
1 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENGARUH MOTIVASI DAN KOMITMEN 
ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

PADA CV. TIRTA MAKMUR UNGARAN 
 

 

SKRIPSI 
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 

pada Universitas Negeri Semarang 
 

 

 

Oleh 

Endah Noerhayati 
NIM  7350406010 

 

 

JURUSAN MANAJEMEN 

FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2011

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


2 
 

 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian 

skripsi pada:  

Hari   : 

Tanggal  :  

 

 

Pembimbing I 
 

 

 

 

Drs. Ade Rustiana, M. Si 

NIP 196801021992031002 

Pembimbing II 
 

 

 

 

Dra. Nanik Suryani, M.Pd 
  
NIP 195604211985032001 

  
 

Mengetahui; 

Ketua Jurusan Manajemen, 

 

 

Drs. Sugiharto, M.Si 

NIP. 195708201983031002 

ii 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


3 
 

 
 

PENGESAHAN KELULUSAN 

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Panitia Ujian Skripsi Program 

Studi MJurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, 

pada : 

Hari :   

Tanggal     :   

Penguji Skripsi 

 

Endang Sutrasmawati,SE, MM 

   NIP 196704182000122001 

 

Pembimbing I 
 

 

Drs. Ade Rustiana, M. Si 

NIP 196801021992031002 

 Pembimbing II 
 

 

Dra. Nanik Suryani,M. Pd 

NIP.195604211985032001 

  
Mengetahui, 

Dekan Fakultas Ekonomi 

 

Drs. S. Martono, M.Si. 

 NIP. 196603081989011001 

iii 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


4 
 

 
 

PERNYATAAN   

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya 

saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini 

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Saya siap menanggung sanksi 

apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap kode etik ilmiah atau 

klaim dari pihak lain terhadap keaslian skripsi ini.  

 

 

Semarang,       Agustus 2011 

 

 

 

 

Endah Noerhayati  
NIM : 7350406010 

iv 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


5 
 

 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO  

”Jadilah manusia yang Produktif, jangan 

bermalas-malasan”. 

“Selalu berpikir positif dan jangan pernah takut 

terhadap bayang-bayang kegagalan sebelum 

kita mencobanya”. (Alfa Septiaji) 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

1. Untuk Bapak, Ibu, kakak-kakak dan 

adikku tersayang, yang selalu 

memberiku dukungan, doa dan kasih 

sayang kepadaku yang selalu 

menghiburku. 

2. Almamaterku UNNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


6 
 

 
 

PRAKATA 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Pengaruh Motivasi Kerja dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan 

Pada CV.Tirta Makmur Ungaran”. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai 

pihak, skripsi ini tidak dapat tersusun. Oleh karena itu penulis sampaikan rasa 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si., Rektor Universitas Negeri 

Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di 

Universitas Negeri Semarang. 

2. Drs. S. Martono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Semarang yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di 

Fakultas Ekonomi. 

3. Drs. Sugiharto, M.Si., Ketua Jurusan Manajemen Universitas Negeri 

Semarang yang telah memberikan ijin penelitian untuk penyusunan skripsi ini. 

4. Drs. Ade Rustiana, M. Si., Dosen Pembimbing I yang telah memberikan 

bimbingan, saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Dra. Nanik Suryani, M Si., Dosen Pembimbing II yang telah memberikan 

bimbingan, saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak Ifan Yudhi Wibowo, selaku Manager CV.Tirta Makmur Ungaran yang 

telah memberikan ijin penelitian untuk penyusunan skripsi ini. 

vi 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


7 
 

 
 

7. Semua pihak yang telah membantu tersusunnya skripsi ini, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Semoga segala kebaikan Bapak/Ibu dan Rekan-rekan semua mendapat 

balasan dari Allah SWT. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

untuk semua pihak. 

 

 

Semarang,    Agustus 2011 

 

 

      Penulis 

vii 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


8 
 

 
 

SARI 

 

Endah Noerhayati, 2011. “Pengaruh Motivasi dan Komitmen Organisasi Terhadap 
Kinerja Karyawa Pada CV. Tirta Makmur Ungaran”. Skripsi. Jurusan Manajemen 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.  Pembimbing I. Drs. Ade Rustiana, M. 
Si., Pembimbing II. Dra. Nanik Suryani, M.Pd. 

Kata Kunci : Motivasi, Komitmen Organisasi, Kinerja. 

CV.Tirta Makmur Ungaran adalah perusahaan Perseroan Komanditer yang 
bergerak dalam bidang produksi Air Minum Dalam Kemasan. Dari survei awal diketahui 
kelemahan dalam kinerja karyawan yang yang dilihat dari tingginya tingkat 
ketidakhadiran karyawan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 
Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana motivasi, komitmen organisasi dan kinerja 
karyawan, adakah pengaruh motivasi dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 
secara parsial maupun simultan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
motivasi, komitmen organisasi dan kinerja karyawan CV.Tirta Makmur Ungaran, untuk 
mengetahui pengaruh motivasi dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 
CV.Tirta Makmur Ungaran baik secara parsial maupun simultan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawanCV.Tirta Makmur Ungaran 
sebanyak 104 orang. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu motivasi (X1) 
dan komitmen organisasi (X2) serta variabel terikat yaitu kinerja karyawan (Y). Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner (angket) dan dokumentasi. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 
deskripsi persentase dan regresi linier berganda.  

Hasil penelitian dari perhitungan deskriptif persentase menunjukkan variabel 
motivasi dengan skor rata-rata 77,32% termasuk dalam kategori baik, variable komitmen 
organisasi dengan skor rata-rata 80,94% termasuk dalam kategori baik, dan variabel 
kinerja karyawan sebesar 85,95% termasuk kategori sangat baik. Dengan menggunakan 
SPSS 15 diperoleh persamaan regresi berganda Ŷ = 23,823 + 0,343 X1 + 0,407 X2. Hasil 
uji F menunjukkan F hitung = 143.920 dengan nilai signifikansi = 0,000 < 0,05 yang 
berarti H3 yang berbunyi “Ada pengaruh signifikan motivasi dan komitmen organisasi 
terhadap kinerja karyawan CV.Tirta Makmur Ungaran” diterima. Hasil uji parsial dari 
variabel motivasi diperoleh t hitung = 6.701 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 hal ini 
berarti H1 yang menyatakan “ada pengaruh signifikan motivasi terhadap kinerja 
karyawan ” diterima, dari variabel komitmen organisasi diperoleh thitung = 5.840 dengan 
nilai signifikansi antara 0,000 < 0,05 hal ini berarti H2 yang menyatakan “ada pengaruh 
signifikan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan” diterima. Koefisien 
determinasi secara simultan motivasi dan komitmen organisasi bersama-sama 
mempengaruhi kinerja karyawan CV.Tirta Makmur Ungaran sebesar 73,5%, secara 
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parsial motivasi mempengaruhi kinerja karyawan sebesar (0,555)2 atau 30,8%, dan 
komitmen organisasi mempengaruhi kinerja karyawan sebesar (0,502)2 atau 25,2%. 

Simpulan bahwa motivasi masuk dalam kategori baik, komitmen organisasi masuk 
dalam kategori baik, dan kinerja karyawan CV.Tirta Makmur Ungaran masuk dalam 
kategori sangat baik. Motivasi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan dengan 
kontribusi sebesar 30,8%. Komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap kinerja 
karyawan dengan kontribusi sebesar 25,2%. Motivasi kerja dan komitmen organisasi 
secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan dengan kontribusi 
73,5%. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah pada indikator kebutuhan 
aktualisasi diri yaitu pimpinan belum memberikan karyawan mencari solusi misalnya 
pengarahan yang tepat dalam menyelesaikan masalah dan belum memberikan kesempatan 
karyawan untuk mengikuti pendidikan/pelatihan pekerjaan. Diharapkan dari kebutuhan 
aktualisasi diri bias d atasi seperti dengan memberikan kesempatan kepada karyawannya 
untuk bertindak kreatif yaitu tanpa adanya seorang pengawas, karyawan tersebut mampu 
menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan sesuai dengan apa yang diinginkan atasan. Pada 
indikator kebutuhan penghargaan diri yaitu belum sepenuhnya rasa menghormati dan 
menghargai orang lain berjalan dengan baik. Diharapkan dari kebutuhan penghargaan diri 
dapat diatasi dengan pelimpahan tugas dan pemberian tanggung jawab kepada karyawan. 
Dan juga pemimpin tidak boleh sewenang-wenang memperlakukan pegawai karena 
mereka perlu dihormati dan diberi penghargaan terhadap prestasi kerjanya. Dari variabel 
komitmen organisasi, kelemahan pada indikator komitmen kontinuan. Diharapkan 
komitmen kontinuan perlu ditingkatkan yaitu dengan memiliki keinginan yang kuat untuk 
mempertahankan sebagai anggota organisasi demi tercapainya kepentingan organisasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia merupakan faktor penting bagi suatu perusahaan guna menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan dan untuk dapat menghadapi persaingan dalam 

dunia bisnis yang semakin ketat. Karyawan sebagai sumber daya perusahaan 

merupakan perencana, pelaksana, dan pengendali yang selalu berperan aktif dalam 

mewujudkan tujuan perusahaan. Karyawan menjadi pelaku yang menunjang 

tercapainya tujuan, mempunyai tujuan, mempunyai pikiran perasaan dan 

keinginan yang dapat mempengaruhi sikap-sikapnya terhadap pekerjaannya, 

sehingga dari sikap karyawan inilah akan menentukan kinerja, dedikasi, dan 

kecintaan terhadap pekerjaan yang dibebankan kepadanya (Fathoni,2006:128). 

Setiap perusahaan tentu menginginkan karyawannya mempunyai kinerja 

yang baik, karena tercapai atau tidaknya tujuan perusahaan dipengaruhi oleh 

kinerja karyawan di perusahaan. Menurut Simamora (2004:4), sumber daya 

manusia yang efektif sebagai salah satu sumber daya organisasi/perusahaan yang 

penting bagi keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Karyawan yang 

memiliki kinerja yang baik adalah karyawan yang mampu berpartisipasi dengan 

aktif di dalam perusahaan, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan 

sehingga mencapai hasil yang diharapkan, rajin bekerja, jarang absen, disiplin 

waktu, dan mampu memberikan solusi atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi 

perusahaan, serta ikut menjaga kelangsungan hidup perusahaan karena adanya 
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rasa memiliki (Doelhadi, 2001:31). Namun pada kenyataannya tidak semua 

karyawan mampu melakukan hal seperti yang disebutkan diatas. 

Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan 

karyawan. Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka 

member kontribusi kepada organisasi ( L. Mathis dan Jackson, 2000:78 ), kinerja 

merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh karyawan yang ditampilkan sesuai 

dengan perannya dalam organisasi Harianja ( 2002:195 ). Dalam kinerja dikenal 

adanya penilaian kinerja yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Penilaian 

kinerja dapat menjadi alasan untuk untuk penilaian sejauh mana kegiatan 

manajemen sumber daya manusia dilakukan dengan baik, dan apa yang akan 

dilakukan kemudian, seperti dalam penggajian, perencanaan karir dan lainnya 

yang terkait dengan kegiatan manajemen sumber daya manusia. Penilaian kinerja 

tidak sekedar menilai, yaitu mencari pada aspek apa karyawan kurang puas atau 

lebih dalam pekerjaannya, membantu karyawan untuk mencapai kinerja yang 

diharapkan oleh organisasi dan berorientasi pada pengembangan karyawan 

terlebih bagi organisasi.  

Kinerja  karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah 

motivasi. Motivasi merupakan faktor yang sangat menentukan  kinerja (Griffin, 

2002:38). Karena motivasi merupakan suatu proses yang mengarahkan seberapa 

banyak usaha yang di curahkan untuk melaksanakan pekerjaan (Buhler, 

2004:191). Apabila perusahaan ingin meraih kinerja yang optimal sesuai dengan 

target yang telah di tentukan maka perusahaan haruslah memberiakan motivasi 

pada karyawan, agar karyawan mau dan rela mencurahkan tenaga dan pikiran 
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yang dimiliki demi pekerjaan. Persoalan dalam memotivasi karyawan tidak 

mudah karena dalam diri karyawan terdapat keinginan, kebutuhan dan harapan 

yang berbeda antara satu karyawan dengan karyawan lain. Jadi apabila 

manajemen dapat memahami persoalan motivasi dan mengatasinya maka 

perusahaan akan mendapatkan kinerja karyawan yang optimal sesuai dengan 

standar yang di tentukan. 

Komitmen juga sangat mempengaruhi kinerja karena komitmen 

merupakan suatu bentuk loyalitas yang lebih konkrit yang dapat dilihat dari sejauh 

mana karyawan mencurahkan perhatian, gagasan, dan tanggung jawab dalam 

upaya mencapai tujuan organisasi. Adanya suatu komitmen dapat menjadi suatu 

dorongan bagi seseorang untuk bekerja lebih baik atau malah sebaliknya 

menyebabkan seseorang justru meninggalkan pekerjaannya, akibat suatu tuntutan 

komitmen lainnya. Komitmen yang tepat akan memberikan motivasi yang tinggi 

dan memberikan dampak yang positif terhadap  efektivitas suatu pekerja (Alwi, 

2001:116). 

 Pada penelitian ini akan mengangkat permasalahan yang ada pada CV. 

Tirta Makmur Ungaran yakni salah satu perusahaan Perseroan Komanditer yang 

bergerak dalam bidang produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Sebagai 

perusahaan yang kompetitif, maka tidak menutup kemungkinan adanya 

persaingan antara perusahaan yang sejenis. CV. Tirta Makmur mempunyai 

karyawan 104 orang. CV. Tirta Makmur berkedudukan di Kabupaten Semarang 

dan didirikan dengan akta notaris Anief Ratnawati, SH tertanggal 1 Mei 2003 dan 
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terletak di JL.Cempaka III Gowongan RT 02 RW V Genuk Ungaran atau JL. 

Diponegoro 263 A Ungaran. 

