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ABSTRAK 

 

KINERJA KARYAWAN DITINJAU DARI KARAKTERISTIK INDIVIDU 
DAN MOTIVASI KERJA DI KUD CEPOGO BOYOLALI 

 
Citra Suci Kadaryono A 210 100 128, Program Studi Pendidikan Akuntansi, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh karakteristik 

individu terhadap kinerja karyawan di koperasi Unit Desa (KUD) Cepogo 
Boyolali. 2) Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di koperasi unit 
desa (KUD) Cepogo Boyolali. 3) Pengaruh karakteristik individu dan motivasi 
kerja terhadap kinerja karyawan di koperasi unit desa (KUD) Cepogo Boyolai. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian desktiptif kuantitatif dengan 
pengujian hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan  
koperasi unit desa (KUD) Cepogo Boyolali yang berjumlah 40 karyawan. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode angket yang telah diuji cobakan dengan 
uji validitas dan uji reabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
regresi linier berganda, uji t, uji F, sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 

Hasil dari analisis data diperoleh persamaan garis linier 
Y=26,361+0,300X1+0,256X2. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 
adalah: 1) Ada pengaruh antara karakteristik individu terhadap kinerja 
karyawan. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung > ttabel yaitu 
2,202 > 2,022 (α = 5%) dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,034; 2) Ada 
pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Hal ini terbukti dari 
hasil uji t yang memperoleh thitung > ttabel yaitu 2,241 > 2,022  (α = 5%) dan nilai 
signifikansi <0,05 yaitu 0,031; 3) Ada pengaruh antara karakteristik individu dan 
motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang 
memperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 7,221 > 3,25 dengan nilai signifikansi <0,05 
yaitu 0,002; 4) Variabel karakteristik individu memberikan sumbangan relatif 
sebesar 64,72% dan sumbangan efektif sebesar 18,18%, variabel motivasi kerja 
memberikan sumbangan relatif sebesar 35,38% dan sumbangan efektif sebesar 
9,92%. Hasil uji koefisien determinasi (R2) diperoleh 0,281 yang berarti 28,1% 
kinerja karyawan dipengaruhi oleh karakteristik individu dan motivasi kerja 
sisanya sebesar 71,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 
Kata Kunci: Kinerja Karyawan, Karakteristik Individu, Motivasi Kerja.  
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PENDAHULUAN 

Koperasi unit desa (KUD) adalah suatu koperasi serba usaha yang 

beranggotakan penduduk desa dan berlokasi didaerah pedesaan, daerah kerjanya 

biasanya mencakup satu wilayah kecamatan. Dalam Undang-Undang No. 25 

tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi sebagai soko guru perekonomian 

nasional yang mempunyai ciri-ciri yaitu koperasi merupakan badan usaha yang 

beranggotakan orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha 

sebagaimana badan usaha yang lain dengan mendayagunakan seluruh kemampuan 

anggotanya, dan  kegiatan koperasi didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi yaitu 

keanggotaannya bersifat sukarela, pengelolaan dilakukan secara demokratis, serta 

pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan 

besarnya jasa usaha masing-masing. 

Dalam hal ini Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal utama 

dalam pembangunan perekonomian nasional. Dengan demikian  maka kualitas 

SDM harus dikembangkan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Artinya 

untuk mewujudkan tujuan koperasi maka Sumber Daya Manusia (SDM) 

memegang peranan yang sangat penting dalam  pencapaian visi dan misi koperasi. 

Berkaitan dengan pencapaian tujuan koperasi tersebut, koperasi harus dapat 

memilih Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dan handal sesuai 

bidangnya. Oleh karena itu KUD harus dapat memanfaatkan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang dimilikinya seoptimal mungkin. Dengan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang bekerja jujur, disiplin, inovatif, dan mampu bertanggung 

jawab atas apa yang telah dikerjakannya dapat mengurangi risiko yang dapat 

menghambat koperasi tersebut. 

