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ABSTRAKSI 
 
 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh faktor finansial, 
faktor psikologi, faktor sosial, dan pengalaman kerja terhadap kinerja pegawai 
Lestari Baru di Gemolong Kabupaten Sragen; dan untuk menganalisis faktor 
mana diantara faktor motivasi tersebut yang paling dominan dalam mempengaruhi 
kinerja pegawai Lestari Baru di Gemolong Kabupaten Sragen. 

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini apakah ada pengaruh faktor 
finansial, faktor psikologi, faktor sosial, dan pengalaman kerja, terhadap kinerja 
pegawai Lestari Baru di Gemolong Kabupaten Sragen; dan di antara faktor-faktor 
tersebut manakah yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap kinerja 
pegawai Lestari Baru di Gemolong Kabupaten Sragen. 

Populasi dalam penelitian ini seluruh adalah seluruh pegawai Lestari Baru 
di Gemolong Kabupaten Sragen berjumlah 70 orang. Jumlah sampel sebanyak 70 
orang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
linier berganda. Analisis regresi digunakan untuk menggambarkan pengaruh 
variabel independen terhadap variabel dependen. 

Faktor movitasi kerja dan pengalaman kerja, dapat menjelaskan variasi 
variabel kinerja pegawai sebesar 0,754%, sedangkan 24,6% dijelaskan oleh faktor 
lain di luar model. Pengujian terhadap masing-masing variabel diperoleh nilai 
signifikansi faktor finansial (X1) = 0,000, faktor psikologis (X2) = 0,391, dan 
faktor sosial (X3) = 0,020, dan pengalaman kerja (X4) = 0,048, dengan tingkat 
keyakinan 95 % atau α = 0,05 sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang 
signifikan antara aspek movitasi kerja yaitu finansial, sosial, dan pengalaman 
kerja terhadap kinerja pegawai, sedangkan faktor psikologis tidak berpengaruh 
yang signifikan terhadap kinerja pegawai, dan dengan tingkat keyakinan 95% atau 
α = 0,05. Pada uji F, diperoleh nilai nilai F sebesar 49,808 dengan derajat 
keyakinan 99% atau α = 0,01. Begitu pula pada uji R2, nilai R2 sebesar 0,754%, 
yang berarti 75,4% tiga variabel bebas yang dimasukkan dapat menjelaskan 
variabel terikat yaitu kinerja pegawai, sedangkan yang 24,6% dijelaskan oleh 
variabel di luar model. 

Dengan melihat nilai koefisien regresi dapat diketahui bahwa koefisien 
regresi variabel finansial = 0,354, psikologis = 0,120, sosial = 0,250 dan 
pengalaman kerja = 0,266 maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling 
dominan berpengaruh terhadap kinerja pegawai adalah variabel finansial. 
 
Kata Kunci:  finansial, psikologi, sosial, pengalaman kerja dan kinerja pegawai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar Belakang Masalah 

Seorang manajer adalah orang yang melakukan sesuatu melalui orang 

lain. Dengan membagi dan mengalokasikan tugas-tugas kepala bawahannya. 

Keberhasilan manajer ditentukan oleh seberapa jauh pegawainya menjalankan 

tugas yang telah diberikan dengan baik. Seorang pegawai mungkin 

menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan baik, mungkin 

juga tidak. Namun bila tugas yang dibebankan kepada pegawai tidak bisa 

terlaksana dengan baik, maka manajer perlu menganalisis apa penyebabnya. 

Dalam hal ini kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi adalah; pertama, 

pegawai memang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang ditugaskan. Kedua, pegawai tidak mempunyai motivasi untuk 

bekerja dengan baik. Kemungkinan yang ketiga, bisa jadi merupakan 

kombinasi atau gabungan dari kedua faktor tersebut.   

    Menjelang era bebas dan persaingan yang sangat ketat pada lembaga 

pendidikan saat ini pegawai dituntut untuk bekerja secara professional tidak 

hanya sekedar mencari nafkah dan menghidupi diri sendiri dan keluarganya. 

Akan tetapi, mereka harus bekerja secara professional agar perusahaan dapat 

tumbuh dan berkembang untuk menghadapi persaingan dengan perusahaan 

lain. Para pemimpin lembaga yang menekankan pada pendekatan ekonomi 

akan berangkat dengan asumsi bahwa pegawai perusahaan akan bekerja secara 
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optimal bila mereka mendapatkan imbalan yang cukup baik dalam bentuk 

finansial maupun imbalan lainnya. Pada kondisi global seperti saat ini, asumsi 

ini belum cukup karena imbalan saja tidak menjamin pegawai bekerja secara 

optimal. 

    Pemanfaatan kemampuan pegawai dengan optimal dapat dilakukan jika 

mampu menyatukan pandangan dan sifat dan karakter yang berbeda-beda dari 

setiap pegawai pada suatu tujuan, yaitu tujuan lembaga perusahaan. Berkaitan 

dengan hal tersebut tugas manajemen adalah memotifasi para pegawai agar 

bekerja sesuai dengan upaya pencapaian tujuan organisasi. Kemampuan 

manajer memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan dan berkomonikasi dengan 

para pegawai akan menentukan sejauh mana efektivitas kerja seorang 

pegawai. Robbin, (2003: 208) mendifinisikan motivasi sebagai keinginan 

untuk menggunakan usaha yang maksimal dalam pencapaian tujuan-tujuan 

organisasi atau perusahaan, dikondisikan oleh kemampuan berbagai program 

dan praktek motivasional untuk memuaskan beberapa individu. Dalam hal ini 

perlu ditekankan beberapa pengertian yang berhubungan dengan motivasi, 

terutama dalam pencapaian kualitas kerja yang diterjemahkan menjadi kualitas 

kehidupan kerja dalam berbagai artikel dan jurnal. 

 Pegawai yang bekerja dengan motivasi tinggi merupakan harapan setiap 

lembaga atau organisasi. Pegawai yang memiliki motivasi untuk bekerja tidak 

sama dengan orang yang bekerja dengan motivasi tinggi. Pegawai yang 

bekerja dengan motivasi tinggi ini pada umumnya beranggapan bahwa bekerja 

hanya karena harus memenuhi kebutuhan yang vital bagi diri dan keluarganya. 
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Hal inilah yang disebut dengan motivasi ekstrinsik (As'ad, 1998: 47). 

Karyawan dengan perilaku seperti ini tidak termotivasi untuk bekerja 

semaksimal mungkin dan memiliki kualitas kerja yang mempengaruhi kualitas 

kehidupannya. Dengan demikian yang dibutuhkan organisasi adalah pegawai 

yang bekerja dengan motivasi yang tinggi yaitu merasa senang mendapat 

kepuasan dalam pekerjaannya. Dengan terciptanya kepuasan pegawai maka 

akan diharapkan menjadi peningkatan kinerja pegawai dan mutu pelayanan 

karena bila pegawai merasa puas dan senang dalam bekerja akan dapat 

melakukan tugasnya dengan baik dan tuntas dalam menjalankan apa yang 

memiliki kewajibannya. Selain itu, kinerja pegawai yang meningkat juga 

disebabkan karena adanya pengalaman kerja. Seorang pegawai dikatakan telah 

mempunyai pengalaman kerja apabila orang tersebut telah menjalani atau 

mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaannya. Pekerjaan tersebut 

adalah pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya atas segala sesuatu 

yang telah diperoleh dan dimiliki para karyawan melalui aktivitas jasmani 

yang biasanya ditunjukkan dalam masa kerja. Bertolak dari uraian di atas 

dalam kesempatan ini peneliti bermaksud menganalisa sejauh mana pengaruh 

faktor-faktor motivasi (faktor finansial, faktor psikologi, faktor sosial), dan 

pengalaman kerja terhadap kinerja pegawai dalam suatu organisasi. Kajian ini 

selanjutnya akan diwujudkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul: 

"Pengaruh Faktor-Faktor Motivasi (Finansial, Psikologi, Sosial) dan 

Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Lestari Baru Di Gemolong 

Kabupaten Sragen". 



 4

B. Rumusan Masalah 

    Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengaruh faktor 

motivasi kerja (yang menyangkut: faktor finansial, faktor psikologi, faktor 

sosial,) dan pengalaman kerja terhadap kinerja pegawai Lestari Baru di 

Gemolong Kabupaten Sragen. Masalah tersebut kemudian dirinci menjadi 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh faktor finansial, faktor psikologi, faktor sosial, dan 

pengalaman kerja, terhadap kinerja pegawai Lestari Baru di Gemolong 

Kabupaten Sragen; 

2. Di antara faktor-faktor tersebut manakah yang mempunyai pengaruh 

paling dominan terhadap kinerja pegawai Lestari Baru di Gemolong 

Kabupaten Sragen. 

 
C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

 1. Untuk menganalisis pengaruh faktor finansial, faktor psikologi, faktor 

sosial, dan pengalaman kerja terhadap kinerja pegawai Lestari Baru di 

Gemolong Kabupaten Sragen; 

 2. Untuk menganalisis faktor mana diantara faktor motivasi tersebut yang 

paling dominan dalam mempengaruhi kinerja pegawai Lestari Baru di 

Gemolong Kabupaten Sragen. 

 

 

 



 5

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini harapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan 

praktis sebagai berikut: 

1. Sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi Manajer Lestari Baru di 

Gemolong Kabupaten Sragen dalam mengambil keputusan yang 

menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kinerja pegawai; 

2. Memberikan sumbangan pemikiran Manajer SDM Lestari Baru di 

Gemolong Kabupaten Sragen dalam menyusun kebijakan kepegawaian; 

3. Sebagai masukan dan dorongan kepada SDM untuk terus berupaya 

meningkatkan kinerja pegawai Lestari Baru di Gemolong Kabupaten 

Sragen. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
A. Motivasi Kerja 

1. Pengertian Motivasi Kerja 

Motivasi merupakan salah satu unsur dalam perilaku individual. 

Banyak psikolog-psikolog yang memakai istilah-istilah yang berbeda-beda 

dalam menyebutkan sesuatu yang menimbulkan perilaku tersebut. Ada 

yang menyebut sebagai motivasi (motivation) berasal dari perkataan 

bahasa latin, yakni Movere, yang berarti "menggerakkan" (to move) 

(Winardi, 2001: 1).. Menurut Robbins et.al, dalam Winardi (2001: 1) 

motivasi adalah "…kesediaan untuk melaksanakan upaya tinggi, untuk 

mencapai tujuan-tujuan keorganisasian, yang dikondisi oleh kemampuan 

upaya demikian, untuk memenuhi kebutuhan individual tertentu". 

Pengertian motivasi menurut Soeprihanto, dkk., (2003: 41) 

motivasi merupakan masalah kompleks dalam orgnanisasi, karena 

kebutuhan dan keinginan setiap anggota organisasi berbeda satu dengan 

yang lainnya. Hal ini berbeda karena setiap anggota suatu organisasi 

adalah unik secara biologis maupun psikologis dan berkembang atas dasar 

proses belajar yang berbeda pula. Motivasi dikatakan sebagai daya 

penggerak subyek untuk melakukan aktivitas tertentu demi tercapainya 

tujuan. Dilihat lebih jauh lagi pengertian motivasi dapat menunjukkan 

alasan-alasan yang dapat mendorong manusia untuk melakukan suatu 

tindakan karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti apa yang 
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diungkapkan oleh Gie dalam kutipan Maryoto, (2000: 164) bahwa imotive 

atau dorongan “batin adalah suatu dorongan yang menjadi pangkal 

seseorang melakukan sesuatu atau bekerja. 

Pendapat Gie tersebut didukung oleh Maryoto, (2000: 164) 

berpendapat bahwa motivasi atau motivation berarti pemberian motif, 

penimbulan motif atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan 

yang menimbulkan dorongan dapat juga dikatakan bahwa motivation 

adalah faktor yang mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu. 

2. Model Motivasi 

Motivasi merupakan proses psikologis dasar yang dipelajari dalam 

penelitian. Penelitian yang berkaitan dengan bidang psikologi, sosial 

industri, ekonomi maupun organisasional. Secara tradisional model atau 

teori motivasi dikategorikan sebagai teori kepuasan (content theory) yaitu 

teori yang menjelaskan perilaku manusia dalam memuaskan kebutuhannya 

dan teori proses (process theory) yaitu menerangkan dan menganalisa 

bagaimana perilaku didorong, diarahkan, dipertahankan dan dihentikan. 

