhadap sejumlah pernyataan mengenai keseluruhan usaha yang timbul 



dari dalam diri karyawan agar tumbuh dorongan untuk bekerja dan tujuan yang 

diinginkan oleh karyawan tercapai. 

2.2.2.   Teori-Teori Motivasi 

Adapun teori-teori motivasi yang mendukung penelitian ini adalah teori 

motivasi dari Abraham Maslow yang terkenal dengan Hierarki Teori Kebutuhan 

Maslow, teori motivasi dari Clayton Alderfer yang disebut dengan Teori ERG 

(Existence, Relatedness, and Growth), teori motivasi dari David McClelland yang 

disebut dengan Teori Kebutuhan Berprestasi McClelland, dan teori motivasi dari 

Victor Vroom yang disebut dengan Teori Harapan, juga teori motivasi dari 

Herzberg.  

 Teori motivasi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori 

Herzberg. Karyawan PTPN XII termotivasi untuk bekerja dengan baik pada 

dasarnya berdasarkan dua faktor motivasi yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi 

intrinsik. 

2.2.2.1.  Hierarki Teori Kebutuhan Maslow 

Hierarki Teori Kebutuhan Maslow ini ditemukan oleh Abraham Maslow. 

Teori Kebutuhan Maslow ini didasarkan pada dua prinsip, yang pertama yaitu 

kebutuhan-kebutuhan manusia dapat disusun dalam suatu hirarki dari kebutuhan 

terendah sampai yang tertinggi. Menurut Maslow, manusia akan terdorong untuk 

memenuhi kebutuhan yang paling kuat sesuai waktu, keadaan, dan pengalaman 

yang bersangkutan mengikuti suatu hirarki (dalam T. Hani Handoko, 2003:256).  

Maslow memisahkan lima kebutuhan ke dalam urutan-urutan yang lebih 

tinggi dan lebih rendah. Kebutuhan fisiologis dan rasa aman dideskripsikan 

sebagai kebutuhan tingkat bawah (lower-order needs); kebutuhan sosial, 



penghargaan, dan aktualisasi diri sebagai kebutuhan tingkat atas (higher-order 

needs). Perbedaan antara kedua tingkatan tersebut didasarkan pada dasar 

pemikiran bahwa kebutuhan tingkat atas dipenuhi secara internal (di dalam diri 

seseorang), sementara kebutuhan tingkat rendah secara dominan dipenuhi secara 

eksternal (oleh hal-hal seperti imbalan kerja, kontrak serikat kerja, dan masa 

jabatan) (dalam Stephen P. Robbins, 2008:224). Hierarki kebutuhan ini dapat 

digambarkan dengan piramida sebagai berikut. 

 
Gambar 2.1 

Hierarki Kebutuhan Maslow 

 

Sumber : Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge,Perilaku Organisasi, ed. 12, tahun 2008. 

Kebutuhan fisiologis berkaitan dengan kebutuhan fisik dari karyawan. 

Kebutuhan fisiologis secara teoritis dapat berupa makan, minum, perumahan, 

seks, istirahat, sedangkan penerapannya dapat dengan cara istirahat di ruang 

istirahat, berhenti bekerja untuk makan siang, udara bersih untuk bernafas, air 

untuk minum, liburan, cuti, dan sebagainya.  

Kebutuhan keamanan dan rasa aman secara teoritis dapat berupa 

perlindungan dan stabilitas, artinya bahwa setiap individu ingin adanya jaminan 
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untuk dapat menjalani kehidupan dengan aman tanpa ada gangguan yang dapat 

mengancam keselamatan baik jiwa maupun pekerjaannya. Di dalam 

penerapannya, kebutuhan keamanan dan rasa aman ini dapat berupa 

pengembangan karyawan, kondisi kerja yang aman, rencana-rencana senioritas, 

serikat kerja, tabungan, uang pesangon, jaminan pensiun, asuransi, dan 

sebagainya. 

Kebutuhan sosial secara teoritis dapat berupa cinta, persahabatan, perasaan 

memiliki dan diterima dalam kelompok, kekeluargaan, dan asosiasi, sedangkan 

dalam penerapannya, kebutuhan sosial ini dapat berupa kelompok-kelompok kerja 

formal dan informal, kegiatan-kegiatan yang disponsori perusahaan, serta acara-

acara peringatan. 

Kebutuhan penghargaan secara teoritis dapat berupa status atau 

kedudukan, kepercayaan diri, pengakuan, reputasi dan prestasi, apresiasi, 

kehormatan diri dan penghargaan. Jika diterapkan pada kenyataan, kebutuhan 

penghargaan dapat berupa kekuasaan, ego, promosi, hadiah, status symbol, 

pengakuan, jabatan, dan penghargaan. 

Kebutuhan aktualisasi diri secara teoritis dapat berupa penggunaan potensi diri, 

pertumbuhan, dan pengembangan diri, sedangkan penerapannya dapat berupa 

menyelesaikan penugasan-penugasan yang bersifat menantang, melakukan 

pekerjaan-pekerjaan kreatif, dan pengembangan keterampilan.  

Prinsip kedua yang mendasari Teori Kebutuhan Maslow yaitu suatu 

kebutuhan yang telah terpuaskan berhenti menjadi motivator utama dalam 

perilaku, misalkan kebutuhan pada tingkat dasar telah terpuaskan, maka 

kebutuhan pada tingkat dasar tersebut bukan lagi menjadi motivator utama bagi 



individu untuk memenuhi kebutuhan tingkat dasar tersebut. Dalam hirarki teori 

kebutuhan ini, kebutuhan pertama yang harus dipenuhi lebih dulu adalah 

kebutuhan fisiologis. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka kebutuhan 

yang lebih tinggi akan menjadi kebutuhan utama, yaitu kebutuhan akan keamanan 

dan rasa aman. Setelah kebutuhan akan keamanan dan rasa aman ini terpuaskan, 

maka kebutuhan ini sudah tidak lagi menjadi kebutuhan utama. Selanjutnya yang 

akan menjadi kebutuhan utama adalah kebutuhan sosial. Proses ini berlangsung 

terus hingga kebutuhan puncak yaitu kebutuhan aktualisasi diri terpenuhi.  

Proses tersebut di atas menunjukkan bahwa kebutuhan-kebutuhan itu 

saling tergantung dan menopang. Kebutuhan yang sudah terpenuhi tidak lagi 

menjadi motivasi utama dari perilaku dan akan digantikan oleh kebutuhan 

selanjutnya yang mendominasi, walaupun demikian bukan berarti bahwa 

kebutuhan yang sudah terpenuhi tersebut tidak lagi dibutuhkan. Kebutuhan yang 

sudah terpenuhi tetap dibutuhkan dan tetap mempengaruhi perilaku (tidak akan 

hilang), hanya saja intensitas dibutuhkannya kebutuhan tersebut lebih kecil.  

 

2.2.2.2.  Teori Existence, Relatedness, and Growth (ERG) Alderfer 

 Teori ERG (Existence, Relatedness, and Growth) adalah teori yang 

mengedepankan tiga kelompok kebutuhan inti : kehidupan, hubungan, dan 

pertumbuhan. Teori ERG ini dicetuskan oleh Clayton Alderfer. 

 Pada dasarnya teori ERG ini merupakan pengembangan dari Hierarki 

Teori Kebutuhan Maslow,  namun dalam teori ERG ini, kelompok kebutuhan 

yang ada pada Hierarki Teori Kebutuhan Maslow ini lebih dipersempit lagi oleh 

Alderfer.  



 Alderfer berpendapat bahwa terdapat tiga kelompok kebutuhan inti kehidupan 

(sama dengan kebutuhan dan keamanan milik Maslow), hubungan (sama dengan 

kebutuhan sosial dan status milik Maslow), dan pertumbuhan (sama dengan 

kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri milik Maslow) (dalam Stephen P. 

Robbins, 2008:224).  

a. Existence (Keberadaan / kehidupan) 

Existence merupakan kebutuhan seseorang untuk dapat dipenuhi dan 

terpeliharanya keberadaan yang bersangkutan sebagai seorang manusia di tengah-

tengah masyarakat atau perusahaan.  

b. Relatedness (Kekerabatan / hubungan ) 

Relatedness merupakan keterkaitan atau hubungan sosial antara individu dengan 

lingkungan sosial di sekitarnya. Manusia adalah makhluk sosial, hal ini berarti 

bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri.  Dalam menjalani kehidupannya, 

manusia pasti memerlukan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, manusia perlu 

menjalin hubungan baik dengan lingkungan sosialnya.  

c. Growth (Pertumbuhan) 

Kebutuhan akan pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan kebutuhan yang 

berkaitan dengan pengembangan potensi diri seseorang, seperti pertumbuhan 

kreativitas dan pribadi (Sutrisno,2009:148).   

Perbedaan lain dari teori ERG dan Hierarki Teori Kebutuhan Maslow 

yaitu bahwa teori ERG tidak beranggapan bahwa terdapat sebuah tingkatan yang 

kaku dimana individu harus memenuhi kebutuhan tingkat dasarnya terlebih 

dahulu sebelum naik ke tingkat selanjutnya. Menurut teori ERG ini, individu 

dapat mengusahakan untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan meskipun 



kebutuhan kehidupan atau hubungan belum terpenuhi. Alderfer yakin bahwa rasa 

frustasi dalam memenuhi kebutuhan tingkat yang lebih tinggi akan menimbulkan 

kemunduran ke tingkat kebutuhan yang lebih rendah. 

2.2.2.3.  Teori Kebutuhan McClelland 

Teori kebutuhan yang dikemukakan oleh David Mc Clelland (1974) disebut 

juga dengan teori motivasi prestasi (dalam Sutrisno,2009:139). Teori Kebutuhan 

McClelland menyatakan bahwa Need for Achievement (kebutuhan pencapaian), 

Need for Power (kebutuhan kekuatan), dan Need for affiliation (kebutuhan 

hubungan) adalah tiga kebutuhan penting yang membantu menjelaskan motivasi.  

a. Need for Achievement (Kebutuhan pencapaian) 

Kebutuhan pencapaian merupakan kebutuhan untuk mencapai sukses, yang diukur 

berdasarkan standar kesempurnaan dalam diri seseorang. Kebutuhan pencapaian 

meliputi dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar, berusaha keras 

untuk berhasil mencapai suatu prestasi tertentu.  

b. Need for Power (Kebutuhan kekuatan)  

Kebutuhan kekuatan meliputi kebutuhan untuk membuat individu lain berperilaku 

sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya.  

c. Need for Affiliation (Kebutuhan hubungan) 

Kebutuhan hubungan merupakan kebutuhan akan kehangatan dan sokongan 

dalam hubungannya dengan orang lain. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk 

menjalin suatu hubungan antarpersonal yang ramah dan akrab.  

Teori kebutuhan dasar McClelland mungkin paling tepat diterapkan untuk 

memahami karier-karier organisasi perusahaan dan manajer. Mereka mengenal 



ketiga kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk berhasil, kebutuhan untuk 

berkuasa, dan kebutuhan untuk bersahabat (dalam Sutrisno,2009:141). 

Hasibuan (2006:112) juga menjelaskan mengenai teori motivasi Mc 

Clelland yaitu kebutuhan akan prestasi (need for achievement). Dalam penjelasan 

Hasibuan disebutkan bahwa kebutuhan akan prestasi (need for Achievement) 

merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang, karena itu 

need for achievement ini akan mendorong seseorang untuk mengembangkan 

kreativitas dan mengarahkan semua kemampuan serta energi yang dimilikinya 

demi mencapai prestasi kerja yang optimal.  

Selain itu, Hasibuan juga menjelaskan mengenai kebutuhan akan afiliasi 

(need for Affiliation) dan kebutuhan akan kekuasaan (need for power). Hasibuan 

(2006:112-113) menjelaskan bahwa kebutuhan akan afiliasi (need for Affiliation ) 

menjadi daya penggerak yang akan memotivasi semangat bekerja seseorang, 

karena itu need for Affiliation ini yang merangsang gairah kerja seseorang 

karyawan, sebab setiap orang menginginkan : 

a. Kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain di lingkungan ia 

hidup dan bekerja (sense of belonging); 

b. Kebutuhan akan perasaan dihormati, karena setiap manusia merasa 

dirinya penting (sense of importance); 

c. Kebutuhan akan perasaan maju dan tidak gagal (sense of achievement); 

d. Kebutuhan akan perasaan ikut serta (sense of participation).  

Seseorang karena kebutuhan need for achievement ini akan memotivasi 

dan mengembangkan dirinya serta memanfaatkan semua energinya untuk 



menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi seseorang termotivasi oleh need for 

achievement ini. 

Kebutuhan akan kekuasaan (need for power) juga merupakan daya 

penggerak yang memotivasi semangat kerja seorang karyawan, karena itu need for 

power. ini yang merangsang dan memotivasi gairah kerja seseorang serta 

mengerahkan semua kemampuan demi mencapai kekuasaan atau kedudukan yang 

terbaik dalam organisasi.  

 

2.2.2.4. Teori Harapan (Expectancy) 

Teori Harapan dikemukakan oleh Victor Vroom. Teori ini disebut juga 

sebagai teori Ekspektansi dan termasuk dalam teori motivasi dengan pendekatan 

proses. Vroom (dalam Ivancevich,2005:156) mengemukakan bahwa karyawan 

lebih mungkin termotivasi ketika mereka mempersepsikan usaha mereka akan 

menghasilkan kinerja yang baik dan pada akhirnya menghasilkan penghargaan 

dan hasil yang diinginkan. Teori Harapan menunjukkan bahwa kekuatan dari 

suatu kecenderungan untuk bertindak dalam cara tertentu bergantung pada 

kekuatan dari suatu harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti dengan hasil 

yang ada dan pada daya tarik dari hasil itu terhadap individu tersebut 

(Robbins,2008:253).  

Teori tersebut berfokus pada tiga hubungan, yaitu :  

(1) hubungan  usaha‐kinerja,  yaitu  kemungkinan  yang  dirasakan  oleh  individu 

yang mengeluarkan sejumlah usaha akan menghasilkan kinerja,  



(2) hubungan  kinerja‐penghargaan,  yaitu  tingkat  sampai  mana  individu 

tersebut  yakin  bahwa  bekerja  pada  tingkat  tertentu  akan  menghasilkan 

pencapaian yang diinginkan,  

(3) hubungan  penghargaan‐tujuan‐tujuan  pribadi,  yaitu  tingkat  sampai mana 

penghargaan‐penghargaan  organisasional  memuaskan  tujuan‐tujuan 

pribadi  atau  kebutuhan‐kebutuhan  seorang  individu  dan  daya  tarik  dari 

penghargaan‐penghargaan potensial bagi individu tersebut.  

 

 

Tiga hubungan tersebut digambarkan dalam bagan sebagai berikut. 

Gambar 2.2. 
Teori Harapan 

 

 

 

                                    

     

    

 

Sumber : Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge,Perilaku Organisasi, ed. 12, 

tahun 2008. 

 

Hampir sama dengan Robbins, Siagian (2004:179) mengemukakan bahwa 

teori harapan mengandung tiga variabel, yaitu daya tarik, hubungan antara prestasi 

kerja dengan imbalan serta hubungan (kaitan) antara usaha dan prestasi kerja. 

Daya tarik yang dimaksud ialah sampai sejauh mana seseorang merasa pentingnya 
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hasil atau imbalan yang diperoleh dalam menyelesaikan tugasnya. Artinya, 

sampai sejauh mana hasil yang diperoleh dalam bentuk imbalan memainkan 

peranan dalam pemuasan kebutuhan-kebutuhan yang belum terpuaskan. 

Hubungan antara prestasi kerja dan imbalan yang dimaksud ialah tingkat 

keyakinan seseorang tentang hubungan antara tingkat prestasi kerjanya dengan 

pencapaian hasil tertentu, sedangkan kaitan antara usaha dan prestasi kerja yang 

dimaksud ialah persepsi seseorang tentang kemungkinan bahwa usaha tertentu 

akan menjurus kepada prestasi kerja.  