CV. Tirta Makmur Ungaran memiliki beberapa tantangan dalam 

pengoperasiannya, salah satunya yaitu mempertahankan eksistensi di dalam 

persaingan bisnis yang semakin ketat. Beberapa produsen AMDK yang mulai 

memasuki pasar, mengakibatkan turunnya omset penjualan CV. Tirta Makmur 

Ungaran. Untuk mengatasi hal tersebut, CV. Tirta Makmur Ungaran seharusnya 

didukung oleh karyawan-karyawan yang memiliki kinerja yang tinggi dalam 

bekerja di perusahaan. Berdasarkan teori yang ada, karyawan yang memiliki 

kinerja yang baik diantaranya adalah karyawan yang jarang absen dan disiplin 

waktu, namun kenyataannya masih banyak karyawan CV. Tirta Makmur Ungaran 

yang mangkir dan datang terlambat. Bahkan dilihat dari data tahun 2007 hingga 

tahun 2009 tingkat kemangkiran dan keterlambatan karyawan CV. Tirta Makmur 

Ungaran mengalami peningkatan. 

Berdasarkan survey awal, yaitu melalui wawancara dengan bapak Ifan 

Yudhi Wibowo, selama ini CV. Tirta Makmur Ungaran telah memperhatikan dan 

berusaha memberikan apa yang menjadi kebutuhan karyawannya, dengan harapan 

karyawan akan merasa puas. Dalam hal pekerjaan, karyawan ditempatkan pada 

pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya.Perusahaan memberikan gaji sesuai 

dengan UMK Semarang dan waktu pemberian gaji sesuai dengan aturan yang 

telah ditetapkan perusahaan. Keakraban hubungan antara atasan dengan karyawan 

juga terjalin dengan baik dan perusahaan memberikan kesempatan untuk maju 

bagi karyawannya. 
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Dalam kehidupan berkarya, setiap individu tentunya memerlukan motivasi 

yang kuat untuk menumbuhkan semangat kerja yang tinggi, tidak terkecuali 

karyawan CV. Tirta Makmur Ungaran. Oleh sebab itu, CV. Tirta Makmur 

Ungaran juga telah melakukan berbagai cara untuk memotivasi karyawannya, 

agar karyawannya bekerja dengan optimal. Pemotivasian terhadap karyawan 

tersebut dilakukan antara lain dengan memberikan bonus/insentif bagi karyawan 

yang dapat menunjukkan kinerja yang baik, pada saat-saat tertentu perusahaan 

mengadakan kegiatan wisata bersama untuk menjalin keakraban antarkaryawan 

dan dengan atasan, pimpinan melakukan pengawasan ketika karyawan sedang 

menjalankan pekerjaannya, dan memberi kesempatan kepada karyawan untuk 

mengambil keputusan sendiri terhadap hal-hal yang berhubungan dengan 

pekerjaan mereka.  

Berdasarkan survey awal, yaitu melalui bapak Irfan Yudhi Wibowo selaku 

manajer CV. Tirta Makmur Ungaran, di samping pemberian motivasi, untuk 

meningkatkan kinerja karyawan perusahaan juga menetapkan komitmen. 

Komitmen organisasi dapat diwujudkan dalam hal, seperti memberikan 

keteladanan yang baik pada para karyawan, persyaratan kerja yang ditetapkan 

organisasi tempat bekerja tidak memberatkan karyawan, gaji yang diberikan 

perusahaan kepada karyawan tepat waktu, pendidikan yang diterima karyawan 

sangat menunjang pekerjaan karyawan, melibatkan karyawan dalam memecahkan 

permasalahan, serta memberikan sanksi-sanksi hukuman bagi para pelanggar. 

Selain itu berbagai macam tunjangan seperti, tunjangan hari raya, asuransi 
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kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, dan jaminan sosial tenaga kerja 

(JAMSOSTEK). 

Komimen organisasi bertujuan untuk menguatkan kemauan karyawan 

dalam melaksanakan kewajiban pekerjaannya. Komitmen tidak hanya 

mengandung arti loyalitas tetapi juga melibatkan hubungan aktif karyawan dengan 

organisasi dimana karyawan memberikan tenaga dan tanggung jawab untuk 

membantu organisasi dalam mencapai kesuksesan. Oleh karena itu, komitmen 

karyawan terhadap organisasi merupakan suatu proses berkelanjutan di mana 

seluruh pelaku berkaitan dengan organisasi mengekspresikan perhatiannya pada 

kepentingan organisasi. Individu yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap 

organisasi akan mempunyai peranan yang positif terhadap organisasi, di mana 

mereka memperlihatkan adanya keinginan untuk tetap mempertahankan 

keanggotaannya dalam organisasi, memiliki kepercayaan dan penerimaan yang 

kuat terhadap nilai-nilai dan tujuan-tujuan organisasi serta bersedia untuk bekerja 

semaksimal mungkin bagi organisasi. 

Berdasarkan observasi awal peneliti menemukan data realisasi tingkat 

penjualan CV. Tirta Makmur dari tahun 2007 sampai 2009, hal ini bisa dilihat dari 

tabel berikut:  
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Tabel 1.1  Data Realisasi Tingkat Penjualan CV. Tirta Makmur dari 

Tahun 2007-2009 

Bulan Thn 2007 Thn 2008 Thn 2009 

Januari  5.789 10.300 5.600 

Februari 6.891 15.810 2.400 

Maret  9.000 11.583 3.200 

April  4.571 3.680 1.566 

Mei  3.581 4.700 5.710 

Juni  11.680 5.890 2.000 

Juli  7.800 30.110 5.000 

Agustus  6.910 14.150 6.100 

September  12.710 16.700 8.510 

Oktober  13.800 10.810 3.450 

Nopember  10.000 5.600 4.560 

Desember  2.561 17.320 1.200 

Total  95.293 146.653 49.296 

     Sumber : Data CV. Tirta makmur, 2009 

 Dari data tabel di atas bisa di tarik kesimpulan bahwa kenyataan hasil 

kerja yang masih kurang baik dilihat dari aspek kualitas dibuktikan dengan adanya 

penurunan tingkat penjualan dari tahun 2007 hingga tahun 2009. 

Kenyataan adanya kinerja yang masih kurang baik dibuktikan dengan 

adanya data ketidak hadiran karyawan dimana data tersebut masih banyak 

karyawan yang melakukan kemangkiran dan data tingkat keterlambatan, 

ditunjukkan dengan data sebagai berikut : 
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Tabel 1.2 Tingkat Kemangkiran dan Keterlambatan Karyawan CV. Tirta 

Makmur Ungaran Periode Tahun 2007 – 2009 

Bln 

Sakit Terlambat Cuti Mangkir kerja 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Jan 5 7 8 1 8 10 3 6 9 5 6 11 

Feb 7 4 9 3 7 6 7 10 6 9 10 6 

Mart 8 6 10 0 10 9 7 9 10 7 9 11 

April 5 8 7 4 3 4 6 9 8 8 9 10 

Mei 4 7 9 1 0 11 6 10 5 6 10 14 

Juni 9 9 10 2 1 0 9 4 8 11 4 8 

Juli 7 10 7 0 9 10 2 5 9 4 3 5 

Agt 5 9 10 1 5 9 2 7 4 3 8 4 

Sept 9 8 7 3 2 13 4 5 7 8 5 6 

Okt 3 7 5 3 8 4 7 10 8 7 11 9 

Nov 6 6 8 2 11 6 7 8 7 10 8 7 

Des 5 8 7 0 11 0 4 7 9 4 7 9 

Jumlah karyawan : 104 

Sumber: CV.Tirta Makmur Ungaran 

Dilihat dari data di atas pada bulan Januari 2007 tingkat absensi 13,4%. Pada 

bulan Januari 2008 tingkat absensi naik menjadi 25,9%. Sedangkan bulan Januari 2009 

tingkat absensi semakin naik mencapai 36,5%. Jadi bisa dilihat tingkat absensi yang 

paling tinggi adalah pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan tingkat kinerja pada tahun 

2009 kurang baik, karena tingkat absensi yang masih tinggi. Kemangkiran dan 

keterlambatan dalam bekerja akan menghambat tugas yang dibebankan kepada 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


9 
 

 
 

pegawai, hal ini akan menimbulkan ketidakefesienan dan keefektifan seorang 

dalam bekerja. 

Padahal perusahaan sudah memberikan peraturan atau tata tertib yang 

berlaku dan jelas agar karyawan mematuhi peraturan yang berlaku agar tercipta 

disiplin kerja yang baik dan tinggi. Di samping itu motivasi dan komitmen 

organisasi yang maksimal sudah diberikan oleh pimpinan kepada karyawan agar 

karyawan mendapatkan kepuasan kerja sehingga mereka mampu meningkatkan 

kinerja mereka. Pemotivasian terhadap karyawan tersebut dilakukan antara lain 

dengan memberikan bonus/insentif bagi karyawan yang dapat menunjukkan 

kinerja yang baik, pada saat-saat tertentu perusahaan mengadakan kegiatan wisata 

bersama untuk menjalin keakraban antarkaryawan dan dengan atasan, pimpinan 

melakukan pengawasan ketika karyawan sedang menjalankan pekerjaannya, dan 

memberi kesempatan kepada karyawan untuk mengambil keputusan sendiri 

terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Seharusnya sesuai 

dengan teori yang ada apabila karyawan telah mendapatkan motivasi yang 

maksimal dan komitmen organisasi dari perusahaan akan menghasilkan kinerja 

yang baik. Tapi dalam hal ini terdapat gap (ketidak sesuain antara teori dan fakta 

lapangan) untuk itu perlu di teliti secara empiris. Berdasarkan latar belakang  yang 

telah di uraikan di atas maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul PENGARUH MOTIVASI DAN KOMITMEN ORGANISASI 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA CV. TIRTA MAKMUR 

UNGARAN. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Sejauhmana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada CV. Tirta       

Makmur Ungaran 

2. Sejauhmana pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 

pada CV. Tirta Makmur Ungaran? 

3. Seberapa besar pengaruh motivasi dan komitmen organisasi terhadap 

kinerja karyawan pada CV. Tirta Makmur Ungaran?   

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendiskripsikan dan manganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja 

karyawan pada CV. Tirta Makmur Ungaran 

2. Mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap 

kinerja karyawan pada CV. Tirta Makmur Ungaran 

3. Mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh motivasi dan komitmen 

organisasi terhadap kinerja karyawan pada CV. Tirta Makmur Ungaran 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan mempunyai 

manfaat antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, menemukan konsep mengenai pengaruh motivasi dan 

komitmen organisasi  terhadap kinerja dan menerapkannya dalam menganalisis 

potensi pengaruh motivasi dan komitmen organisasi pada CV. Tirta Makmur 

Ungaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi perusahaan, sebagai masukan bagi karyawan dan pimpinan pada CV. 

Tirta Makmur Ungaran dan memberikan perhatian yang mendalam dalam 

merumuskan konsep pengaruh  motivasi dan komitmen organisasi terhadap 

kinerja karyawan. 

b. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk melatih berfikir secara ilmiah dengan 

berdasarkan pada disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah khususnya 

lingkup manajemen sumber daya manusia dan menerapkannya pada data 

yang diperoleh dari obyek yang diteliti. 

c. Bagi kalangan akademis dan pembaca dapat menambah khasanah 

perpustakaan dan tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kinerja 

2.1.1 Pengertian Kinerja 

Sebuah perusahaan agar mampu bertahan hidup dan mempunyai prospek 

yang cerah di masa depan, harus mampu mengidentifikasi, menyeleksi, 

mengembangkan, dan mempertahankan karyawan-karyawan berkualitas yang 

dimilikinya. Manajemen sumber daya manusia menjadi salah satu faktor kunci 

untuk mendapatkan kinerja terbaik, karena selain menangani masalah 

keterampilan dan keahlian, manajemen sumber daya manusia juga berkewajiban 

membangun perilaku kondusif karyawan untuk mendapatkan kinerja terbaik 

(Wahyudi, 2004:117). 

Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2006:378) menyatakan 

kinerja adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. Kinerja 

karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi 

kontribusi kepada organisasi, yang antara lain meliputi : kuantitas pekerjaan, 

kualitas hasil pekerjaan, ketepatan waktu, kehadiran, kemampuan bekerja sama. 

Menurut Mangkunegara (2001:67), kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja 

merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-

tugasnya atas kecakapan, usaha dan kesempatan (Hasibuan, 2002:160). 

12 
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Sedangkan menurut Hariandja (2002:195), kinerja merupakan hasil kerja yang 

dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan 

perannya dalam organisasi. 

Menurut Waldman seperti yang dikutip oleh Koesmono (2005:170) kinerja 

merupakan gabungan perilaku dengan prestasi dari apa yang diharapkan dan 

pilihannya atau bagian syarat-syarat tugas yang ada pada masing-masing individu 

dalam suatu organisasi. Kinerja merujuk kepada pencapaian tujuan karyawan atas 

tugas yang diberikan. Sedangkan kinerja itu sendiri adalah hasil atau tingkat 

keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu didalam 

melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti: 

standart hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih 

dahulu dan telah disepakati bersama (Rivai dan Basri, 2005:14). 

Dari beberapa pendapat mengenai kinerja dapat disimpulkan kinerja 

karyawan adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok 

orang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. 

2.1.2 Unsur Kinerja 

Unsur kinerja oleh Hasibuan (2003:95) adalah kesetiaan, kejujuran, 

kedisiplinan, kreativitas, kerja sama, kepemimpinan, kepribadian, dan tanggung 

jawab. Menurut Vroom (dalam As’ad, 1991:48), kinerja mengandung tiga unsur, 

yaitu: 
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1. Unsur waktu, dalam arti hasil-hasil yang dicapai oleh usaha-usaha tertentu, 

dinilai dalam satu putaran waktu atau sering disebut periode. Ukuran periode 

dapat menggunakan satuan jam, hari, bulan, maupun tahun. 

2. Unsur hasil, dalam arti hasil-hasil tersebut merupakan rata-rata pada akhir 

periode tersebut. Hal ini tidak berarti mutlak, setengah periode harus 

memberikan setengah dari keseluruhan. 

3. Unsur metode, dalam arti seseorang pegawai harus menguasai betul dan 

bersedia mengikuti pedoman metode yang telah ditentukan, yaitu metode 

kinerja yang efektif dan efisien, ditambahkan pula dalam bekerjanya pegawai 

tersebut harus bekerja dengan penuh gairah dan tekun serta bukan berarti 

harus bekerja berlebihan. 