Berikut ini dikemukakan beberapa model motivasi yang banyak 

digunakan dalam berbagai penelitian sumber daya atau perilaku manusia 

dalam organisasi. 
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a.  Model Maslow 

Mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi 

antara lain seperti apa yang telah dikemukakan oleh Maslow dengan 

teori hirarkinya. Maslow mengatakan bahwa tingkah laku manusia 

dibangkitkan oleh beberapa kebutuhan yang mendukungnya. Adapun 

kebutuhan-kebutuhan tersebut dinyatakan Maslow sebagaimana yang 

telah dikutip oleh Mangkunegara, (2002: 95), bahwa hierarki 

kebutuhan manusia sebagai berikut dapat dilihat pada gambar  2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. 

Model Maslow 

 Penjelasan dari kebutuhan fisiologi meliputi makan, 

minum, istirahat/tidur, dan seks. Kebutuhan inilah yang merupakan 

pertama dan utama yang wajib dipenuhi oleh setiap individu. Dengan 

terpenuhinya kebutuhan ini maka orang dapat mempertahankan hidup 

dari kematian. Kebutuhan utama inilah yang mendorong setiap 

Kebutuhan-kebutuhan 
Aktualisasi Diri 

Kebutuhan-kebutuhan 
Penghargaan  

Kebutuhan-kebutuhan Sosial   

Kebutuhan-kebutuhan  
Keamanan   

Kebutuhan-kebutuhan 
Fisiologis   
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individu untuk melakukan pekerjaan apa saja karena individu tersebut 

akan mendapat imbalan, baik berupa uang ataupun barang yang akan 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan utama ini. Penjelasan 

kebutuhan keamanan/perlindungan. Tiap individu mendambakan 

keamanan bagi dirinya termasuk keluarganya. Setelah kebutuhan 

pertama dan utama terpenuhi, timbul perasaan perlunya pemenuhan 

memiliki rumah tinggal untuk mendapatkan rasa aman dari gangguan 

penjahat, dibangun pagar di sekeliling rumah itu, apakah sekedar dari 

bambu, kayu, tembok, bahkan mungkin ditambah dengan memelihara 

anjing galak atau menggaji satpam (bagi orang yang mampu). 

Kebutuhan akan sosial/kebersamaan. Tiap manusia senantiasa 

perlu bersosialisasi dengan sesama manusia lain. Selama hidup di 

dunia ini tidak lepas dari bantuan orang lain. Walaupun sudah 

terpenuhi kebutuhan pertama dan kedua, jika tidak didapat bergaul 

dengan lingkungan maka pasti ia merasa sangat gelisah dalam 

hidupnya. Hal inilah salah satu tujuan mengapa orang mencari 

pasangan hidup (istri atau suami) yang dicintai. Selain karena 

pemenuhan kebutuhan biologis, sang istri atau suami merupakan 

kawan hidup yang paling dekat untuk dapat mengutarakan segala isi 

hati, baik senang ataupun ketika susah. Hal inilah sangat berbeda 

dengan hewan yang kawin hanya semata-mata memenuhi kebutuhan 

biologisnya dan agar tidak punah dari muka bumi. 
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Kebutuhan penghargaan/penghormatan (atau sering disebut 

dengan kebutuhan harga diri). Sejelek-jeleknya kelakuan manusia, 

tetap mendambakan penghargaan dan penghormatan, itulah sebabnya 

orang berusaha melakukan pekerjaan atau kegiatan yang 

memungkinkan ia mendapat penghargaan dan penghormatan dari 

masyarakat, misalnya dibidang pendidikan, ketrampilan, gelas 

kesarjanaan, jabatan clan sebagainya. Kebutuhan aktualisasi diri, 

yakni suatu tipe kebutuhan yang senantiasa percaya kepada diri 

sendiri. Inilah kebutuhan puncak yang paling tinggi sehingga 

seseorang ingin mempertahankan prestasinya secara optimal. Jadi hak 

pertama yang harus dipenuhi dulu adalah kebutuhan fisik, jika telah 

terpenuhi maka kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan keamanan. 

Demikianlah seterusnya sampai pada kebutuhan tertinggi yaitu 

kebutuhan aktualisasi diri. 

Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan tersebut di atas, yang 

senantiasa didambakan oleh setiap individu, maka seorang manajer 

sangat perlu mempelajari secara seksama tingkat kebutuhan bagi 

setiap individu bawahannya (pegawainya). Dengan berpegang pada 

teori Maslow ini, maka dalam melakukan motivasi kepada 

bawahannya, manajer perlu senantiasa bertindak secara adil. Istilah 

disini tidak berarti seluruh pegawai diperlakukan sama, melainkan 

harus diteliti secara seksama jenis dan tingkat kebutuhan setiap 

pegawai atau kelompok pegawai. 
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Hal yang menjadi kelemahan dari teori Maslow ini adalah 

apakah orang yang belum terpenuhi kebutuhan fisik sudah pasti tidak 

terpenuhi juga penghargaan. Bukankah banyak terjadi orang yang 

kebutuhan sosialnya sudah terpenuhi, tetapi kebutuhan fisiknya 

memprihatinkan. 

b. Modul McCleland’s 

Menurut McCleland’s, (1961) yang dikutip Soeprihanto, dkk., 

(2003: 48-49) mengemukakan adanya tiga macam kebutuhan 

manusia, yaitu berikut ini: 

1) Kebutuhan berprestasi, tercermin pada keinginan seseorang 

mengambil tugas di mana dia dapat bertanggung jawab secara 

pribadi atas perbuatan-perbuatannya, dia menentukan tujuan yang 

wajar dengan memperhitungkan resiko-resikonya, dia ingin 

berusaha melakukan segala sesuatu secara kreatif dan inovatif; 

2) Kebutuhan afiliasi, kebutuhan ini ditunjukkan dengan adanya 

keinginan untuk bersahabat di mana dia lebih mementingkan 

aspek-aspek antar pribadi dalam bekerja, dia lebih senang bekerja 

sama, senang bergaul, dia berusaha mendapatkan persetujuan dari 

orang lain dan dia akan melaksanakan tugas-tugasnya secara lebih 

efektif bila bekerja dengan orang lain dalam suasana kerja sama. 

Tetapi jika seorang atasan minta bantuan bawahan, ini bukan 

tergolong motivasi afiliasi tetapi tergolong motivasi kekuatan; 
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3) Kebutuhan kekuasaan, kebutuhan ini tercermin pada seseorang 

yang ingin mempunyai pengaruh atas orang-orang lain, dia peka 

terhadap struktur pengaruh antar pribadi suatu kelompok atau 

organisasi. Ia akan mencoba menguasai orang lain dengan cara 

mengatur perilakunya dan membuat orang lain terkesan padanya, 

serta selalu menjaga reputasi dan kedudukannya.  

Motivasi merupakan masalah mendasar dan penting dalam 

setiap usaha atau aktivitas manusia dalam mencapai tujuan. Karena 

dalam motivasi terkandung adanya yang mendorong manusia dalam 

melakukan suatu perbuatan ataupun tindakan. Motivasi mempunyai 

peranan penting dalam tindakan dan perbuatan manusia, misalnya 

mendorong manusia untuk berbuat, yakni sebagai penggerak energi. 

Motivasi dalam hal ini merupakan penggerak dari setiap kegiatan 

yang akan dilakukan atau yang dikerjakan. Motivasi juga dapat 

menentukan arah perbuatan, yakni kearah kegiatan yang ingin dicapai. 

Dengan demikian motivasi dapat memeberikan arah dari kegiatan 

yang harus dikerjakan sebagai tugasnya.  

Fungsi motivasi juga dapat menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan 

pada perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.     

Dari pendapat tersebut, sangat jelaslah bahwa dalam suatu 

tindakan manusia, peran motivasi sangatlah penting dalam mendorong 

perbuatan, menentukan arah tujuan dan menyeleksi perbuatan yang 

telah dilakukan oleh manusia. 
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c. Model Mc. Cormick 

Menurut Mc. Cormick, (1985) dalam kutipan Mangkunegara, 

(2002: 94) mengatakan bahwa motivasi kerja sebagai kondisi yang 

berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku 

yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Pembahasan motivasi 

kerja tersebut sangat berpengaruh dalam membangkitkan, 

mengarahkan dan memelihara perilaku pada diri seseorang, baik itu 

yang datang dari pengaruh luar ataupun yang datang dari dalam 

pribadinya sendiri yang mana sangat berhubungan terhadap 

lingkungan kerja. Pengaruh motivasi kerja yang datang dari luar 

misalnya ketika karyawan melihat dan menyaksikan teman sekerja 

atau lawan kerjanya memperoleh prestasi yang gemilang dari hasil 

kerjanya maka si karyawan tersebut merasa dirinya termotivasi untuk 

tampil seperti teman kerja tersebut atau bahkan mengunggulinya. 

Pengaruh motivasi yang datang dari dalam diri karyawan misalnya, 

motivasi yang muncul disaat karyawan bekerja dengan semangat yang 

kuat dan menggebu-gebu untuk meraih prestasi atau bahkan pujian 

dari atasannya tanpa dipengaruhi oleh teman sekerjanya. Lingkungan 

kerja yang menyenangkan membuat sikap pegawai yang positif dan 

memberi dorongan untuk bekerja lebih giat. Sebaliknya jika 

lingkungan kerja tidak menyenangkan akan membuat karyawan 

merasa lelah sehingga membuat mereka cenderung meninggalkan 

lingkungan, sehingga dapat menurunkan disiplin kerja dan 
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menurunkan disiplin kerja yang selanjutnya menurunkan 

produktivitas. 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi 

menurut Buchari (1994: 59-62) adalah sebagai berikut: 

1) Hubungan yang harmonis antara pimpinan dan bawahan terutama 

antara pimpinan kerja yang sehari-hari langsung berhubungan dan 

berhadapan dengan para pekerja yang di bawahnya; 

2) Kepuasan para petugas terhadap tugas dan pekerjaannya karena 

memperoleh tugas yang dikuasai sepenuhnya; 

3) Terdapatnya suatu suasana dan iklim kerja yang bersahabat 

dengan anggota-anggota lain organisasi, apalagi dengan mereka 

yang sehari-hari banyak berhubungan dengan pekerjaan; 

4) Adanya tingkat kepuasan ekonomi dan kepuasan-kepuasan 

materiil lainnya yang memadai sebagai imbalan yang dirasakan 

adil terhadap jerih payah yang telah diberikan kepada organisasi; 

5) Adanya ketenangan jiwa, jaminan kepastian serta perlindungan 

terhadap segala sesuatu yang dapat membahayakan diri pribadi 

dan karir dalam pekerjaan. 

Menurut As’ad, (2000: 49-53) berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi motivasi kerja adalah: 

1) Faktor psikologis, merupakan faktor yang berhubungan dengan 

kejiwaan pegawai seperti minat, ketentraman dalam kerja, sikap 

dalam kerja, bakat dan keterampilan; 
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2) Faktor sosial, merupakan faktor yang berhubungan dengan 

interaksi sosial baik antara sesama pegawai, dengan atasannya, 

maupun pegawai yang berbeda jenis pekerjaannya; 

3) Faktor fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi 

fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan, seperti: jenis 

pekerjaan, pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat, 

perlengkapan kerja, keadaan ruangan, suhu, penerangan, 

pertukaran udara, kondisi kesehatan pegawai, umur, dan 

sebagainya; 

4) Faktor finansial, merupakan faktor yang berhubungan dengan 

jaminan serta kesejahteraan pegawai, misalnya sistem dan besarnya 

gaji, jaminan sosial, macam-macam tunjangan, fasilitas yang 

diberikan, promosi dan sebagainya; 

Kriteria lain yang menunjukkan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi motivasi adalah sebagai berikut: 

1) Susunan Kerja 

Seseorang akan merasa aman apabila ia bebas dari segala 

ancaman. Suasana kerja di sini dimaksudkan bahwa lingkugan 

kerja pegawai dimana di dalam melakukan pekerjaannya merasa 

tentram, aman senang dengan suasana kerja yang bersih, tidak 

bising, terang dan bebas dari segala ancaman gangguan yang 

menghambat kerja pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

Faktor lingkungan kerja atau suasana kerja erat hubungannnya 
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dengan motivasi kerja di mana pegawai yang merasa tenteram dan 

aman dalam melakukan pekerjaannya, meningkat produktivitas 

kerjanya. 

2) Upah 

Upah atau gaji yang diterima oleh pegawai yang berupa 

tunjangan dan jaminan sosial sangat erat hubungannya dengan 

motivasi kerja pegawai. Pegawai yang merasa puas dari imbalan 

yang diterima, meningkat motivasi kerjanya dan meningkat pula 

produktivitas kerjanya. 