Teori harapan tidak menitikberatkan pada identifikasi jenis kebutuhan, tapi 

dengan proses berpikir yang digunakan individu untuk memperoleh penghargaan. 

 

2.2.2.5 Motivasi Herzberg 

2.2.2.5.1. Motivasi Intrinsik  

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang mendorong seseorang untuk 

berprestasi yang bersumber dalam diri individu tersebut, yang lebih dikenal 

dengan faktor motivasional. Menurut Herzberg yang dikutip oleh Luthans (2011 : 

160 ), yang tergolong sebagai faktor motivasional antara lain ialah: 

1. Achievement (Keberhasilan)  

Keberhasilan seorang karyawan dapat dilihat dari prestasi kerja yang 

diraihnya. Agar sesorang karyawan dapat berhasil dalam melakasanakan 

pekerjaannya, maka pemimpin harus memberikan dorongan dan peluang agar 

bawahan dapat meraih prestasi kerja yang baik. Ketika seorang bawahan memiliki 

prestasi kerja yang baik maka atasan harus memberikan penghargaan atas prestasi 

yang dicapai bawahan tersebut.  



2. Recognition (pengakuan/penghargaan) 

Sebagai lanjutan dari keberhasilan pelaksanaan, pimpinan harus memberi 

pernyataan pengakuan terhadap keberhasilan bawahan dapat dilakukan  dengan 

berbagai cara yaitu: 

a) Langsung  menyatakan  keberhasilan  di  tempat  pekerjaannya,  lebih  baik 

dilakukan sewaktu ada orang lain 

b) Surat penghargaan 

c) Memberi hadiah berupa uang tunai 

d) Memberikan medali, surat penghargaan dan hadiah uang tunai 

e) Memberikan kenaikan gaji dan promosi jabatan 

3. Work it self (Pekerjaan itu sendiri) 

Pimpinan harus membuat kondisi dimana bawahan mengerti akan 

pentingnya pekerjaan yang dilakukannya dan membuat bawahan menghindari 

kebosanan rutinitas pekerjaan dengan berbagai macam cara, serta dapat 

menempatkan orang yang tepat di waktu yang tepat. 

4. Responsibility (Tanggung jawab) 

Agar tanggung jawab benar menjadi faktor motivator bagi bawahan, 

pimpinan harus menghindari supervisi yang ketat, dengan membiarkan bawahan 

bekerja sendiri (otonomi) sepanjang pekerjaan itu memungkinkan dan 

menerapkan prinsip partisipasi. Diterapkannya prinsip partisispasi membuat 

bawahan sepenuhnya merencanakan dan melaksanakan pekerjaanny sehingga 

diharapkan memiliki kinerja yang positif. 

 

 

5. Advencement (Pengembangan) 



Pengembangan merupakan salah satu faktor motivasi bagi bawahan. Faktor 

pengembangan ini benar-benar berfungsi sebagai motivator, maka pemimpin 

dapat memulainya dengan melatih bawahannya untuk pekerjaan yang lebih 

bertanggung jawab. Bila hal tersebut  sudah dilakukan,  pemimpin dapat  memberi 

rekomendasi tentang bawahan yang siap untuk pengembangan, pengembangan 

dapat dilakukan dengan cara mengirim karyawan untuk melakukan pelatihan dan 

promosi kenaikan jabatan. 

2.2.2.5.2 Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang bersumber dari luar diri yang 

turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang yang dikenal 

dengan teori hygiene factor. Menurut Herzberg yang dikutip oleh Luthans (2011 : 

160 ), yang tergolong sebagai hygiene factor antara lain ialah sebagai berikut: 

1. Quality supervisor (Supervisi) 

Supervisi adalah melakukan pengamatan secara langsung dan berkala oleh 

atasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan untuk kemudian 

apabila ditemukan masalah, segera diberikan petunjuk atau bantuan yang bersifat 

langsung. Kualitas supervisi mempengaruhi motivasi karyawan, dengan kualitas 

supervisi yang baik dan fleksibel maka karyawan akan merasa nyaman dan dapat 

memberikan kinerja yang maksimal. 

2.Interpersonal relation (Hubungan antar prbadi) 

Interpersonal relation menunjukkan hubungan perseorangan antara 

bawahan dengan atasannya, dimana kemungkinan bawahan merasa tidak dapat 

bergaul dengan atasannya. Agar tidak menimbulkan kekecewaaan karyawan, 

maka  minimal ada tiga kecakapan harus dimiliki setiap atasan yakni: 



a. Technical skill (kecakapan terknis).  

Kecakapan ini sangat penting bagi pimpinan, kecakapan ini meliputi 

penggunaan metode dan proses komunikasi yang pada umumnya berhubungan 

dengan kemampuan menggunakan alat. 

b. Human skill (kecakapan konsektual)  

Adalah kemampuan untuk bekerja didalam atau dengan kelompok, 

sehingga dapat membangun kerjasama dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan. 

c. Conseptual skill (kecakapan konseptual)  

Adalah kemampuan memahami kerumitan organisasi sehingga dalam 

berbagai tindakan yang diambil dibawah tekanan selalu dalam usaha untuk 

merealisasikan tujuan organisasi secara keseluruhan. 

3. Working condition (Kondisi kerja) 

Menurut Hezberg seandainya kondisi lingkungan yang baik dapat tercipta, 

prestasi yang tinggi dapat tercipta, prestasi tinggi dapat dihasilkan melalui 

kosentrasi pada kebutuhan-kebutuhan atas ego dan perwujudan diri yang lebih 

tinggi. Kondisi lingkungan kerja yang baik dan nyaman akan dapat meningkatkan 

motivasi kerja pada karyawan dibandingkan dengan kondisi kerja yang penuh 

tekanan dan inferior.  

4. wages (Gaji) 

Gaji merupakan salah satu unsur penting yang memiliki pengaruh besar 

terhadap motivasi karyawan. Oleh karena itu perusahaan harus berhati-hati dalam 

melakukan kebijakan masalah gaji agar dapat meningkatkan kinerja karyawan.  

2.2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi 



Motivasi dalam diri karyawan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor 

ekstern yang berasal dari karyawan.  

2.2.3.1.  Faktor Internal 

Faktor intern merupakan faktor yang berasal dari dalam diri karyawan. Faktor 

intern yang dapat mempengaruhi pemberian motivasi seseorang meliputi : 

a.        Keinginan untuk dapat hidup 

Setiap manusia di muka bumi membutuhkan keinginan untuk dapat hidup. 

Untuk dapat mempertahankan hidupnya, manusia mau untuk mengerjakan apa 

saja. Keinginan untuk dapat hidup ini meliputi kebutuhan untuk memperoleh 

kompensasi yang memadai, pekerjaan yang tetap walaupun penghasilan tidak 

begitu memadai, serta kondisi kerja yang aman dan nyaman. 

b.        Keinginan untuk dapat memiliki 

Keinginan untuk dapat memiliki benda dapat mendorong seseorang untuk 

mau melakukan pekerjaan. Misalnya saja seorang karyawan ingin memiliki rumah 

sendiri, maka karyawan tersebut akan terdorong untuk mau melakukan pekerjaan 

dengan baik agar dapat memperoleh uang untuk membeli rumah tersebut. 

c.         Keinginan untuk memperoleh penghargaan 

Seorang karyawan mau bekerja karena adanya keinginan untuk dihargai 

dan dihormati oleh orang lain.  Sutrisno menyatakan bahwa untuk memperoleh 

status yang lebih tinggi, orang mau mengeluarkan uangnya, untuk memperoleh 

uang, itu pun ia harus bekerja keras. 

d.         Keinginan untuk memperoleh pengakuan 



Keinginan untuk memperoleh pengakuan dapat meliputi adanya 

penghargaan terhadap prestasi, adanya hubungan kerja yang harmonis dan 

kompak, pimpinan yang adil dan bijaksana, serta perusahaan tempat bekerja 

dihargai oleh masyarakat. 

e.         Keinginan untuk berkuasa 

Keinginan untuk berkuasa dapat mendorong orang untuk bekerja. Di dalam 

pekerjaannya tersebut, seseorang dapat melakukan apa saja yang dapat 

membuatnya berkuasa dan dihormati oleh orang lain. 

2.2.3.2. Faktor Eksternal 

Faktor-faktor ekstern merupakan faktor yang berasal dari luar atau 

lingkungan sekitar karyawan. Faktor-faktor tersebut meliputi : 

a.         Kondisi lingkungan kerja 

Kondisi lingkungan kerja meliputi tempat bekerja, fasilitas dan alat bantu 

pekerjaan, kebersihan, pencahayaan, ketenangan, termasuk juga hubungan kerja 

antara orang-orang yang ada di tempat tersebut. 

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.  

 

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. Suasana kerja dapat bergairah dan bersemangat apabila 

supervisi dapat dekat dengan karyawan dan menguasai liku-liku pekerjaan dan 

penuh dengan sifat-sifat kepemimpinan. 

d.        Adanya jaminan  pekerjaan 

Karyawan akan dapat bekerja mati-matian untuk perusahaan kalau ia 

merasa ada jaminan karier yang jelas dalam melakukan pekerjaan. Karyawan 

berharap dapat bekerja sampai tua cukup dalam satu perusahaan saja.  

e.        Status dan tanggung jawab 

Setiap karyawan menginginkan status atau kedudukan tertentu dalam 

bekerja, karena karyawan akan merasa dirinya dipercaya, diberi tanggung jawab, 

dan wewenang besar untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Faktor status dan 

tanggung jawab ini merupakan dorongan untuk memenuhi kebutuhan akan 

pencapaian dalam tugas sehari-hari.  

f.        Peraturan yang fleksibel 

Setiap perusahaan pasti mempunyai peraturan-peraturan untuk 

karyawannya. Semua peraturan ini merupakan aturan main yang mengatur 

hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan, termasuk hak dan kewajiban 

para karyawan. Oleh karena itu, biasanya peraturan bersifat melindungi dan dapat 

memberikan motivasi para karyawan untuk dapat bekerja lebih baik. 

 

 

2.2.4. Elemen Penggerak Motivasi 

Menurut Siswanto (2005:122-124), motivasi seseorang akan ditentukan 

oleh stimulusnya. Stimulus yang dimaksud merupakan mesin penggerak motivasi 



seseorang sehingga menimbulkan pengaruh perilaku orang yang bersangkutan. 

Menurut Sagir dalam Siswanto (2005), motivasi biasanya meliputi hal-hal berikut. 

a. Kinerja 

Seseorang yang memiliki keinginan berprestasi sebagai suatu kebutuhan 

(needs) dapat mendorongnya mencapai sasaran yaitu kinerja individu yang baik. 

Artinya, tinggi rendahnya motivasi dalam berprestasi yang dimiliki karyawan 

dapat mempengaruhi baik buruknya kinerja individunya. 

b. Penghargaan 

Penghargaan, pengakuan atas suatu kinerja yang telah dicapai oleh 

seseorang merupakan stimulus yang kuat. Pengakuan atas suatu kinerja akan 

memberikan kepuasan batin yang lebih tinggi daripada penghargaan dalam bentuk 

materi atau hadiah.  

c. Tantangan 

Adanya tantangan yang dihadapi merupakan stimulus yang kuat bagi 

manusia untuk mengatasainya. Sasaran yang tidak menantang atau dengan mudah 

dapat dicapai biasanya tidak mampu menjadi stimulus, bahkan cenderung menjadi 

kegiatan rutin. Tantangan demi tantangan biasanya akan menumbuhkan 

kegairahan untuk mengatasinya. 

d. Tanggung Jawab 

Adanya rasa ikut serta memiliki (sense of belonging) akan menimbulkan 

motivasi untuk turut serta merasa bertanggung jawab.  

e. Pengembangan 

Pengembangan kemampuan seseorang, baik dari pengalaman kerja atau 

kesempatan untuk maju, dapat menjadi stimulus kuat bagi karyawan untuk 



bekerja lebih giat atau lebih bergairah. Apalagi jika pengembangan perusahaan 

selalu dikaitkan dengan kinerja atau produktivitas karyawan. 

f. Keterlibatan 

Rasa ikut terlibat atau involved dalam suatu proses pengambilan keputusan 

atau dengan bentuk kotak saran dari karyawan, yang dijadikan masukan untuk 

manajemen perusahaan merupakan stimulus yang cukup kuat untuk karyawan. 

g. Kesempatan 

Kesempatan untuk maju dalam bentuk jenjang karier yang terbuka, dari 

tingkat bawah sampai tingkat manajemen puncak merupakan stimulus yang cukup 

kuat bagi karyawan. Bekerja tanpa harapan atau kesempatan untuk meraih 

kemajuan atau perbaikan nasib tidak akan menjadi stimulus untuk berprestasi atau 

bekerja produktif.  

2.3 Kinerja Karyawan 

2.3.1 Definisi Kinerja Karyawan 

Menurut Mathis dan Jackson (2006:78), menyatakan bahwa kinerja pada 

dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. Kinerja 

adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi 

kepada organisasi yang antara lain termasuk: 

a. Kuantitas output 

b. Kualitas output 

c. Jangka waktu output 

d. Kehadiran di tempat kerja 

e. Sikap kooperatif 



Dalam Wirawan (2009:5) menjelaskan kinerja adalah keluaran yang 

dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu 

profesi dalam waktu tertentu. 

Istilah 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). 

Menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2003 : 223) “Kinerja seseorang 

merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai 

dari hasil kerjanya” (dalam id.wikipedia.org/wiki/Kinerja, 31 Agustus 2011).  

Malayu S.P. Hasibuan (2006:34) mengemukakan “kinerja (prestasi kerja) 

adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas tugas 

yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan serta waktu” (dalam id.wikipedia.org/wiki/Kinerja, 31 Agustus 

2011). 

Veitzal Rivai ( 2004 : 309) mengemukakan bahwa kinerja  merupakan 

perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang 

dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan (dalam 

id.wikipedia.org/wiki/Kinerja, 13 Desember 2012). 

 

 

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 



Dalam Mathis (2006:113) terdapat tiga faktor yang mempengaruhi 

bagaimana individu yang ada dalam bekerja. Faktor-faktor tersebut adalah: 

1. Kemampuan individual untuk melakukan pekerjaan tersebut 

2. Tingkat usaha yang dicurahkan 

3. Dukungan organisasi 

Istilah 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, 2000:67). 

Menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2003 : 223) “Kinerja seseorang 

merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai 

dari hasil kerjanya” (dalam id.wikipedia.org/wiki/Kinerja, 31 Agustus 2011).  

Malayu S.P. Hasibuan (2006:34) mengemukakan “kinerja (prestasi kerja) 

adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas tugas 

yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan serta waktu” (dalam id.wikipedia.org/wiki/Kinerja, 31 Agustus 

2011). 

Veitzal Rivai ( 2004 : 309) mengemukakan bahwa kinerja  merupakan 

perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang 

dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan (dalam 

id.wikipedia.org/wiki/Kinerja, 31 Agustus 2011). 

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh beberapa ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa pengertian dari kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 



kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan yang merupakan kombinasi dari 

kemampuan, usaha, kesempatan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu yang 

ditampilkan sebagai prestasi kerja sesuai dengan perannya dalam perusahaan. 

2.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja 

Mangkunegara (2000:13) mengemukakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor 

motivasi (motivation). Hal ini sesuai dengan pendapat Keith Davis dalam A.A. 

Anwar Prabu Mangkunegara (2000:67) yang merumuskan bahwa : 

Human Performance = Ability x Motivation 

Motivation  = Attitude x Situation 

Ability   = Knowledge x Skill 

a. Faktor Kemampuan (Ability) 

Secara psikologis, kemampuan (ability) terdiri dari kemampuuan potensi 

(IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya, pimpinan dan karyawan 

yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-120) apalagi IQ superior, very 

superior, gifted dan genius dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya 

dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah 

mencapai kinerja maksimal. 

b. Faktor Motivasi (Motivation) 

Motivasi diartikan suatu sikap (attitude) pimpinan dan karyawan terhadap 

situasi kerja (situation) di lingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap positif 

(pro) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi dan 

sebaliknya jika mereka bersikap negatif (kontra) terhadap situasi kerjanya akan 

menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup 



antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola 

kepemimpinan kerja dan kondisi kerja. 