2.1.3 Karakteristik Kinerja 

Karakteristik orang yang mempunyai kinerja tinggi oleh Mc. Cellend 

(dalam Mangkunegara, 2001:68), yaitu: 

1. Memilki tanggung jawab pribadi yang tinggi 

2. Berani mengambil resiko 

3. Memiliki tujuan yang realistis 

4. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi 

tujuannya 

5. Memanfaatkan umpan balik (feed back) yang konkret dalam seluruh 

kegiatan kerja yang dilakukannya 

6. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah 

diprogramkan. 
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2.1.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

 Menurut Handoko (2001:193) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan antara lain: 

1. Motivasi 

Faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah 

adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan-kebutuhan ini 

berhubungan dengan sifat hakiki untuk mendapatkan hasil terbaik dalam 

kerjanya. 

2. Kepuasan kerja 

Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. 

Ini tampak dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala 

sesuatu yang dihadapi di lingkungan pekerjaan. 

3. Tingkat stres 

Stress adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses 

berpikir dan kondisi sekarang. Tingkat stress yang terlalu besar dapat 

mengancam kemampuan seseorang untuk mengadapi lingkungan sehingga 

dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan mereka. 

4. Kondisi pekerjaan 

Kondisi pekerjaan dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Kondisi 

pekerjaan dalam hal ini adalah tempat kerja, ventilasi, penyinaran dalam 

ruang kerja, dan sebagainya. 
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5. Sistem kompensasi 

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai 

balas jasa untuk kerja mereka. Bila kompensasi diberikan secara benar, 

maka karyawan akan lebih semangat dalam melaksanakan pekerjaan 

mereka. 

6. Desain pekerjaan 

Desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seseorang 

individu atau kelompok karyawan secara organisasional. Dengan adanya 

desain pekerjaan yang jelas, maka karyawan dapat bekerja dengan baik 

sesuai dengan pekerjaan yang diberikan. 

2.1.5 Indikator Kinerja Karyawan 

Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2006:378) mengatakan bahwa 

kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan karyawan. 

Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kuantitas pekerjaan yang diberikan pimpinan kepada karyawan / kuantitas 

pekerjaan pada suatu bagian. 

2. Kualitas hasil pekerjaan, yaitu menilai baik tidaknya hasil pekerjaan karyawan. 

3. Ketepatan waktu, dalam menyelesaikan tugas, para karyawan bukan hanya 

dituntut untuk cepat menyelesaikan pekerjaannya namun juga harus tepat atau 

sesuai dengan harapan atasan. 

4. Kehadiran, dengan kehadiran menunjukkan semangat kerja yang dimiliki oleh 

karyawan. 

5. Kemampuan bekerjasama baik dengan rekan satu bagian maupun bagian lain. 
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2.2 Motivasi 

2.2.1 Pengertian Motivasi 

Motivasi berasal dari kata latin “movere” yang berarti “dorongan” atau 

daya penggerak. Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkakn 

seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam 

bentuk keahlian atau ketrampilan tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan 

berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan 

kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi 

yang telah ditentukan sebelumnya (Sondang Siagian, 2003:138). Motivasi 

merupakan hasrat di dalam seseorang yang menyebabakan orang tersebut 

melakukan tindakan (Robert L. Mathis dan John H. Jackson, 2006 : 89).  

Menurut Handoko (2003:252) mendefinisikan bahwa motivasi adalah 

keadaan yang ada dalam diri pribadi seseorang yang mendorong keinginan 

individu melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. 

Motivasi dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam bekerja. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Hariandja (2002:321), yang mengatakan bahwa 

motivasi diartikan sebagai faktor-faktor yang mengarahkan dan mendorong 

perilaku atau keinginan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang 

dinyatakan dalam bentuk usaha yang keras atau lemah. Robbins (2003:208) 

mendefisinikan motivasi yaitu sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat 

upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan 

upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individu. 
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Menurut Hasibuan (2003:219), motivasi adalah pemberian daya penggerak 

yang menciptakan kegairahan seseorang, agar mereka mau bekerja sama, bekerja 

efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai tujuan. 

Sedangkan menurut Simamora (2004:456), motivasi adalah dorongan psikologis 

yang mengarahkan seseorang menuju sebuah tujuan. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja adalah sesuatu yang 

mengarahkan, mendorong, dan menciptakan kegairahan kerja seseorang untuk 

mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi dengan mau bekerja sama dan bekerja 

secara efektif untuk mencapai tujuan. 

2.2.2 Teori Motivasi 

Kebutuhan merupakan keinginan psikologis atau keinginan psikologis 

yang tidak terpenuhi dalam diri seorang individu. Teori isi tentang motivasi 

menggunakan kebutuhan individu untuk menjelaskan perilaku dan sikap para 

karyawan dalam bekerja ( Schermerhorn,1997:29). 

1. Teori Hierarki Kebutuhan 

Sofyandi dan Garniwa (2007:102) mengatakan bahwa teori yang paling 

terkenal tentang motivasi adalah teori hierarki kebutuhan dari Abraham 

Maslow. Ia menghipotesa bahwa setiap orang melekat suatu hierarki 

kebutuhan yang terdiri dari: 
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a. Kebutuhan fisiologis ( Physiological-need) 

Kebutuhan fisiologis merupakan hirarki manusia yang paling besar yang 

merupakan kebutuhan untuk dapat hidup seperti makan, minum, 

perumahan, oksigen, tidur dan sebagainya. 

b. Kebutuhan rasa aman (Safety-need) 

Apabila kebutuhan fisiologis relative sudah terpuaskan, maka muncul 

kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman. Kebutuhan akan rasa 

aman ini meliputi keamanan akan perlindungan dari bahaya kecelakaan 

kerja, jaminan akan kelangsungan pekerjaannya dan jaminan akan haru 

tuanya pada saat mereka tidak bekerja lagi. 

c. Kebutuhan sosial (Social-need) 

Jika kebutuhan fisiologis dan rasa aman sudah terpuaskan secara minimal, 

maka akan muncul kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk persahabatan, 

afiliasi dana interaksi yang lebih erat dengan orang lain. Dalam organisasi 

akan berkaitan dengan kebutuhan akan adanya kelompok kerja kompak, 

supervise yang baik, rekreasi bersama dan sebagainya. 

d. Kebutuhan penghargaan (Esteem-need) 

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan untuk dihormati, dihargai 

atas prestasi seseorang, pengakuan atas kemampuan dan keahlian 

seseorang serta efektifitas kerja seseorang. 
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e. Kebutuhan aktualisasi diri (Self-actualization need) 

Aktualisasi diri merupakan hirarki kebutuhan dari Maslow yang paling 

tinggi. Aktialisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan potensi 

yang sesungguhnya dari seseorang. Kebutuhan untuk menunjukkan 

kemampuan, keahlian dan potensi yang dimiliki seseorang.Malahan 

kebutuhan aktualisasi diri ada kecenderungan potensinya yang meningkat 

karena orang mengaktualisasikan perilakunya. Seseorang yang didominasi 

oleh kebutuhan aktualisasi diri senang akan tugas-tugas yang menantang 

kemampuan dan keahliannya. 

 Teori Maslow mengasumsikan bahwa orang berkuasa memenuhi 

kebutuhan yang lebih pokok (fisiologis) sebelum mengarahkan perilaku 

memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi (perwujudan diri).Kebutuhan yang 

lebih rendah harus dipenuhi terlebuh dahulu sebelum kebutuhan yang lebih 

tinggi seprti perwujudan diri mulai mengembalikan perilaku seseorang.Hal 

yang penting dalam pemikiran Maslow ini bahwa kebutuhan yang telah 

terpenuhi member motivasi. Apabila seseorang memuaskan bahwa ia 

menerima uang yang cukup untuk pekerjaan dari organisasi tempat ia 

bekerja, maka uang tidak mempunyai daya intensitasnya lagi. 

 Jadi bila suatu kebutuhan mencapai puncaknya, kebutuhan itu akan 

berhenti menjadi motivasi utama dari perilaku. Kemudian kebutuhan 

kedua mendominasi, tetapi walaupun kebutuhan telah terpuaskan, 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


21 
 

 
 

kebutuhan itu masih mempunyai perilaku hanya intensitasnya yang lebuh 

kecil. 

2. Teori X dan Y 

Douglas McGregour dalam Sofyandi dan Garniwa (2007:103) 

mengemukakan dua macam pandangan yang berbeda tentang manusia, 

yang pertama pada dasarnya negative, disebut teori X, dan yang satu lagi 

pada dasarnya positif, disebut teori Y. 

3. Teori Motivasi-Higiene 

Herzberg dalam Siagian (2004:164) yang terkenal denga teori dua factor 

yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu factor pemeliharaan dan 

factor yang memotivasi orang. Factor pemeliharaan merupakan kondisi 

ekstrinsik dari pegawai yang akan menimbulkan ketidakpuasan dan 

motivator merupakan faktor yang menggerakkan tingkat motivasi. 

4. Teori ERG 

Alderfer dalam Siagian (2004:166) mengungkapkan teori kebutuhan yang 

disebut teori ERG, tiga kelompok teori kebutuhan tersebut adalah: 

a. Keberadaan (Existence) 

b. Keterkaitan (Relatednees) dan 

c. Pertumbuhan (Growth) 
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Teori ERG juga mengungkapkan bahwa sebagai tambahan 

terhadap proses kemajuan pemuasan juga proses pengurangan keputusan. 

Yaitu, jika seseorang terus-menerus terlambat dalam usahanya untuk 

memenuhi kebutuhan menyebabkan individu tersebut mengarahkan pada 

upaya pengurangan karena menimbulkan usaha untuk memenuhi 

kebutuhan yang lebih rendah. 

Penjelasan tentang teori ERG Aldefer menyediakan sarana yang 

penting bagi manajer tentang perilaku. Jika diketahui bahwa tingkat 

kebutuhan yang lebih tinggi dari seseorang bawahan misalnya, 

pertumbuhan nampak terkendali, mungkin karena kebijaksanaan 

perusahaan, maka hal ini harus menjadi perhatian utama manajer untuk 

mencoba mngarahkan kembali upaya bawahan yang bersangkutan 

memenuhi kebutuhan akan keterkaitan atau kebutuha eksistensi. Teori 

ERG Aldefer mengisyaratkan bahwa individu  akan termotivasi untuk 

melakukan sesuatu guna memenuhi salah satu dari ketiga perangkat 

kebutuhan. 

5. Teori Tiga Kebutuhan 

Dikemukakan oleh David McCleland dalam Siagian (2004:167) 

inti teori ini terletak pada pendapat yang mengatakan bahwa pemahaman 

tentang motivasi akan semakin mendalam apabila disadari bahwa setia 

orang mempunyai tiga jenis kebutuhan, yaitu: 
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a. Kebutuhan akan berprestasi (Need for Acheivement) 

b. Kebutuhan akan kekuasaan (Need for Power) 

c. Kebutuhan afiliasi (Need for Affiliation) 

 

2.2.3 Indikator Motivasi 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator motivasi dari teori 

Maslow. Teori hirarki kebutuhan dari Abraham Maslow menurut Sofyandi dan 

Garniwa (2007 : 102). terdiri dari: 

1. Kebutuhan Fisiologis (Physiological-need) 

Kebutuhan fisiologis merupakan hirarki kebutuhan manusia yang paling dasar 

yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup seperti makan, minum, 

perumahan, oksigen, tidur dan sebagainya. 

2. Kebutuhan rasa aman (Safety-need) 

Apabila kebutuhan fisiologis relatif sudah terpuaskan, maka muncul 

kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa 

aman ini meliputi keamanan akan perlindungan dari bahaya kecelakaan kerja, 

jaminan akan kelangsungan pekerjaannya dan jaminan akan hari tuanya pada 

saat mereka tidak lagi bekerja.  

3. Kebutuhan sosial (Social-need) 

Jika kebutuhan fisiologis dan rasa aman telah terpuaskan secara minimal, 

maka akan muncul kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk persahabatan, 

afiliasi dana interaksi yang lebih erat dengan orang lain. Dalam organisasi 
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akan berkaitan dengan kebutuhan akan adanya kelompok kerja yang kompak, 

supervisi yang baik, rekreasi bersama dan sebagainya.  

4. Kebutuhan penghargaan (Esteem-need) 

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan untuk dihormati, dihargai atas 

prestasi seseorang, pengakuan atas kemampuan dan keahlian seseorang serta 

efektifitas kerja seseorang. 

5. Kebutuhan aktualisasi diri (Self-actualization need) 

Aktualisasi diri merupakan hirarki kebutuhan dari Maslow yang paling tinggi. 

Aktualisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan potensi yang 

sesungguhnya dari seseorang. Kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan, 

keahlian dan potensi yang dimiliki seseorang. Malahan kebutuhan akan 

aktualisasi diri ada kecenderungan potensinya yang meningkat karena orang 

mengaktualisasikan perilakunya. Seseorang yang didominasi oleh kebutuhan 

akan aktualisasi diri senang akan tugas-tugas yang menantang kemampuan 

dan keahliannya. 

 

2.3 Komitmen Organisasi 

2.3.1 Pengertian Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi menurut Mathis dan Jackson (2001:99) adalah 

tingkat kepercayaan dan penerimaan tenaga kerja terhadap tujuan organisasi dan 

mempunyai keinginan untuk tetap ada di dalam organisasi tersebut.  

Robbins, (2001:116) berpendapat bahwa komitmen organisasi adalah 

sampai tingkat mana seseorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu 
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dan tujuan-tujuannya, dan berniat memelihara keanggitaan dalam organisasi itu. 

Komitmen organisasi yang tinggi berarti terdapat kepemihakan kepada organisasi 

yang tinggi pula. Komitmen organisasi sebagi predictor kinerja seseorang 

merupakan predictor yang lebih baik dan bersifat global, dan bertahan dalam 

organisasi sebagi suatu keseluruhan daripada kepuasan kerja semata. Seseorang 

dapat tidak puas dengan pekerjaan tertentu dan menganggapnya sebagai kondisi 

sementara, tapi tidak puas terhadap organisasi adalah sebagai suatu keseluruhan, 

dan ketidakpuasan tersebut bila menjalar ke organisasi, dapat mendorong 

seseorang untuk mempertimbangkan diri minta berhenti. 