3) Hubungan Manusiawi 

Dalam suatu organisasi harus dapat terjalin hubungan yang 

harmonis antara pimpinan dan bawahan terutama pimpinan kerja 

yang sehari-hari langsung berhubungan dengan para pekerja yang 

di bawahnya. Jadi dalam suasana kerja yang ramah yang datang 

dari pimpinan, dapat meningkatkan motivasi kerja yang tinggi dan 

dapat meningkatkan produktivitas kerjanya. 

Tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan dan mengarahkan 

semua potensi tenaga kerja manusia secara maksimal dan seefisien 

mungkin ke arah tercapainya tujuan organisasi yang telah diciptakan. Pada 

hakekatnya terdapat dua kekuatan dari motivasi, yaitu kekuatan internal 

dan kekuatan eksternal (Reksohadiprodjo, 1991). Kekuatan internal adalah 

kekuatan yang berasal dari pribadi seseorang yang akan mempengaruhi 

pikirannya selanjutnya mengarahkan perilaku orang tersebut. Kekuatan 
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eksternal adalah kekuatan yang ada dalam diri individu yang ditentukan 

oleh faktor-faktor intern yang dikendalikan oleh manajer, yang meliputi 

suasana kerja atau kondisi kerja, gaji dan kebijaksanaan dan hubungan 

kerja.  Motivasi sebagai proses dasar yang terdiri atas berbagai kebutuhan, 

dorongan dan tujuan sangat ditentukan oleh berbagai faktor. Di samping 

faktor ekstern seperti kondisi kerja, keamanan dan berbagai gaya supervisi 

demokratis (hubungan manusiawi) juga ditentukan oleh faktor intern yaitu 

faktor yang melekat pada diri individu seperti: pembawaan, tingkat 

pendidikan, pengalaman masa lampau, keinginan-keinginan atau harapan 

masa depan. Perbedaan kedua motivasi yaitu motivasi internal dan 

eksternal adalah sebagai berikut: 

1. Motivasi Internal 

Ialah motivasi yang ditimbulkan karena adanya kebutuhan dan 

keinginan yang ada di dalam diri sendiri seseorang. Kekuatan ini akan 

mempengaruhi pikiran seseorang, yang selanjutnya akan mengarahkan 

perilaku orang tersebut. Motivasi internal dibagi menjadi dua 

kelompok: 

a. Motivasi Fisiologis 

Merupakan motivasi ilmiah (biologis), seperti lapar, haus, dan seks. 

b. Motivasi psikologis dibagi menjadi: 

1) Motivasi kasih sayang (Affectional Motivation) motivasi untuk 

menciptakan dan memelihara kehangatan, keharmonisan dan 

kepuasan batiniah dalam berhubungan dengan orang lain; 
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2) Motivasi mempertahankan diri (Ego Devensive Motivation), 

motivasi untuk melindungi kepribadian, menghindari luka fisik 

dan psikologis, mempertahankan prestise dan mendapatkan 

kebanggaan diri; 

3) Motivasi memperkuat diri (Ego Bolstering Motivation), 

motivasi untuk mengembangkan kepribadian, prestasi, 

mendapatkan pengakuan dari orang lain. 

2. Motivasi Eksternal 

Teori motivasi eksternal menjelaskan kekuatan-kekuatan yang ada di 

dalam individu yang mempengaruhi faktor-faktor intern yang 

dikendalilan oleh manajer yaitu meliputi suasana kerja seperti gaji, 

kondisi kerja dan kebijaksanaan perusahaan, dan hubungan kerja 

seperti penghargaan, kenaikan pangkat dan tanggung jawab. 

Motivasi eksternal ada dua bentuk (Reksohadiprodjo, 1991): 

a. Motivasi eksternal positif seperti pemberian penghargaan untuk 

pelaksanaan pekerjaan yang baik; 

b. Motivasi eksternal negatif seperti pemberian hukuman bila 

pelaksanaan kerja jelas menyimpang. 

 
B. Pengalaman Kerja 

1. Pengertian pengalaman kerja  

 “Pengalaman kerja adalah waktu yang digunakan oleh seseorang 

untuk memperoleh pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan 

tugas yang dibebankan kepadanya” (Supono, 1997: 28). Pendapat lain 
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menyatakan bahwa “Pengalaman kerja adalah lamanya seseorang 

melaksanakan frekuensi dan jenis  tugas sesuai dengan kemampuannya”. 

Syukur dalam Partini, (2001: 74). 

Dari kedua pendapat tersebut di atas dapat dipahamai bahwa 

pengalaman kerja adalah waktu yang digunakan seseorang untuk 

memperoleh pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan frekuensi 

dan jenis tugasnya. Pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dapat berkualitas 

atau tidak, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari 

internal maupun eksternal individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengalaman kerja seseorang adalah waktu, frekuensi, jenis tugas, 

penerapan, dan hasil”. (Ahmad dalam Partini, 1994: 54). Faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi pengalaman kerja tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut; (a) Waktu, semakin lama seseorang melaksanakan tugas 

akan memperoleh pengalaman kerja yang lebih banyak; (b) Frekuensi, 

semakin sering melaksanakan tugas sejenis umumnya orang tersebut akan 

memperoleh pengalaman kerja yang lebih baik; (c) Jenis tugas, semakin 

banyak jenis tugas yang dilaksanakan oleh seseorang maka umumnya 

orang tersebut akan memperoleh pengalaman kerja yang lebih banyak; (d) 

Penerapan, semakin banyak penerapan pengetahuan, ketrampilan, dan 

sikap seseorang dalam melaksanakan tugas tentunya akan dapat 

meningkatkan pengalaman kerja orang tersebut; (e) Hasil, seseorang yang 

memiliki pengalaman kerja yang lebih banyak akan dapat memperoleh 

hasil pelaksanaan tugas yang lebih baik. 
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2. Cara Memperoleh Pengalaman Kerja 

Cara yang dapat dilaksanakan untuk memperoleh pengalaman 

kerja adalah melalui pendidikan dan pelatihan, penugasan, pelaksanaan 

tugas, media informasi,  penataran,  pergaulan,  dan pengamatan”. Syukur 

dalam Partini (2001: 83). Pendidikan dan pelatihan, melalui pendidikan 

dan pelatihan yang dilaksanakan seseorang, maka orang tersebut dapat 

memperoleh pengalaman kerja yang lebih banyak dari sebelumnya. 

Penugasan, dengan penugasan yang dipercayakan kepada seseorang 

karyawan akan menambah wawasan kerja dan dapat meningkatkan 

kemampuan dalam bekerja. Pelaksanaan tugas, dengan melaksanakan 

tugas sesuai dengan kemampuan, maka seseorang akan semakin banyak 

memperoleh pengalaman kerja. Media informasi, pemanfaatan berbagai 

media informasi, akan mendukung seseorang untuk memperoleh 

pengalaman dan peluang kerja baru yang lebih banyak sebagai bahan 

perbandingan. Penataran, melalui kegiatan penataran dan sejenisnya, maka 

seseorang akan memperoleh pengalaman kerja banyak dari orang yang 

menyampaikan bahan penataran tersebut. Pergaulan, melalui pergaulan 

dalam kehidupan sehari-hari, maka orang akan makin banyak memperoleh 

pengalaman kerja untuk diterapkan sesuai kemampuannya. Pengamatan, 

selama seseorang mengadakan pengamatan terhadap suatu kegiatan 

tertentu, maka orang tersebut akan memperoleh pengalaman kerja yang 

lebih baik sesuai kemampuannya. 
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3. Manfaat pengalaman kerja 

Suatu perusahaan akan cenderung memilih tenaga kerja yang 

berpengalaman daripada yang tidak berpengalaman. Hal ini disebabkan 

yang berpengalaman lebih berkualitas dalam melaksanakan pekerjaan 

sekaligus tanggung jawab yang diberikan perusahaan dapat dikerjakan 

sesuai dengan ketentuan perusahaan. Maka dari itu, pengalaman kerja 

mempunyai manfaat bagi pihak perusahaan maupun karyawan. Adapun 

yang dimaksud dengan manfaat pengalaman kerja adalah: mendapatkan 

kepercayaan yang semakin baik dalam pelaksanaan tugasnya, kewibawaan 

akan semakin meningkat sehingga dapat mempengaruhi orang lain untuk 

bekerja sesuai keinginannya, pelaksanaan pekerjaan akan berjalan lancar 

karena orang tersebut telah memiliki sejumlah pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap, dan memperoleh penghasilan yang lebih.” Soekarno dalam 

Partini (1997:31).  

 
C. Kinerja 

1. Pengertian kinerja 

Suatu perusahaan atau organisasi tentunya mempunyai tujuan 

yang harus dicapai, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

Untuk meencapainya dibutuhkan kinerja perusahaan atau organisasi 

yang baik. Kinerja perusahaan erat kaitannya dengan kinerja 

karyawan. Jika kinerja karyawan baik tentunya akan berdampak 

positif terhadap kinerja perusahaan. 
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Menurut Bernardin dan Russel dalam Ruky (2001: 15) kinerja adalah 

catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan 

tertent atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Sedangkan 

pengertian menurut Robbins (1999: 258) kinerja merupakan ukuran 

dari sebuah hasil. Pendapat tersebut diperkuat oleh Vroom (dalam 

As'ad, 1990: 99) kinerja adalah suatu keberhasilan yang dapat dicapai 

atau sejauh mana keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan tugas 

pekerjaannya. Biasanya orang yang tingkat kinerjanya tinggi disebut 

sebagai orang yang produktif atau sebaliknya, orang yang tidak 

mencapai standar dikatakan tidak produktif atau kinerjanya rendah. 

Dari beberapa pendapat ahli tersebut di atas dapat dismpulkan 

bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran 

yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Orang dengan 

tingkat kinerjanya tinggi disebut produktif; sedangkan tingkat 

kerjanya rendah disebut tidak produktif. 

2. Tujuan penilaian kerja 

Tujuan penilaian kinerja menurut Rivai (2004: 311), adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pengembangan, yang meliputi: (a) identifikasi 

kebutuhan pelatihan, (b) umpan balik kinerja, (c) menentukan 

transfer dan penugasan, dan (d) identifkasi kekuatan dan 

kelemahan karyawan. 
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b. Pengambilan keputusan administratif, yang meliputi: (a) keputusan 

untuk menentukan gaji, promosi, mempertahankan atau 

memberhentikan karyawan, (b) pengakuan kinerja karyawan, (c) 

pemutusan hubungan kerja dan (d) mengidentifikasi yang buruk. 

c. Keperluan perusahaan, yang meliputi: (a) perencanaan SDM, 

menentukan kebutuhan pelatihan, (c) evaluasi pencapaian tujuan 

perusahaan, (d) informasi untuk identifikasi tujuan, (e) evaluasi 

terhadap sistem SDM, dan (f) penguatan terhadap kebutuhan 

pengembangan perusahaan. 

d. Dokumentasi, yang meliputi: (a) kriteria untuk validasi penelitian, 

(b) dokumentasi keputusan-keputusan tentang SDM, dan (c) 

membantu untuk memenuhi persyaratan hukum. 

3. Manfaat penilaian kinerja 

Penilaian kinerja pada seluruh karyawan merupakan kegiatan 

yang harus secara rutin dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan 

kinerja organisasi secara obyektif, tepat dan didokumentasikan secara 

baik cenderung menurunkan potensi penyimpangan yang dilakukan 

karyawan, sehingga kinerja karyawan sesuai dengan yang dibutuhkan 

perusahaan. Beberapa penulis beerpendapat bahwa penilaian kinerja 

dapat menimbulkan motivasi negatif para karyawa, namun seharusnya 

karyawan merasa senang karena dapat pula dinikmati oleh karyawan, 

berapa bonus akhir tahun. Manfaat lain yaitu membuat karyawan 
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mengetahui posisi dan perannya dalam menciptakan tercapainya 

tujuan perusahaan. 

Menurut Siagian (1996: 227), penilaian kinerja yang sistematik 

akan sangat bermanfaat untuk berbagai keputusan, yaitu: 

a. Mendorong peningkatan kinerja 

Dengan mengetahui hasil penilaian kinerja, maka pihak-pihak 

yang terlibat dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan 

agar kinerja karyawan dapat lebih meningkat lagi di masa yang 

akan datang. 

b. Bahan pertimbangan keputusan dalam pemberian imbalan 

Imbalan yang diberkan perusahaan tidak terbatas hanya pada upah 

dan gaji saja, tetapi juga berbagai imbalan lain seperti bonus akhir 

tahun, hadiah pada hari raya atau bahkan ada karyawan yang 

memperbolehkan karyawannya memiliki sejumlah saham 

perusahaan, sehingga dengan hasil penilaian kinerja dapat 

ditentukan siapa-siapa yang berhak menerima berbagai imbalan 

tersebut. 

c. Kepentingan mutasi karyawan 

Hasil penilaian kinerja dimasa lalu dapat dijadikan pengambilan 

keputusan mutasi baginya dimasa depan. Mutasi tersebut dapat 

berupa promosi, alih tugas, alih wilayah ataupun demosi.  
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d. Guna menyusun program pendidikan dan pelatihan 

Guna mengatasi berbagai kekurangan dan kelemahan ataupun 

untuk mengembangkan potensi karyawan yang sebelumnya belum 

tergali sepenuhnya, hal tersebut dapat terungkap pada hasil 

penilaian kinerja. 

e. Membantu para pegawai menentukan rencana kariernya 

Dengan hasil penilaian kinerja maka bagian personalia dapat 

membantu karyawan dalam menyusun program pengembangan 

karier yang paling tepat, guna keperluan karyawan dan perusahaan 

yang bersangkutan. 