Menurut Wirawan (2009:5) “Kinerja karyawan adalah keluaran yang 

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

profesi dalam waktu tertentu”. Dengan demikian peranan manajemen sangat 

penting dalam upaya meningkatkan efisiensi kinerja karyawan. Salah satu cara 

untuk mencapai efisiensi tersebut adalah dengan memberi bimbingan dan 

memberikan motivasi serta memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar 

dapat menciptakan tenaga kerja yang berkualitas tinggi, memiliki kemampuan 



2 
 

yang tinggi, serta sehat fisik dan mental. Dengan demikian akan mempengaruhi 

kinerja karyawan dalam suatu perusahaan. 

Tingkah laku individu pada dasarnya berorientasi pada tujuan. Oleh karena 

itu, perlu bagi perusahaan untuk mengetahui karakteristik individu yang meliputi 

karakteristik biografis (Usia, jenis kelamin, status kawin dan banyaknya 

tanggungan) kebutuhan, sikap, minat, kemampuan dan kepribadian yang dibawa 

individu tersebut ketempat kerja. Selain itu yang perlu dilakukan oleh pimpinan 

perusahaan adalah memberikan motivasi kepada karyawannya. Dengan 

termotivasinya karyawan dapat mendorong atau menggerakkan karyawan untuk 

melaksanakan tugasnya dengan semangat atas dukungan yang telah diberikan 

tersebut. Menurut Fathoni (2006:133) “Motivasi kerja adalah suatu keadaan yang 

menggerakkan atau mengarahkan seseorang untuk melaksanakan suatu tindakan”. 

Menurut Nasution (2002:4) dalam penelitiannya menyatakan, “keterlibatan 

Pemerintah yang terlalu besar ternyata tidak mampu meningkatkan kemandirian 

dan kinerja koperasi. Justru sebaliknya, koperasi malah semakin tergantung pada 

program-program pemerintah”. Dalam harian BatamEkbiz.com 

(http://batamekbiz.com/kualitas-koperasi-di-15-provinsi-diatas-rata-rata/) : 

Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Setyo 
Heriyanto menyatakan, bahwa sebanyak 15 Provinsi di Indonesia 
koperasinya memiliki kualitas di atas rata-rata dan salah satu Provinsi 
tersebut adalah Provinsi Jawa Tengah. Pernyataan itu disampaikan karena 
ke 15 koperasi tersebut mampu menunjukkan kualitas kinerja koperasinya 
di atas 75%. Provinsi lainnya masih berada di bawah ke 15 koperasi 
tersebut dalam hal peringkat kinerjanya. 
 

Tetapi pada kenyataannya tidak semua karyawan memiliki kinerja yang 

baik, sehingga menjadikan koperasi yang bersangkutan kurang mempunyai 

standar yang ditentukan Dinas Koperasi. selama ini kinerja karyawan menjadi 

permasalahan yang timbul dalam koperasi unit desa (KUD). Kurang optimalnya 

kinerja karyawan dapat mempengaruhi karyawan dalam pengambilan keputusan 

terhadap pengurus KUD yang tidak menjalankan fungsi dengan baik, serta 

kurangnya pengarahan yang tepat dalam kesinambungan pengembangan kegiatan 

ekonomi mengakibatkan organisasi lemah dalam pengembangan koperasi. Oleh 
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sebab itu, sangatlah penting diadakannya pembinaan dan pelatihan guna untuk 

meningkatkan kinerja dan mempersiapkan sumber daya manusia yang baik 

sebelum perekrutan dan penugasan karyawan di dalam organisasi maupun 

perusahaan yang bersangkutan. Dengan melakukan pelatihan dan pembinaan 

tersebut karyawan baru dapat memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan 

mental yang baik sehingga diharapkan kedepannya dapat meningkatkan kinerja 

agar organisasi maupun perusahaan dapat mencapai tujuan awal yang ingin 

dicapainya dari semua kegiatan yang dilakukan. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk 

membahas masalah tersebut dan menyusunnya dengan judul, “KINERJA 

KARYAWAN DITINJAU DARI KARAKTERISTIK INDIVIDU DAN 

MOTIVASI KERJA DI KOPERASI UNIT DESA (KUD) CEPOGO 

BOYOLALI”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Pengaruh 

karakteristik individu terhadap kinerja karyawan di koperasi Unit Desa (KUD) 