Blau dan Boel (dalamm Budiar, 2004:245) mendefinisikan komitmen 

organisasi sebagai suatu keadaan di dalam mana seorang karyawan memihak pada 

suatu organisasi dan tujuan organisasi serta bersedia untuk menjaga keanggotaan 

dalam organisasi yang bersangkutan. Sopiah (2008:157) sendiri mendefinisikan 

komitmen organisasi merupakan suatu ikatan psikologis karyawan pada organisasi 

yang ditandai dengan adanya: 

1. Kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai organisasi 

2. Kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi, dan 

3. Keinginan yang kuat untuk mempertahankan kedudukan sebagai anggota 

 Steers dan Porter (dalam Djati,2003:31) mengemukakan adanya tiga 

karakteristik yang bisa digunakan sebagai pedoman telaah komitmen organisasi 

yaitu : 

a. Adanya keyakinan yang kuat dan penerimaan tujuan serta nilai-nilai yang 

dimiliki organisasi kerja. 
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b. Adanya keinginan untuk mempertahankan diri agar tetap menjadi anggota 

organisasi tersebut. 

c. Adanya kemauan untuk berusaha keras sebagai bagian dari organisasi kerja. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi 

adalah keadaan psikologis individu yang berhubungan dengan keyakinan, 

kepercayaan dan peneriamaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, 

kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi dan keinginan yang kuat untuk 

tetap menjadi anggota organisai. 

 

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi 

David (dalam Sopiah 2008:164) mengemukakan faktor yang 

mempengaruhi komimen organisasi yaitu: 

a. Faktor personal, misalnya: usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalam 

kerja, kepribadian, dll. 

b. Karakteristik pekerjaan, misalnya: lingkup jabatan, tantangan dalam 

pekerjaan, konflik peran dalam pekerjaan, tingkat kesulitan dalam pekerjaan, 

dll. 

c. Karakteristik struktur, misalnya: besar/kecilnya organisasi, bentuk organisasi 

seperti sentralisasi atau desentraliasasi, kehadiran serikat pekerja dan tingkat 

pengendalian yang dilakukan perusahaan terhadap karyawan. 
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d. Pengalaman kerja, pengalaman kerja sangat berpengaruh terhadap tingkat 

komitmen karyawan terhadap organisasi. 

Steers dan Porter (dalam Supriyanto 2000:124) mengemukakan ada 

sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap komitmen organisasi: 

1. Faktor personal yang meliputi :job expectation, psycological contract, job 

choice factor, karakteristik personal. Keseluruhan faktor ini membentuk 

komitmen awal. 

2. Faktor organisasi, meliputi: initial works experiences, job scope, 

supervision, goal consistency organizational. Semua faktor ini akan 

membentuk atau memunculkan tanggung jawab.  

3. Non-organizational factors, yang meliputi: availability of alternative jobs. 

Faktor yang bukan berasaldari dalam organisasi, misalnya: ada tidaknya 

alternative pekerjaan lain, jika ada dan lebih baik, tentu karyawan akan 

meninggalkannya. 

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi  

komitmen organisasional adalah : 

(1) Faktor personal ; (2) Faktor organisasional ; (3) Faktor yang bukan berasal 

dari dalam organisasi. 

 

2.3.3 Indikator Komitmen Organisasi 

Allen dan Meyer (dalam Umam, 2010:259) mengemukakan bahwa ada tiga 

komponen indikator komitmen organisasional, yaitu : 
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1. Affective commitment 

Berkaitan dengan hubungan emosional anggota terhadap organisasinya, 

identifikasi dengan organisasi, dan keterlibatan anggota dengan kegiatan di 

organisasi. Anggota organisasi dengan affective commitment akan terus 

menjadi anggota dalam organisasi karena memiliki keinginan untuk itu. 

2. Continuance commitment 

Berkaitan dengan kesadaran anggota organisasi sehingga akan mengalami 

kerugian jika meninggalkan organisasi. Anggota organisasi dengan 

continuance commitment yang tinggi akan terus menjadi anggota dalam 

organisasi karena mereka memiliki kebutuhan untuk menjadi anggota 

organisasi tersebut. 

3. Normative commitment 

Menggambarkan perasaan keterkaitan untuk terus berada dalam organisasi. 

Anggota organisasi dengan normative commitment yang tinggi akan terus 

menjadi anggota dalam organisasi karena merasa dirinya harus berada dalam 

organisasi tersebut. 

 

2.4 Kerangka Teoritis 

Kinerja karyawan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi perusahaan 

baik itu perusahaan swasta maupun perusahaan negeri. Ini di karenakan kinerja 

karyawan merupakan salah satu factor penentu kinerja perusahaan. Banyak faktor 

yang mempengaruhi kinerja karyawan di antaranya adalah motivasi dan komitmen 

organisasi. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


29 
 

 
 

Motivasi merupakan keadaan yang ada dalam diri pribadi seseorang yang 

mendorong keinginan individu melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai 

tujuan. Apabila seorang individu mempunyai motivasi untuk melakukan sesuatu 

maka ia akan berusaha dengan kemampuan yang di milikinya untuk mewujudkan 

tujuan tersebut. Oleh sebab itu motivasi inilah yang akan mempengaruhi kinerja 

karyawan, apabila seorang karyawan mempunyai motivasi yang tinggi dalam 

bekerja maka ia akan menghasilkan kinerja yang tinggi pula. 

Komitmen organisasi adalah keadaan psikologis individu yang 

berhubungan dengan keyakinan, kepercayaan dan peneriamaan yang kuat 

terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan yang kuat untuk bekerja demi 

organisasi dan keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisai. 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor motivasi dan komitmen 

organisai berpengaruh terhadap kinerja. Secara sistematis dapat dijelaskan dengan 

gambar : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran 

 

2.5 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan atau jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul (Arikunto, 2006:64). 

Komitmen Organisasi  (X2): 

a. Affective commitment 

b. Continuance commitment 

c. Normative commitment 

 

Kinerja Karyawan (Y): 

a. Kuantitas pekerjaan 
b. Kualitas hasil pekerjaan 
c. Ketepatan waktu 
d. Kehadiran 
e. Kemampuan bekerja 

sama 

Motivasi (X1): 

a. Kebutuhan fisiologis 
b. Kebutuhan keamanan 
c. Kebutuhan sosial 
d. Kebutuhan penghargaan diri 
e. Kebutuhan aktualisasi diri 
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Hipotesis adalah suatu perumusan sementara yang dibuat untuk 

menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun/mengarahkan penyelidikan 

selanjutnya (Umar, 2005:104).Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:  

H1 : Ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan CV. Tirta 

Makmur Ungaran. 

H2 : Ada pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan CV. 

Tirta Makmur Ungaran. 

H3 : Ada pengaruh motivasi kerja, dan komitmen organisasi terhadap 

kinerja karyawan CV. Tirta Makmur Ungaran. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1    Populasi Penelitian 

3.1.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2006:90). 

Pendapat lain mengatakan populasi adalah keseluruhan subyek penelitian 

(Arikunto, 2006:130). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan CV. Tirta Makmur 

Ungaran yang berjumlah 104 orang karyawan yang tersebar dalam 3 bagian. 

Jumlah karyawan CV. Tirta Makmur Ungaran 

Tabel 3.1 Jumlah karyawan CV. Tirta Makmur Ungaran 

 

 

 

 

Sumber : CV. Tirta Makmur Ungaran 

 

 

 

No. Sub Bagian Jumlah 
karyawan 

1 Produksi 41 
2 Pengendalian Mutu 33 
3 Perawatan 30 
  Jumlah  104 

32 
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3.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah objek penelitian/apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto: 96). Dalam penelitian ini ada beberapa 

variable yang disebut variable bebas atau independen (X) dan variable terikat atau 

dependen (Y). Variable-variabel penelitian ini adalah sebagai berikut 

3.2.1  Variabel Bebas (Independent) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau variable 

penyebab (Arikunto, 2006:119). Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Motivasi (X1) 

Motivasi merupakan suatu dorongan kebutuhan dalam diri pegawai yang 

perlu dipenuhi agar pegawai tersebut dapat menyesuaikan diri terhadap 

lingkungannya, sedangkan motivasi adalah kondisi yang menggerakkan 

pegawai agar mampu mencapai tujuan dari motifnya. Indikatornya 

motivasi kerja dari teori hierarki kebutuhan diukur dari teori hirarki 

kebutuhan dari Abraham Maslow menurut Sofyandi dan Garniwa (2007 : 

102). terdiri dari : 

a. Kebutuhan fisiologis 

b. Kebutuhan rasa aman   

c. Kebutuhan sosial 

d. Kebutuhan penghargaan diri 

e. Kebutuhan aktualisasi diri 
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2. Komitmen Organisasi (X2) 

Komitmen organisasi adalah keadaan psikologis individu yang 

berhubungan dengan keyakinan, kepercayaan dan peneriamaan yang kuat 

terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan yang kuat untuk 

bekerja demi organisasi dan keinginan yang kuat untuk tetap menjadi 

anggota organisai. Adapun indikator mengenai komitmen organisasi 

adalah sebagai berikut: 

a. Affective commitment 

Berkaitan dengan hubungan emosional anggota terhadap 

organisasinya, identifikasi dengan organisasi, dan keterlibatan anggota 

dengan kegiatan di organisasi. Anggota organisasi dengan affective 

commitment akan terus menjadi anggota dalam organisasi karena 

memiliki keinginan untuk itu. 

b. Continuance commitment 

Berkaitan dengan kesadaran anggota organisasi sehingga akan 

mengalami kerugian jika meninggalkan organisasi. Anggota 

organisasi dengan continuance commitment yang tinggi akan terus 

menjadi anggota dalam organisasi karena mereka memiliki kebutuhan 

untuk menjadi anggota organisasi tersebut. 

c. Normative commitment 

Menggambarkan perasaan keterkaitan untuk terus berada dalam 

organisasi. Anggota organisasi dengan normative commitment yang 
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tinggi akan terus menjadi anggota dalam organisasi karena merasa 

dirinya harus berada dalam organisasi tersebut. 

Allen dan Meyer (dalam Umam,2010:261). 

 

3.2.2  Variabel Terikat (Dependent) 

Variable terikat (Y) adalah variable yang dipengaruhi (Arikunto,2006:119). 

Variable terikat dalam penelitian ini adalah kinerja. Kinerja (Y), adalah hasil kerja 

yang telah dicapai oleh karyawan CV. Tirta Makmur Ungaran dalam 

melaksanakan pekerjaannya.  

Indikator kinerja karyawan menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson 

(2006:378) adalah: 

a. Kuantitas pekerjaan 

b. Kualitas hasil pekerjaan 

c. Ketepatan waktu 

d. Kehadiran 

e. Kemampuan Bekerjasama. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama 

baik dari individu atau perseorangan. Data ini berupa hasil dari 
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pengisian kuesioner mengenai motivasi kerja, komitmen organisasi 

dan kinerja karyawan yang diisi oleh karyawan CV. Tirta Makmur 

Ungaran. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder digunakan untuk melengkapi data yang 

dibutuhkan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah berupa data produksi air minum dan ketidakhadiran karyawan 

CV. Tirta Makmur Ungaran. 

 

3.3.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah sumber data 

internal. Sumber data internal adalah sumber data yang didapat dari dalam 

perusahaan atau organisasi dimana penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini 

sumber data internalnya adalah karyawan CV. Tirta Makmur Ungaran. Data 

internal berupa data jawaban hasil pengisian kuesioner. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan metode atau cara yang digunakan 

oleh peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode: 

1. Angket (Kuesioner) 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya 
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atau hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi, 2006:151). Kuesioner dalam 

penelitian ini terdiri dari butir-butir pernyataan yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan variabel kinerja karyawan, 

motivasi dan komitmen organisasi. 

Angket dalam penelitian ini adalah angket tertutup, yaitu angket yang 

sudah disiapkan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih dan 

menjawabnya secara langsung. 

 

2. Dokumentasi 

Penelitian juga menggunakan metode dokumentasi. Metode 

dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam 

penelitian, berupa data produksi air minum dan ketidakhadiran karyawan, 

profil CV. Tirta makmur Ungaran. 

 

3.5 Uji Validitas dan Uji Realibilitas 

3.5.1 Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

suatu instrument. Instrument yang valid mempunyai validitas tinggi atau faktor-

faktor yang merupakan bagian dari instrument tersebut tidak menyimpang dari 

fungsi instrument. Sebaliknya, instrument yang kurang valid berarti memiliki 

validitas rendah (Arikunto, 2006:168). Validitas dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengukur sahih atau tidaknya kuesioner dari variable motivasi dan 
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komitmen organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan pada CV. 

Tirta Makmur Ungaran. 

Untuk mengetahui validitas kuesioner, digunakan rumus korelasi product 

moment sebagai berikut: 

( )( )
( ){ } ( ){ }2222 YYNXXN

YXXYNrxy
Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
=  

 Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi korelasi 

X = skor butir 

Y = skor total 

N = jumlah obyek responden uji coba 

∑XY = jumlah hasil antara skor tiap item dengan skor total 

∑x² = jumlah kuadran nilai X 

∑y² = jumlah kuadran nilai Y 

 

Dalam rumus Korelasi Product Moment dari pearson, suatu indikator dikatakan 

valid apabila N = 20 dan α = 0,05 maka r tabel = 0,444 dengan ketentuan: 

Hasil >  (0,444) = valid 

Hasil <  (0,444) = tidak valid 
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Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 

(Statistical Product and Service Solution) dimana   tiap item (variabel) bisa 

dilihat pada tabel korelasi. 

a. Variabel Kinerja Karyawan 

Tabel 3.2  Hasil Uji Coba Instrumen Variabel Kinerja Karyawan 

No. 
item 

r hitung r table Keterangan  

1 0,720 0,444 Valid 
2 0,516 0,444 Valid 
3 0,754 0,444 Valid 
4 0,585 0,444 Valid 
5 0,479 0,444 Valid 
6 0,674 0,444 Valid 
7 0,512 0,444 Valid 
8 0,622 0,444 Valid 
9 0,473 0,444 Valid 

10 0,485 0,444 Valid 
11 0,487 0,444 Valid 
12 0,589 0,444 Valid 
13 0,570 0,444 Valid 

Sumber:Data uji coba tahun 2011,diolah 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pernyataan 

instrument uji coba variabel kinerja karyawan tersebut adalah valid karena 

>  yaitu untuk N= 20 dengan taraf signifikan 5% adalah 0,444. 
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b. Variabel Motivasi  

Tabel 3.3  Hasil Uji Coba Instrumen Variabel Motivasi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Sumber: Data uji coba tahun 2011,diolah 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pernyataan 

instrument uji coba variabel motivasi adalah valid karena >  yaitu 

untuk N= 20 dengan taraf signifikan 5% adalah 0,444. 