Menurut Henry Simamora dalam Mangkunegara (2005:14), kinerja 

(performance) dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: 

a. Faktor individual yang terdiri dari : 

1) Kemampuan dan keahlian 

2) Latar belakang 

3) Demografi 

b. Faktor psikologis yang terdiri dari : 

1) Persepsi 

2) Attitude 

3) Personality 

4) Pembelajaran 

5) Motivasi 

c. Faktor organisasi yang terdiri dari : 

1) Sumber daya 

2) Kepemimpinan 

3) Penghargaan 

4) Struktur 

5) Job design 

Simamora dalam Mangkunegara (2005:15) juga menjelaskan bahwa kinerja 

individu adalah hasil dari: 

a. Atribut individu, yang menentukan kapasitas untuk mengerjakan sesuatu. 

Atribut individu meliputi faktor individu (kemampuan dan keahlian, latar 



belakang serta demografi) dan faktor psikologis meliputi persepsi, attitude, 

personality, pembelajaran dan motivasi. 

b. Upaya kerja (work effort), yang membentuk keinginan untuk mencapai 

sesuatu. 

c. Dukungan organisasi, yang memberikan kesempatan untuk berbuat sesuatu. 

Dukungan organisasi meliputi sumber daya, kepemimpinan, lingkungan 

kerja, struktur organisasi dan job design. 

Menurut A. Dale Timple dalam Mangkunegara (2005:15), faktor-faktor 

kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

(disposisional) yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. 

Misalnya, kinerja seseorang baik disebabkan karena mempunyai kemampuan 

tinggi dan seseorang itu tipe pekerja keras, sedangkan seseorang mempunyai 

kinerja jelek disebabkan orang tersebut mempunyai kemampuan rendah dan orang 

tersebut tidak memilliki upaya-upaya untuk memperbaiki kemampuannya. 

Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang 

berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan 

kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi. Faktor internal 

dan eksternal ini merupakan jenis-jenis atribusi yang mempengaruhi kinerja 

seseorang. Jenis-jenis atribusi yang dibuat para karyawan memiliki sejumlah 

akibat psikologis dan berdasarkan kepada tindakan. Seorang karyawan yang 

menganggap kinerjanya baik berasal dari faktor-faktor internal seperti 

kemampuan atau upaya, diduga orang tersebut akan mengalami lebih banyak 

perasaan positif tentang kinerjanya dibandingkan dengan jika ia menghubungkan 

kinerjanya yang baik dengan faktor eksternal. Jenis atribusi yang dibuat seorang 



pimpinan tentang kinerja seorang bawahan mempengaruhi sikap dan perilaku 

terhadap bawahan tersebut. Misalnya, seorang pimpinan yang mempermasalahkan 

kinerja buruk seorang bawahan karena kekurangan ikhtiar mungkin akan 

memberikan hukuman bagi bawahan tersebut, sebaliknya pimpinan yang tidak 

mempermasalahkan kinerja buruk seorang bawahan akan merekomendasikan 

program pelatihan baik di dalam ataupun di luar perusahaan untuk meningkatkan 

kinerja buruk bawahannya.  

Mangkunegara (2005:16) menyimpulkan bahwa faktor-faktor penentu 

prestasi kerja individu dalam organisasi adalah faktor individu dan lingkungan 

kerja organisasi. Hal ini sesuai dengan teori konvergensi William Stern. Pendapat 

William Stern dalam teorinya tersebut, sebenarnya merupakan perpaduan dari 

pandangan teori hereditas dari Schopenhauer dan teori lingkungan dari John 

Locke. Secara inti, Schopenhauer dalam teori hereditasnya berpandangan bahwa 

hanya faktor individu (termasuk faktor keturunannya) yang sangat menentukan 

seorang individu mampu berprestasi atau tidak; sedangkan John Locke dalam 

teori lingkungan berpandangan bahwa hanya faktor lingkungan yang sangat 

menentukan seorang individu mampu berprestasi atau tidak. Mangkunegara 

(2005:16) sependapat dengan pandangan teori konvergensi William Stern bahwa 

faktor-faktor penentu prestasi kerja individu adalah faktor individu dan faktor 

lingkungan kerja organisasinya. 

 

 

a. Faktor Individu 



Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki integritas 

yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya (jasmaniah). Dengan adanya 

integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka individu tersebut 

memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik ini merupakan modal 

utama individu manusia untuk mampu mengelola dan mendayagunakan potensi 

dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-

hari dalam mencapai tujuan organisasi, dengan kata lain, tanpa adanya konsentrasi 

yang baik dari individu dalam bekerja, maka mimpi pimpinan mengharapkan 

mereka dapat bekerja produktif dalam mencapai tujuan organisasi.  

Konsentrasi individu dalam bekerja dapat sangat dipengaruhi oleh kemampuan 

potensi, yaitu kecerdasan pikiran/ Intelegensi Quotion (IQ) dan kecerdasan emosi/ 

Emotional Quotion (EQ). Pada umumnya, individu yang mampu bekerja dengan 

penuh konsentrasi apabila ia memiliki tingkat intelegensi minimal normal 

(average, above average, superior, very superior dan gifted) dengan tingkat 

kecerdasan emosi baik (tidak merasa bersalah berlebihan, tidak mudah marah, 

tidak dengki, tidak benci, tidak iri hati, tidak dendam, tidak sombong, tidak 

minder, tidak cemas, memiliki pandangan dan pedoman hidup yang jelas 

berdasarkan kitab sucinya) (Mangkunegara,2005:16-17). 

b. Faktor Lingkungan Organisasi 

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam 

mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasional yang dimaksud antara 

lain uraian jabatan yang jelas, autoritas yang memadai, target kerja yang 

menantang, pola komunikasi kerja efektif, hubungan kerja harmonis, iklim kerja 

respek dan dinamis, peluang berkarier dan fasilitas kerja yang relatif memadai. 



Sekalipun, jika faktor lingkungan organisasi kurang menunjang, maka bagi 

individu yang memiliki tingkat kecerdasan pikiran memadai dengan tingkat 

kecerdasan emosi baik, sebenarnya ia tetap dapat berprestasi dalam bekerja.  

2.4 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan tinjauan teoritis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

dapat digambarkan kerangka berpikir berikut ini :  

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data olah, 2012 

Kerangka pikir tersebut menggambarkan bahwa penelitian ini dibuat 

berdasarkan fenomena yang ada di PTPN XII yaitu dengan memberikan motivasi 

PTPN XII Landasan Teori 

Kinerja Karyawan (Y) 

Analisis Kualitatif 
Analisis Kuantitatif: 
1. Uji Validitas dan Uji 

Reliabilitas 
2. Uji Asumsi Klasik 
3. Regresi Linier Berganda 
4. Uji Hipotesis 

• Uji F 

• Uji t 

Hasil Penelitian 

Motivasi Intrinsik (X1) 

Motivasi Ekstrinsik (X2) 



baik intrinsik maupun ekstrinsik yang baik maka akan berakibat secara positif 

terhadap kinerja kerja dari karyawan. Setelah dilakukan penelitian pendahuluan 

melalui studi pustaka, yaitu dengan mempelajari teori-teori dan penelitian 

terdahulu yang mendukung adanya hubungan antara motivasi terhadap kinerja 

individu yang dapat disimpulkan memang terdapat hubungan diantaranya, maka 

diputuskan untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Motivasi 

Intrinsik dan Motivasi Ekstrinsik Terhadap Kinerja Karyawan  (Studi pada 

PTPN XII Surabaya)”. 

2.5 Model Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

    : Berpengaruh secara simultan 

    : Berpengaruh secara parsial 

    : Berpengaruh dominan 

 

 

2.6 Hipotesis 

 
Motivasi Ekstrinsik (X2) 

 
Motivasi Intrinsik (X1) 

 

Kinerja Karyawan 
(Y) 



1. H1 : Terdapat pengaruh secara simultan yang signifikan motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik terhadap kinerja karyawan. 

2. H2 : Terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik  terhadap kinerja karyawan. 

3.H3 : Motivasi ekstrinsik memiliki pengaruh dominan dibandingkan motivasi 

intrinsik terhadap kinerja karyawan. 

  

 Berdasarkan hipotesis tersebut, dapat dilihat bahwa variabel independen 

yang diduga mempunyai pengaruh dominan atas variabel dependen adalah 

variabel motivasi ekstrinsik. Hal tersebut berdasarkan pada penelitian Keun S. Lee 

dan  Songpol Kulviwat (2008:99)  yang menunjukkan beta koefisien dari motivasi 

ekstrinsik terhadap kinerja karyawan sebesar 0.03, sedangkan beta koefisien dari 

motivasi intrinsik terhadap kinerja karyawan sebesar 0.02, hal ini menunjukkan 

bahwa motivasi ekstrinsik memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kinerja 

karyawan dibandingkan dengan motivasi intrinsik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Jenis Penelitian 

  Berdasarkan  rumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian,  jenis  penelitian  yang 

digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  explanatory  research.  Sebagaimana  yang 

dinyatakan  oleh  Cooper  dan  Schindler  (2008:703),  penelitian  explanatory  adalah 

penelitian  yang  menjelaskan  hubungan  diantara  dua  variabel  dimana  satu  variabel 

memberi pengaruh kepada variabel lainnya. 

Jenis  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  adalah  dengan  menjelaskan 

pengaruh motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik terhadap kinerja pegawai PTPN XII di 

Surabaya. Alasan utama peneliti memilih melakukan penelitian explanatory dikarenakan 

untuk  menguji  hipotesis  yang  akan  dilakukan,  dimana  antara  satu  variabel  dengan 

variabel lain dapat diuji pengaruhnya satu sama lain 

  Berdasarkan dari  jenis data dan analisisnya, penelitian  ini  termasuk ke dalam  jenis 

penelitian dengan metode kuantitatif. Sugiyono  (2008:13) menjelaskan bahwa Metode 

Kuantitatif  adalah  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat  positivisme, 

digunakan  untuk  meneliti  pada  populasi  atau  sampel  tertentu,  teknik  pengambilan 

sampel  pada  umumnya  dilakukan  secara  random,  pengumpulan  data  menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan.  

3.1.1 Ruang Lingkup Penelitian 



Ruang  lingkup  penelitian  ini  adalah  bidang manajemen  sumberdaya manusia 

yang lebih memfokuskan pada motivasi ekstrinsik dan intrinsik.  

3.2.  Lokasi Penelitian 

Penelitian  ini dilakukan di PTPN XII yang beralamatkan di Jalan Rajawali no. 44 

Surabaya. 

3.3.  Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1.  Populasi 

    Cooper  dan  Schindler  (2008:374)  menyatakan  bahwa  populasi  adalah 

sekelompok  dari  elemen‐elemen  yang  akan  disimpulkan,  sedangkan  Sugiyono 

(2008:115) mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek 

dan  subyek  yang mempunyai  kualitas dan  karakteristik  tertentu  yang ditetapkan oleh 

peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya.  Dalam  penelitian  ini 

populasinya  adalah  seluruh  pegawai  PTPN  XII  dengan  karakteristik  khusus.  Adapun 

karakteristik  yang  peneliti  jadikan  pertimbangan  populasi  pada  penelitian  ini  adalah 

sebagai berikut : 

1. Karyawan memiliki latar belakang pendidikan S1 dan S2. 

2. Karyawan yang memiliki masa kerja minimal 3 tahun. 

3. Karyawan merupakan pegawai negeri sipil (PNS) dengan golongan IA-

IVD. 

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 419 orang, ditunjukkan pada tabel 

3.1 dibawah ini : 

Tabel 3.1 



Jumlah Karyawan PTPN XII 

Golongan  S2  S1 D3 SLTA SLTP SD Lainnya 

IIIA ‐ IVD  23  284  48  131  5  ‐  ‐ 

IB ‐ IID  ‐  85  48  764  357  ‐  ‐ 

IA  ‐  27  15  483  189  ‐  ‐ 

Jumlah  23  396  111  1378  551  ‐  ‐ 

    Sumber : PTPN XII, Diolah 2012 

3.3.2 Sampel dan Teknik Sampling 

Sugiyono (2008 : 116) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi  tersebut,  sedangkan  (Cooper  dan  Schlinder, 

(2008:711)  mengemukakan  bahwa,  Sampel  adalah  sekelompok  kasus,  partisipan, 

kejadian, atau bukti yang terdiri atas target populasi, yang dipilih secara hati‐hati untuk 

mempresentasikannya.  Jumlah populasi   dari penelitian  ini  sebanyak 419 orang, maka 

selanjutnya penentuan  jumlah  sampel menggunakan  rumus  Slovin  sehingga diperoleh 

jumlah sampel sebanyak 205 orang, dengan perhitungan sebagai berikut :  

1
 

     
,

 =  204, 63 = 205 orang 

 

Keterangan  

n  = Ukuran Sampel 

N  = Jumlah Populasi 



e   = error (% yang dapat ditoleransi terhadap ketidaktepatan penggunaan 

sampel sebagai pengganti populasi) yaitu 5%. 

 

  Penelitian  ini  menggunakan  probability  sampling.  Jenis  probability  sampling 

yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  proportionate  simple  random  sampling 

dengan  cara  di  undi.    Rumus  proportionate  simple  random  sampling  adalah  sebagai 

berikut (Sugiyono, 2008) :  

 

Ni =   
 

Keterangan  

Ni  = Ukuran tiap strata sampel 

Ni  = Ukuran tiap strata populasi 

n  = Ukuran sampel 

N  = Jumlah Populasi 

 

 

Tabel 3.2 

Proportionate Random Sampling di PTPN XII 

Golongan  Jumlah Populasi (%) Sampel 

IIIA ‐ IVD  307   X 205  150 



IB ‐ IID  85   X 205  42 

IA  27   X 205  13 

Jumlah  419  205 

      Sumber : Data olah, 2012 

3.4Data 

3.4.1 Jenis Data 

  Guna melengkapi  penelitian  ini maka  diperlukan  data.data  ini  adalah  tempat, 

orang  atau benda  yang dapat memberikan data  sebagai bahan penyusunan  informasi 

bagi peneliti. Berdasarkan sumbernya data  terbagi menjadi dua yaitu data primer dan 

sekunder. 

1. Data Primer 

Data  primer  adalah  data  yang  pertama  kali  dicatat  dan  dikumpulkan  oleh 

peneliti, data primer ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya peneliti dapat 

mengontrol tentang kualitas data, peneliti dapat mengatasi kesenjangan waktu 

antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa 

dalam  menghubungkan  masalah  penelitiannya  dengan  kemungkinan 

ketersediaan data di  lapangan    (Anwar  Sanusi, 2011:104).  Lain halnya dengan 

Husein Umar (2007:42), yang menyatakan bahwa data primer adalah Data yang 

diperoleh  melalui  pengamatan  langsung  dari  sumbernya  (orang‐orang  atau 

informan)  yaitu  instansi  atau  perusahan  yang menjadi  objek  penelitian  yang 

berupa  kata‐kata  atau  tindakan  dari  informan.  Kuncoro  (2009:148) 

menyebutkan  bahwa  data  primer  biasanya  diperoleh  dengan  survey  lapangan 

yang menggunakan semua metode pengumpulan data orisinal. Pada penelitian 



ini  data  primer  diperoleh  dari  jawaban  responden  melalui  kuesioner  dan 

wawancara langsung responden di lapangan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh 

pihak lain. terkait dengan data sekunder, peneliti tinggal memanfaatkan 

data tersebut menurut kebutuhannya (Anwar Sanusi, 2011:104). Husein 

Umar (2007 : 42) menyatakan bahwa data sekunder adalah data primer 

yang telah diolah lebih lanjut dan dijadikan baik oleh pihak pengumpul 

maupun oleh pihak lain, sedangkan Kuncoro (2009:148) menyatakan 

bahwa, data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga 

pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. 