4. Pelaku penilaian kinerja 

Menurut Robbins (1999: 261) dalam penilaian kinerja 

terdapat beberapa pilihan dalam penentuan mengenai yang sebaiknya 

melakukan penilaian tersebut, antara lain: 

a. Atasan langsung 

Sekitar 95% dari semua evaluasi kinerja ada tingkat bawah dan 

menengah dari organisasi yang dijalankan oleh atasan langsung 

karyawan tersebut. Namun terdapat beberapa kelemahan dari 

penggunaan sumber evaluasi ini, dimana banyak atasan mereka 

tidak memenuhi syarat untuk menilai kontribusi yang unik dari 

masingmasing bawahannya. 
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b. Rekan sekerja 

Evaluasi rekan sekerja merupakan salah satu sumber paling handal 

dari data penilaian. Alasannya bahwa rekan sekerja dekat dengan 

tindakan, dimana interaksi sehari-hari memberi mereka pandangan 

menyeluruh terhadap kinerja karyawan dalam pekerjaannya dan 

dengan menggunakan rekan sekerja sebagai penilai akan 

menghasilkan penilaian independen. Kelemahan adalah rekan 

sekerja dapat menimbulkan ketidaksediaan untuk saling untuk 

saling mengevaluasi dan berprasangka atau biasa berdasarkan 

persahabatan. 

c. Pengevaluasian diri sendiri 

Evaluasi diri menyeluruh karyawan untuk mengevaluasi kinerja 

mereka sendiri konsisten dengan nilai-nilai dengan suka rela dan 

pemberian kuasa. Evaluasi tersebut dapat dijadikan sarana untuk 

merangsangpembahasan kinerja pekerjaan antara bawahan dan 

atasan mereka. Kelemahannya, evaluasi tersebut dapat 

menimbulkan penilaian yang sangat di besar-besarkan, lagi pula 

penilaian dengan penilaian atasan sering tidak cocok. Karena itu 

evaluasi sering digunakan untuk pengembangan bukan untuk 

maksud evaluatif. 

d. Bawahan langsung 

Evaluasi bawahan langsung dapat memberikan informasi yang 

tepat dan rinci mengnai perilaku seorang manajer, karena lazimnya 
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penilai mempunyai yang sering dengan yang dinilai. Masalah yang 

mungkin terjadi adalah rasa takut akan dibahas oleh para atasan 

yang dievaluasi jelek. Sebab itu anominitas responden sangat 

menentukan agar evaluasi ini tepat.  

e. Pendekatan menyeluruh 

Pendekatan ini memberikan umpan balik kinerja dari lingkaran 

penuh kontak sehari-hari yang mungkin dimiliki seorang karyawan 

yang berkisar dari personil ruang suruhan sampai ke pelanggan 

atasan dan rekan sekerja. Jumlah penilaian sedikitnya tiga evaluasi 

atau sebanyakbanyaknya dua puluh lima evaluasi, atau kira-kira 

lima sampai sepuluh evaluasi pekerja. 

5. Kesalahan potensial dalam penilaian kinerja 

Menurut Mathis dan Jackson (2002: 101) terdapat beberapa 

jenis kesalahan potensial dalam penilaian kinerja: 

a. Permasalahan dari standar yang berbeda-beda. 

Ketika menilai seorang karyawan, manajer harus menghindari 

pemakaian standar dan harapan yang berbeda-beda terhadap 

karyawan yang mengerjakan pekerjaan yang sama yang dapat 

membangkitkan kemarahan karyawan. 

b. Efek referensi 

Kesalahan yang terjadi ketika penilai memberikan bobot yang 

lebih besar untuk kejadian yang memang baru saja terjadi pada 

kinerja karyawan. 
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c. Kecenderungan memusat, kesalahan kelonggaran dan kekakuan 

Kesalahan kecenderungan memusat memberikan nilai kepada 

seluruh karyawan dalam sebuah skala. Kesalahan kelonggaran 

terjadi jika penilaian pada seluruh karyawan terdapat tingkat 

tertinggi pada skala penilaian. Kesalahan kekakuan terjadi ketika 

manajer menggunakan hanya bagian yang lebih rendah dari suatu 

skala untuk menilai karyawan-karyawannya. 

d. Bias dari penilai 

Kesalahan yang terjadi ketika nilai-nilai atau prasangka dari 

penilai mempengaruhi penilaian 

e. Efek halo 

Menilai tinggi atau rendah seseorang pada seluruh aspek karena 

satu karakteristik saja 

f. Kesalahan kontras 

Kecenderungan untuk menilai orang-orang secara relatif terhadap 

orang lain. Bukannya dibandingkan dengan suatu standar kinerja. 

Dimensi pengukuran kinerja pada dasarnya mempunyai dua sifat. 

yaitu bersifat subyektif dan bersifat obyektif. Ukuran yang bersifat 

subyektif adalah ukuran penilaian yang tidak dapat dibuktikan atau 

diuji oleh orang lain. Ukuran yang bersifat obyektif adalah ukuran 

penilaian yang dapat dibuktikan atau diuji orang lain. 
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D. Hipotesis Penelitian 

      Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang 

diajukan dan kebenarannya perlu dikaji kembali, maka hipotesis yang 

diajukan ialah: 

1. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara faktor finansial, faktor 

psikologi, faktor sosial, (sebagai faktor motivasi) dan pengalaman kerja  

terhadap kinerja pegawai Lestari Baru di Gemolong; 

2. Diduga faktor finansial merupakan faktor yang paling dominan dalam 

mempengaruhi kinerja pegawai Lestari Baru di Gemolong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Sebagai variabel independen atau variabel bebas (X) adalah X1 = faktor 

finansial; X2 = faktor psikologis; X3 = faktor sosial dan X4 = pengalaman 

kerja. 

b. Sebagai variabel dependen atau variabel terikat (Y) adalah Kinerja 

Pegawai. 

  
B. Definisi Operasional 

1. Faktor finansial (X1). Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan faktor 

finansial adalah upah atau gaji yang diterima oleh karyawan. Adapun 

faktor-faktor finansial misalnya berupa: 

Faktor Finansial     X1 

Kinerja 
Pegawai 

            Y 

Fa
kt
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ak
to

r M
ot

iv
as

i 

Faktor Psikologis   X2 

Faktor Sosial          X3 

Pengalaman Kerja  X4 
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a. Gaji yang diterima dari perusahaan; 

b. Perbandingan gaji yang diterima dari perusahaan dengan perusahaan 

lain; 

c. Gaji lembur yang diterima dari perusahaan; 

d. Kemakmuran karyawan dari segi ekonomi setelah bekerja pada 

perusahaan. 

2. Faktor psikologis (X2). Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan faktor 

psikologis adalah kebutuhan untuk membuktikan bahwa para karyawan 

secara individual mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. 

Indikator yang digunakan sebagai unsur faktor psikologis di antaranya 

adalah: 

a. Perasaan selama bekerja diperusahaan; 

b. Perasaan dalam melaksanakan pekerjaan; 

c. Perlu tidaknya bantuan dari orang lain; 

d. Penghargaan yang diberikan oleh perusahaan; 

e. Beban kerja. 

3. Faktor sosial (X3). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan faktor 

sosial adalah hubungan untuk berinteraksi dengan orang lain. Indikator 

dari faktor sosial tersebut misalnya berupa: 

a. Hubungan dengan rekan sekerja; 

b. Hubungan antara atasan dengan bawahan; 

c. Suasana kerja dalam perusahaan; 

d. Pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan. 
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4.  Pengalaman kerja (X4) adalah kemampuan atas segala sesuatu yang telah 

diperoleh dan dimiliki oleh para karyawan melalui aktivitas jasmani yang 

biasanya ditunjukkan dalam masa kerja. 

a. Kematangan dalam bekerja; 

b. Ketepatan dalam bekerja; 

c. Kecepatan dan kecekatan dalam bekerja; 

d. Kemampuan dalam pelayanan. 

5.  Kinerja pegawai (Y) ialah  hasil kerja  pegawai dari segi kualitas maupun 

kuantitas berdasarkan standar kerja yang sudah ditentukan 

a. Kemampuan kerja; 

b. Kerajinan; 

c. Disiplin; 

d. Hubungan kerja. 

 
C. Populasi, Sampel, dan Sampling  

1. Populasi 

Populasi menurut Arikunto (2002: 108) adalah keseluruhan subjek 

penelitian, sedangkan Sugiyono (2004: 72) mendefinisikan populasi 

sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sejalan 

dengan pendapat di atas (Sudjana, 1996: 5) menyatakan bahwa populasi 

adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung ataupun 

pengukuran kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu 
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dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari 

sifat-sifatnya. Berdasarkan pengertian tersebut, populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh pegawai Lestari Baru di Gemolong Kabupaten Sragen 

berjumlah 70 orang.  

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto, 2002: 109).  Dengan kata lain, sampel adalah sebagian dari 

populasi yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah 

populasi, yang dipandang representatif terhadap populasi tersebut. Untuk 

menentukan jumlah sampel dalam suatu penelitian ada aturan-aturan yang 

harus dipenuhi dan dijadikan pedoman. Menurut Arikunto (2002: 112) 

Jika jumlah populasi kurang dari 100 lebih baik diambil semua. Dalam 

penelitian ini populasi berjumlah 70 maka peneliti mengambil semua 

populasi, sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. 

3. Sampling 

Dalam setiap kegiatan penelitian, sampel yang digunakan haruslah 

benar-benar mencerminkan kondisi riil populasi yang ada, melalui 

serangkaian aturan tertentu dalam pengambilan sampel yang disebut 

sampling. Menurut Hadi (1993: 75), sampling adalah “cara yang 

digunakan untuk pengambilan sampel.” Sehingga dapat dikatakan bahwa 

sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai 

dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, 

dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh 
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sampel yang representatif atau benar-benar mewakili populasi. Penelitian 

ini menggunakan metode random sampling, yaitu langkah yang 

menentukan siapa–siapa individu yang menjadi anggota sampel, yang 

penentuannya dilakukan dengan cara acak atau campur atau peneliti 

mencampur subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua objeknya 

dianggap sama. Dengan demikian peneliti memberi hak yang sama kepada 

setiap subjek untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel. 

 
D. Metode Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada karyawan. 

Sementara butir-butir pertanyaan kuesioner dibuat dalam bentuk pilihan ganda 

dimana setiap butir pertanyaan terdiri dari lima alternatif jawaban. Kemudian 

data jawaban para responden diberi skor menggunakan sistem skala likert. 

Dalam hal ini ada 4 klasifikasi jawaban yang diberikan dengan kemungkinan 

pemberian skore/nilai sebagai berikut: 

1. Jawaban (A) diberi nilai 4; 

2. Jawaban (B) diberi nilai 3; 

3. Jawaban (C) diberi nilai 2; 

4. Jawaban (D) diberi nilai 1; 
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G. Metode Analisis Data 

1. Uji Instrumen 

Sebelum dilakukan analisis data, maka dalam penelitian ini perlu 

dilakukan pengujian instrumen yaitu pengujian validitas dan reliabilitas. 

a. Uji Validitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur tersebut 

mengukur apa yang ingin diukur. Dalam penelitian yang menggunakan 

kuesioner harus dilakukan uji validitas, untuk menguji validitas 

tersebut peneliti akan menggunakan teknik korelasi Product Moment 

dari Pearson dengan rumus sebagai berikut (Arikunto, 2002: 146):   

rxy = ( ){ } ( ){ }2222 YYNXXN

Y)( X)( - XYN
 

Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣΣ
 

di mana:  

rxy  = Koefisien Korelasi Product Moment; 
X = Skor dari setiap item pertanyaan; 

Y = Skor sub total dari semua item; 

N = Jumlah responden.  