Cepogo Boyolali. 2) Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di 

koperasi unit desa (KUD) Cepogo Boyolali. 3) Pengaruh karakteristik individu 

dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di koperasi unit desa (KUD) 

Cepogo Boyolai. 
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METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah jenis penilitian dengan menggunakan metode 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif karena penelitian ini ingin 

mencari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan 

perhitungan data berbentuk angka-angka yang kemudian dianalisis data statistik. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2012 : 13), Penelitian deskriptif 

kuantitatif adalah penelitian dengan maksud memperoleh data yang berbentuk 

angka atau data kualitatif yang diangkakan. 

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Unit Desa (KUD) Cepogo Boyolali 

yang beralamat Jl. Boyolali-Magelang Km 9.5, Kecamatan Cepogo Boyolali. 

Populasi dalam penelitian ini 40 karyawan. Teknik pengumpulan data 

menggunakan angket dan dokumentasi. 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebasnya adalah Kinerja Karyawan (Y) dan variabel terikatnya 

adalah Karakteristik Individu (X1) dan Motivasi Kerja (X2). Penelitian ini 

menggunakan instrumen yang berupa item-item pertanyaan dalam bentuk angket 

yang sebelumnya telah diujicobakan pada subjek uji coba yang berjumlah 15 

karyawan. Hasil uji coba instrumen dianalisis menggunakan uji validitas dan uji 

reliabilitas. Hasil dari pengumpulan data kemudian diuji dengan menggunakan uji 

prasyarat analisis yang terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas. Selanjutnya 

teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear ganda, uji t, uji F, 

koefisien determinasi, sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 

 

HASIL PENELITIAN  

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data sampel 

penelitian berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

data dalam penelitian ini menggunakan metode Liliefors atau dalam program 

SPSS disebut juga dengan Kolmogorov-Smirnov dengan program SPSS For 

Windows versi 15. Kriteria dari uji normalitas adalah bahwa data berdistribusi 

normal jika nilai Lhit< Ltab atau nilai signifikansi > 0,05. Data Kinerja 
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Karyawan bernilai Lhit< Ltab yaitu sebesar 0,123 < 0,137, data karakteristik 

individu diperoleh Lhit< Ltab yaitu sebesar 0,124 < 0,137 dan data motivasi 

kerja diperoleh Lhit< Ltab yaitu sebesar 0,090 < 0,137. 

2. Uji Linearitas 

Tujuan uni linearitas adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk 

hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Adapun 

ringkasan hasil uji linearitas yang dilakukan dengan menggunakan program 

SPSS For Windows versi 15. Diketahui hasil uji linearitas diperoleh harga Fhit 

masing-masing variabel yang diukur lebih kecil dari Ftab dan nilai signifikan > 

0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara masing-masing 

variabel bebas dan variabel terikat dalam bentuk linear. Data karakteristik 

individu terhadap kinerja karyawan bernilai Fhit< Ftab yaitu sebesar 0,842 < 

2,13 dan data motivasi kerja terhadap kinerja karyawan bernilai Fhit< Ftab yaitu 

sebesar 1,294 < 2,13. 

3. Analisis regresi linear ganda 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear ganda dengan bantuan program 

SPSS For Windows versi 15 diperoleh hasil sebagai berikut : 

Variabel Koefisien Regresi t Sig 

Konstanta 26,361   

Karakteristik Individu 0,300 2,202 0,034 

Motivasi kerja 0,256 2,241 0,031 

F      = 7,221 

R2     = 0,281 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui persamaan regresinya yaitu: 

Y = 26,361 + 0,300X1 + 0,256X2 

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dijabarkan: 

a. a = 26,361, berarti jika skor karakteristik individu dan motivasi kerja 

dianggap konstan (tetap), maka nilai kinerja karyawan sebesar 26,361. 
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b. b1 = 0,300, yang berarti jika karakteristik individu meningkat satu poin 

maka, skor kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,300 (dengan 

asumsi variabel motivasi kerja dianggap konstan) 

c. b2 = 0,256, yang berarti jika motivasi kerja meningkat satu poin maka, skor 

kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,256 (dengan asumsi variabel 

karakteristik individu dianggap konstan) 