 

 

 

 

 

 

No. 
item 

r hitung r table Keterangan  

14 0,646 0,444 Valid 
15 0,663 0,444 Valid 
16 0,608 0,444 Valid 
17 0,568 0,444 Valid 
18 0,601 0,444 Valid 
19 0,543 0,444 Valid 
20 0,780 0,444 Valid 
21 0,776 0,444 Valid 
22 0,465 0,444 Valid 
23 0,663 0,444 Valid 
24 0,700 0,444 Valid 
25 0,638 0,444 Valid 
26 0,539 0,444 Valid 
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c. Variabel Komitmen organisasi 

Tabel 3.4  Hasil Uji Coba Instrumen Variabel Komitmen Organisasi 

No. 
item r hitung r table Keterangan 

27 0,543 0,444 Valid 
28 0,760 0,444 Valid 
29 0,515 0,444 Valid 
30 0,648 0,444 Valid 
31 0,480 0,444 Valid 
32 0,660 0,444 Valid 
33 0,725 0,444 Valid 
34 0,618 0,444 Valid 
35 0,537 0,444 Valid 

Sumber:Data uji coba tahun 2011,diolah 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pernyataan 

instrument uji coba variabel komitmen organisasi adalah valid karena 

>  yaitu untuk N= 20 dengan taraf signifikan 5% adalah 0,444. 

 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Reabilitas menunjukkan bahwa sesuatu instrument cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah 

baik (Arikunto, 2006:178).  

Mengunakan rumus alpha, yaitu: 
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−
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Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan 

2
1σΣ  = jumlah varians butir  

2
1σ  = varians total 

 

 Dalam penelitian ini teknik uji reliabilitas yang digunakan adalah rumus 

Alpha Cronbanch, (Suharsimi, 2006:196), yaitu: 

Tabel 3.5  Hasil Perhitungan Uji Coba Reabilitas Instrumen 

No. Variabel Cronbach's 
Alpha 

Minimal 
Cronbach's 
Alpha yang 
disyaratkan 

Keterangan 

1 Motivasi 0,908 0,60 Reliabel 
2 Komitmen Organisasi 0,868 0,60 Reliabel 
3 Kinerja Karyawan 0,878 0,60 Reliabel 

 Sumber:Data uji coba tahun 2011,diolah 

Dari uji coba yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa hasil 

Cronbach’s Alpha setiap variabel lebih dari standar minimal Cronbach’s Alpha 

yang disyaratkan yaitu 0,60, maka variabel kinerja karyawan, motivasi kerja, dan 

komitmen organisasi  reliabel. 
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3.6 Uji Asumsi Klasik 

3.6.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengkaji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Imam 

Ghozali, 2006:147). Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti 

garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, jika data 

menyebar jauh dari garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

3.6.2 Uji Multikolinieritas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya 

korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi antara variabel independen. Menurut Imam Ghozali (2006:95) identifikasi 

keberadaan multikolinieritas dapat dilihat dari (1) nilai tolerance, dan lawannya 

(2) variance inflation factor (VIF). 

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap independen manakah yang 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya, dalam pengertian sederhana setiap 

variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresikan 

terhadap independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi 

nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena 

VIF=1/tolerance). Nilai cotoff yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah nilai tolerance  < 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10. 
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3.6.3 Uji Heteroskedastisitas 

Imam Ghozali (2006:125) menguji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang 

ada membentuk suatu pola tertentu dan teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola jelas, serta 

titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Analisis Deskriptif Presentase 

Analisis deskriptif presentase digunakan untuk mendeskripsikan data yang 

ada pada penelitian ini yang terdiri dari motivasi kerja ( ), komitmen organisasi 

( ) dan kinerja karyawan (Y). Langkah-langkah yang ditempuh dalam 

penggunaan teknik analisis ini yaitu : 

a. Membuat tabel distribusi jawaban angket , , dan Y. 

b. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah 

ditetapkan. 

c. Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap responden. 

d. Memasukkan skor tersebut ke dalam rumus sebagai berikut : 

DP =  100 % 
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Keterangan : 

DP :  Deskriptif Persentase (%) 

n   :  Jumlah nilai yang diperoleh 

N  :  Jumlah nilai ideal 

 

Untuk penskoran dari tiap jawaban yang diberikan oleh responden, peneliti 

menentukan sebagai berikut : 

a. Untuk jawaban sangat setuju responden diberi skor 5 

b. Untuk jawaban setuju responden diberi skor 4 

c. Untuk jawaban kurang setuju responden diberi skor 3 

d. Untuk jawaban tidak setuju responden diberi skor 2 

e. Untuk jawaban sangat tidak setuju responden diberi skor 1 

Skor yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel kategori sebagai berikut: 

Persentase tinggi = (5:5) x 100%= 100% 

Persentase rendah = (1:5) x 100%= 20% 

Rentang  = 100% - 20% = 80% 

Interval  = 80% : 5 = 16%  

Dengan interval 16% dan persentase terendah 20% dapat dibuat kriteria 

sebagai berikut : 
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Tabel 3.6  Kriteria Penskoran 

No. Persentase Kriteria 

1. 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Tidak Baik 

2. 36,00% ≤ % skor ≤ 52,00% Kurang Baik 

3. 52,00% ≤ % skor ≤ 68,00% Sedang 

4. 68,00% ≤ % skor ≤ 84,00% Baik 

5. 84,00% ≤ % skor ≤ 100,00% Sangat  Baik 

 

 

3.7.2 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara variable bebas dengan variable terikat yaitu antara variable motivasi (X1) 

dan komitmen organisasi (X2) terhadap variable kinerja (Y). Rumus umum 

persamaan regresi berganda: 

Y = α + b1 X1 + b2 X2  

 

Keterangan : 

Y = variabel dependent (kinerja)  

α  = koefisien konstanta 

b1 = koefisien regresi motivasi 

b2 = koefisien regresi komitmen organisasi 

X1 = motivasi 

X2 = komitmen organisasi 

 (Sugiyono, 2008:258) 
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3.7.3 Pengujian Hipotesis Penelitian 

1. Uji t ( Uji Parsial ) 

a. Merumuskan hipotesis statistik 

(1) Ho : ß1 = 0, і = X1 X2, artinya X1 dan X2 secara parsial (sendiri-

sendiri) tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel  

Y. 

(2) Ho : ß1 ≠ 0, і = X1 X2, artinya X1 dan X2 secara parsial (sendiri-

sendiri) terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel  Y. 

b. Rumus yang digunakan menurut Sudjana ( 2002: 388 ) adalah:  

      t1 =  

c. Kaidah pengambilan keputusan 

(1) Tolak Ho jika t hitung > t tabel 

(2) Terima Ho jika t hitung < t tabel 

 

3.7.4 Koefisien determinasi  

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui besarnya 

sumbangan efektif yang diberikan variabel independen yaitu motivasi dan 

komitmen organisasi terhadap variabel dependen kinerja karyawan CV. Tirta 

Makmur Ungaran. Untuk membantu pengolahan data secara cepat dan tepat, maka 

pengolahan data dilakukan melalui program SPSS (Statistical Product and 

Service Solution). 

 

 

   α1 

  Sα1 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

CV. Tirta Makmur Ungaran yakni salah satu perusahaan Perseroan 

Komanditer yang bergerak dalam bidang produksi Air Minum Dalam Kemasan 

(AMDK). Sebagai perusahaan yang kompetitif, maka tidak menutup 

kemungkinan adanya persaingan antara perusahaan yang sejenis. CV. Tirta 

Makmur mempunyai karyawan 104 orang. CV. Tirta Makmur berkedudukan di 

Kabupaten Semarang dan didirikan dengan akta notaris Anief Ratnawati, SH 

tertanggal 1 Mei 2003 dan terletak di JL. Cempaka III Gowongan RT 02 RW V 

Genuk Ungaran atau JL. Diponegoro 263 A Ungaran. 

Dalam satu minggu karyawan bekerja selama 6 hari. Senin sampai Kamis 

karyawan bekerja dari pukul 08.00-16.00 WIB dengan waktu istirahat 1 jam 

(12.00-13.00WIB). Untuk hari Jumat dan Sabtu karyawan bekerja dari pukul 

08.00-15.00 WIB dengan waktu istirahat 1,5 jam (11.30-13.00 WIB). Apabila 

jumlah produksi banyak yang diterima perusahaan melimpah, maka akan 

diberlakukan lembur dengan pemberian kompensasasi berdasarkan tambahan jam 

kerja. 

Dalam hal kesejahteraan karyawan CV. Tirta Makmur Ungaran memberikan 

beberapa fasilitas, diantaranya mendaftarkan semua karyawan kedalam program 

48 
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jamsostek, memberikan tambahan gaji bagi yang melakukan jam lembur, 

memberikan hadiah langsung bagi karyawan yang berprestasi,dan liburan. 

CV. Tirta Makmur Ungaran mempunyai komitmen organisasi yang baik 

seperti tingkat kepercayaan dan penerimaan tenaga kerja terhadap tujuan 

organisasi dan mempunyai keinginan untuk tetap ada di dalam organisasi tersebut. 

 

4.1.2 Deskriptif Persentase Variabel Penelitian 

Analisis deskriptif persentase digunakan untuk mendiskripsikan data yang 

ada pada hasil penelitian ini, antara lain pada variabel Kinerja Karyawan (Y), 

Motivasi Kerja ( ) dan Komitmen Organisasi . 

4.1.2.1 Kinerja Karyawan (Y) 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase diketahui pada variabel kinerja 

digunakan 13 butir pernyataan, masing-masing skornya adalah dari 1 sampai 5, 

sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 13 x 104 = 1352 dan skor maksimal = 5 x 

13 x 104 = 6760. Rentang skor = 6760 – 1352 = 5408. Interval = 5408 : 5 = 

1081,6. 

Tabel 4.1  Deskriptif Persentase Kriteria Kinerja Karyawan 

Interval Interval Persentase Kriteria 

5678,4-6760 84,00% ≤ % skor ≤ 100,00%     Sangat Baik 

4596,8-5678,4 68,00% ≤ % skor ≤ 84,00% Baik 

3515,2-4596,8 52,00% ≤ % skor ≤ 68,00% Cukup baik 

2433,6-3515,2 36,00% ≤ % skor ≤ 52,00% Tidak Baik 

1352-2433,6 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Sangat Tidak Baik 

Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 
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Hasil penelitian tentang kinerja karyawan (lampiran3) diperoleh skor total 

sebesar 5810, sehingga diperoleh rata-rata = 5810 : 6760 x 100% = 85,95%. 

Berdasarkan kategori pada tabel 4.1 kinerja termasuk dalam kategori sangat baik. 

Hal ini karena sebagian besar karyawan mempunyai motivasi kerja yang baik dan 

komitmen organisasi yang sudah baik sehingga kinerja yang dihasilkan juga baik. 

Dalam penelitian ini variabel kinerja dijabarkan dalam 5 indikator yaitu: 

kuantitas pekerjaan, kualitas hasil pekerjaan, ketepatan waktu, kehadiran, 

kemampuan bekerja sama. Hasil perhitungan deskriptif persentase dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

 

a. Kuantitas Pekerjaan 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase diketahui pada indikator kuantitas 

pekerjaan digunakan 2 butir pernyataan, masing-masing pernyataan skornya 

adalah 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 2 x 104 = 208 dan skor 

maksimal = 5 x 2 x 104 = 1040. Rentang skor = 1040 – 208 = 832. Interval = 832 

: 5 = 166,4. 

Tabel 4.2  Deskriptif Persentase Kriteria Kuantitas Kerja 

Interval Interval Persentase Kriteria 

873,6-1040 84,00% ≤ % skor ≤ 100,00%     Sangat Baik 

707,2-873,6 68,00% ≤ % skor ≤ 84,00% Baik 

540,8-707,2 52,00% ≤ % skor ≤ 68,00% Cukup Baik 

374,4-540,8 36,00% ≤ % skor ≤ 52,00% Tidak Baik 

208-374,4 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Sangat Tidak Baik 

Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 
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Hasil penelitian tentang kuantitas kerja (lampiran3) diperoleh total skor 

sebesar 933, sehingga diperoleh skor rata-rata = 933 : 1040 x 100% = 89,71%. 

Berdasarkan kategori pada tabel 4.2 kuantitas kerja termasuk dalam kategori 

sangat baik. Hal ini dapat diketahui bahwa sebagian besar karyawan sudah 

mencapai target yang telah ditentukan perusahaan. 

 

b. Kualitas hasil Kerja 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase diketahui pada indikator kualitas 

kerja digunakan 3 butir pernyataan, masing-masing pernyataan skornya adalah 1 

sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 3 x 104 = 312 dan skor 

maksimal = 5 x 3 x 104 = 1560. Rentang skor = 1560 – 312 =1248 . Interval 

=1248 : 5 = 249,6. 

Tabel 4.3  Deskriptif Persentase Kriteria Kualitas Kerja 

Interval Interval Persentase Kriteria 

1310,4-1560 84,00% ≤ % skor ≤ 100,00%     Sangat Baik 

1060,8-1310,4 68,00% ≤ % skor ≤ 84,00% Baik 

811,2-1060,8 52,00% ≤ % skor ≤ 68,00% Cukup Baik 

561,6-811,2 36,00% ≤ % skor ≤ 52,00% Tidak Baik 

312-561,6 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Sangat Tidak Baik 

Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

 
Hasil penelitian tentang kualitas kerja (lampiran3) diperoleh total skor 

sebesar 1424, sehingga diperoleh skor rata-rata = 1424 : 1560 x 100% = 91,28%. 

Berdasarkan kategori pada tabel 4.3 kualitas kerja termasuk dalam kategori sangat 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


52 
 

 
 

baik. Hal ini dapat diketahui bahwa sebagian besar karyawan memiliki kualitas 

kerja yang sangat baik seperti dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 

c. Ketepatan Waktu 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase diketahui pada indikator 

ketepatan waktu kerja digunakan 4 butir pernyataan, masing-masing pernyataan 

skornya adalah 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 4 x 104 = 416 

dan skor maksimal = 5 x 4 x 104 = 2080. Rentang skor = 2080-416 = 1664. 