 

Dengan taraf signifikansi 1%, dan 5%, jika diperoleh 

koefisiensi korelasi dari skor item masing-masing variabel (rxy) lebih 

besar dari total skor item (r tabel), maka dapat disimpulkan butir 

pertanyaan tersebut dinyatakan valid.  
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b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui indikasi sejauh 

mana pengukuran itu memberikan hasil yang relatif tidak berbeda 

apabila dilakukan pengukuran ulang terhadap subyek yang sama. 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik reliabilitas Cronbach’s 

Alpha, yaitu dengan rumus (Arikunto, 2002: 171):  

r11  = 



 Σ
−





− t
b

k
k

²
²1

1 α
α

 

Keterangan:  

r11  = Reliabilitas instrumen;  

σt² = Variabel total; 

σb² = Jumlah varians butir; 

k = Banyaknya butir pertanyaan atau jumlah soal. 

 
Suatu kontruks atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha > 0,60 Nunnally dalam Ghozali (2001: 129). 

 
2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk memenuhi asumsi zero mean, 

yaitu bahwa variabel pengganggu e harus berdistribusi normal. Apabila 

variabel pengganggu berdistribusi normal maka Y juga akan 

berdistribusi normal. Uji Asumsi Normalitas juga menguji apakah 

pada model regresi, variabel dependen, variabel independen atau 

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

normal. Model regresi yang memenuhi asumsi normalitas jika dalam 

Grafik P-P Plot, datanya menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal. Untuk uji Normalitas dinyatakan dalam 

Jarque-Bera (JB) dengan rumus: 

JB  =  (n-k)/6 .  [S2 + ¼ (K-3)2] 

di mana n adalah jumlah observasi; k sama dengan nol untuk suatu 

data biasa dan jumlah koefisien pada saat meneliti residual suatu 

persamaan; S = skewness; dan K = kurtosis. Dalam hipotesis nol yang 

menyatakan residual berdistribusi normal. statistik JB secara asimtotis 

merupakan distribusi Chi-Square. Semakin kecil nilai probabilitas 

(mendekati nol), maka residual berdistribusi tidak normal. Apabila 

data tidak berdistribusi normal maka hasil uji t dan uji F menjadi tidak 

valid. Hal tersebut sebagai akibat bahwa kedua uji tersebut didasarkan 

pada asumsi bahwa data Y dan e berdistribusi normal. Penanganan 

terhadap data yang tidak memenuhi uji normalitas Untuk mengatasi 

data yang tidak normal dapat dilakukan dengan: pemotongan data yang 

out liers (berada jauh dari rata-rata) sangat tinggi atau rendah; 

memperbesar sampel; atau mentransformasi data.  

b. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi 

korelasi yang tinggi maka hal ini dinamakan terdapat problem 
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multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi di antara variabel independen. Pedoman regresi  yang  bebas  

dari  multikolinearitas  adalah  mempunyai  nilai  VIF  di bawah “10” 

dan mempunyai angka Tolerance di bawah “1” (Ghozali, 2001: 63-

64). 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya ketidaksamaan varian dari suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Metode untuk menguji heteroskedastisitas 

dengan menggunakan metode Glejser, Alasan memakai metode 

Glejser karena sifatnya yang praktis untuk menguji sebuah sampel, 

baik yang termasuk sampel besar ataupun sampel kecil. Pengujian 

Heteroskedastisitas disini digunakan metode Glesjser yaitu dengan 

meregreskan nilai absolut residual terhadap variabel bebas (Ghozali, 

2001:74) dengan persamaan regresi sebagai berikut: 

viXtUt ++= βα  

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk pengujian 

Heteroskedastisitas menurut metode Glejser adalah sebagai berikut : 

1) Dalam Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan metode 

Glejser digunakan progam SPSS 15.0 

2) Lakukan regresi model lengkap dan dapatkan variabel residual 

(res). 

3) Absolutkan nilai residual (Absres). 
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4) Regresikan Variabel Absolut (Absres) sebagai variabel dependen 

dengan independen, sehingga persamaan regresi menjadi: 

AbsUt = bo + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4  

Dalam mengambil keputusan adalah sebagai berikut: 

a) Dengan melihat nilai t hitung dibandingkan dengan t tabel. 

(1) Jika thitung > ttabel, Ho diterima artinya tidak ada 

heteroskedastisitas dalam model regresi. 

(2) Jika thitung < ttabel, Ho ditolak artinya  ada heteroskedastisitas 

dalam model regresi. 

b) Dengan melihat nilai probabilitas yang dihasilkan dengan 

membandingkan level of Significance (α = 0,05) 

(1) Jika angka probabilitas (sig) > 0,05, Ho diterima artinya 

tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi. 

(2) Jika angka probabilitas (sig) < 0,05, Ho ditolak artinya ada 

heteroskedastisitas dalam model regresi. 

3. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linier berganda. Analisis regresi digunakan untuk 

menggambarkan pola pengaruh antara variabel dependen (variabel tak 

bebas) dengan variabel independen (variabel bebas). Istilah regresi itu 

pertama kali diperkenalkan oleh Francis Galton. Penaksiran model 

menyatakan bahwa analisis tertentu berkenaan dengan analisis 
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penaksiran nilai-nilai (Gujarati, 2003: 17). Secara fungsional model 

regresi berganda dapat ditulis sebagai berikut: 

Y  = α + β1X1 + β2X2 + .... + βnXn + ei  

Selanjutnya bentuk fungsi tersebut dapat diformulasikan sebagai 

berikut:  

Y = β0 + β1 ffin + β2 fpsi + β3 fsos +β4 pengker +ei  

Di mana:  

Y   = Kinerja Pegawai; 

ffin   = Faktor Finansial;  

fpsi   = Faktor Psikologi; 

fsos   = Faktor Sosial; 

pengker = Pengalaman Kerja; 

β0   = Konstanta;  

β1,β2,β3,β4 = Koefisien regresi;  

ei   = Variabel pengganggu.  

 

 
b. Uji Ketepatan Parameter Penduga (Uji t) 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

terikat. Uji t ini digunakan statistik t yang dihitung dengan formula 

sebagai berikut (Kuncoro, 2001: 97-98): 

Rumus t = (bi – 0)/S = bi /S      

Di mana: 

t = Nilai t hitung; 

bi = Koefisien regresi;  
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S = Standar error. 

 
Jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel, maka Ha diterima, demikian 

pula sebaliknya. 

c. Uji Ketepatan Model 

1) Uji F 

Uji statistik F ini menunjukkan apakah semua variabel 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2001: 98). Uji F 

juga dipergunakan untuk melihat apakah variabel yang dipilih 

sudah cukup menjelaskan variasi variabel dependen apa tidak, jika 

tidak maka pengaruh variabel di luar model lebih kuat daripada 

variabel yang dipilih. Adapun uji F ini dilakukan dengan 

melakukan penghitungan nilai statistik F dengan menggunakan 

formula sebagai berikut: 

F =  k) - (N R²) - (1
 1) -(k  / R²

     

Di mana:  

R² = Koefisien determinasi; 

N = Jumlah observasi;  

K = Jumlah parameter.  

 
Jika nila F hasil perhitungan lebih besar dari pada nilai F tabel 

maka hipotesis alternatif diterima sehingga model dikatakan baik 

atau tepat. 
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2) Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam, menerangkan variasi variabel 

terikat. Formula untuk menghitung koefisien determinasi adalah 

sebagai berikut: (Kuncoro, 2001: 100). 

R² =  (TSS-SSE)/TSS = SSR/TSS 

 Di mana: 

SSE =  Jumlah kuadrat dari regresi; 

TSS =  Total jumlah kuadrat); 

SSR =  Jumlah kuadrat kesalahan pengganggu. 

 
Persamaan tersebut menunjukkan proporsi total jumlah 

kuadrat (TSS) yang diterangkan oleh variabel independen dalam 

model. Sisanya dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan 

dalam model. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini menganalisa tentang Pengaruh Faktor-Faktor Motivasi  

(Finansial, Psikologi, Sosial) dan Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Pegawai 

Lestari Baru di Gemolong Kabupaten Sragen. 

Analisis hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 

berganda. Sebelum dilakukan uji hipotesa akan dimasukkan terlebih dahulu 

deskripsi responden. 

 
A. Gambaran Umum Deskripsi responden 

1. Karakteristik responden berdasarkan usia 

Tabel 4.1 
Karakteristik responden berdasarkan Usia 

 

Usia Frekuensi  Persentase 

 Di bawah 19 tahun 3 4,3% 
 19 – 22 tahun 20 28,5% 
 23 – 27 tahun 43 61,4% 
 Di atas 27 tahun 4 5,7% 
 Total 70 100 % 

Sumber: data primer 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas diperoleh dari 70 responden diketahui 

jumlah terbanyak adalah responden yang berusia 23 sampai 27 tahun 

dengan jumlah 43 responden, 20 responden berusia 19 sampai 22 tahun, 3 

responden berusia di bawah 19 tahun dan 4 responden berusia di atas 27 

tahun. 
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2. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

Tabel 4.2 
Karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jenis Kelamin Frekuensi  Persentase 

 Laki 21 30% 
 Perempuan 46 66% 
 Tidak mencantumkan 3 4% 
 Total 70  

Sumber: data primer 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas diperoleh 21 responden berjenis kelamin 

laki-laki dan responden berjenis kelamin perempuan 46 responden serta 3 

responden tidak mencantumkan identitas. 

3. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir 

Tabel 4.3 
Karakteristik responden berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir Frekuensi  Persentase 

 SLTA 42 60% 
 Diploma 19 27% 
 S1 5 7% 
 Tidak mencantumkan 4 6% 
 Total 70  

Sumber: data primer 

Berdasar tabel 4.3 Responden berpendidikan S1 sebanyak 5 orang 

sedangkan responden yang berpendidikan Diploma sebanyak 19 orang, 

responden dengan pendidikan SLTA berjumlah 42 orang, serta sebanyak 4 

orang responden tidak mencantumkan identitas pendidikan. 
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4. Karakteristik responden berdasarkan lama kerja responden 

Tabel 4.4 
Karakteristik responden berdasarkan Lama Kerja 

Masa Kerja Frekuensi  Persentase 

 Kurang dari 2 tahun 12 17% 
 2 – 5 tahun 30 43% 
 5 – 10 tahun 20 28% 
 > 10 tahun 8 12% 
 Total 70 100 % 

Sumber: data primer 

Berdasar tabel 4.4 Responden dengan masa kerja kurang dari 2 tahun 

sebanyak 12 orang, responden dengan masa kerja 2 sampai 5 tahun 

sebanyak 30 responden, responden dengan masa kerja 5 sampai 10 tahun 

sebanyak 20 responden dan masa kerja di atas 10 tahun sebanyak 8 

responden. 

 
B. Hasil Analisis Data 

1. Uji Instrumen 

a. Uji Validitas 

Uji validitas dimaksud untuk mengetahui seberapa cermat suatu 

tes atau pengujian melakukan fungsi ukurnya. Untuk mengetahui atau 

menguji kevalidan suatu data maka diadakan uji validitas terhadap 

butir-butir kuesioner. Setelah kuesioner terkumpul dilakukan skoring 

dan tabulasi dan siap menganalisis dengan menggunakan alat bantu 

paket program SPSS 10.0 for windows, maka diperoleh hasil sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.5 
Uji Validitas Variabel Finansial (X1) 

 
No. Butir rxy rt p Status 

1. 0.819 0.235 0.000 Valid 
2. 0.840 0.235 0.000 Valid 
3. 0.783 0.235 0.000 Valid 
4. 0.719 0.235 0.000 Valid 

 
Dari tabel 4.5 di atas diketahui bahwa pada masing-masing butir 

soal mempunyai nilai rhitung yang lebih besar dari rtabel  (0,235), dan 

nilai signifikansi p < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh 

butir soal variabel finansial dinyatakan valid.  

Tabel 4.6 
Uji Validitas Variabel Psikologi (X2) 

 
No. Butir rxy rt p Status 

1. 0.791 0.235 0.000 Valid 
2. 0.905 0.235 0.000 Valid 
3. 0.824 0.235 0.000 Valid 
4. 0.594 0.235 0.000 Valid 
 
Dari tabel 4.6 di atas diketahui bahwa pada masing-masing butir 

soal mempunyai nilai rhitung yang lebih besar dari rtabel  (0,235), dan 

nilai signifikansi p < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh 

butir soal pada variabel psikologi dinyatakan valid dan 100% dapat 

dipakai atau layak untuk dianalisis. 