Sumber data sekunder peneliti antara lain skripsi, jurnal, tesis, desertasi, 

artikel-artikel ilmiah di internet dan artikel di koran. 

 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

  Untuk memperoleh  data  secara  terperinci  dan  baik, maka  peneliti menggunakan 

beberapa metode, yaitu : 

1) Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Kuesioner ini dapat berupa pertanyaan 

atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat juga diberikan kepada 

responden secara langsung, atau dikirim melalui pos, atau internet 



(Sugiyono, 2008:198). Pada penelitian ini kuesioner akan diberikan 

secara langsung kepada responden. 

2) Observasi 

Observasi yang dilakukan peneliti adalah melakukan observarsi pada 

kajian pustaka dengan melakukan analisis catatan (record analysis) 

pada perkembangan dan pertumbuhan industri perkebunan di 

Indonesia. 

3) Wawancara 

Metode wawancara ini peneliti lakukan dengan cara mendatangi 

langsung reponden dan melakukan Tanya jawab sesuai dengan kriteria-

kriteria yang ada pada penelitian. 

3.5 Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran 

3.5.1 Definisi Operasional Variabel 

  Cooper  dan  Schlinder  (2008:708) menyatakan  bahwa  definisi  operasional  adalah 

sebuah  definisi  untuk  variabel  yang  dinyatakan  berkenaan  tentang  kriteria  spesifik, 

spesifikasi  yang  harus  dihitung,  diukur,  atau  dikumpulkan melalui  penelitian. Variabel 

yang  dianalisis  dalam  penelitian  ini  dibedakan  menjadi  variabel  dependen  (Y)  dan 

variabel independen (X).  

    Variabel  yang dianalisis dalam penelitian  ini  adalah Motivasi  Intrinsik  (X1) dan 

Motivasi  Ekstrinsik  (X2)  serta  Kinerja  Karyawan  (Y).  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian 

terdahulu  dari  Lee  dan  Kulviwat  (2008),  Sukwandani  (2007),  Rayyan  (2012),  Sanjaya 

(2010),  Miao,  Evans,  Zou  (2006)  yang  menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  dari 

Motivasi Intrinsik (X1) dan Motivasi Ekstrinsik (X2) terhadap Kinerja Karyawan (Y).  



     Berikut  ini  adalah  definisi  operasional  variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian 

dengan menggunakan  dasar  penelitian  sebelumnya  dan  kondisi  di  tempat  penelitian, 

yaitu: 

1. Motivasi Intrinsik (X1) 

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang mendorong seseorang untuk berprestasi 

yang bersumber dalam diri  individu, berupa  kesadaran mengenai pentingnya manfaat 

atau makna pekerjaan yang dilaksanakan ( Nawawi,2000). 

Variabel  motivasi  intrinsik  diukur  dengan  indikator  (menurut  Robbins,2006), 

yaitu :   

a) Prestasi (X1.1)  

Prestasi  adalah  pemberian  kesempatan  yang  diberikan  oleh  perusahaan 

kepada karyawan yang berpotensi.  

b) Penghargaan (X1.2)  

Penghargaan  adalah  pemberian  penghargaan  kepada  karyawan  atas  hasil 

kerja untuk mengembangkan diri.  

c) Tanggung jawab (X1.3)  

Tanggung  jawab  adalah  tugas  karyawan  agar  memahami  dengan  benar 

peran dan wewenang yang diberikan oleh perusahaan.  

d) Pengembangan diri (X1.3)  

Pengembangan diri  adalah  kesempatan  kepada  karyawan untuk maju dan 

berkembang dalam hal pekerjaan.  

2. Motivasi Ekstrinsik (X2) 



  Motivasi  ekstrinsik  adalah  pendorong  kerja  yang  bersumber  dari  luar  pekerja 

sebagai individu, berupa suatu kondisi yang mengharuskan pekerja untuk melaksanakan 

pekerjaan secara maksimal (Nawawi, 2000).  

Variabel motivasi ekstrinsik diukur dengan  indikator  (menurut Robbins, 2006), 

yaitu : 

a) Supervisi/pengawasan (X2.1) 

Supervisi/pengawasan adalah pengawasan dari atasan kepada karyawan.  

b) Gaji (X2.2) 

Gaji  adalah  besarnya  imbalan  yang  diberikan  kepada  karyawan  selain 

upah/gaji. 

c) Status (X2.3) 

Status adalah tingkat keberadaan sosial karyawan dalam pekerjaan. 

d) Kondisi kerja (X2.4) 

Kondisi kerja adalah keadaan lingkungan tempat kerja karyawan.  

 

 

3. Kinerja Karyawan (Y) 

    Kinerja memiliki pengertian yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2001).  

  Adapun indikator dari variabel kinerja pada penelitian ini (menurut 

Robbins, 2006), antara lain adalah sebagai berikut : 

a) Kualitas kerja (Y1) 

Kulitas kerja adalah mutu yang harus dihasilkan dalam pekerjaan. 



b) Kuantitas kerja (Y2) 

Kuantitas kerja adalah  jumlah yang harus diselesaikan dan dicapai     dalam 

pekerjaan.  

c) Ketepatan waktu (Y3) 

Ketepatan  waktu  adalah  ketepatan  kerja  dengan  waktu  yang  telah 

ditetapkan. 

 

  Untuk  lebih  memudahkan  pemahaman  mengenai  definisi  oprasional  tentang 

variabel, indikator, serta item pada penelitian ini, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini 

: 

 

 

 

 

Tabel 3.3 

Variabel, Indikator dan Item penelitian 

Variabel  Indikator Item

Motivasi 
Intrinsik (X1) 

Prestasi  

(X1.1) 

Peningkatan kualitas pekerjaan 

Berhasil menyelesaikan masalah 
dibagian pekerjaan 

Penghargaan (X1.2) 

Penghargaan pekerjaan oleh 
lingkungan kerja 

Penghargaan posisi kerja dari 



masyarakat 

Tanggung jawab 

(X1.3) 

Meningkatakan kinerja perusahaan 

Melaksanakan tanggung jawab 
dengan baik 

Pengembangan diri 

(X.1.4) 

Kesempatan untuk promosi atas 
suatu  jabatan 

Kesempatan maju dan 
mengembangkan diri 

Motivasi 
Ekstrinsik (X2) 

Supervisi/ 
pengawasan 

(X2.1) 

Pengawasan oleh atasan secara 
proporsional  

Atasan memahami tugas‐tugasnya 

Gaji 

(X2.2) 

Kesesuaian gaji dengan pekerjaan 

Tunjangan dari perusahaan yang 
memadai 

Status  

(X2.3) 

Status sosial jabatan di lingkungan 
perusahaan 

Status sosial jabatan di masyarakat 

Kondisi kerja (X2.4) 

Fasilitas yang memadai 

Penataan ruang kerja 

  Sumber : Diadaptasi dari Robbins, 2013 

 

 

 

 

Lanjutan Tabel 3.3. Variabel, Indikator, dan Item penelitian 



Variabel  Indikator Item

Kinerja 
Karyawan (Y) 

Kualitas 
kerja  

(Y1.) 

Kualitas pekerjaan sesuai dengan 
standar yang ditetapkan 

Ketelitian dalam pekerjaan 

Kuantitas 
kerja 

(Y2) 

Penyelesaian jumlah pekerjaan sesuai 
dengan standar  

Kesesuaian target kerja yang 
diselesaikan 

Ketepatan 
Waktu 

(Y3) 

Ketepatan menyelesaikan pekerjaan  

Kecepatan menyelesaikan pekerjaan 
dari standar  

      Sumber : Diadaptasi dari Robbins, 2013 

3.5.2 Skala Pengukuran 

  Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala likert. Skala likert 

adalah  skala  yang  didasarkan  pada  penjumlahan  sikap  responden  dalam  merespon 

pernyataan berkaitan indikator‐indikator suatu konsep atau variabel yang sedang diukur 

(Anwar  Sanusi,  2011:59). Dalam  hal  ini,  responden  diminta  untuk menyatakan  setuju 

atau tidak setuju terhadap setiap pernyataan.Sugiyono,  (2008:132) menyatakan bahwa 

skala  liket  digunakan  untuk mengukur  sikap,  pendapat,  dan  persepsi  seseorang  atau 

sekelompok  orang  tentang  fenomena  sosial.  Dengan  skala  likert, maka  variabel  yang 

akan  diukur  dijabarkan  menajdi  indikator  variabel.  Kemudian  indikator  tersebut 

dijadikan  sebagai  titik  tolak untuk menyusun  item‐item  instrument yang dapat berupa 

pernyataan atau pertanyaan. 

  Karena  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  dengan  analisis  kuantitatif,  maka 

jawaban  itu  diberi  skor  dengan  cara  di  rangking  dan  susunannya  akan  dimulai  dari 



sangat tidak setuju (strongly disagree) sampai kepada sangat setuju (strongly agree). Ke‐

5 (lima) kategori penilaian dari masing‐masing pernyataan akan diberi skor 1‐5,kategori 

penilaian pada penelitian ini dijabarkan sebagai berikut : 

a. Jawaban sangat tidak setuju (STS)  = diberi skor 1 

b. Jawaban tidak setuju   (TS)  = diberi skor 2 

c. Jawaban Netral    (N)  = diberi skor 3 

d. Jawaban setuju   (S)     = diberi skor 4 

e. Jawaban sangat setuju  (SS)     = diberi skor 5 

3.6 Pengujian Instrumen Penelitian 

3.6.1Uji Validitas 

  Imam Ghozali (2011: 52) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur 

sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner diaktakan valid jika pertanyaan 

pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. 

  Validitas  item  pertanyaan  ditentukan  dengan  cara  mengkorelasikan  antara  skor 

(nilai) yang diperoleh dari masing‐masing butir pertanyaan atau pernyataan dengan skor 

total menggunakan  korelasi  Pearson  Product Moment  atau membandingkan  koefisien 

korelasi  produk  momen  (Rhitung)  dengan  nilai  kritisnya.  Rumus  Korelasi  yang  dapat 

digunakan adalah yang dikemukakan oleh Pearson, yang dikenal dengan korelasi Product 

Moment sebagai berikut : 

 

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

 



Keterangan : 

rxy= Nilai validitas atau koefisien korelasi. 

X = Skor kuesioner atau item. 

Y = Skor total atau total variabel. 

N = Banyaknya sampel atau Responden. 

  Dari hasil korelasi tersebut dibagi dengan nilai kritis pada taraf signifikan sebesar 

α = 0,05. Kriteria pengambilan  keputusan adalah dengan membandingkan nilai  r  hitung 

yang bisa dilihat pada kolom Corrected  Item Total Correlation yang akan dibandingkan 

dengan rtable dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. 

  Secara singkat, kriteria pengujian adalah sebagai berikut : 

a. Apabila  probabilitas  signifikansi  <  0,05  atau  nilai  rhitung>  rtabel  maka  item 

pertanyaan valid. 

b. Apabila  probabilitas  signifikansi  >  0,05  atau  nilai  rhitung<  rtabel  maka  item 

pertanyaan tidak valid dan perlu dikeluarkan. 

  Rhitung diperoleh dengan melihat pada tabel Pearson Product Moment.Cara melihat 

nilai kritis pada  tabel  ini adalah dengan melihat  jumlah  sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini pada sisi kiri tabel dan melihat berapa hasil rhitung pada jumlah sampel yang 

dikehendaki.  Jadi  jika  sebuah  butir  pertanyaan  tidak  valid,  maka  secara  langsung 

akandikeluarkan.  Butir‐butir  pertanyaan  yang  sudah  valid  kemudian  secara  bersama 

diukur reliabilitasnya. 

3.6.2 Uji Reliabilitas 



  Imam Ghozali  (2011:47) mengemukakan bahwa  reliabilitas  sebenarnya  adalah 

alat  untuk  mengukur  suatu  kuesioner  yang  merupakan  indikator  dari  variabel  atau 

konstruk.  Suatu  kuesioner  dikatakan  reliabel  atau  handal  jika  jawaban  seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

  Metode  yang  digunakan  untuk  menguji  reliabilitas  instrument  adalah  uji  Alpha 

Cronbach.  Rumus  Alpha  digunakan  untuk  mencari  reliabilitas  item  pertanyaan  yang 

skornya  bukan  1  dan  0  misalnya.  Rumus  alpha  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai 

berikut : 

 

1 1
∑
2  

Keterangan : 

r11  = reliabilitas instrument 

k   = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya butir pertanyaan 

∑σ        = jumlah varians butir 

σ2   = varians total 

Tabel 3.4 

Kriteria Indeks Koefisien Reliabilitas 

 

NO  Interval  Kriteria 

1  0,00‐0,199  Kurang reliable 

2  0,20‐0,399 Agak reliable



3  0,40‐0,599 Cukup reliable

4  0,60‐0,799  Reliabel 

5  0,80‐1,00    Sangat reliable 

Sumber : Sugiyono, 2008 

 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

  Salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi berganda adalah 

terpenuhinya asumsi klasik, seperti yang disampaikan oleh Imam Ghozali (2011), dalam 

menggunakan analisis regresi berganda perlu dilakukan uji asumsi klasik terhadap model 

regresi. Uji asumsi klasik digunakan untuk memperkirakan suatu garis atau persamaan 

regresi  dengan  jalan  meminimalkan  jumlah  dari  kuadrat  kesalahan  tiap  observasi 

terhadap garis tersebut, mengetahui apakah ada penyimpangan terhadap variabel yang 

ada    dalam  model,  dan  untuk  mendapatkan  kesimpulan  statistik  yang  dapat 

dipertanggungjawabkan. 

  Tiga uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain : 

3.6.3.1 Uji Normalitas 

  Distribusi  normal merupakan  distribusi  kontinyu  yang mensyaratkan  variabel 

yang  diukur  harus  kontinyu.  Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam 

sebuah  model  regresi,  variabel  dependen,  variabel  independen  atau  keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data 

atau mendekati normal. 



  Menurut  Imam  Ghozali  (2011),  normalitas  dapat  dideteksi  dengan  melihat 

peyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histrogram 

dari residualnya, dengan dasar pengambilan keputusan antara lain : 

a. Jika data menyebar disekitar  garis diagonal dan mengikuti  arah  garis diagonal 

atau  grafik  histrogamnya  menunjukkan  pola  distribusi  normal,  maka  model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar dari diagonal atau grafik histogram dan tidak menunjukkan 

pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

  Heteroskedastisitas  adalah  varian  residual  yang  tidak  konstan  pada  regresi 

sehingga  akurasi  hasil  prediksi  menjadi  meragukan.  Menurut  Triton,  (2005:152) 

heteroskedastisitas dapat diartikan sebagai ketidaksamaan variasi variabel pada semua 

pengamatan,  dan  kesalahan  yang  terjadi  memperlihatkan  hubungan  yang  sistematis 

sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel bebas sehingga kesalahan tersebut tidak 

random. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model  regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika  variance  dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  lain  tetap, maka  disebut 

homoskedastisitas,  dan  jika  berbeda  disebut  heteroskedastisitas. Model  regresi  yang 

baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. 

  Menurut  Imam  Ghozali  (2011),  untuk  mendeteksi  ada  tidaknya 

heteroskedastisitas  dapat  dilakukan  dengan  melihat  grafik  plot  antara  nilai  prediksi 

variabel  terikat  yaitu  ZPRED,  dengan  residualnya  yaitu  SRESID.  Salah  satu  cara  untuk 

mendeteksi heteroskedastisitas dapat dilihat dari scatterplot antara SRESID dan ZPRED, 

dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Yprediksi‐



Ysesungguhnya) yang telah di‐studentized. Jika ada pola tertentu seperti titik‐titik yangg 

menyebar  membentuk  pola  teratur  (bergelombang,  melebar  kemudian menyempit), 

maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

 

3.6.3.1 3. Uji Multikolinearitas 

  Multikolinearitas  adalah  hubungan  antara  variabel  bebas  yang  satu  dengan 

variabel bebas yang  lain, dalam model  regresi  tidak  terjadi hubungan yang mendekati 

sempurna ataupun hubungan yang sempuma. Menurut  Imam Ghozali (2011:91), untuk 

dapat mendeteksi  ada  atau  tidaknya multikolinearitas  di  dalam model  regresi  adalah 

dengan melihat nilai Tolerance dan VIF {Variance Inflation Factor) melalui program SPSS. 