Interval = 1664 : 5 = 332,8. 

Tabel 4.4  Deskriptif Persentase Krteria Ketepatan Waktu 

Interval Interval Persentase Kriteria 

2184-2600 84,00% ≤ % skor ≤ 100,00%     Sangat Baik 

1768-2184 68,00% ≤ % skor ≤ 84,00% Baik 

1352-1768 52,00% ≤ % skor ≤ 68,00% Cukup Baik 

936-1352 36,00% ≤ % skor ≤ 52,00% Tidak Baik 

520-936 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Sangat Tidak Baik 

Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

 
Hasil penelitian tentang ketepatan waktu pada lampiran diperoleh total skor 

sebesar 1769, sehingga diperoleh skor rata-rata = 1769 : 2080 x 100% = 85,05%. 

Berdasarkan kategori pada tabel 4.4 ketepatan waktu termasuk dalam kategori 

sangat baik.  

 

d. Kehadiran  

Berdasarkan analisis deskriptif persentase diketahui pada indikator 

kehadiran digunakan 2 butir pernyataan, masing-masing pernyataan skornya 
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adalah 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal =  1 x 2 x 104 = 208 dan skor 

maksimal = 5 x 2 x 104 =1040. Rentang skor = 1040-208 = 832. Interval = 832 : 5 

= 166,4. 

Tabel 4.5  Deskriptif Persentase Kriteria Kehadiran Kerja 

Interval Interval Persentase Kriteria 

873,6-1040 84,00% ≤ % skor ≤ 100,00%    Sangat Baik 

707,2-873,6 68,00% ≤ % skor ≤ 84,00% Baik 

540,8-707,2 52,00% ≤ % skor ≤ 68,00% Cukup Baik 

374,4-540,8 36,00% ≤ % skor ≤ 52,00% Tidak Baik 

208-374,4 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Sangat Tidak Baik 

Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

 
Hasil penelitian tentang kehadiran  (lampiran3) diperoleh total skor sebesar 

827, sehingga diperoleh skor rata-rata = 827 : 1040 x 100% = 79,52%. 

Berdasarkan kategori pada tabel 4.5 kehadiran termasuk dalam kategori baik. 

Dapat diketahui sebagian karyawan memiliki kehadiran sudah baik tetapi sebagian 

juga memiliki kehadiran cukup baik. 

 

e. Kemampuan Bekerja Sama 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase diketahui pada indikator 

kemampuan bekerja sama digunakan 2 butir pernyataan, masing-masing 

pernyataan skornya adalah 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal =  1 x 2 x 

104 = 208 dan skor maksimal = 5 x 2 x 104 = 1040. Rentang skor = 1040-208 = 

832. Interval = 832 : 5 = 166,4. 
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Tabel 4.6  Deskriptif Persentase Kriteria Kemampuan Bekerja Sama 

Interval Interval Persentase Kriteria 

873,6-1040 84,00% ≤ % skor ≤ 100,00%     Sangat Baik 

707,2-873,6 68,00% ≤ % skor ≤ 84,00% Baik 

540,8-707,2 52,00% ≤ % skor ≤ 68,00% Cukup Baik 

374,4-540,8 36,00% ≤ % skor ≤ 52,00% Tidak Baik 

208-374,4 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Sangat Tidak Baik 

Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

 
Hasil penelitian tentang kemampuan bekerja sama (lampiran3) diperoleh 

total skor sebesar 857, sehingga diperoleh skor rata-rata = 857 : 1040 x 100% = 

82,40%. Berdasarkan kategori pada tabel 4.6 kemampuan bekerja sama termasuk 

dalam kategori baik. Sebagian besar karyawan dapat bekerja sama dengan baik 

dengan yang lain seperti sering melakukan koordinasi dengan karyawan lain 

dalam menyelesaikan tugas bersama sehingga pekerjaan juga cepat selesai. 

 

4.1.2.2 Motivasi Kerja (X1) 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase diketahui pada variabel motivasi 

kerja digunakan 13 butir pernyataan, masing-masing pernyataan skornya adalah 1 

sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal =  1 x 13 x 104 = 1352 dan skor 

maksimal = 5 x 13 x 104 = 6760. Rentang skor = 6760 – 1352 = 5408. Interval = 

5408 : 5 = 1081,6. 
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Tabel 4.7  Deskriptif Persentase Kriteria Motivasi Kerja 

Interval Interval Persentase Kriteria 

5678,4-6760 84,00% ≤ % skor ≤ 100,00%     Sangat Baik 

4596,8-5678,4 68,00% ≤ % skor ≤ 84,00% Baik 

3515,2-4596,8 52,00% ≤ % skor ≤ 68,00% Cukup Baik 

2433,6-3515,2 36,00% ≤ % skor ≤ 52,00% Tidak Baik 

1352-2433,6 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Sangat Tidak Baik 

Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

 
Hasil penelitian tentang motivasi kerja (lampiran3) diperoleh total skor 

sebesar 5227, sehingga diperoleh skor rata-rata = 5227 : 6760 x 100% = 77,32%. 

Berdasarkan kategori pada tabel 4.7 motivasi kerja termasuk dalam kategori baik. 

Dari hasil yang di dapat dapat diketahui bahwa sebagian besar motivasi kerja 

karyawan CV. Tirta Makmur Ungaran sudah baik. Tetapi ini perlu di tingkatkan 

agar kinerja yang dicapai semakin baik seperti terpenuhinya kebutuhan tempat 

tinggal, adanya jaminan masa depan yang lebih baik dari perusahaan, adanya 

bonus untuk hasil kerja yang memuaskan. 

Dalam penelitian ini variabel motivasi kerja dijabarkan dalam 5 indikator 

yaitu: kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan 

penghargaan diri, kebutuhan aktualisasi diri. 

 

a. Kebutuhan Fisiologis 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase diketahui pada indikator 

kebutuhan fisiologis digunakan 4 butir pernyataan, masing-masing pernyataan 

skornya adalah 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 4 x 104 = 416 
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dan skor maksimal = 5 x 4 x 104 = 2080. Rentang skor = 2080 – 416 = 1664. 

Interval = 1664 : 5 = 332,8. 

Tabel 4.8  Deskriptif Persentase Kriteria Kebutuhan Fisiologis 

Interval Interval Persentase Kriteria 

1747,2-2080 84,00% ≤ % skor ≤ 100,00%     Sangat Baik 

1414,4-1747 68,00% ≤ % skor ≤ 84,00% Baik 

1081,6-1414,4 52,00% ≤ % skor ≤ 68,00% Cukup Baik 

748,8-1081,6 36,00% ≤ % skor ≤ 52,00% Tidak Baik 

416-748,8 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Sangat Tidak Baik 

Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

 
Hasil penelitian tentang kebutuhan fisiologis (lampiran3) diperoleh total 

skor sebesar 1623, sehingga diperoleh skor rata-rata = 1623 : 2080 x 100% = 

78,03%. Berdasarkan kategori pada tabel 4.8 kebutuhan fisiologis termasuk dalam 

kategori baik. Hal ini disebabkan karena kurang terpenuhinya kebutuhan tempat 

tinggal seperti sandang. Tetapi sebagian karyawan sudah terpenuhi akan 

kebutuhan makan dan minumnya. 

 

b. Kebutuhan Rasa Aman 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase diketahui pada indikator 

kebutuhan rasa aman digunakan 3 butir pernyataan, masing-masing pernyataan 

skornya adalah 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 3 x 104 = 312 

dan skor maksimal = 5 x 3 x 56 = 1560. Rentang skor = 1560 - 312 = 1248. 

Interval = 1248 : 5 = 249,6. 
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Tabel 4.9 Deskriptif Persentase Kriteria Kebutuhan Rasa Aman 

Interval Interval Persentase Kriteria 

1310,4-1560 84,00% ≤ % skor ≤ 100,00%     Sangat Baik 

1060,8-1310,4 68,00% ≤ % skor ≤ 84,00% Baik 

811,2-1060,8 52,00% ≤ % skor ≤ 68,00% Cukup Baik 

561,6-811,2 36,00% ≤ % skor ≤ 52,00% Tidak Baik 

312-561,6 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Sangat Tidak Baik 

Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

 
Hasil penelitian tentang kebutuhan rasa aman (lampiran3) diperoleh total 

skor sebesar 1226, sehingga diperoleh skor rata-rata = 1226 : 1560 x 100% = 

78,59%. Berdasarkan kategori pada tabel 4.9 kebutuhan rasa aman termasuk 

dalam kategori baik. Dapat diketahui sebagian besar karyawan akan rasa aman 

sudah terpenuhi seperti adanya jaminan asuransi keselamatan dan kesehatan.  

 

c. Kebutuhan Sosial 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase diketahui pada indikator 

kebutuhan sosial digunakan 2 butir pernyataan, masing-masing pernyataan 

skornya adalah 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 2 x 104 = 208 

dan skor maksimal = 5 x 2 x 56 = 1040. Rentang skor =1040 – 208  = 832. 

Interval = 832 : 5 = 166,4. 
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Tabel 4.10  Deskriptif Persentase Kriteria Kebutuhan Sosial 

Interval Interval Persentase Kriteria 

873,6-1040 84,00% ≤ % skor ≤ 100,00%     Sangat Baik 

707,2-873,6 68,00% ≤ % skor ≤ 84,00% Baik 

540,8-707,2 52,00% ≤ % skor ≤ 68,00% Cukup Baik 

374,4-540,8 36,00% ≤ % skor ≤ 52,00% Tidak Baik 

208-374,4 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Sangat Tidak Baik 

Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

 
Hasil penelitian tentang kebutuhan sosial (lampiran3) diperoleh total skor 

sebesar 802, sehingga diperoleh skor rata-rata = 802 : 1040 x 100% = 77,12%. 

Berdasarkan kategori pada tabel 4.10 kebutuhan sosial termasuk dalam kategori 

baik. Sebagian karyawan sudah terpenuhi akan kebutuhan sosial seperti adanya 

acaran liburan bersama semua karyawan dan kesempatan bersosialisasi antar 

sesama karyawan. 

 

d. Kebutuhan Penghargaan Diri 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase diketahui pada indikator 

kebutuhan penghargaan diri digunakan 2 butir pernyataan, masing-masing 

pernyataan skornya adalah 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 2 x 

104 = 208 dan skor maksimal = 5 x 2 x 104 = 1040. Rentang skor = 1040 – 208 = 

832. Interval = 832 : 5 = 166,4. 
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Tabel 4.11 Deskriptif Persentase Kriteria Kebutuhan Penghargaan Diri 

Interval Interval Persentase Kriteria 

873,6-1040 84,00% ≤ % skor ≤ 100,00%     Sangat Baik 

707,2-873,6 68,00% ≤ % skor ≤ 84,00% Baik 

540,8-707,2 52,00% ≤ % skor ≤ 68,00% Cukup Baik 

374,4-540,8 36,00% ≤ % skor ≤ 52,00% Tidak Baik 

208-374,4 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Sangat Tidak Baik 

Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

 
Hasil penelitian tentang kebutuhan penghargaan diri (lampiran3) diperoleh 

total skor sebesar 804, sehingga diperoleh skor rata-rata = 804 : 1040 x 100% = 

77,31%. Berdasarkan kategori pada tabel 4.11 kebutuhan penghargaan diri 

termasuk dalam kategori baik seperti sebagian juga sudah terpenuhinya kebutuhan 

penghargaan diri seperti adanya pujian dari atasan atas hasil kerja yang 

memuaskan. 

 

e. Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase diketahui pada indikator 

kebutuhan aktualisasi diri digunakan 2 butir pernyataan, masing-masing 

pernyataan skornya adalah 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 2 x 

104 = 208 dan skor maksimal = 5 x 2 x 104 = 1040. Rentang skor = 1040 – 208 = 

832. Interval = 832 : 5 = 166,4. 
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Tabel 4.12  Deskriptif Persentase Kriteria Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Interval Interval Persentase Kriteria 

873,6-1040 84,00% ≤ % skor ≤ 100,00%     Sangat Baik 

707,2-873,6 68,00% ≤ % skor ≤ 84,00% Baik 

540,8-707,2 52,00% ≤ % skor ≤ 68,00% Cukup Baik 

374,4-540,8 36,00% ≤ % skor ≤ 52,00% Tidak Baik 

208-374,4 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Sangat Tidak Baik 

Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

 
Hasil penelitian tentang kebutuhan aktualisasi diri pada lampiran diperoleh 

total skor sebesar 772, sehingga diperoleh skor rata-rata = 772 : 1040 x 100% = 

74,23%. Berdasarkan kategori pada tabel 4.12 aktualisasi diri termasuk dalam 

kategori baik seperti adanya kebebasan dalam menyampaikan 

pendapat/ide/gagasn. Tetapi masih ada karyawan kebutuhan aktualisasi dirinya 

cukup baik seperti susahnya pencapaian prestasi kerja atas keahlian yang dimiliki. 

 

4.1.2.3 Komitmen Organisasi (X2) 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase diketahui pada variabel komitmen 

organisasi digunakan 9 butir pernyataan, masing-masing pernyataan skornya 

adalah 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 9 x 104 = 936 dan skor 

maksimal = 5 x 9 x 104 = 4680. Rentang skor = 4680 – 936 = 3744. Interval = 

3744 : 5 = 748,8. 
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Tabel 4.13  Deskriptif Persentase Kriteria Komitmen Organisasi 

Interval Interval Persentase Kriteria 

3931,2-4680 84,00% ≤ % skor ≤ 100,00%     Sangat Baik 

3182,4-3931,2 68,00% ≤ % skor ≤ 84,00% Baik 

2433,6-3182,4 52,00% ≤ % skor ≤ 68,00% Cukup Baik 

1684,8-2433,6 36,00% ≤ % skor ≤ 52,00% Tidak Baik 

936-1684,8 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Sangat Tidak Baik 

Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

 
Hasil penelitian tentang komitmen organisasi (lampiran3) diperoleh total 

skor sebesar 3788, sehingga diperoleh skor rata-rata = 3788 : 4680 x 100% = 

80,94%. Berdasarkan kategori pada tabel 4.13 komitmen organisasi termasuk 

dalam kategori baik. 