Tabel 4.7  
Uji Validitas Variabel Sosial (X3) 

 
No. Butir rxy rt p Status 

1. 0.760 0.235 0.000 Valid 
2. 0.787 0.235 0.000 Valid 
3. 0.864 0.235 0.000 Valid 
4. 0.681 0.235 0.000 Valid 
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Dari tabel 4.7 di atas diketahui bahwa pada masing-masing butir 

soal mempunyai nilai rhitung yang lebih besar dari rtabel  (0,235), dan 

nilai signifikansi p < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh 

butir soal pada variabel sosial dinyatakan valid dan 100% dapat 

dipakai atau layak untuk dianalisis. 

Tabel 4.6 
Uji Validitas Variabel Pengalaman Kerja (X4) 

 
No. Butir rxy rt p Status 

1. 0.816 0.235 0.000 Valid 
2. 0.902 0.235 0.000 Valid 
3. 0.857 0.235 0.000 Valid 
4. 0.652 0.235 0.000 Valid 
 
Dari tabel 4.6 di atas diketahui bahwa pada masing-masing butir 

soal mempunyai nilai rhitung yang lebih besar dari rtabel  (0,235), dan 

nilai signifikansi p < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh 

butir soal pada variabel pengalaman kerja dinyatakan valid dan 100% 

dapat dipakai atau layak untuk dianalisis. 

Tabel 4.7  
Uji Validitas Kinerja Pegawai (Y) 

 
No. Butir rxy rt p Status 

1. 0.776 0.235 0.000 Valid 
2. 0.814 0.235 0.000 Valid 
3. 0.825 0.235 0.000 Valid 
4. 0.756 0.235 0.000 Valid 

 
Dari tabel 4.7 di atas diketahui bahwa pada masing-masing butir 

soal mempunyai nilai rhitung yang lebih besar dari rtabel  (0,235), dan 

nilai signifikansi p < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh 
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butir soal pada variabel kinerja pegawai dinyatakan valid dan 100% 

dapat dipakai atau layak untuk dianalisis. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk menukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dengan 

taraf signifikan 1% atau 5%, jika diperoleh nilai rhasil perhitungan 

(koefisien reliabilitas atau alpha) lebih besar dari rtabel, maka kuesioner 

dinyatakan reliabel. Adapun hasilnya dapat disajikan dalam tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.8 
Hasil Uji Reliabilitas Masing-masing Variabel 

 
Variabel Nilai Alpha Kritis Status 

Finansial  (X1) 0.7993 0.60 Reliabel 
Psikologi (X2) 0.8003 0.60 Reliabel 
Sosial (X3) 0.7760 0.60 Reliabel 
Pengalaman Kerja (X4) 0.8221 0.60 Reliabel 
Kinerja Pegawai (Y) 0.8031 0.60 Reliabel 

 
Dari tabel 4.8 di atas diketahui bahwa pada masing-masing 

variabel mempunyai nilai  r Alpha positif dan lebih besar > 0.60 maka 

variabel tersebut dianggap reliabel. 

Dengan melihat hasil analisis validitas dan reliabilitas di atas 

penulis dapat menyimpulkan bahwa angket yang penulis sajikan dapat 

dipakai pada proses penelitian selanjutnya yaitu uji pengambilan 

keputusan atau uji hipotesis. 
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2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi, antara variabel dependen dan variabel independen mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Adapun rangkuman hasil uji normalitas 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9 
Hasil Uji Normalitas 

 
Kolmogorov-Smirnov 

Variabel Asymp.sig (2-tailed) 
Finansial  (X1) 0.146 
Psikologi (X2) 0.128 
Sosial (X3) 0.152 
Pengalaman Kerja (X4) 0.163 
Kinerja Pegawai (Y) 0.120 

Sumber: Data diolah 

Hasil pengujian normalitas data dengam metode kolmogorov 

smirnov  menunjukkan bahwa besar nilai nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

masing-masing variabel lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pada penelitian ini data berdistribusi normal 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam 

analisis regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. 

Metode enter digunakan untuk menguji adanya multikolinieritas, yaitu 

dengan melihat pada Tolerance Value atau Variance Inflation Factor 

(VIF). Adapun rangkuman hasil uji multikollinearitas adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.10 
Hasil Uji Multikollinearitas 

 
Collinearity Statistik 

Variabel Tolerance VIF 
Finansial  (X1) 0,442 2,262 
Psikologi (X2) 0,209 4,777 
Sosial (X3) 0,369 2,710 
Pengalaman Kerja (X4) 0,219 4,560 

Sumber: Data diolah 

Hasil pengujian multikolinearitas, diketahui bahwa masing-

masing variabel mempunyai nilai VIF (Variance Inflation Factor) 

lebih kecil dari 10 dan nilai Tolerance diatas 0,1. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pada model regresi dalam penelitian ini tidak ada 

masalah multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Adapun rangkuman hasil uji 

heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.11 
Hasil Uji Heteroskedasitistas 

 
Coefficients 

Variabel thitung Sig. 
Finansial  (X1) -0,219 0,827 
Psikologi (X2) 1,721 0,090 
Sosial (X3) 0,683 0,497 
Pengalaman Kerja (X4) -1,893 0,063 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan hasil uji Heteroskedtisitas metode gletsjer diketahui 

nilai signifikansi (probabilitas) masiang-masing variabel tidak 
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signifikan atau lebih besar dibandingkan dengan derajat signifikansi α 

= 5% (α = 0,05), dengan demikian tidak terjadi heteroskedastisitas.  

 
3.  Uji Hipotesis 

a. Regresi Linier Berganda 

Analisa ini digunakan dan dimaksudkan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.  

Tabel 4.12 
Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda  

Variabel  Koefisien thitung Sig  

Konstanta 0,196 0,211 0,833 
Finansial  (X1) 0,354 3,833 0,000 
Psikologi (X2) 0,120 0,864 0,391 
Sosial (X3) 0,250 2,387 0,020 
Pengalaman Kerja (X4) 0,266 2,011 0,048 
R2    = 754 
F   = 0,000 

Sumber : data diolah 

 
Dari hasil pengolahan dengan program SPSS 10.0 for windows 

dapat disusun persamaan sebagai berikut: 

Kin = β0 + β1 Finan + β2 Psiko + β3 Sos +β4 Pengker +ei  

Kin = 0,196 + 0,354 Finan + 0,120 Psiko + 0,250 Sos + 0,266 Pengker 

Dari persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan 

sebagai berikut: 

1) Konstanta 0,196 menunjukkan bahwa jika pimpinan supermarket 

Lestari Baru Gemolong tidak memperhatikan tentang finansial, 
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psikologis, sosial dan pengalaman kerja karyawan maka kinerja 

karyawan mempunyai nilai sebesar 0,196 satuan.  

2) Koefisien regresi finansial bernilai 0,354 artinya apabila 

peningkatan finansial sebesar 1 satuan akan menyebabkan 

terjadinya peningkatan kinerja karyawan sebesar 0,354 satuan 

dengan asumsi variabel yang lain tetap. 

3) Koefisien regresi psikologis bernilai 0,120 artinya apabila terdapat 

perubahan dan perbaikan psikologis sebesar sebesar 1 satuan akan 

menyebabkan terjadinya peningkatan kinerja karyawan sebesar 

0,120 satuan dengan asumsi variabel yang lain tetap.  

4) Koefisien regresi sosial bernilai 0,250 artinya apabila terdapat 

perubahan dan perbaikan interaksi sosial sebesar sebesar 1 satuan 

akan menyebabkan terjadinya peningkatan kinerja karyawan 

sebesar 0,250 satuan dengan asumsi variabel yang lain tetap.  

5) Koefisien regresi pengalaman kerja bernilai 0,266 artinya apabila 

terdapat perubahan dan peningkatan pengalaman kerja sebesar 

sebesar 1 satuan akan menyebabkan terjadinya peningkatan kinerja 

karyawan sebesar 0,266 satuan dengan asumsi variabel yang lain 

tetap.  

b. Uji Ketepatan Parameter (Uji t) 

Uji t adalah uji koefisien regresi secara parsial yang digunakan 

untuk menguji tingkat signifikan dari masing-masing koefisien regresi 

variabel independen (finansial, psikologi, sosial dan pengalaman 
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kerja) terhadap variabel dependen (kinerja pegawai). Uji signifikansi 

secara parsial ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1) Ho : βi = 0,  (tidak ada pengaruh variabel independen secara 

parsial terhadap variabel dependen). 

2) Ha : βi ≠ 0, (ada pengaruh variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen). 

Kriteria uji adalah jika nilai t hitung > t tabel, maka nilai β 

yang diuji adalah bermakna atau signifikan, jika t hitung ≤ t tabel 

maka nilai β yang diperoleh kurang bermakna, atau nilainya tidak 

berbeda dari nol. 

Berdasarkan hasil analisis dapat diterangkan bahwa: 

1) Koefisien regresi untuk variabel finansial sebesar 0,354 dan t 

hitung sebesar 3,833 dengan tingkat signifikansi sebesar p (0,000). 

Hasil ini menunjukkan bahwa nilai t hitung mempunyai nilai 

positif > t tabel (α = 0,025, dk (n-k) = 65; ttab = 1,997), artinya 

terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara variabel 

finansial terhadap kinerja pegawai Lestari Baru di Gemolong. 

2) Koefisien regresi untuk variabel psikologis sebesar 0,120 dan t 

hitung sebesar 0,864 dengan tingkat signifikansi sebesar p (0,391). 

Hasil ini menunjukkan bahwa nilai t hitung mempunyai nilai 

positif < t tabel (α = 0,025, dk (n-k) = 65; ttab = 1,997), artinya 
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tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel psikologis 

terhadap kinerja pegawai Lestari Baru di Gemolong. 

3) Koefisien regresi untuk variabel sosial sebesar 0,250 dan t hitung 

sebesar 2,387 dengan tingkat signifikansi sebesar p (0,020). Hasil 

ini menunjukkan bahwa nilai t hitung mempunyai nilai positif > t 

tabel (α = 0,025, dk (n-k) = 65; ttab = 1,997), artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan dan positif antara variabel sosial terhadap 

kinerja pegawai Lestari Baru di Gemolong. 

4) Koefisien regresi untuk variabel pengalaman kerja sebesar 0,266 

dan t hitung sebesar 2,011 dengan tingkat signifikansi sebesar p 

(0,048). Hasil ini menunjukkan bahwa nilai t hitung mempunyai 

nilai positif > t tabel (α = 0,025, dk (n-k) = 65; ttab = 1,997), artinya 

terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara variabel 

pengalaman kerja terhadap kinerja pegawai Lestari Baru di 

Gemolong. 

 
c. Uji Ketepatan Model 

1) Uji F  

Uji F bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel yang 

dipilih sudah cukup tepat (besar peranannya) dan menunjukkan 

apakah semua variabel independen (finansial, psikologis, sosial, 

dan pengalaman kerja) mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel kinerja pegawai. Kriteria ujinya 
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adalah jika nilai Fhitung > Ftabel, maka semua variabel independen 

secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

Hasil analisis menunjukkan nilai Fhitung sebesar 49,808 > 2,37 

dengan nilai signifikan p (0,000), maka dapat dikatakan bahwa 

semua variabel independen (finansial, psikologis, sosial, dan 

pengalaman kerja) berpengaruh secara serentak dan signifikan 

mempengaruhi variabel dependen (kinerja pegawai) Lestari Baru 

di Gemolong 

2) Koefisien determinasi (R2) 

Koefisien determinasi dilakukan untuk mendeteksi ketepatan 

paling baik dari garis regresi. Uji ini untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

kualitas pelayanan. Kriterianya jika nilai R2 mendekati 1 (satu)  

berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Hasil analisis menunjukkan nilai R2 adalah 0,754 berarti condong 

mendekati satu atau 75,4% variabel yang dipilih pada variabel 

independen (finansial, psikologis, sosial, dan pengalaman kerja) 

dapat menerangkan variasi variabel dependen (kinerja pegawai), 

sedangkan sisanya 24,6% diterangkan oleh variabel lain di luar 

penelitian. 
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C. Pembahasan 

Berdasarkan pengujian regresi linier berganda pada uji tanda diperoleh 

bahwa faktor-faktor motivasi yaitu finansial, psikologis dan sosial serta 

pengalaman kerja mempunyai arah pengaruh positif terhadap kinerja pegawai 

Lestari Baru Gemolong. Hal ini berarti bahwa tingkat prestasi kerja pegawai 

akan meningkat apabila ada kenaikan aspek motivasi yaitu faktor finansial, 

faktor psikologis, dan faktor sosial serta ada kenaikan atau bertambahnya 

pengalaman kerja. Pada uji t diperoleh nilai signifikansi faktor finansial (X1) = 

0,000, faktor psikologis (X2) = 0,391, dan faktor sosial (X3) = 0,020, dan 

pengalaman kerja (X4) = 0,048, dengan tingkat keyakinan 95 % atau α = 0,05 

sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara aspek 

movitasi kerja yaitu finansial, sosial, dan pengalaman kerja terhadap kinerja 

pegawai, sedangkan faktor psikologis tidak berpengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja pegawai, dan dengan tingkat keyakinan 95% atau α = 0,05. 