Tolerance  mengukur  variabilitas  variabel  terpilih  yang  tidak  dijelaskan  oleh  variabel 

independen  lainnya.  Nilai  yang  umum  dipakai  untuk  menunjukan  adanya 

multikolinearitas  adalah  nilai  tolerance  <  0,l  atau  sama  dengan  nilai  VIF>10,  dan 

sebaliknya  apabila  VIF<10  maka  tidak  terjadi  multikolinearitas.  Hal  serupa  juga 

diungkapkan  oleh  Sujarweni  (2007:95),  yaitu  apabila  VIF  yang  dihasilkan  antara  1‐10 

maka tidak terjadi multikolinearitas. 

3.6.3.1 3. Uji Linearitas  

Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan 

sudah benar atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji linearitas metode Durbin‐

Watson (Ghozali, 2011: 80).  

 

3.7 Metode Analisis Data 



  Analisis  data  menurut  Maleong  (2000)  dalam  Hasan  (2002:97),  adalah  proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan   data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar  sehingga  dapat  ditemukan  tema  dan  dapat  dirumuskan  hipotesis  kerja  seperti 

yang disarankan oleh data. Analisis data dapat berbentuk analisis kuantitatif dan analisis 

kualitatif. 

  Lalu metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Metode Analisis Kualitatif 

Analisis  data  yang  dilakukan  terbatas  pada  teknik  pengolahan  datanya.Seperti 

pengecekan dan tabulasi yaitu membaca tabel, grafik, dan angka yang tersedia. 

 

 

 

2. Metode Analisis Kuantitatif 

Analisis  dengan  metode  kuantitatif  mempergunakan  alat  analisis  yang  berupa 

model‐model,  seperti model matematika  (statistika) dan hasilnya dalam bentuk 

angka yang kemudian ditafsirkan dalam suatu uraian. 

 

3.7.1 Analisis Regresi Berganda 

  Sesuai dengan  tujuan penelitian, analisis data dilakukan dengan menggunakan 

metode analisis regresi berganda, yang melibatkan sebuah variabel terikat dan dua atau 

lebih variabel bebas (Maholtra, 2005). 

  Rumus persamaan regresi berganda dapat dinyatakan sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + bkXk + .... e 

Keterangan : 



Y    = variabel terikat 

a    = intersep (titik potong) dengan garis 

b1 ‐ bk  = koefisien regresi variabel‐variabel bebas k 

X1 – Xk = variabel‐variabel bebas 

e = error 

  Dalam penelitian  ini,  variabel‐variabel bebas  (X)  adalah dua  variabel motivasi, 

yaitu motivasi intrinsik (X1), motivasi ekstrinsik (X2). Sedangkan variabel terikat (Y) adalah 

Kinerja  Karyawan.  Dengan  demikian,  rumus  persamaan  regresi  berganda  yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut : 

Y = b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan : 

Y  =  kinerja karyawan 

b1 – b3 = koefisien regresi variabel motivasi 

X1  =  motivasi intrinsik 

X2  =  motivasi ekstrinsik 

e  = error term (variabel lain tidak dijelaskan) 

3.7.1.1 Koefisien Determinasi (R2) 

 Menurut  Hasan  (2002:270)  koefisien  determinasi  merupakan  ukuran 

kesesuaian garis linier berganda terhadap suatu data yang dapat digunakan untuk : 



1. Mengukur besarnya kontribusi variabel bebas (X1, X2) terhadap variabel 

terikat (Y). 

2. Menentukan  apakah  garis  regresi  linier  berganda  Y  terhadap  X1,  X2, 

sudah  cocok  untuk  dipakai  sebagai  pendekatan  hubungan  linier  antar 

variabel berdasarkan hasil observasi.  

Dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  beberapa  variabel, maka  digunakan  koefisien 

determinasi (R²). Koefisien determinasi (R²) dapat digunakan untuk mengetahui berapa 

persen besarnya  sumbangan  atau  kontribusi dari  variabel bebas  (X)  terhadap  variabel 

terikat  (Y). Nilai koefisien determinasi  (R2) terletak antara 0 sampai dengan 1. Semakin 

besar nilai R2, semakin tepat pula garis regresinya. Sebaliknya semakin kecil nilai R2 maka 

semakin tidak tepat garis regresinya untuk mewakili data hasil observasi. 

3.7.2 Pengujian Hipotesis 

3.7.2.1. Menguji Hipotesis 1 Menggunakan Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji  F  adalah  Pengujian  regresi  secara  simultan/serentak  antara  variabel bebas 

terhadap  variabel  terikat.  Uji  F  dimaksudkan  untuk  menguji  ada  tidaknya  pengaruh 

variabel  independen  secara  bersama‐sama  terhadap  variabel  dependen  atau  untuk 

menguji tingkat keberartian hubungan seluruh koefisien regresi variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Langkah‐langkah dalam uji F adalah sebagai berikut : 

1. Merumuskan Hipotesis  

Hipotesis dalam pengujian ini adalah sebagai berikut : 

H0 =  0,, 321 =βββ  



Artinya  variabel‐variabel  independen  tidak  berpengaruh  terhadap  variabel 

dependen. 

H1 =  0,, 321 ≠βββ  

Artinya ada pengaruh antara variabel  independen terhadap variabel dependen, 

paling tidak salah satu dari variabel independen tersebut. 

2. Menentukan tingkat signifikansi (α) = 5% dan degree of freedom (df) sebesar k‐1 

bagi pembilangnya dan n‐k bagi penyebutnya (di mana n = jumlah observasi dan 

k = variabel penjelasan). 

3. Menghitung Fhitung dengan rumus (Gujarati,1997:120) : 
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Di mana : 

R2 = koefisien determinasi majemuk 

k  =  banyaknya  parameter  total  yang  diperkirakan  termasuk  unsur 

intercept/konstanta 

n = banyaknya observasi 

4. Membandingkan Fhitung dengan Ftabel 

Ketentuan dari penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut : 

a. Jika Fhitung < Ftabel = H0 diterima 

b. Jika Fhitung > Ftabel = H0 ditolak 



          Atau 

a. Probabilitas signifikansi > 0,05 = H0 diterima 

b. Probabilitas signifikansi < 0,05 = H1 diterima 

H0  ditolak  berarti  dengan  tingkat  kepercayaan  tertentu  (5%),  variabel 

independen  secara  nyata  berpengaruh  terhadap  variabel  dependen.  H0  tidak 

ditolak  berarti  variabel  independen  secara  nyata  tidak  berpengaruh  terhadap 

variabel dependen. 

 

3.7.2.2. Uji Hipotesis 2 dan Hipotesis 3 Menggunakan Uji Signifikansi Parsial ( Uji t ) 

Uji  t  adalah    pengujian  regresi  secara  parsial/terpisah  antar  masing‐masing 

variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat.  Pengujian  dilakukan  untuk  melihat  kuat 

tidaknya  pengaruh  masing‐masing  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen 

(secara parsial). 

Langkah‐langkah dalam uji t adalah sebagai berikut : 

1. Merumuskan Hipotesis 

  Hipotesis dalam pengujian ini adalah sebagai berikut : 

H0 : 1β = 0 

  Artinya variabel  independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap 

variabel dependen. 

  H1 :  1β ≠ 0 



  Artinya  variabel  independen  berpengaruh  secara  parsial  terhadap 

variabel dependen. 

2. Menentukan tingkat signifikansi (level of significance), α = 5% 

3. Menghitung thitung dengan rumus (Gujarati,1997:78) : 

  thitung  =   )( i

ii

Se β
ββ
)

)
−

   

  Di mana : 

  Se( iβ
)
) = kesalahan standar yang ditaksir 

  iβ
)
  = penaksir dari koefisien populasi 

4. Membandingkan thitung dengan ttabel 

Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis H0 adalah : 

a. Jika t hitung > ttabel = H0 ditolak 

b. Jika t hitung < ttabel = H0 diterima 

          Atau 

        probabilitas signifikansi > 0,05 = H0 diterima 

         probabilitas signifikansi < 0,05 = H1 diterima 

    H0  ditolak  berarti  dengan  tingkat  kepercayaan  tertentu  (5%),  variabel 

independen yang diuji  secara nyata berpengaruh  terhadap variabel dependen. 

H0  tidak  ditolak  berarti  variabel  independen  yang  diuji  secara  nyata  tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 



3.7.2.3 Uji Variabel Dominan 

  Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi masing‐masing variabel bebas dan 

yang paling memiliki pengaruh  terbesar  (dominan)  terhadap  variabel dependen  suatu 

model regresi  linear berganda, maka digunakan koefisien beta (Beta Coefficient) setiap 

variabel  yang  telah  distandardisasi  (standardized  coefficient).  Nilai  beta  (β)  terbesar 

menunjukkan  bahwa  variabel  independen  tersebut  memiliki  pengaruh  dominan 

terhadap variabel dependen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Gambaran Umum PT Perkebunan Nusantara XII 

Bagian ini memuat gambaran secara umum PT Perkebunan Nusantara 

XII, antara lain mengenai profil PT Perkebunan Nusantara XII, visi, misi, logo 

perusahaan, bidang usaha, wilayah kerja dan unit usaha perusahaan, serta struktur 

organisasi. 

 

4.1.1 Profil PT Perkebunan Nusantara XII 

PT Perkebunan Nusantara XII (persero), merupakan institusi yang 

bergerak dalam sektor perkebunan. Perusahaan ini merupakan Badan Usaha Milik 

Pemerintah (BUMN) dengan status Perseroan Terbatas yang sebagian besar 

sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. 

PTPN XII didirikan berdasarkan PP nomor 17 tahun 1996, dituangkan 

dalam akte notaris Harun Kamil, SH nomor 45 tanggal 11 Maret 1996 dan 

disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesiadengan SK nomor C.2-

8340 HT.01.01 tanggal 8 Agustus 1996. 

Akte perubahan Anggaran Dasar perusahaan nomor 62 tanggal 24 Mei 

2000 dibuat oleh notaris Justisia Soetandio, SH dan disahkan Menteri Hukum dan 

Perundang-Undangan Republik Indonesia dengan SK No. C. 22950 HT 01.04 

tahun 2000. Selanjutnya, Akte Notaris Nomor 62 diubah menjadi Akte Nomor 30 

Notaris Habib Adjie, SH., M.Hum tanggal 16 Agustus 2008. 

Bertempat di Jalan Rajawali no. 44 Surabaya. PT Perkebunan Nusantara XII 

merupakan perusahaan perkebunan hasil merger PTPN XXIII, PTPN XXVI, dan 



PTPN XXIX pada 1996. Wilayah operasinya mencakup 34 kebun yang tersebar di 

11 kabupaten di Jawa Timur, dari Ngawi hingga Banyuwangi, dangan total luas 

areal konsesi 80.928 hektare. 

Gambar 4.1 
Wilayah Operasi PT Perkebunan XII 

 

Sumber: PTPN XII diolah, 2013 

 

4.1.2 Visi dan Misi PT Perkebunan Nusantara XII 

Visi dari PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) adalah ’’Menjadi 

Perusahaan Agrobisnis yang berdaya Saing Tinggi dan Mampu Tumbuh 

Kembang Berkelanjutan”.  

Di samping itu, PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) memiliki misi 

sebagai berikut: 

1. Melaksanakan reformasi bisnis, strategi, struktur dan budaya perusahaan 

untuk mewujudkan profesionalisme berdasarkan prinsip-prinsip good 

corporate governance. 



2. Meningkatkan nilai dan daya saing perusahaan (competitive advantage) 

melalui inovasi serta peningkatan produktifitas dan efisiensi dalam 

penyediaan produk berkualitas dengan harga kompetitif dan pelayanan 

bermutu tinggi. 

4.1.3 Logo Perusahaan 

Logo yang ada pada PT Perkebunan Nusantara (Persero) mempunyai 

makna yang mendalam bagi perusahaan karena logo tersebut menggambarkan 

tujuan mulia PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) dalam mengembangkan 

bisnis. Logo PT Perkebunan Nusantara XII telah mengalami perubahan dari 

bentuk lama. Di logo yang baru ini, terkesan lebih transparan dan fleksibel. 

Gambar 4.2 
Logo Perusahaan 

 

Sumber: PTPN XII diolah, 2013 

 

Logo ini dibuat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kpts-

027A/PTPN/UMUM/07/2004. Adapun makna dan arti logo tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Bentuk dasar logo sebagai globe yang tembus pandang, bermakna bahwa 

PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) bercita-cita sebagai World Class 



Company yang senantiasa menerapkan prinsip good corporate 

governance. 

2. Bagian dasar bola bewarna coklat dan hijau, bermakna bahwa aset utama 

perusahaan berupa lahan dan bergerak dalam bidang agrobisnis (warna 

hijau) dengan memperhatikan lingkungan. 

3. Pita bewarna kuning mengesankan bisnis yang tumbuh secara mantap 

dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi yang mengarah ke 

diversifikasi baik hulu maupun hilir dengan meningkatkan nilai 

perusahaan. 

4. Pita bewarna biru bermakna semangat dan etos kerja yang kreatif serta 

memanfaatkan penerapan teknologi. 

5. Huruf dan angka Romawi N-XII menunjukkan eksistensi PT Perkebunan 

Nusantara XII (Persero) yang merupakan bagian dari BUMN 

Perkebunan. 

4.1.4 Bidang Usaha PT Perkebunan Nusantara XII 

PT Perkebunan Nusantara XII utamanya bergerak dalam sektor 

perkebunan. Budidaya tanaman pokoknya meliputi kopi arabika, kopi robusta, 

kakao edel, kakao bulk, karet, teh plus aneka kayu. Sebanyak 90% produk 

komoditas itu diekspor ke negara-negara Eropa, Amerika, dan Jepang. Namun PT 

Perkebunan Nusantara XII ini juga memiliki usaha selain dalam sektor 

perkebunan, yaitu bergerak dalam pengelolaan budidaya tanaman, agrobisnis, tiga 

agrowisata, satu unit industri hilir, serta pelayanan kesehatan berupa 2 unit Rumah 

Sakit. 



Selanjutnya PTPN XII merambah lini bisnis di bidang ritel: 

memproduksi consumer goods berbahan baku hasil perkebunan PTPN XII, yang 

termasuk dalam unit industri hilir (pengolahan menghasilkan produk siap 

konsumsi) dengan menggunakan merek ”Rollas”. Untuk produk Rollas itu sendiri, 

yaitu kopi, teh, air minum dan café. 

4.1.5 Wilayah Kerja dan Unit Usaha Perusahaan 

Wilayah kerja PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) tersebar di 11 

Kabupaten di Jawa Timur mulai perbatasan Jawa Tengah (Ngawi) sampai ujung 

timur Pulau Jawa (Banyuwangi), dengan mengelola unit usaha yang terdiri dari 34 

kebun dan 2 unit Rumah Sakit. Unit usaha tersebut terbagi dalam 3 wilayah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 
Wilayah Operasi 

WILAYAH I WILAYAH II WILAYAH III 

Kaliselogiri  Zeelandia Tretes 

Pasewaran  Banjarsari Ngrangkah Pawon 

Malangsari  Renteng Bantaran 

Gunung Gumitir  Mumbul Kali Bakar 

Sungai Lembu  Kotta Blater Bangelan 

Sumber Jambe Glantangan Pancursari 

Kalitelepak Kalisanen Wonosari 

Kalikempit Blawan Kertowono 

Kalirejo Kalisat/Jampit Gunung Gambir 



Jatirono Kayumas  

Kendeng Lembu Pancur Angkrek  

Kalisepanjang Silosanen  

 Sumber Tengah  

Sumber: PTPN XII diolah, 2013 

4.1.6 Struktur Organisasi 

Gambar 4.3 
Struktur Organisasi 

 

Sumber: PTPN XII diolah, 2013 

Susunan pengurus pada PT Perkebunan Nusantara saat ini adalah sebagai 

berikut: 

Komisaris Utama : Delima H. Azhari 



Komisaris : Syukur Iswantoro 

     Sahala Hutasoit 

     Nukma C. Sangaji 

     Abdul Djalil Madjid 

Direktur Utama : Nurhidayat 

Direktur Produksi : Danu Rianto 

Direktur Keuangan : Retno Matsudarani 

Direktur Pemasaran : S. Budi Raharjo 

Direktur Umum : Danu Rianto 

 

PT Perkebunan Nusantara XII dipimpin oleh seorang direktur  utama Ir. 