Dalam penelitian ini variabel komitmen organisasi dijabarkan dalam 3 

indikator yaitu: affective commitment, continuance commitment, dan normative 

commitment. Secara lebih rinci deskripsi komitmen organisasional CV. Tirta 

Makmur Ungaran ditinjau dari tiap-tiap indikator dapat disajikan sebagai berikut 

ini : 

a. Affective Commitment 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase diketahui pada indikator 

komitmen afektif digunakan 3 butir pernyataan, masing-masing pernyataan 

skornya adalah 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 3 x 104 = 312 

dan skor maksimal = 5 x 3 x 104 = 1560. Rentang skor = 1560 – 312 = 1248. 

Interval = 1248 : 5 = 249,6. 
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Tabel 4.14  Deskriptif Persentase Kriteria affective commitment 

Interval Interval Persentase Kriteria 

1310,4-1560 84,00% ≤ % skor ≤ 100,00%     Sangat Baik 

1060,8-1310,4 68,00% ≤ % skor ≤ 84,00% Baik 

811,2-1060,8 52,00% ≤ % skor ≤ 68,00% Cukup Baik 

561,6-811,2 36,00% ≤ % skor ≤ 52,00% Tidak Baik 

312-561,6 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Sangat Tidak Baik 

Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

Hasil penelitian tentang komitmen afektif  (lampiran3) diperoleh total skor 

sebesar 1290, sehingga diperoleh skor rata-rata = 1290 : 1560 x 100% = 82,69%. 

Berdasarkan kategori pada tabel 4.14 termasuk dalam kategori baik seperti adanya 

tanggung jawab terhadap pekerjaan dan memberikan yang terbaik bagi 

perusahaan. 

 

b. Continuance Commitment 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase diketahui pada indikator 

komitmen kontinuan  digunakan 3 butir pernyataan, masing-masing pernyataan 

skornya adalah 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 3 x 104 = 312 

dan skor maksimal = 5 x 3 x 104 = 1560. Rentang skor = 1560 –312 = 1248. 

Interval = 1248 : 5 = 249,6. 
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Tabel 4.15  Kriteria Komitmen Kontinuan 

Interval Interval Persentase Kriteria 

1310,4-1560 84,00% ≤ % skor ≤ 100,00%    Sangat Baik 

1060,8-1310,4 68,00% ≤ % skor ≤ 84,00% Baik 

811,2-1060,8 52,00% ≤ % skor ≤ 68,00% Cukup Baik 

561,6-811,2 36,00% ≤ % skor ≤ 52,00% Tidak Baik 

312-561,6 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Sangat Tidak Baik 

Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

Hasil penelitian tentang komitmen kontinuan (lampiran3) diperoleh total 

skor sebesar 1218, sehingga diperoleh skor rata-rata = 1218 : 1560 x 100% = 

78,08%. Berdasarkan kategori pada tabel 4.16 komitmen kontinuan termasuk 

dalam kategori baik seperti sebagian karyawan tidak meninggalkan perusahaan 

meskipun mendapatkan tawaran kerja yang lebih baik. 

 

c. Normative Commitment 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase diketahui pada indikator 

komitmen normatif digunakan 3 butir pernyataan, masing-masing pernyataan 

skornya adalah 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor minimal = 1 x 3 x 104 = 312 

dan skor maksimal = 5 x 3 x 104 = 1560. Rentang skor = 1560 – 312 = 1248. 

Interval = 1248 : 5 = 249,6. 
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Tabel 4.16  Deskriptif  Persentase Kriteria komitmen normatif 

Interval Interval Persentase Kriteria 

1310,4-1560 84,00% ≤ % skor ≤ 100,00%     Sangat Baik 

1060,8-1310,4 68,00% ≤ % skor ≤ 84,00% Baik 

811,2-1060,8 52,00% ≤ % skor ≤ 68,00% Cukup Baik 

561,6-811,2 36,00% ≤ % skor ≤ 52,00% Tidak Baik 

312-561,6 20,00% ≤ % skor ≤ 36,00% Sangat Tidak Baik 

Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

 
Hasil penelitian tentang komitmen normatif  (lampiran3) diperoleh total 

skor sebesar 1280, sehingga diperoleh skor rata-rata = 1280 : 1560 x 100% = 

82,05%. Berdasarkan kategori pada tabel 4.15 komitmen normatif  termasuk 

dalam kategori baik seperti karyawan yang sudah tergolong lama bekerja di 

perusahaan. 

 

4.1.3 Uji Asumsi Klasik 

4.1.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) 

pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistibusi normal atau 

berdistribusi tidak normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan uji 

kolmogorov-smirnov. Jika probabilitas > 0,05 maka data penelitian berdistribusi 

normal. 

Hasil dari uji normalitas kolmogorov-smirnov dengan menggunakan 

program SPSS  adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.17  Hasil Output SPSS 15 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

104
.0000000

2.67623954
.104
.067

-.104
1.063

.209

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

 
Berdasarkan hasil uji normalitas kolmogorov-smirnov terlihat dari nilai 

Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,209 atau probabilitas > 0,05 maka data penelitian 

berdistribusi normal. Disamping dengan menggunakan uji kolmogorov-mirnov, uji 

normalitas ini juga didukung dari hasil gambar grafik normal probability plot. 

Regresi memenuhi asumsi normalitas jika data menyebar disekitar garis diagonal 

dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola 

distribusi normal. Hasil dari uji normalitas dengan menggunakan program SPSS 

15  adalah sebagai berikut : 
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                        Gambar 4.1 : Grafik Normal P-P Plot 

 
Terlihat dari gambar di atas bahwa plot / titik-titik menyebar dan mengikuti 

arah garis diagonal, berada disekitar dan disepanjang garis 45 derajat, jadi dapat 

disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. 

 

4.1.3.2 Uji Multikolinieritas 

Salah satu asumsi model regresi linier adalah tidak terdapat korelasi yang 

sempurna atau korelasi tidak sempurna tetapi sangat tinggi pada variabel-variabel 

bebasnya. Uji multikolinieritas mengukur tingkat keeratan tingkat asosiasi 

(keeratan) hubungan atau pengaruh antar variabel bebas melalui besaran koefisien 

korelasi. Multikoliniearitas dapat diketahui dengan melihat nilai tolerance (a) dan 

Variance Inflation Factor (VIF). Variabel bebas mengalami multikolinieritas jika 
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a hitung < a dan VIF hitung >VIF.  Variabel bebas tidak mengalami 

multikolinieritas jika a hitung > a dan VIF hitung lebih <VIF. Nilai cutoff yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance  

<0.10 atau sama dengan nilai VIF >10. Hasil dari uji multikolinieritas dengan 

menggunakan program SPSS 15 adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.18  Hasil output SPSS 15 Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa

.472 2.118

.472 2.118
Motivasi Kerja
Komitmen Organisasi

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kinerja Pegawaia. 
 

 
Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

 
Berdasarkan hasil uji multikoliniearitas terlihat bahwa nilai tolerance tidak 

ada yang kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel bebas. 

Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hasil tidak ada variabel yang memilki 

nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas 

antar variabel bebas dalam model regresi. 

 

4.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menguji sama atau tidak varians dari residual dari 

observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai 

varians yang sama, maka disebut terjadi homokedastisitas, dan jika variansnya 

tidak sama atau berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas. 
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Tidak terjadi heteroskedastisitas jika pada scatterplot titik-titik hasil 

pengolahan data lewat program SPSS antara ZPERD (sumbu X=Y hasil predisksi) 

dan SRESID (sumbu Y-Y prediksi – Y riil) menyebar di bawah ataupun di atas 

titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. Hasil 

dari uji heteroskedastisitas dengan menggunakan program SPSS 15 adalah 

sebagai berikut : 

Regression Standardized Predicted Value
210-1-2-3

Re
gr

es
sio

n S
tud

en
tiz

ed
 

Re
sid

ua
l

3

2

1

0

-1

-2

-3

Scatterplot

Dependent Variable: Kinerja Pegawai

 

Gambar 4.2: Hasil output SPSS 15 uji heteroskedastisitas 

 
Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas terlihat digambar bahwa tidak ada 

pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu 

Y. Dari gambar diatas maka dapat disimpulkan bebas heteroskedastisitas sehingga 

model regresi dapat dipakai untuk memprediksi tingkat kinerja karyawan 

berdasarkan masukan variabel bebas atau independen yaitu motivasi kerja dan 

komitmen organisasi. 
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4.1.4 Analisis Regresi Berganda 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier berganda yang dilakukan 

melalui statistik dengan menggunakan program SPSS 15, maka diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

Tabel 4.19  Hasil Analisis Regresi Berganda 

Coefficientsa

23.823 1.907 12.491 .000
.343 .051 .495 6.701 .000
.407 .070 .431 5.840 .000

(Constant)
Motivasi Kerja
Komitmen Organisasi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerja Pegawaia. 
 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

 
Berdasarkan output SPSS di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai 

berikut :  

Y = 23.823 + 0.343 X1 + 0.407 X2 

Model tersebut menunjukkan arti bahwa: 

1. Konstanta = 23.823 

Jika variabel motivasi kerja dan komitmen organisasi di asumsikan tetap 

maka kinerja karyawan akan meningkat sebesar 23.823. 

2. Koefisien Motivasi X1 

Nilai koefisien motivasi sebesar 0.343 menyatakan bahwa setiap terjadi 

kenaikan 1 skor untuk motivasi kerja akan diikuti terjadi kenaikan kinerja 

karyawan sebesar 0.343. 
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3. Koefisien Komitmen Organisasi X2 

Nilai koefisien komitmen organisasi menunjukan angka sebesar 0.407 

menyatakan bahwa apabila terjadi kenaikan 1 skor untuk komitmen 

organisasi akan di ikuti dengan terjadi kenaikan kinerja karyawan sebesar 

0.407. 

4.1.5 Uji Hipotesis 

4.1.5.1 Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas 

motivasi kerja dan komitmen organisasi terhadap variabel terikat kinerja 

karyawan secara bersama sama. 

Berdasarkan pengujian dengan SPSS versi 15 diperoleh output ANOVA 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.20 Uji Simultan 

ANOVAb

2102.403 2 1051.201 143.920 .000a

737.713 101 7.304
2840.115 103

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Komitmen Organisasi, Motivasi Kerjaa. 

Dependent Variable: Kinerja Pegawaib. 
 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

Dari uji ANOVA atau F test di dapat nilai F hitung sebesar 143.920 dengan 

tingkat signifikasi 0.000. Karena probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0.05 

maka Ho di tolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukan bahwa secara simultan H3 

yang menyatakan bahwa ada pengaruh motivasi kerja dan komitmen organisasi 

secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan  di terima. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


71 
 

 
 

4.1.5.2 Uji Parsial (Uji t) 

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas motivasi kerja, komitmen 

organisasi terhadap variabel terikat yaitu kinerja karyawan maka perlu dilakukan 

uji t. Pengujian secara parsial dapat dilihat dari uji t, apabila nilai probabilitasnya 

< 0,05, Ho ditolak yang berarti ada pengaruh yang signifikan. Hasil uji parsial 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.21  Coefficients 

Coefficientsa

23.823 1.907 12.491 .000
.343 .051 .495 6.701 .000
.407 .070 .431 5.840 .000

(Constant)
Motivasi Kerja
Komitmen Organisasi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerja Pegawaia. 
 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

 
Berdasarkan hasil uji parsial untuk variabel motivasi kerja diperoleh  t = 

6.701 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. maka Ho di tolak dan Ha diterima. 

Hal ini menunjukan bahwa secara parsial H1 yang menyatakan bahwa ada 

pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan diterima.  

Berdasarkan hasil uji parsial untuk variabel komitmen organisasi diperoleh t 

= 5.840 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena probabilitas signifikan 

jauh lebih kecil dari 0.05 maka Ho di tolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukan 

bahwa secara parsial H2 yang menyatakan bahwa ada pengaruh komitmen 

organisasi terhadap kinerja karyawan diterima. 
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4.1.6 Koefisien Determinasi 

4.1.6.1 Simultan 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi motivasi dan komitmen organisasi 

terhadap kinerja karyawan secara simultan dapat diketahui berdasarkan nilai 

Adjusted R Square pada tabel Determinasi Simultan. 

Tabel 4.22 Determinasi Simultan 

Model Summary b

.860a .740 .735 2.70261 .000
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate Sig. F Change

Change
Statistics

Predictors: (Constant), Komitmen Organisasi, Motivasi Kerjaa. 

Dependent Variable: Kinerja Pegawaib. 
 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

 
Berdasarkan tabel Model Summary diketahui bahwa nilai Adjusted R Square 

sebesar 0,735. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi motivasi kerja dan 

komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan secara simultan adalah 73,5%. 

 

4.1.6.2 Parsial 

 Besarnya pengaruh variabel bebas secara parsial dapat diketahui dari 

kuadrat partial correlation pada tabel 4.28 di bawah ini : 

Tabel 4.23 Determinasi Parsial 

Coefficientsa

.808 .555 .340 .472 2.118

.790 .502 .296 .472 2.118
Motivasi Kerja
Komitmen Organisasi

Model
1

Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kinerja Pegawaia. 
 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 
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Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 

diketahui bahwa kontribusi koefisien antara motivasi terhadap kinerja karyawan 

sebesar 0,555 sehingga dapat diketahui bahwa kontribusi pengaruh motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan sebesar (0,555)2 sama dengan 0,3080 atau 30,8%. 

Besarnya koefisien antara komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan sebesar 

0,502 sehingga dapat diketahui bahwa kontribusi pengaruh komitmen organisasi 

terhadap kinerja karyawan sebesar (0,502)2 sama dengan 0,2520 atau 25,2%. 

 

4.2 Pembahasan 

Dalam sebuah perusahaan, kinerja yang baik merupakan langkah untuk 

tercapainya tujuan perusahaan. Tercapainya tujuan perusahaan dapat 

dimungkinkan karena upaya atau kinerja para perilaku yang terdapat pada 

perusahaan tersebut. Sehingga perlu diupayakan peningkatan kinerja. Kinerja 

yang baik adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang 

dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing. Pencapaian kinerja yang baik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain motivasi, komitmen organisasi,dll. 

1. Pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan pada hipotesis 

pertama, ternyata terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel motivasi 

terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai t hitung 6.701 

dengan nilai signifikansi 0,000. Dengan demikian signifikansi (0,000) < 

(0,05), sehingga Ha diterima dan Ho di tolak. Hal ini sesuai dengan teori yang 
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di kemukakan oleh teori Handoko (2001:93) yang menyatakan bahwa 

motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan. Terkait dengan pendapat tersebut, seseorang termotivasi untuk 

bekerja maka kinerja yang dihasilkan optimal. 

Motivasi merupakan keadaan yang ada dalam diri pribadi seseorang 

yang mendorong keinginan individu melakukan kegiatan tertentu untuk 

mencapai tujuan. Apabila seorang individu mempunyai motivasi untuk 

melakukan sesuatu maka ia akan berusaha dengan kemampuan yang di 

milikinya untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh sebab itu motivasi inilah 

yang akan mempengaruhi kinerja karyawan, apabila seorang karyawan 

mempunyai motivasi yang tinggi dalam bekerja maka ia akan menghasilkan 

kinerja yang tinggi pula. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui 

sebagian besar karyawan CV.Tirta Makmur Ungaran (77,32%) memiliki 

motivasi kerja yang baik. Dari hasil uji hipotesis yang dilakukan terdapat 

pengaruh yang signifikan dan positif dari variabel motivasi dan komitmen 

organisasi secara bersama sama terhadap kinerja secara parsial maupun 

simultan. Secara parsial, terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. 

Beberapa indikator yang di gunakan dalam motivasi berada dalam 

kriteria baik yakni kebutuhan fisiologis sebesar 70,03%, kebutuhan rasa aman  

yang baik sebesar 78,59%, kebutuhan social yang baik sebesar 77,12%, 
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kebutuhan pengahargaan diri dan aktualisasi diri yang menunjukan nilai yang 

rendah yakni sebesar 77,31% dan 74,23% tapi masih masuk dalam kriteria 

tinggi. 

2. Pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan pada hipotesis 

kedua, ternyata terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel komitmen 

organisasi terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai t 

hitung  5.840 dengan nilai signifikansi 0,000. Dengan demikian signifikansi 

(0,000) < (0,05), sehingga Ha diterima dan Ho di tolak. Hal ini sesuai dengan 

teori yang di kemukakan oleh teori Robbin (2001:116) berpendapat bahwa 

komitmen organisasi adalah sampai tingkat mana seseorang karyawan 

memihak pada susatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, dan berniat 

memelihara keanggitan dalam organisasi itu. Agar karyawan dapat bekerja 

dengan baik, maka semaksimal mungkin karyawan harus diberi kepercayaan 

untuk membuktikan kesetiaan karyawan terhadap perusahaan. 

Komitmen organisasi adalah sampai tingkat mana seseorang karyawan 

memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, dan berniat 

memelihara keanggitaan dalam organisasi itu. Komitmen organisasi yang 

tinggi berarti terdapat kepemihakan kepada organisasi yang tinggi pula. 

. Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif persentase yang 

dilakukan diketahui sebagian besar karyawan (80,94%) memiliki komitmen 

organisasi yang baik. Dari hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, terdapat 
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pengaruh yang signifikan dari variabel komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan.  

Beberapa indikator yang di gunakan dalam mengukur komitmen 

organisasi berada dalam kriteria tinggi yakni affective commitment sebesar 

82,69%, continuance commitmen yang menunjukkan nilai yang rendah tetapi 

masih masuk dalm criteria tinggi sebesar 78,08%, dan normative commitment 

sebesar 82,05% 

3. Pengaaruh motivasi dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan pada hipotesis 

ketiga ternyata terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel motivasi dan 

komitmen organisasi secara bersama sama terhadap kinerja karyawan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan nilai F hitung 143.920 dengan nilai signifikansi 

0,000. Dengan demikian signifikansi (0,000) < (0,05), sehingga Ha diterima 

dan Ho di tolak.  

Adapun pengaruh motivasi dan komitmen organisasi secara simultan 

terhadap kinerja karyawan pada CV. Tirta Makmur Ungaran bisa dilihat dari 

nilai Adjusted R Square dan di dapat nilai sebesar 0,735. Hal ini menujukan 

bahwa motivasi dan komitmen organisasi berpengaruh secara simultan 

terhadap kinerja karyawan sebesar 73,5% dan 26,5% lainya di pengaruhi oleh 

faktor faktor yang lain selain variabel motivasi dan komitmen organisasi 

Dari hasil beberapa analisis di atas menunjukkan bahwa motivasi kerja 

dan komitmen organisasi mempengaruhi kinerja karyawan. Motivasi kerja 
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yang dirasakan oleh karyawan tergolong dalam kriteria tinggi yang 

menunjukkan bahwa perusahaan telah mampu memenuhi motivasi kerja yang 

baik dari para karyawan. Terakhir adalah komitmen organisasi yang dimiliki 

karyawan dalam kategori tinggi, hal ini menunjukkan bahwa karyawan 

memiliki semangat yang tinggi berkomitmen dalam bekerja. Mencermati dari 

hasil penelitian ini dimana kinerja dari karyawan yang ditentukan oleh adanya 

motivasi dan komitmen organisasi, maka manajemen harus memonitor kinerja 

karyawan, karena hal itu mempengaruhi tingkat absensi, semangat kerja, 

produksi, rendahnya kinerja karyawan dan masalah karyawan lainnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Adapun simpulan yang dapat di ambil dari hasil penelitian dan pembahasan 

adalah sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan CV. Tirta Makmur 

Ungaran dengan kontribusi sebesar 30,8%. 

2. Ada pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan CV. Tirta 

Makmur Ungaran, dengan kontribusi sebesar 25,2%. 

3. Ada pengaruh motivasi kerja dan komitmen organisasi secara bersama-sama 

terhadap kinerja karyawan CV. Tirta Makmur Ungaran, dengan kontribusi 

sebesar 73,5% , sedangkan sisanya sebesar 26,5% dipengaruhi oleh faktor 

faktor yang lain. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan simpulan diatas 

adalah sebagai berikut: 

1. Dari hasil penelitian di dapat indikasi kelemahan pada variabel motivasi kerja 

pada indikator kebutuhan aktualisasi diri. Diharapkan dari kebutuhan 

aktualisasi diri bisa diatasi seperti dengan memberikan kesempatan kepada 

karyawannya untuk bertindak kreatif yaitu tanpa adanaya seorang pengawas, 

78 
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karyawan tersebut mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan sesuai 

denagn apa yang diinginkan atasan. 

2. Diharapkan dari kebutuhan penghargaan diri dapat diatasi dengan pelimpahan 

tugas dan pemberian tanggung jawab kepada karyawan. Dan juga pemimpin 

tidak boleh sewenang-wenang memperlakukan pegawai karena mereka perlu 

dihormati dan diberi penghargaan terhadap prestasi kerjanya. 

3. Selain itu di dapat indikasi kelemahan pada variabel komitmen organisasi pda 

indikator komitmen kontinuan. Komitmen kontinuan perlu ditingkatkan. 

Yaitu dengan memiliki keinginan yang kuat untuk mempertahankan sebagai 

anggota organisasi demi tercapainya kepentingan organisasi. 
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 

FAKULTAS EKONOMI (FE) 

JURUSAN MANAJEMEN 

 

Yth. Bapak/ Ibu  Karyawan 

CV. Tirta Makmur Ungaran 

Di Tempat 

 

Dengan Hormat, 

 Dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 

Universitas Negeri Semarang, maka saya: 

 Nama  : Endah Noerhayati 

 NIM  : 7350406010 

 Jurusan : Manajemen SDM S1 

Bermaksud melakukan penelitian dengan menggali informasi dari bapak/ 

ibu. Saya mohon dengan hormat kepada Bapak/ Ibu untuk meluangkan waktu 

sejenak guna mengisi kuesioner yang terlampir berikut. Kuesioner ini bertujuan 

untuk mengukur sejauh mana pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan bagian produksi pada CV. Tirta Makmur Ungaran. 

Kuesioner ini semata-mata untuk kepentingan studi dan sama sekali tidak 

ada sangkut pautnya dengan status Bapak/ Ibu dalam pekerjaan. Kami akan 

menjaga kerahasiaan jawaban Bapak/ Ibu. 

Atas bantuan dan kesediaan Bapak/ Ibu, saya ucapkan terima kasih. 

 

Peneliti 

 

 

Endah Noerhayati 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


83 
 

 
 

Kisi-kisi Angket Penelitian 

 

No. Variabel Indikator No. Item 

1. Kinerja (Y) 

1. Kuantitas Pekerjaan 

2. Kualitas Hasil Kerja 

3. Ketepatan Waktu 

4. Kehadiran 

5. Kemampuan Bekerja Sama 

1, 2 

3,4,5 

6,7,8,9 

10,11 

12,13 

2. Motivasi Kerja (X1) 

1. Kebutuhan Fisiologis 

2. Kebutuhan Rasa Aman 

3. Kebutuhan Sosial 

4. Kebutuhan Penghargaan Diri 

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri 

14,15,16,17 

18,19,20 

21,22 

23,24 

25,26 

3. 
Komitmen Organisasi 

(X2) 

1. Komitmen Afektif 

2. Komitmen Normatif 

3. Komitmen Kontinuan 

 

27,28,29 

30,31,32 

33,34,35 
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No. Responden :  

 

PETUNJUK PENGISIAN : 

1. Kuesioner ini tediri dari pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban 

2. Cara mengisi jawaban dengan cara memberi tanda centang (√) pada 

kolom: 

v Sangat Setuju (SS) 

v Setuju (S) 

v Kurang Setuju (KS) 

v Tidak Setuju (TS) 

v Sangat Tidak Setuju (STS) 

3. Apabila Bapak/ Ibu merasa jawaban yang telah dipilih kurang tepat, 

maka dapat diperbaiki dengan memberi tanda sama dengan (=) pada 

jawaban yangdirasa kurang tepat tersebut, kemudian berilah tanda (√) 

pada jawaban yang tepat. 

 Contoh: 

    

SS S KS TS STS 

√ √    
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KUESIONER 

 

Variabel Kinerja 

No. Pernyataan SS S KS TS STS 

1. 
Karyawan mampu menyelesaikan pekerjaan 

melebihi target yang telah ditentukan 
     

2. 
Hasil yang dicapai sekarang lebih baik 

dibanding dengan hasil yang lalu 
     

3. 
Karyawan dapat menyelesaikan setiap 

pekerjaan dengan teliti dan rapi 
     

4. 
Setiap pekerjaan yang karyawan selesaikan 

memiliki tingkat kesalahan kecil 
     

5. 
Pimpinan tidak pernah komplen dengan hasil 

pekerjaan yang karyawan berikan 
     

6. 
Karyawan selalu masuk kantor sesuai jam 

kantor 
     

7. 
Karyawan selalu tepat waktu dalam 

menyelesaikan  pekerjaan dan instruksi 
     

8. 
Karyawan selalu menyelesaikan pekerjaan 

yang diberikan pada waktu jam kerja 
     

9. 
Karyawan tidak pernah menunda-nunda 

waktu dalam menyelesaikan pekerjaan 
     

10. 
Karyawan dalam satu bulan penuh selalu 

masuk kerja (kecuali hari minggu) 
     

11. 

Karyawan tidak pernah meninggalkan 

pekerjaan meskipun ada keperluan pribadi 

yang mendesak 

     

12. 
Karyawan mampu memberikan umpan balik 

kepada atasan 
     

13. Karyawan sering melakukan koordinasi      
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dengan rekan kerja dalam menyelesaikan 

tugas bersama 

 

Variabel Motivasi Kerja 

No. Pernyataan SS S KS TS STS 

14. 
Karyawan mendapatkan jaminan keuangan 

yang berupa bonus dan tunjangan 
     

15. 
Karyawan mendapatkan makan siang dari 

perusahaan 
     

16. 
Karyawan memperoleh gaji sesuai dengan 

kebutuhan dan standar UMR 
     

17. 
Bekerja di sini, sebagai upaya untuk 

memenuhi kebutuhan hidup 
     

18. 
Karyawan mendapatkan jaminan kerja (ketika 

kecelakaan) 
     

19. 
Karyawan merasa nyaman dengan suasana 

tempat kerja yang ada 
     

20. 
Karyawan diberikan program asuransi 

kesehatan untuk perlindungan ketika sakit 
     

21. 
Perusahaan mengadakan acara liburan 

bersama untuk semua karyawan 
     

22. 
Adanya kesempatan yang diberikan untuk 

bersosialisasi antar sesama karyawan  
     

23. 

Promosi kerja dan kenaikan pangkat 

dilakukan berdasarkan kemampuan dan 

prestasi pegawai 

     

24. 

Jika hasil pekerjaan melebihi target yang 

sudah ditetapkan, atasan memberikan 

penghargaan/imbalan 

     

25. Peruasahaan selalu memberikan kesempatan      
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kepada karyawan untuk mencari alternative 

penyelesaian suatu masalah dalam bekerja 

26. 

Pimpinan memberikan kesempatan kepada 

karyawan untuk mengikuti 

pendidikan/pelatihan pekerjaan 

     

 

Variabel Komitmen Organisasi 

No. Pernyataan SS S KS TS STS 

27. 
Karyawan mempunyai rasa memiliki yang 

kuat terhadap perusahaan ini 
     

28. 

Karyawan mempunyai tanggung jawab 

terhadap pekerjaan dan mengerjakan dengan 

senang 

     

29. 

Karyawan selalu ingin memberikan yang 

terbaik bagi organisasi tempat karyawan 

bekerja 

     

30. 
Karyawan merasa terlalu tua untuk berpindah-

pindah ke perusahaan lain 
     

31. 
Karyawan tergolong sudah lama bekerja di 

perusahaan ini 
     

32. 

Bekal pendidikan formal yang karyawan 

miliki belum tentu mendapat tugas yang 

sesuai 

     

33. 
Karyawan merasa tidak memiliki kewajiban 

meninggalkan atasan saat ini 
     

34. 

Karyawan tidak akan meninggalkan 

perusahaan ini meskipun mendapatkan 

tawarean kerja yang lebih baik 

     

35. 
Karyawan percaya terhadap kesetiaan 

terhadap satu perusahaan 
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