Pada uji F, diperoleh nilai nilai F sebesar 49,808 dengan derajat keyakinan 

99% atau α = 0,01. Begitu pula pada uji R2, nilai R2 sebesar 0,754%, yang 

berarti 75,4% tiga variabel bebas yang dimasukkan dapat menjelaskan 

variabel terikat yaitu kinerja pegawai, sedangkan yang 24,6% dijelaskan oleh 

variabel di luar model. 
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BAB  V 

KESIMPULAN  DAN  SARAN 

 
A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya 

dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut: 

Dari uji validitas dan reliabilitas, baik variabel terikat maupun variabel bebas 

menunjukkan bahawa daftar kuesioner yang disampaikan kepada responden 

telah memenuhi persyaratan. Faktor-faktor motivasi kerja yaitu faktor 

finansial, dan faktor sosial serta pengalaman kerja mempunyai pengaruh 

positif terhadap kinerja pegawai Lestari Baru Gemolong. Sedangkan faktor 

psikologis tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Lestari Baru 

Gemolong. Faktor motivasi kerja yaitu faktor finansial mempunyai pengaruh 

paling dominan terhadap kinerja pegawai dibanding dengan faktor-faktor yang 

lain. Faktor movitasi kerja dan pengalaman kerja, dapat menjelaskan variasi 

variabel kinerja pegawai sebesar 0,754%, sedangkan 24,6% dijelaskan oleh 

faktor lain di luar model. 

 
B. Saran 

Dengan diterimanya yang ada pada penelitian ini, maka dapat dijadikan 

masukan dan evaluasi bagi Pimpinan Lestari Baru Gemolong, dalam rangka 

meningkatkan kinerja pegawai, sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi 

dalam hal ini Lestari Baru Gemolong dapat tercapai. Dari hasil temuan dapat 

penulis sarankan kepada lembaga antara lain: 
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1. Finansial, merupakan salah satu faktor motivasi kerja untuk meningkatkan 

kinerja pegawai, dan dari hasil penelitian ini ternyata ada pengaruh yang 

signifikan, maka manajemen perlu memikirkan kesejahteran para 

karyawan baik berbentuk kenaikan gaji atau peningkatan tunjangan kepada 

pegawai; 

2. Psikologis, dalam penelitian ini faktor psikologis tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai, diharapkan lembaga 

mempertahankan faktor tersebut sehingga pegawai akan selalu senang 

dalam melaksanakan pekerjaan. Misalnya dengan semangat dalam 

melaksanakan pekerjaan dan selalu memberikan penghargaan terhadap 

hasil pekerjaan setiap pegawai; 

3. Faktor sosial, dan pengalaman kerja dalam penelitian ini mempunyai 

pengaruh terhadap prestasi kinerja pegawai, diharapkan kepada pimpinan 

Lestari Baru Gemolong agar selalu menjaga suasana pekerjaan agar 

tenang, selalu menjalin hubungan yang baik sesama rekan sekerja serta 

atasan dengan bawahan, mempertahankan hubungan dengan bawahan, 

selalu melakukan pengawasan, dan meningkatkan keamanan, serta bagi 

para pegawai yang mempunyai pengalaman kerja tinggi diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas kinerjanya. 

 



                                                                  

 

KUESIONER  

MOTIVASI KERJA  

Identitas Responden  

Nama             :  ___________________ (boleh tidak dicantumkan)  

Umur             : ____________________ 

Jenis Kelamin           : a. Laki-laki  b. Perempuan 

Pendidikan Terakhir : ____________________ 

Masa Kerja            : ____________________ 

Status pernikahan     : ____________________ 

 

Petunjuk: Jawablah semua pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda silang 

(X) pada jawaban yang telah tersedia.  

 

A. FAKTOR FINANSIAL  

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i terhadap gaji yang anda terima dari 

Lestari Baru Gemolong 

a. Sangat puas   c. Tidak puas      

b. Puas    d. Sangat tidak puas  

2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i tentang gaji yang diberikan Lestari 

Baru Gemolong apabila dibandingkan dengan gaji pada lembaga lain 

a. Sangat puas   c. Tidak puas      

b. Puas    d. Sangat tidak puas  

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i tentang gaji lembur  yang diberikan 

Lestari Baru Gemolong 

a. Sangat puas   c. Tidak puas      

b. Puas    d. Sangat tidak puas  

4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i tentang tunjangan-tunjangan lain 

yang diberikan Lestari Baru Gemolong.  

a. Sangat puas   c. Tidak puas      

b. Puas    d. Sangat tidak puas  



                                                                  

 

B. FAKTOR PSIKOLOGIS  

1. Bagaimanakah perasaan Bapak/Ibu/Sdr/i selama bekerja pada Lestari  

Baru Gemolong 

a. Sangat senang  c. Tidak senang   

b. Senang   d. Sangat tidak senang  

2. Bagaimanakah perasaan Bapak/Ibu/Sdr/i dalam melaksanakan pekerjaan 

a. Sangat senang  c. Tidak senang   

b. Senang   d. Sangat tidak senang  

3. Dalam melakukan pekerjaan apakah Bapak/Ibu/Sdr/i memerlukan saran 

atau bantuan orang lain  

a. Sangat memerlukan     c. Tidak memerlukan  

b. Memerlukan     d. Sangat tidak memerlukan 

4. Bagaimanakah dengan penghargaan yang diberikan oleh Lestari Baru 

Gemolong 

a. Sangat puas   c. Tidak puas      

b. Puas    d. Sangat tidak puas  

 

C. FAKTOR SOSIAL  

1. Bagaimanakah hubungan Bapak/Ibu/Sdr/i dengan rekan sekerja anda 

a. Sangat baik   c. Tidak baik 

b. Baik    d. Sangat tidak baik 

2. Bagaimanakah hubungan anda dengan atasan anda  

a. Sangat baik   c. Tidak baik 

b. Baik    d. Sangat tidak baik 

3. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh Lestari Baru Gemolong 

a. Sangat baik   c. Tidak baik 

b. Baik    d. Sangat tidak baik 

4. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i tentang keamanan di Lestari 

Baru Gemolong 

a. Sangat aman  c. Tidak aman  

b. Aman   d. Sangat tidak aman 



                                                                  

 

D. PENGALAMAN KERJA 

1. Apakah pengalaman kerja anda mampu mendatangkan imbalan yang 

pantas dan memadai sesuai dengan kontribusi terhadap jaminan rasa aman 

dalam bekerja ? 

a. Sangat mampu   c.   Kurang mampu 

b. Mampu    d.   Tidak mampu 

2. Apakah pengalaman kerja anda memberi kontribusi dalam mencapai 

tujuan dan kondisi yang baik bagi perusahaan ? 

a. Sangat memberi   c.   Kurang memberi 

b. Memberi    d.   Tidak memberi 

3. Apakah pengalaman kerja dalam pelaksanaan tugas perusahaan anda 

digunakan sebagai acuan dalam penempatan pekerjaan secara individu ? 

a. Sangat digunakan   c.   Kurang digunakan 

b. Digunakan    d.   Tidak digunakan 

4. Bagi anda apakah kurun waktu dalam bertugas memberikan kontribusi 

terhadap rasa aman dalam bekerja ? 

a. Sangat memberi   c.   Kurang memberi 

b. Memberi    d.   Tidak memberi 

 

E. KINERJA PEGAWAI  

Petunjuk : Berilah tanda silang pada salah satu kolom jawaban yang tersedia  

Butir Pertanyaan 
Sangat

Baik 
Baik 

Tidak 

Baik 

Sangat 
Tidak 
Baik 

1. Kecepatan kerja dengan kualitas 

yang kerja yang dapat diandalkan 

    

 

2. Ketelitian, Ketepatan dan 

Ketrampilan kerja  

    

3. Kedisiplinan dan loyalitas kerja     

4. Sikap terhadap atasan dan 

karyawan lainnya  

    

 



TABULASI DATA PENELITIAN

03/12/08 11:53:00 1/4

a1 a2 a3 a4 x1 b1 b2 b3 b4 x2 c1 c2 c3 c4 x3
1 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12
2 4 4 4 4 16 3 3 4 4 14 4 4 4 4 16
3 4 3 3 3 13 4 3 3 4 14 4 3 3 3 13
4 4 4 3 3 14 3 4 4 3 14 2 3 3 3 11
5 3 3 3 3 12 3 3 4 3 13 2 2 3 3 10
6 2 2 3 3 10 2 2 3 3 10 3 3 2 3 11
7 3 3 3 3 12 3 3 4 4 14 3 2 2 3 10
8 3 3 3 4 13 3 3 3 3 12 4 3 3 3 13
9 4 4 3 3 14 3 4 4 3 14 4 4 4 3 15

10 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12
11 2 2 3 3 10 2 3 3 3 11 3 3 2 3 11
12 3 2 3 3 11 2 3 3 3 11 3 3 2 3 11
13 2 2 3 3 10 2 3 3 3 11 3 3 2 3 11
14 2 3 3 3 11 3 2 3 3 11 3 2 3 3 11
15 2 3 3 3 11 4 4 4 3 15 3 3 3 3 12
16 4 4 4 3 15 3 2 2 3 10 3 2 2 3 10
17 4 4 4 3 15 2 3 3 3 11 3 3 3 3 12
18 2 2 3 3 10 2 2 3 3 10 2 2 3 3 10
19 4 4 4 3 15 3 4 4 4 15 3 3 2 3 11
20 3 3 2 3 11 3 2 3 3 11 3 2 3 3 11
21 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15
22 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16
23 3 3 4 3 13 4 4 4 3 15 3 3 3 4 13
24 4 2 4 3 13 4 4 3 3 14 3 3 4 4 14
25 3 3 3 3 12 3 3 4 3 13 3 3 2 3 11
26 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16
27 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 4 13
28 2 3 3 3 11 3 3 2 3 11 2 3 3 3 11
29 3 3 3 3 12 3 3 4 3 13 3 3 3 4 13
30 3 2 2 3 10 3 2 2 3 10 2 3 2 3 10
31 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16
32 4 3 3 3 13 4 4 4 3 15 3 3 4 4 14
33 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12
34 2 3 3 3 11 3 3 4 3 13 3 3 2 3 11
35 3 2 2 3 10 3 2 2 3 10 2 3 2 3 10
36 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15
37 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16
38 2 3 3 3 11 3 3 3 4 13 4 4 4 4 16
39 3 3 3 3 12 3 4 4 3 14 2 3 2 3 10
40 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 3 4 4 4 15
41 3 3 3 4 13 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15
42 3 3 3 3 12 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12
43 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12
44 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 2 2 10
45 3 3 3 4 13 4 4 3 4 15 4 3 4 4 15
46 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16



TABULASI DATA PENELITIAN

03/12/08 11:53:01 2/4

d1 d2 d3 d4 x4 e1 e2 e3 e4 y res_1 abs_re
1 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 -.079 .0787
2 3 3 4 4 14 4 4 4 4 16 .7320 .7320
3 3 3 3 4 13 3 3 3 3 12 -1.19 1.189
4 3 4 4 3 14 4 4 3 3 14 .6907 .6907
5 3 3 4 3 13 3 3 3 3 12 .0353 .0353
6 3 3 3 2 11 3 2 2 3 10 -.615 .6145
7 3 3 4 4 14 3 3 3 3 12 -.351 .3505
8 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 -.683 .6831
9 3 4 4 3 14 4 4 3 3 14 -.309 .3092