Nurhidayat yang bertanggung jawab kepada rapat direksi dan RUPS. Direktur 

Utama membawahi empat direktur bagian produksi, keuangan, pemasaran & 

renbag, SDM & umum. 

 

4.2 Karakteristik Responden 

 Seluruh responden adalah karyawan PTPN XII yang memiliki 

karakteristik yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu  karyawan yang memiliki 

latar belakang pendidikan S1 dan S2, karyawan yang memiliki masa kerja 

minimal 3 tahun dan karyawan merupakan PNS dengan golongan IA-IVD. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada 205 orang 

karyawan yang kemudian memperoleh gambaran karakteristik responden 

berdasarkan usia, jenis kelamin, status perkawinan, golongan, pendidikan terakhir, 

penghasilan, masa kerja.  
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Dari tabel 4.2  dan gambar 4.4 diatas, dapat dilihat bahwa berdasarkan 

usia, mayoritas responden berusia antara 36-46 tahun, data ini ditunjukkan oleh 

jumlah responden sebesar 42%. Selanjutnya berusia 46-56 tahun sebesar 40%.  

 Mayoritas karyawan dengan usia antara 36-46 tahun dan 46-56 tahun 

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

tinggi untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Pada umumnya usia antara 36-

46 tahun dan 46-56 tahun harus bekerja karena tuntutan tanggung jawab keluarga 

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

usia antara 36-46 tahun dan 46-56 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 berikut: 

Tabel 4.3  
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis 
Kelamin 

Jumlah 
(orang)  

Persentase 
(%) 

1 Laki-laki 146 71 
2 Perempuan 59 29 

Total 205 100 
Sumber: Data primer diolah, 2013 

 
Gambar 4.5 

Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 



S

j

p

s

r

b

h

b

k

4

 
d

 

Sumber: Data

Berd

jumlah resp

perempuan, 

sebesar 29 %

Berd

responden a

berjenis kela

hal ini diseb

besar berad

karyawan pe

4.2.3. Karak

    Karakteri
dalam tabel 

K

a primer diola

dasarkan dat

ponden laki-

yaitu juml

%. 

dasarkan dat

adalah laki- l

amin laki- la

babkan oleh 

da di lokas

erempuan (k

kteristik Re

istik respond
berikut: 

Karakteristik

29 %

ah, 2013 

ta pada tabe

-laki lebih b

lah respond

a pada tabel

laki karena 

aki. Berdasar

sebagian bes

si perkebun

karyawati) se

esponden Be

den berdasar

k Responden

el 4.3 dan g

besar diband

den laki-laki

l 4.3 dan ga

karyawan p

rkan keteran

sar job deskr

nan membu

ebagian besa

erdasarkan 

rkan status p

Tabel 4.4 
n Berdasark

71

gambar 4.5 d

dingkan den

i sebesar 7

ambar 4.5 m

ada perusah

ngan manajer

ripsi dari PT

utuhkan kar

ar berada di k

Status Perk

perkawinan d

kan Status P

1 %

dapat diketa

ngan jumlah

71 % dan p

menunjukkan

haan ini seba

r personalia 

TPN XII yan

ryawan lak

kantor perus

kawinan 

dapat dilihat 

Perkawinan

Laki-l
Perem

 

ahui bahwa 

h reponden 

perempuan 

n mayoritas 

agian besar 

PTPN XII, 

ng sebagian 

ki-laki dan 

ahaan.  

pada data 

n 

aki
mpuan



S

 

 

 

 

 

 

S

j

r

s

Sumber: Data

Diagram

Sumber: Data

Berd

jumlah respo

reponden ya

sebesar 96 %

No S
P

1 M
2 B

a primer diola

m Pie Karak

a primer diola

dasarkan dat

onden yang 

ang belum 

% dan belum

Status 
Perkawinan
Menikah 
Belum Menik

Total 
ah, 2013 

G
kteristik Res

ah, 2013 

ta pada tabe

sudah meni

menikah, y

m menikah se

96 %

4 %

Jumla
(oran

197
kah 8

205

Gambar 4.6
sponden Ber

el 4.4 dan g

ikah  lebih b

yaitu jumlah

ebesar 4%. 

%

ah 
ng) 

Persen
(%) 

7 96
4

5 10

rdasarkan S

gambar 4.6 d

besar diband

h responden 

tase 

6 
4 
00 

Status Perk

dapat diketa

dingkan deng

yang sudah

Menikah
Belum Men

kawinan 

 

ahui bahwa 

gan jumlah 

h menikah 

nikah



Berdasarkan data pada tabel 4.4 dan gambar 4.6 menunjukkan mayoritas 

responden sudah menikah tidak terlepas dari karakteristik responden berdasarkan 

usia yang banyak terdapat pada usia matang antara 36-56 tahun. Faktor 

karakteristik responden berdasarkan status perkawinan juga terkait dengan 

motivasi karyawan dalam bekerja, pada umumnya karyawan yang sudah menikah 

lebih memiliki motivasi kerja dikarenakan faktor tanggung jawab terhadap 

keluarga.  

 

 

 

4.2.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan 

     Karakteristik responden berdasarkan golongan dapat dilihat pada data dalam 
tabel berikut: 

Tabel 4.5 
Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan 

No Golongan Jumlah 
(orang)  

Persentase 
(%) 

1 IIIa - IVd 150 73 
2 Ib - IId 42 20 
3 Ia 13 6 

Total 205 100 
Sumber: Data primer diolah, 2013 

 

Gambar 4.7 
Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan 
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Dari tabel 4.8 dan gambar 4.10 diatas, nampak bahwa karyawan PTPN XII 

memiliki masa kerja paling banyak berkisar antara 18 sampai dengan 23 tahun 

yang ditunjukkan oleh jumlah responden sebanyak 36 %. Data ini menunjukkan 

mayoritas karyawan di PTPN XII 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 motivasi intrinsik (X1) yang terdiri dari berbagai macam indikator 

diantaranya adalah prestasi(X1,1), penghargaan (X1,2), tanggung jawab (X1,3) dan 

pengembangan diri (X1,4). Kedua, yaitu tentang motivasi ekstrinsik (X2) yang 

terdiri dari beberapa indikator diantaranya adalah supervisi/pengawasan(X2,1), 

kompensasi(X2,2), status(X2,3), kondisi kerja(X2,4). Ketiga, adalah tentang kinerja 

karyawan  (Y) yang terdiri atas beberapa indikator, diantaranya adalah kualitas 

kerja (Y1,1), kuantitas kerja (Y1,2) dan ketepatan waktu(Y1,3). Pengukuran 

menggunakan skala likert pada skala 1-5. 

 

4.3.1. Distribusi Frekuensi Variabel Motivasi Intrinsik (X1) 

Jawaban responden berkaitan dengan pernyataan variabel Motivasi 
intrinsik (X1)dapat dilihat pada Tabel 4.9: 

 

Tabel 4.9 
Distribusi Frekuensi Variabel Motivasi Intrinsik (X1) 

Indikator dan Item 
X1 (Motivasi Intrinsik) 

STS TS N S SS Mean  F % F % F % F % F % 

Prestasi (X1.1) 
X1.1.1 0 0 0 0 22 10.7 160 78 23 11.2 4,00

3,83 
X1.1.2 0 0 4 2 66 32.2 133 64.9 2 1 3,65



Penghargaan 
(X1.2) 

X1.2.1 0 0 0 0 42 20.5 131 63.9 32 15.6 3,95
3,89 

X1.2.2 0 0 0 0 46 22.4 147 71.7 12 5.9 3,83

Tanggung 
jawab (X1.3) 

X1.3.1 0 0 0 0 24 11.7 159 77.6 22 10.7 3,99
4,06 

X1.3.2 0 0 0 0 18 8.8 145 70.7 42 20.5 4,12

Pengembangan 
diri (X1.3) 

X.1.4.1 0 0 4 2 20 9.8 144 70.2 37 18 4,04
3,96 

X.1.4.2 0 0 0 0 45 22 141 68.8 19 9.3 3,87

Mean variabel motivasi intrinsik = 3,93 
Sumber : Data Primer diolah, 2013 
 

Berdasarkan Tabel 4.9 nilai rata-rata variabel X1 adalah  sebesar 4,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa motivasi intrinsik dirasakan penting oleh responden. 

Penjelasan setiap item adalah sebagai berikut : 

a. Item X1.1.1 yaitu mengenai prestasi kerja yang dicapai karyawan. Item ini 

memiliki rata-rata 4,00 yang berarti bahwa para karyawan menganggap 

diri mereka bisa meningkatkan kualitas pekerjaan lebih baik lagi. 

b. Item X1.1.2 yaitu mengenai peningkatan kualitas kerja karyawan. Item ini 

memiliki rata-rata 3,65 yang berarti karyawan menganggap prestasi 

mereka masih bisa ditingkatkan lagi. 

c. Item X1.2.1  yaitu mengenai pemberian penghargaan oleh perusahaan 

kepada karyawan. Item ini memiliki rata-rata 3,95 yang berarti bahwa 

karyawan merasa pemberian penghargaan sudah sesuai dengan harapan 

mereka. 

d. Item X1.2.2 yaitu mengenai penghargaan posisi kerja dari masyarakat. Item 

ini memiliki rata-rata 3,83 yang berarti bahwa karyawan memberikan 

penghargaan atas posisi kerja yang dimiliki karyawan. 



e. Item X1.3.1 yaitu mengenai peran dalam pekerjaan. Item ini memiliki rata-

rata 3,99 yang berarti bahwa karyawan merasa memiliki peran atas kerja 

yang mereka lakukan.  

f. Item X1.3.2 yaitu mengenai pelaksanaan tanggung jawab dengan baik. Item 

ini memiliki rata-rata 4,12 yang berarti bahwa para karyawan merasa telah 

melaksanakan tanggung jawab dengan baik. 

g. Item X1.4.1 yaitu mengenai kesempatan untuk promosi jabatan. Item ini 

memiliki rata-rata 4,04 yang berarti bahwa perusahaan memberikan 

kesempatan bagi karyawan untuk melakukan promosi jabatan. 

h. Item X1.4.2 yaitu mengenai kesempatan untuk maju dan berkembang. Item 

ini memiliki rata-rata 3,87 yang berarti bahwa para karyawan merasa 

perusahaan memberikan kesempatan untuk maju dan berkembang. 

 

 

4.3.2 Distribusi Frekuensi Variabel Motivasi Ekstrinsik (X2) 

Jawaban responden berkaitan dengan pernyataan variabel Motivasi 

Ekstrinsik (X2)dapat dilihat pada Tabel 4.10: 

Tabel 4.10 
Distribusi Frekuensi Variabel Motivasi Ekstrinsik (X2) 

Indikator dan Item 
X2 (Motivasi Ekstrinsik) 

STS TS N S SS Mean  F % F % F % F % F % 

Supervisi 
(X2.1) 

X2.1.1 0 0 1 0.5 34 16.6 154 75.1 16 7.8 3,90
3,90 

X2.1.2 0 0 0 0 35 17.1 158 77.1 12 5.9 3,89

Kompensasi 
(X2.2) 

X2.2.1 0 0 1 .5 27 13.2 144 70.2 33 16.1 4,02
4,11 

X2.2.2 0 0 0 0 10 4.9 145 70.7 50 24.4 4,20
Status (X2.3) X2.3.1 0 0 1 0.5 46 22.4 150 73.2 8 3.9 3,80 4,05 



X2.3.2 0 0 0 0 16 7.8 113 55.1 76 37.1 4,29

Kondisi 
kerja (X2.4) 

X2.4.1 0 0 0 0 12 5.9 135 65.9 58 28.3 4,22
4,16 

X2.4.2 0 0 0 0 33 16.1 120 58.5 52 25.4 4,09
Mean variabel motivasi Ekstrinsik = 4,05 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

Berdasarkan Tabel 4.10 nilai rata-rata variabel X2 adalah  sebesar 4,05. Hal 

ini menunjukkan bahwa motivasi ekstrinsik dirasakan penting oleh responden. 

Penjelasan setiap item adalah sebagai berikut : 

a. Item X2.1.1 yaitu mengenai pengawasan oleh atasan secara proporsional. 

Item ini memiliki rata-rata 3,90 yang berarti bahwa para karyawan 

menganggap pengawasan oleh atasan dilakukan secara proporsional. 

b. Item X2.1.2 yaitu mengenai atasan memahami tugas-tugasnya. Item ini 

memiliki rata-rata 3,89  yang berarti karyawan menganggap atasan 

memahami tugas-tugasnya. 

c. Item X2.2.1  yaitu mengenai kesesuaian gaji dengan pekerjaan. Item ini 

memiliki rata-rata 4,02 yang berarti bahwa karyawan gaji mereka sesuai 

dengan pekerjaan yang dilakukan. 

d. Item X2.2.2 yaitu mengenai tunjangan dari perusahaan yang memadai. Item 

ini memiliki rata-rata 4,20 yang berarti bahwa karyawan merasa tunjangan 

yang diberikan perusahaan telah memadai. 

e. Item X2.3.1 yaitu mengenai status sosial jabatan di lingkungan perusahaan. 

Item ini memiliki rata-rata 3,80 yang berarti bahwa karyawan merasa 

jabatan mereka memiliki status sosial dilingkungan kerja.  

f. Item X2.3.2 yaitu mengenai status sosial jabatan di masyarakat. Item ini 

memiliki rata-rata 4,29 yang berarti bahwa para karyawan merasa jabatan 

mereka memiliki status sosial dilingkungan sosial mereka. 



g. Item X2.4.1 yaitu mengenai fasilitas yang memadai. Item ini memiliki rata-

rata 4,22 yang berarti bahwa perusahaan memberikan fasilitas yang 

memadai. 

h. Item X2.4.2 yaitu mengenai penataan ruang kerja. Item ini memiliki rata-

rata 4,09 yang berarti bahwa para karyawan merasa penataan ruang kerja 

mereka sudah baik 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Jawaban responden berkaitan dengan pernyataan variabel Kinerja 

Karyawan (Ydapat dilihat pada Tabel 4.10: 

Tabel 4.11 
Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Indikator dan 
Item 

Y (Kinerja Karyawan) 
STS TS N S SS Mean F % F % F % F % F % 

Kualitas 
kerja (Y1) 

Y1.1 0 0 0 0 26 12.7 139 67.8 40 19.5 4,07
3,93 

Y1.2 0 0 4 2 47 22.9 143 69.8 11 5.4 3,79

Kuantitas 
kerja (Y2) 

Y2.1 0 0 0 0 22 10.7 174 84.9 9 4.4 3,94
4,03 

Y2.2 0 0 0 0 18 8.8 146 71.2 41 20 4,11
Ketepatan 
waktu 
(Y3) 

Y3.1 0 0 0 0 16 7.8 138 67.3 51 24.9 4,17
4,12 

Y3.2 0 0 2 1 22 10.7 142 69.3 39 19 4,06
Mean variabel Kinerja Karyawan = 4,02 



Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

Berdasarkan Tabel 4.11 nilai rata-rata variabel Y adalah sebesar 3,93. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat kinerja karyawan di perusahaan dirasakan tinggi oleh 

responden. Penjelasan setiap item adalah sebagai berikut : 

a. Item Y1.1 yaitu mengenai kualitas pekerjaan sesuai dengan standar yang 

ditetapkan. Item ini memiliki rata-rata 4,12 yang berarti bahwa hasil kerja 

karyawan telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. 

b. Item Y1.2 yaitu mengenai ketelitian dalam pekerjaan. Item ini memiliki 

rata-rata 3,98 yang berarti bahwa hasil kerja karyawan telah dilakukan 

dengan teliti. 

c. Item Y2.1 yaitu mengenai penyelesaian jumlah pekerjaan sesuai dengan 

standar. Item ini memiliki rata-rata 3,98 yang berarti bahwa karyawan 

merasa jumlah pekerjaan yang mampu mereka selesaikan sesuai dengan 

standar perusahaan. 

d. Item Y2.2 yaitu mengenai kesesuaian target kerja yang diselesaikan. Item 

ini memiliki rata-rata 3,45 yang berarti bahwa karyawan merasa 

penyelesaian jumlah pekerjaan yang mereka selesaikan sesuai dengan 

target kerja. 

e. Item Y3.1 yaitu mengenai ketepatan  waktu menyelesaikan pekerjaan. Item 

ini memiliki rata-rata 3,95 yang berarti bahwa karyawan merasa 

mengerjakan pekerjaan tapat waktu. 

f. Item Y3.2 yaitu mengenai kecepatan menyelesaikan pekerjaan dari standar. 

Item ini memiliki rata-rata 3,95 yang berarti bahwa karyawan merasa 



mengerjakan pekerjaan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan oleh 

perusahaan.  

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 

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 Motivasi Intrinsik (X1) 

 Hasil uji validitas pada variabel motivasti intrinsik ditunjukkan pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 4.12  
Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi Intrinsik (X1) 

Item Pearson 
Correlation 

Sig.Pearson 
correlation Keterangan 

Pertanyaan r hitung r tabel signifikansi alfa 
x1.1 0,607 > 0.361 0 < 0,050 Valid 
x1.2 0,668 > 0.361 0 < 0,050 Valid 
x1.3 0,606 > 0.361 0 < 0,050 Valid 



x1.4 0,566 > 0.361 0,001 < 0,050 Valid 
x1.5 0,592 > 0.361 0,001 < 0,050 Valid 
x1.6 0,732 > 0.361 0 < 0,050 Valid 
x1.7 0,563 > 0.361 0,001 < 0,050 Valid 
x1.8 0,775 > 0.361 0 < 0,050 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. Pada tabel uji 

validitas tersebut dapat dijelaskan bahwa, nilai signifikan semua item pertanyaan 

untuk variabel X1<α = 0,05 dan koefisien korelasi , .  0.361 

sehingga dapat diketahui bahwa item yang digunakan untuk variabel X1dalam 

penelitian ini dinyatakan sudah valid. 

 

4.4.1.2 Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi Ekstrinsik (X2) 

Hasil uji validitas pada variabel motivasti ekstrinsik ditunjukkan pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 4.13 
Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi Ekstrinsik (X2) 

Item Pearson 
Correlation 

Sig.Pearson 
correlation Keterangan 

Pertanyaan r hitung r tabel signifikansi alfa 
x2.1 0,659 > 0.361 0 < 0,050 Valid 
x2.2 0,729 > 0.361 0 < 0,050 Valid 
x2.3 0,683 > 0.361 0 < 0,050 Valid 
x2.4 0,722 > 0.361 0 < 0,050 Valid 



x2.5 0,783 > 0.361 0 < 0,050 Valid 
x2.6 0,715 > 0.361 0 < 0,050 Valid 
x2.7 0,784 > 0.361 0 < 0,050 Valid 
x2.8 0,779 > 0.361 0 < 0,050 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. Pada tabel uji 

validitas tersebut dapat dijelaskan bahwa, nilai signifikan semua item pertanyaan 

untuk variabel X2< α = 0,05 dan koefisien korelasi , .  0.361 

sehingga dapat diketahui bahwa item yang digunakan untuk variabel X2 dalam 

penelitian ini dinyatakan sudah valid. 

 

4.4.1.3 Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Hasil uji validitas pada variabel kinerja karyawan ditunjukkan pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 4.14 
Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Item Pearson 
Correlation 

Sig.Pearson 
correlation Keterangan 

Pertanyaan r hitung r tabel signifikansi alfa 
y.1 0,703 > 0.361 0 < 0,050 Valid 
y.2 0,623 > 0.361 0 < 0,050 Valid 
y.3 0,572 > 0.361 0,001 < 0,050 Valid 
y.4 0,775 > 0.361 0 < 0,050 Valid 
y.5 0,733 > 0.361 0 < 0,050 Valid 
y.6 0,774 > 0.361 0 < 0,050 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. Pada tabel uji 

validitas tersebut dapat dijelaskan bahwa, nilai signifikan semua item pertanyaan 

untuk variabel Y<α = 0,05 dan koefisien korelasi , .  0.361 

sehingga dapat diketahui bahwa item yang digunakan untuk variabel Y dalam 

penelitian ini dinyatakan sudah valid. 

 

 

 

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 4.15 
Kriteria Indeks Kofiesien Reliabilitas 
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Sumber: Sugiyono,2008 

Tabel 4.16 
Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Koefisien Alpha Keterangan 

Motivasi Intrinsik (X1) 0,792 Reliabel 

Motivasi Ekstrinsik (X2) 0,874 Reliabel 

Kinerja Karyawan (Y) 0,785 Reliabel 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

Pada tabel tersebut didapatkan pula nilai Cronbach’s Alpha untuk 

beberapa instrumen pertanyaan. 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. 

Sehingga dapat dikatakan instrumen pertanyaan yang digunakan dalam penelitian 

ini sudah reliabel atau dapat dihandalkan. 

 

4.5. Uji Asumsi Klasik 

 Salah satu syarat untuk dapat menggunakan analisis regresi linier berganda 

adalah terpenuhinya asumsi klasik. Dalam penelitian ini digunakan empat uji 

asumsi klasik, yaitu normalitas, linearitas, multikolinearitas, heterokedastisitas. 



Uji autokorelasi tidak dilakukan karena data penelitian ini tidak berupa data time 

series. 

4.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah sebuah uji untuk melihat apakah variabel yang 

diteliti dan galat model dari persamaan regresi yang terbentuk mengikuti sebaran 

normal atau tidak. Imam Ghozali (2011:160) menyatakan bahwa, uji normalitas 

dapat dilakukan dengan analisis grafik, yaitu dengan melihat tampilan grafik 

normal plot. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hipotesis yang 

berlaku untuk uji ini yaitu : 

H0: Variabel yang diamati tidak mengikuti sebaran normal  

H1: Variabel yang diamati mengikuti sebaran normal 

Pada regresi linier berganda, hipotesis yang diharapkan adalah menolak 

hipotesis H0 yaitu mengikuti sebaran normal. Hipotesis H0 ditolak apabila titik-

titik pada scatter plot standardized residual berada dan menyebar di sekitar garis 

diagonal. 

Gambar 4.11 

Gambar Normal P-Plot Uji Normalitas 



 

Sumber: Data primer diolah, 2013 

Dari gambar di atas, terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal 

serta penyebaranya mengikuti arah garis diagonal, maka hipotesis H1 ditolak dan 

model regresi memenuhi asumsi normalitas dan layak dipakai. 

4.5.2 Uji Heterokedastisitas 

Pengertian dari asumsi ini adalah bahwa ragam (variance) dari variabel 

pengganggu adalah sama. Pengujian heterokedastisitas menggunakan nilai plot 

antara ZPRED dengan SRESID. Hipotesis pada asumsi ini yaitu : 

H0 : Terdapat heterokedastisitas pada variabel bebas  

H1 : Tidak terdapat heterokedastisitas pada variabel bebas 

Pada regresi linier berganda, yang diharapkan adalah menolak hipotesis H0 yaitu 

tidak terdapat heterokedastisitas pada variabel bebas. Hipotesis H0 ditolak apabila 

titik-titik yang terdapat dalam scatter plot menyebar secara acak dan tidak 

membentuk pola tertentu. 

Gambar 4.12 
Scatter-Plot Uji Heteroskedastisitas 



 

Sumber: Data primer diolah, 2013 

 

Dari grafik di atas, terlihat titik-titik menyebar secara acak, maka hipotesis 

H1 ditolak dan model regresi memenuhi asumsi non heterokedastis dan layak 

dipakai pada model penelitian ini. 

4.5.3 Uji Multikolinieritas 

Pengertian dari asumsi ini adalah bahwa setiap variabel bebas (prediktor) 

hanya berpengaruh pada variabel respon, dan bukan pada variabel bebas lainnya. 

Pengujian multikolinieritas menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF). 

Hipotesis pada asumsi ini yaitu : 

H0 : Terdapat multikolinieritas pada variabel bebas  

H1 : Tidak terdapat multikolinieritas pada variabel bebas 

Pada regresi linier berganda, yang diharapkan adalah menolak hipotesis H0 

yaitu tidak terdapat hubungan linier antar variabel bebas. Hipotesis H0 ditolak 

apabila nilai VIF lebih kecil dari 10, begitu pula sebaliknya, apabila nilai VIF 

lebih besar dari 10, maka hipotesis H0 diterima. 



Tabel 4.17 
Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel bebas Toleransi VIF Keterangan 

Motivasi Intrinsik 0,270 3,699 Bebas multikol 

Motivasi Ekstrinsik 0,270 3,699 Bebas multikol 

Sumber: Data primer diolah, 2013 

 

Tabel di atas merupakan hasil pengujian non multikolinieritas dengan 

menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) pada variabel Motivasi Intrinsik 

dan variabel Motivasi Ekstrinsik.  

1. Nilai VIF untuk variabel Motivasi Intrinsik adalah sebesar 3,699 lebih 

kecil dari 10, maka hipotesis H0 ditolak yaitu tidak terdapat hubungan linier 

variabel Motivasi Intrinsik dengan variabel bebas yang lain. 

2. Nilai VIF untuk variabel Motivasi Ekstrinsik adalah sebesar 3,699 lebih 

kecil dari 10, maka hipotesis H0 ditolak yaitu terdapat hubungan linier variabel 

Motivasi Ekstrinsik dengan variabel bebas yang lain. 

4.5.4 Hasil Uji Linieritas 

Asumsi ini menyatakan bahwa setiap variabel bebas mempunyai bentuk 

hubungan yang linier terhadap variabel respon. Hipotesis yang berlaku untuk uji 

ini yaitu 

H0: Variabel bebas tidak mempunyai pengaruh kurva pada variabel terikat 

H1: Variabel bebas mempunyai pengaruh kurva pada variabel terikat 

 

Pada regresi linier berganda, hipotesis yang diharapkan adalah menolak 

hipotesis H0 yaitu mengikuti variabel bebas berpengaruh secara linier terhadap 



variabel terikat. Hipotesis H0 ditolak jika nilai signifikansi lebih kecil dari alpha 

5%. 

Tabel 4.18 
Hasil Uji Linieritas 

Variabel bebas Variabel terikat Signifikansi Keterangan 

Motivasi Intrinsik 
Kinerja Karyawan 

0,000 Linier 

Motivasi Ekstrinsik 0,000 Linier 

Sumber: Data primer diolah, 2013 

 

Tabel di atas merupakan hasil pengujian kurva linier pada variabel 

Motivasi Intrinsik dan variabel Motivasi Ekstrinsik terhadap variabel Kinerja 

Karyawan.  

1. Nilai signifikansi untuk variabel Motivasi Intrinsik sebesar 0,000 dan lebih 

kecil dari alpha 5% (0,000<0,050), maka hipotesis H0 ditolak, yaitu terdapat 

hubungan linier antara variabel Motivasi Intrinsik dengan variabel Kinerja 

Karyawan. 

2. Nilai signifikansi untuk variabel Motivasi Ekstrinsik sebesar 0,000 dan 

lebih kecil dari alpha 5% (0,000<0,050), maka hipotesis H0 ditolak, yaitu terdapat 

hubungan linier antara variabel Motivasi Ekstrinsik dengan variabel Kinerja 

Karyawan. 

 

 

4.6. Analisis Regresi Berganda 

 Analisis regresi digunakan untuk mendapatkan pengaruh variabel-variabel 

bebas (X1, dan X2 terhadap Y). Pengolahan data dengan menggunakan analisis 



regresi linier berganda, dilakukan dengan beberapa tahapan untuk mencari 

hubungan antara variabel independen dan dependen.Berdasarkan hasil pengolahan 

data dengan menggunakan software SPSS 17 didapatkan ringkasan seperti pada 

Tabel berikut ini. 

Tabel 4.19 
Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda 

 

Variabel 
Standardized 
Coeficients thitung Sig. Keterangan 

Beta 
Konstanta  11,858 0,000 Signifikan 
Motivasi Intrinsik (X1)  0,398 5,440 0,000 Signifikan
Motivasi Ekstrinsik (X2) 0,476 6,520 0,000 Signifikan 
Variabel Dependen : Kinerja Karyawan(Y) 
α = 0,05    
R = 0,842    
Koefisien Determinasi (Adj.R2) = 0,706    
F-Hitung = 245,484    
F-Tabel = 3,041    
Signifikan = 0,000    
t-tabel = 1,972    
Sumber: Data primer diolah, 2013 

Persamaan regresi dapat menjelaskan bagaimana bentuk pengaruh dari 

setiap variabel bebas pada variabel respon. Persamaan regresi yang diperoleh 

adalah sebagai berikut. 

Y = 0,398 X1 + 0,476 X2 

Keterangan : 

Y = Kinerja Karyawan 

X1 = Motivasi Intrinsik 

X2 = Motivasi Ekstrinsik 



 Berdasarkan persamaan tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa 

variabel terikat (Y) nilainya akan diprediksi oleh variabel bebas yaitu Motivasi 

Intrinsik (X1) dan Motivasi Ekstrinsik (X2). Interpretasi yang dapat dijelaskan dari 

model regresi yang terbentuk di atas yaitu : 

1. Nilai koefisien variabel Motivasi Intrinsik sebesar 0,398 dan bertanda 

positif menyatakan bahwa peningkatan Motivasi Intrinsik pada karyawan akan 

meningkatkan Kinerja Karyawan secara signifikan dan sebaliknya apabila 

Motivasi Intrinsik menurun, maka akan terjadi penurunan pada Kinerja Kayawan.  

2. Nilai koefisien variabel Motivasi Ekstrinsik sebesar 0,476 dan bertanda 

positif menyatakan bahwa peningkatan Motivasi Ekstrinsik pada karyawan akan 

meningkatkan Kinerja Karyawan secara signifikan dan sebaliknya apabila 

Motivasi Ekstrinsik  menurun, maka akan terjadi penurunan pada Kinerja 

Kayawan.  

4.7. Uji Hipotesis 

4.7.1. Uji Hipotesis Pertama (Uji Anova / F test) 

Pengujian secara simultan dilakukan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Y. Semua variabel tersebut diuji secara serentak dengan menggunakan 

uji F atau Anova. 

Tabel 4.20 
Hasil Uji Simultan (Ftest) 

Variabel bebas Variabel terikat F hitung Signifikansi Keterangan 

Motivasi Intrinsik  

Motivasi Ekstrinsik 

Kinerja 

Karyawan 
245,484 0,000 Berpengaruh 

Sumber: Data primer diolah, 2013 



 

Pada tabel di atas didapatkan nilai F hitung sebesar 245,484 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,004. Nilai F tabel dengan db1=2 dan db2=202 dan alpha 5% 

adalah sebesar 3,041. Karena nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel 

(245,484>3,041) atau nilai signifikansi lebih kecil dari alpha 5% (0,000<0,050), 

maka hipotesis H0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama 

terdapat pengaruh yang nyata dari variabel Motivasi Intrinsik dan variabel 

Motivasi Ekstrinsik dengan tingkat kesalahan 5% pada Kinerja Karyawan. 