10 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 -.079 .0787
11 3 3 2 3 11 3 2 3 3 11 .2659 .2659
12 3 3 3 3 12 3 3 2 2 10 -1.35 1.355
13 3 3 3 3 12 3 2 3 3 11 .000 .0004
14 3 2 3 3 11 3 2 3 3 11 -.088 .0885
15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 -.083 .0829
16 3 2 2 3 10 3 2 3 3 11 -.870 .8703
17 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 -1.02 1.022
18 2 2 3 3 10 2 2 3 3 10 -.098 .0982
19 3 2 3 3 11 3 2 2 3 10 -2.98 2.984
20 3 2 3 3 11 3 3 2 3 11 -.088 .0885
21 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 .2102 .2102
22 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 -.040 .0397
23 4 4 4 3 15 3 4 3 3 13 -.841 .8407
24 3 3 4 4 14 4 4 4 4 16 2.295 2.295
25 3 3 3 4 13 3 3 3 4 13 .7854 .7854
26 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 .3461 .3461
27 3 3 3 3 12 3 3 3 4 13 .6713 .6713
28 3 3 2 3 11 3 2 2 4 11 -.088 .0885
29 3 4 4 3 14 3 3 4 3 13 .0191 .0191
30 3 2 2 3 10 2 3 3 3 11 .9018 .9018
31 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 .3461 .3461
32 4 4 4 3 15 4 4 4 3 15 .9093 .9093
33 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 -.079 .0787
34 3 3 4 3 13 3 3 3 4 13 1.140 1.140
35 3 2 2 3 10 2 3 3 3 11 .9018 .9018
36 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 .2102 .2102
37 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 -.040 .0397
38 3 3 4 3 13 3 3 2 2 10 -3.11 3.110
39 3 2 2 3 10 2 3 3 3 11 -.285 .2852
40 3 3 2 3 11 4 4 4 4 16 1.661 1.661
41 4 4 4 4 16 4 3 3 4 14 -.727 .7265
42 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 1.378 1.378
43 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 -.079 .0787
44 3 3 3 3 12 3 3 2 2 10 -1.58 1.579
45 4 4 3 4 15 3 3 4 4 14 -.341 .3407
46 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 -.040 .0397



TABULASI DATA PENELITIAN

03/12/08 11:53:01 3/4

a1 a2 a3 a4 x1 b1 b2 b3 b4 x2 c1 c2 c3 c4 x3
47 3 3 4 4 14 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15
48 4 3 4 4 15 3 4 4 4 15 3 4 4 4 15
49 3 4 3 4 14 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13
50 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12
51 3 4 4 4 15 3 4 4 3 14 3 4 4 4 15
52 3 2 2 3 10 3 2 2 3 10 2 3 2 3 10
53 3 2 2 3 10 3 2 2 3 10 2 3 2 3 10
54 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 4 3 3 14
55 4 4 4 3 15 4 4 4 3 15 3 3 3 3 12
56 3 3 3 2 11 3 3 4 3 13 3 3 4 3 13
57 3 3 3 2 11 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12
58 4 3 3 3 13 3 2 2 3 10 2 3 2 3 10
59 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 3 3 4 14
60 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 4 3 3 14
61 4 4 3 3 14 4 4 4 4 16 3 4 3 4 14
62 5 4 3 4 16 3 3 3 4 13 3 4 3 3 13
63 3 4 3 4 14 3 3 3 4 13 3 3 4 3 13
64 3 3 4 3 13 3 3 4 3 13 3 4 3 4 14
65 3 3 4 3 13 3 3 4 3 14 3 4 4 3 14
66 3 4 3 3 13 3 3 3 4 14 3 4 4 3 14
67 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 3 4 4 14
68 4 2 4 4 14 4 4 3 3 14 3 4 4 3 14
69 3 3 4 3 13 3 3 3 3 12 3 3 4 3 13
70 4 4 3 3 14 3 3 3 3 13 3 4 3 3 13



TABULASI DATA PENELITIAN

03/12/08 11:53:01 4/4

d1 d2 d3 d4 x4 e1 e2 e3 e4 y res_1 abs_re
47 4 4 4 4 16 3 4 4 3 14 -1.08 1.081
48 4 4 4 4 16 3 4 4 3 14 -1.32 1.316
49 3 3 4 4 14 4 4 3 3 14 .1907 .1907
50 3 3 3 3 12 3 2 3 2 10 -2.08 2.079
51 3 4 4 3 14 4 4 3 3 14 -.664 .6636
52 3 2 2 3 10 2 3 3 3 11 .9018 .9018
53 3 2 2 3 10 2 3 3 3 11 .9018 .9018
54 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 .8461 .8461
55 4 4 4 3 15 4 4 4 3 15 .7004 .7004
56 3 3 4 3 13 3 3 4 3 13 .6399 .6399
57 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 .2757 .2757
58 3 2 2 3 10 2 3 3 3 11 -.161 .1615
59 4 4 4 4 16 3 4 3 4 14 -1.54 1.540
60 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 .8461 .8461
61 4 4 4 4 16 4 3 3 4 14 -.831 .8310
62 3 3 3 4 13 4 3 4 4 15 .8678 .8678
63 3 3 4 4 14 4 3 4 4 15 1.310 1.310
64 3 3 4 3 13 3 4 3 3 13 -.319 .3189
65 3 3 4 3 13 3 4 4 4 15 1.562 1.562
66 3 3 3 4 13 3 4 4 4 15 1.562 1.562
67 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 .4602 .4602
68 4 4 4 4 16 4 3 3 4 14 -.592 .5919
69 2 3 3 3 11 3 3 4 3 13 .5832 .5832
70 3 4 3 3 13 4 4 3 3 14 .5766 .5766



Hasil Uji Validitas X1 
Correlations 
 

Correlations

1.000 .609** .481** .434** .819**
. .000 .000 .000 .000

70 70 70 70 70
.609** 1.000 .537** .458** .840**
.000 . .000 .000 .000

70 70 70 70 70
.481** .537** 1.000 .498** .783**
.000 .000 . .000 .000

70 70 70 70 70
.434** .458** .498** 1.000 .719**
.000 .000 .000 . .000

70 70 70 70 70
.819** .840** .783** .719** 1.000
.000 .000 .000 .000 .

70 70 70 70 70

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

A1

A2

A3

A4

X1

A1 A2 A3 A4 X1

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
Hasil Uji Validitas X2 
 
Correlations 

Correlations

1.000 .686** .447** .375** .791**
. .000 .000 .001 .000

70 70 70 70 70
.686** 1.000 .745** .355** .905**
.000 . .000 .003 .000

70 70 70 70 70
.447** .745** 1.000 .318** .824**
.000 .000 . .007 .000

70 70 70 70 70
.375** .355** .318** 1.000 .594**
.001 .003 .007 . .000

70 70 70 70 70
.791** .905** .824** .594** 1.000
.000 .000 .000 .000 .

70 70 70 70 70

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

B1

B2

B3

B4

X2

B1 B2 B3 B4 X2

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 



Hasil Uji Validitas X3 
 
Correlations 
 

Correlations

1.000 .494** .517** .320** .760**
. .000 .000 .007 .000

70 70 70 70 70
.494** 1.000 .556** .387** .787**
.000 . .000 .001 .000

70 70 70 70 70
.517** .556** 1.000 .527** .864**
.000 .000 . .000 .000

70 70 70 70 70
.320** .387** .527** 1.000 .681**
.007 .001 .000 . .000

70 70 70 70 70
.760** .787** .864** .681** 1.000
.000 .000 .000 .000 .

70 70 70 70 70

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

C1

C2

C3

C4

X3

C1 C2 C3 C4 X3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

Hasil Uji Validitas X4 
 
Correlations 

Correlations

1.000 .730** .521** .460** .816**
. .000 .000 .000 .000

70 70 70 70 70
.730** 1.000 .735** .386** .902**
.000 . .000 .001 .000

70 70 70 70 70
.521** .735** 1.000 .409** .857**
.000 .000 . .000 .000

70 70 70 70 70
.460** .386** .409** 1.000 .652**
.000 .001 .000 . .000

70 70 70 70 70
.816** .902** .857** .652** 1.000
.000 .000 .000 .000 .

70 70 70 70 70

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

D1

D2

D3

D4

X4

D1 D2 D3 D4 X4

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 



Hasil Uji Validitas Y 
 
Correlations 
 

Correlations

1.000 .546** .439** .477** .776**
. .000 .000 .000 .000

70 70 70 70 70
.546** 1.000 .599** .394** .814**
.000 . .000 .001 .000

70 70 70 70 70
.439** .599** 1.000 .578** .825**
.000 .000 . .000 .000

70 70 70 70 70
.477** .394** .578** 1.000 .756**
.000 .001 .000 . .000

70 70 70 70 70
.776** .814** .825** .756** 1.000
.000 .000 .000 .000 .

70 70 70 70 70

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

E1

E2

E3

E4

Y

E1 E2 E3 E4 Y

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 



Hasil Uji Reliabilitas X1 
 
Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     A1                3.2857          .7049        70.0 
  2.     A2                3.2143          .6997        70.0 
  3.     A3                3.3000          .5983        70.0 
  4.     A4                3.3000          .5206        70.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       13.1000     4.0333     2.0083          4 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     70.0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    .7993 
 
 
Hasil Uji Reliabilitas X2 
Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     B1                3.2571          .6064        70.0 
  2.     B2                3.2714          .7003        70.0 
  3.     B3                3.4143          .6701        70.0 
  4.     B4                3.3143          .4676        70.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       13.2571     3.8170     1.9537          4 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     70.0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    .8003 



Hasil Uji Reliabilitas X3 
 
Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     C1                3.1143          .6265        70.0 
  2.     C2                3.2571          .6064        70.0 
  3.     C3                3.1286          .7599        70.0 
  4.     C4                3.2857          .4858        70.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       12.7857     3.7650     1.9404          4 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     70.0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    .7760 
 
 

Hasil Uji Reliabilitas X4 
 
Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     D1                3.2714          .5085        70.0 
  2.     D2                3.2143          .6997        70.0 
  3.     D3                3.3571          .7230        70.0 
  4.     D4                3.3143          .4976        70.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       13.1571     3.9605     1.9901          4 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     70.0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    .8221 
 



Hasil Uji Reliabilitas Y 
 
Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     E1                3.2571          .6298        70.0 
  2.     E2                3.2714          .6793        70.0 
  3.     E3                3.2714          .6352        70.0 
  4.     E4                3.3286          .5829        70.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       13.1286     4.0267     2.0067          4 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     70.0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    .8031 
 
 



Hasil Analisis Normalitas 
 
NPar Tests 
 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

70 70 70 70 70
13.1000 13.3000 12.7857 13.1571 13.1286

2.0083 1.9512 1.9404 1.9901 2.0067
.137 .140 .136 .134 .142
.137 .105 .136 .134 .142

-.126 -.140 -.120 -.123 -.125
1.143 1.172 1.134 1.120 1.185

.146 .128 .152 .163 .120

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

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

X1 X2 X3 X4 Y

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 
 



Hasil Analisis Regresi Berganda 
 
Regression 
 

Variables Entered/Removedb

X4, X1, X3,
X2

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Model Summaryb

.868a .754 .739 1.0254
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

ANOVAb

209.495 4 52.374 49.808 .000a

68.348 65 1.052
277.843 69

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Coefficientsa

.196 .927 .211 .833

.354 .092 .355 3.833 .000

.120 .138 .116 .864 .391

.250 .105 .242 2.387 .020

.266 .132 .264 2.011 .048

(Constant)
X1
X2
X3
X4

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 
 

Casewise Diagnosticsa

-3.033 10.00
Case Number
38

Std. Residual Y

Dependent Variable: Ya. 
 



Residuals Statisticsa

10.0982 16.0397 13.1286 1.7425 70
-3.1100 2.2952 1.117E-15 .9953 70

-1.739 1.671 .000 1.000 70
-3.033 2.238 .000 .971 70

Predicted Value
Residual
Std. Predicted Value
Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Ya. 
 



Hasil Analisis Multikollinearitas 
 
Regression 

Variables Entered/Removedb

X4, X1, X3,
X2

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Model Summary

.868a .754 .739 1.0254
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2a. 
 

ANOVAb

209.495 4 52.374 49.808 .000a

68.348 65 1.052
277.843 69

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Coefficientsa

.442 2.262

.209 4.777

.369 2.710

.219 4.560

X1
X2
X3
X4

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 
 



Collinearity Diagnosticsa

4.968 1.000 .00 .00 .00 .00 .00
1.412E-02 18.755 .98 .01 .02 .03 .03
8.652E-03 23.963 .02 .78 .04 .00 .13
6.441E-03 27.772 .00 .13 .09 .94 .03
2.673E-03 43.110 .00 .07 .85 .03 .81

Dimension
1
2
3
4
5

Model
1

Eigenvalue
Condition

Index (Constant) X1 X2 X3 X4
Variance Proportions

Dependent Variable: Ya. 
 



Hasil Analisis Heteroskedastisitas 
 
Regression 
 

Variables Entered/Removedb

X4, X1, X3,
X2

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: ABS_RESb. 
 

Model Summary

.250a .062 .005 .6637
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2a. 
 

ANOVAb

1.908 4 .477 1.083 .372a

28.631 65 .440
30.538 69

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2a. 

Dependent Variable: ABS_RESb. 
 

Coefficientsa

.401 .600 .668 .506
-1.31E-02 .060 -.040 -.219 .827

.154 .089 .452 1.721 .090
4.632E-02 .068 .135 .683 .497

-.162 .086 -.485 -1.893 .063

(Constant)
X1
X2
X3
X4

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABS_RESa. 
 

 
 