4.7.2. Uji Hipotesis Kedua (Uji Parsial / t test) 

Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui 

apakah masing-masing variabel independen pembentuk model regresi secara 

individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau 

tidak. Untuk menguji hubungan tersebut, digunakan uji t, yakni dengan 

membandingkan nilai thitung  dengan ttabel. Variabel independen pembentuk model 

regresi dikatakan berpengaruh signifikan jika thitung  > t tabel atau signifikan < α = 

0,05. Pengujian model regresi secara parsial adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.21 
Hasil Uji Parsial (ttest) 

Variabel bebas Variabel terikat t hitung Signifikansi Keterangan 

Motivasi Intrinsik 
Kinerja Karyawan 

5,440 0,000 Signifikan 

Motivasi Ekstrinsik 6,520 0,000 Signifikan  

Sumber: Data primer diolah, 2013 

 

 



4.7.2.1 Variabel Motivasi Intrinsik (X1)Terhadap Kinerja Karyawan (Y) 

Uji parsial menunjukkan bahwa apakah setiap variabel bebas dapat 

memberikan pengaruh pada variabel terikat. Hipotesis pada uji t yaitu : 

H0 : Variabel Motivasi Intrinsik (X1) tidak mempengaruhi variabel Kinerja 

Karyawan (Y) 

H1 : Motivasi Intrinsik (X1) mempengaruhi variabel Kinerja Karyawan (Y) 

 

Pada regresi linier berganda, kondisi yang diharapkan adalah menolak 

hipotesis H0. Hipotesis H0 ditolak apabila nilai mutlak t hitung ( |thitung| ) bernilai 

lebih besar dari t tabel ( tdf (α/2)) atau nilai signifikansi lebih kecil dari alpha 5% 

(0.050). Nilai ttabel yang didapatkan dengan adalah sebesar 1,972.  

Nilai thitung untuk variabel Motivasi Intrinsik (X1) adalah sebesar 5,440 dan 

nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai thitung untuk variabel Motivasi 

Intrinsik (X1) lebih besar dari t tabel (5,440 >1,972) atau nilai signifikansi lebih 

kecil dari alpha 5% (0,000<0,050), maka hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima dan 

dapat dikatakan bahwa variabel Motivasi Intrinsik (X1) berpengaruh secara nyata 

pada taraf signifikansi 5% terhadap variabel Kinerja Karyawan (Y). 

4.7.2. Variabel Motivasi Ekstrinsik (X2)Terhadap Kinerja Karyawan (Y) 

Uji parsial menunjukkan bahwa apakah setiap variabel bebas dapat 

memberikan pengaruh pada variabel terikat. Hipotesis pada uji t yaitu : 

H0 : Variabel Motivasi Ekstrinsik (X2) tidak mempengaruhi variabel 

Kinerja Karyawan (Y) 

H1 : Motivasi Ekstrinsik (X2) mempengaruhi variabel Kinerja Karyawan 

(Y) 



 

Pada regresi linier berganda, kondisi yang diharapkan adalah menolak 

hipotesis H0. Hipotesis H0 ditolak apabila nilai mutlak t hitung ( |thit| ) bernilai 

lebih besar dari t tabel ( tdf (α/2)) atau nilai signifikansi lebih kecil dari alpha 5% 

(0.050). Nilai ttabel yang didapatkan dengan adalah sebesar 1,972.  

Nilai thitung untuk variabel Motivasi Ekstrinsik (X2) adalah sebesar 6,520 

dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai t hitung untuk variabel Motivasi 

Ekstrinsik (X2) lebih besar dari t tabel (6,520>1,972) atau nilai signifikansi lebih 

kecil dari alpha 5% (0,000<0,050), maka hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima 

sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Motivasi Ekstrinsik (X2) berpengaruh 

secara nyata pada variabel Kinerja Karyawan (Y) pada taraf signifikansi 5%. 

4.7.3 Uji Hipotesis Ketiga (Uji Dominasi) 

Uji Dominasi digunakan untuk menentukan variabel independen yang 

paling berpengaruh terhadap variabel Y, dapat dilakukan dengan membandingkan 

koefisien regresi (β) antara variabel yang satu dengan yang lain. Variabel 

independen yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel Kinerja (Y) 

adalah variabel yang memiliki koefisien regresi yang paling besar. Hipotesis pada 

uji dominasi yaitu : 

H0 : Variabel Motivasi Ekstrinsik (X2) tidak memiliki pengaruh dominan 

terhadap variabel Kinerja Karyawan (Y) 

H1 : Motivasi Ekstrinsik (X2) memiliki pengaruh dominan terhadap 

variabel Kinerja Karyawan (Y) 

 



 Berdasarkan hasil regresi yang digunakan menggunakan software SPSS 

17. Variabel Motivasi Intrinsik (X1) memiliki koefisien regresi ( ) 0.398, 

sedangkan variabel Motivasi Ekstrinsik (X2) memiliki koefisien regresi ( ) 0.476. 

Hasil ini memiliki arti bahwa variabel Motivasi Ekstrinsik (X2) memiliki 

pengaruh dominan terhadap Kinerja Karyawan (Y). Dengan melihat dari hasil 

tersebut maka hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat dikatakan 

bahwa variabel motivasi ekstrinsik memiliki pengaruh dominan terhadap variabel 

Kinerja Karyawan. 

4.7.4 Koefisien Determinasi Adjusted R Square 

Koefisien determminasi ( 2) merupakan salah satu alat yang dapat 

dijadikan pengkuran 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, 2digunakan untuk mengukur proporsi (bagian) atau 

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

determinasi atau 2 mempunyai besaran yang batasnya adalah 0 ≤  ≤ 1. 2yang 

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

2 yang bernilai nol menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel tidak 

bebas dengan variabel yang menjelaskannya. Hasil koefisien determinasi dari 

analisis regresi Motivasi Intrinsik (X1) dan Motivasi Ekstrinsik (X2) terhadap 

Kinerja Karyawan adalah sebagai berikut. 

 

 

 



Tabel 4.22 
Hasil Koefisien Determinasi 

 
R R2 Adjusted R Square 

0,842 0,709 0,706 

Sumber: Data primer diolah, 2013 

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan nilai koefisien determinasi (Adjusted 

R Square) sebesar 0,706. Hasil tersebut menjelaskan bahwa, sumbangan atau 

kontribusi dari variabel Motivasi Intrinsik (X1) dan Motivasi Ekstrinsik (X2) 

terhadap Kinerja Karyawan adalah sebesar  70,6 % atau besarnya keragaman 

Kinerja Karyawan dapat dijelaskan oleh variabel Motivasi Intrinsik (X1) dan 

Motivasi Ekstrinsik (X2) adalah 70,6% dan sisanya yang sebesar 29,4 % lainnya 

disumbangkan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam persamaan 

atau penelitian ini. 

Selain itu, berdasarkan data pada tabel diatas tersebut, juga diketahui 

bahwa nilai koefisien R, yang menunjukkan keeratan hubungan antara variabel 

dependen dan variabel independen. Pada penelitian ini didapatkan besarnya 

hubungan antara Motivasi Intrinsik (X1) dan Motivasi Ekstrinsik (X2) terhadap 

Kinerja Karyawan adalah sebesar 0,842 yang menunjukkan adanya hubungan atau 

pengaruh yang kuat. 

4.8 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas maka implikasi dari 

penelitian dapat diketahui bahwa variabel-variabel bebas yaitu motivasi intrinsik 

dan  motivasi ekstrinsik secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel kinerja karyawan PTPN XII. 



Sedangkan secara sendiri-sendiri motivasi intrinsik berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan, begitu pula motivasi ekstrinsik berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan PTPN XII. Dari hasil uji parsial dapat pula diketahui motivasi 

ekstrinsik memiliki pengaruh yang lebih tinggi daripada motivasi intrinsik, 

sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi ekstrinsik lebih dominan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan PTPN XII. 

Hasil dari analisis data selanjutnya, yaitu adjusted R-square dapat 

diketahui bahwa hubungan antara motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik 

terhadap kinerja karyawan adalah tinggi sebesar 70,6%, sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar variabel yang diteliti. 

Selanjutnya akan dikemukakan pembahasan hasil analisa penelitian yang 

telah dilakukan dari masing-masing variabel sebagaimana berikut ini: 

4.8.1. Pembahasan Hasil Uji Hipotesis Pertama 

Berdasarkan kajian teori yang telah dilakukan, terdapat beberapa teori 

yang menyatakan bahwa salah satu indikator yang dapat digunakan untuk 

mengukur kinerja karyawan adalah motivasi. Di dalam penelitian ini, motivasi 

tersebut dibagi menjadi dua yaitu motivasi intrinsik  dan motivasi ekstrinsik. 

Dalam penelitian ini digunakan dua variabel yaitu motivasi intrinsik  dan motivasi 

ekstrinsik untuk mengukur pengaruhnya terhadap kinerja karyawan PTPN XII. 

Indikator dari variabel motivasi intrisik terdiri dari prestasi, penghargaan, 

tanggungjawab dan pengembangan diri. Sedangkan indikator variabel motivasi 

ekstrinsik terdiri dari supervisi, kompensasi, status  dan kondisi kerja. 

     Pada penelitian ini menggunakan variabel terikat yaitu kinerja karyawan yang 

indikatornya terdiri dari kualitas kerja, kuantitas kerja, dan ketepatan waktu. 



Indikator kualitas berkaitan dengan kualitas pekerjaan sesuai dengan standar yang 

ditetapkan, Ketelitian, kerapian, kecakapan kerja. Indikator kuantitas kerja 

berkaitan dengan penyelesaian jumlah pekerjaan sesuai dengan standar 

perusahaan dan jumlah beban kerja yang diselesaikan.. Sedangkan indikator 

ketepatan waktu berkaitan dengan . ketepatan menyelesaikan pekerjaan dan 

ketertiban bekerja tepat waktu.  

          Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa variabel motivasi 

intrinsik  dan motivasi ekstrinsik berpengaruh secara simultan terhadap kinerja 

karyawan. Maka H1 diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Lee dan Kulviwat (2008), Sukwandani (2007), Rayyan (2012), Miao, Evans, 

Zou (2006) dan Sanjaya (2010) yang kesemua hasilnya menunjukkan bahwa 

motivasi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan.  

4.8.2 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis Kedua 

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang bersumber dari dalam diri 

karyawan. Indikator dari motivasi intrinsik adalah prestasi, penghargaan, 

tanggung jawab, dan pengembangan diri. Sedangkan Motivasi ekstrinsik adalah 

motivasu yang bersumber dari luar diri karyawan. Indikator dari motivasi 

ekstrinsik dalam penelitian ini adalah supervisi, kompensasi, status dan kondisi 

kerja.  

  Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial untuk variabel 

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik berpengaruh masing-masing secara 

parsial terhadap variabel kinerja karyawan. Maka H2 diterima dalam penelitian 

ini. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukwandani (2007) 



dan Miao, Evans, Zou (2006) yang juga menunjukkan hasil positif dan signifikan 

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik terhadap kinerja karyawan.  

4.8.3 Pembahasan Hasil Uji Pengaruh Dominan 

Motivasi ekstrinsik memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kinerja 

karyawan, maka perusahaan dapat lebih memberikan perhatian terhadap motivasi 

ekstrinsiknya, karena karyawan mengganggap motivasi ekstrinsik lebih penting 

daripada motivasi intrinsik, namun juga tidak mengenyampingkan masalah 

motivasi intrinsik, bagaimanapun motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik sama-

sama penting dan dibutuhkan oleh karyawan. Dari hasil penelitian dapat dilihat 

bahwa motivasi ekstrinsik lebih besar pengaruhnya terhadap kinerja karyawan, hal 

tersebut sesuai dengan penelitian Lee dan Kulviwat (2008:99)  yang menunjukkan 

beta koefisien dari motivasi ekstrinsik terhadap kinerja karyawan sebesar 0.03, 

sedangkan beta koefisien dari motivasi intrinsik terhadap kinerja karyawan 

sebesar 0.02, hal ini menunjukkan bahwa motivasi ekstrinsik memiliki pengaruh 

yang lebih besar terhadap kinerja karyawan dibandingkan dengan motivasi 

intrinsik. Selain itu, hasil uji dominan juga sesuai dengan teori dua faktor dari 

Herzberg (dalam Gibson, 1985:107), dimana adanya faktor “iklim baik” (hygiene 

factors) mempengaruhi kinerja karyawan secara ekstern.  

4.9 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 karyawan agar dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. 

Melalui penelitian ini, peneliti dapat melihat bagaimana tanggapan 

karyawan mengenai motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik yang dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. Kemudian dapat dilihat pula bahwa motivasi 

ekstrinsik dapat meningkatkan kinerja karyawan lebih tinggi daripada motivasi 

intrinsik. Dengan adanya penelitian ini, peneliti memandang bahwa motivasi 

intrinsik maupun motivasi ekstrinsik dapat memberikan kontribusi yang baik atau 

positif terhadap peningkatan kinerja karyawan.  

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam 

penelitian berikutnya untuk penelitian sejenis. Pada penelitian berikutnya perlu 

ditambahkan variabel yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan seperti 

penilaian kinerja, tingkat kedisiplinan, motivasi, jenjang karier, dan lain-lain. Bagi 

penelitian berikutnya juga perlu ditambahkan indikator dan item yang digunakan 

serta memperbanyak populasi yang dijadikan subyek penelitian misalnya pada 

perusahaan swasta dalam negeri, perusahaan swasta asing, BUMD dan 

perusahaan jenis lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 
PENUTUP 

 
5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik memiliki pengaruh secara 

simultan terhadap kinerja karyawan. Dengan kata lain semakin besar 

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik pada karyawan, akan 

meningkatkan kinerja karyawan. 

2. Berdasarkan pengaruh secara parsial motivasi intrinsik dan ekstrinsik 

terhadap kinerja karyawan, dapat disimpulkan : 

a. Hasil penelitian ini menunjukkan motivasi intrinsik memiliki 

pengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan. Dengan 

meningkatnya  motivasi intrinsik karyawan, maka dapat meningkatkan 

kinerja karyawan menjadi lebih baik.  

b. Hasil penelitian ini menunjukkan motivasi ekstrinsik memiliki 

pengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan. Dengan 

meningkatnya  motivasi ekstrinsik karyawan, maka dapat 

meningkatkan kinerja karyawan menjadi lebih baik.  

3. Penelitian ini memberikan gambaran tentang variabel yang memiliki 

pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan, yaitu motivasi ekstrinsik.  

 

5.2. Saran 

     Berdasarkan hasil penelitian, tanpa mengurangi rasa hormat kepada berbagai 
pihak, saran yang dapat peneliti berikan kepada PTPN XII untuk menjadi 
pertimbangan meningkatkan kinerja karyawan : 



1. Variabel motivasi ekstrinsik merupakan variabel yang dominan terhadap 

kinerja karyawan, hal ini dilihat dari koefisien regresi motivasi ekstrinsik 

0.476 sedangkan motivasi intrinsik 0.398. variabel motivasi ekstrinsik 

terdiri dari supervisi, gaji, status dan kondisi kerja. Untuk dapat 

memaksimalkan kinerja dari karyawan PTPN XII perusahaan harus dapat 

melakukan upaya-upaya perbaikan atas supervisi, gaji, status dan kondisi 

kerja dari karyawan agar dapat memberikan kinerja yang maksimal.  

2. Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik memiliki pengaruh besar dan 

sama pentingnya terhadap kinerja karyawan. Sehingga peningkatan atas 

motivasi intrinsik dan ekstrinsik dapat secara signifikan mempengaruhi 

kinerja karyawan. Oleh karena itu PTPN XII harus melakukan upaya-

upaya yang dapat mempengaruhi motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari 

karyawan untuk mendapatkan kinerja karyawan yang tinggi dan terus 

meningkat, sehingga produktivitas perusahaan bagus dan perusahaan dapat 

mencapai tujuannya dengan baik dan maksimal. 
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