4. Uji t 

Penggunaan uji t (uji parsial) adalah untuk menguji apakah ada pengaruh 

yang nyata (signifikan) masing-masing variabel (karakteristik individu dan 

motivasi kerja) secara sendiri-sendiri (partial), sehingga bisa diketahui apakah 

dugaan yang sudah ada dapat diterima atau ditolak. Berdasarkan hasil 

perhitungan dengan bantuan SPSS For Windows versi 15 diperoleh nilai thitung  

variabel karakteristik individu 2,202 dan nilai ttabel yaitu 2,022 dengan nilai 

signifikansi 0,034. Nilai thitung variabel motivasi kerja sebesar 2,241 dan nilai 

ttabel yaitu  2,022 dengan nilai signifikansi 0,031.  

5. Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis ketiga yaitu “Karakteristik 

individu dan motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan di 

KUD Cepogo Boyolali”. Perhitungan uji F dengan menggunakan bantuan 

SPSS For Windows versi 15 memperoleh nilai Fhitung sebesar 7,221 dan nilai 

Ftabel sebesar 3,25 dengan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,002. 

6. Koefisien determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya 

sumbangan variabel karakteristik individu (X1) dan motivasi kerja (X2) 

terhadap kinerja karyawan (Y). Berdasarkan hasil analisis dengan bantuan 

program SPSS For Windows versi 15 diperoleh nilai korelasi parsial (r) 

sebesar 0,281 selanjutnya dikalikan 100% maka diperoleh hasil 28,1%, 

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja karyawan (Y) dipengaruhi 
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oleh karakteristik individu (X1) dan motivasi kerja (X2) 28,1%, selanjutnya 

71,9% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian. 

7. Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif 

Perhitungan sumbangan efektif dan sumbangan relatif digunakan untuk 

mengetahui kontribusi masing-masing variabel independen (karakteristik 

individu dan motivasi kerja) terhadap perubahan variabel dependen (kinerja 

karyawan). Berdasarkan perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan efektif  

variabel karakteristik individu memberikan sumbangan relatif 64,72% dan 

sumbangan efektif 18,18% sedangkan motivasi kerja memberikan sumbangan 

relatif 35,38% dan sumbangan efektif 9,92%. Total sumbangan yang diberikan 

dari masing-masing variabel karakteristik individu dan motivasi kerja adalah 

sebesar 28,1% terhadap kinerja karyawan. 

 

PEMBAHASAN 

1. Pengaruh karakteristik individu (X1) terhadap kinerja karyawan. 

Selain dari persamaan hasil regresi tersebut, dapat juga dilihat dari 

hipotesis pertama yaitu “karakteristik individu berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan di KUD Cepogo Boyolali”.  Berdasarkan hasil perhitungan uji t 

regresi dengan menggunakan program SPSS For Windows versi 15 diperoleh t 

hit variabel karakteristik individu (X1) sebesar 2,202 > 2,022 pada taraf 

signifikan 5% yaitu 0,034 menunjukkan adanya pengaruh positif, dengan 

sumbangan relatif 64,72% dan sumbangan efektif 18,18%. Hal ini 

menunjukkan bahwa karakteristik individu berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan di KUD Cepogo Boyolali. 

2. Pengaruh motivasi kerja (X2) terhadap kinerja karyawan. 

Dilihat dari hipotesis kedua yaitu “Motivasi kerja berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan di KUD Cepogo Boyolali”. Berdasarkan hasil 

perhitungan uji t regresi dengan menggunakan program SPSS For Windows 

versi 15 diperoleh t hit variabel motivasi kerja (X2) sebesar 2,241 > 2,022  
pada taraf signifikan 5% yaitu 0,031 menunjukkan adanya pengaruh positif, 

dengan sumbangan relatif 35,38% dan sumbangan efektif 9,92%. Hal ini 
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menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan di KUD Cepogo Boyolali. 

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Reni Pratamasari 

(2008), tentang “Pengaruh Karakteristik Individu Dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan Pada CV. Kawan Kita Klaten” yang menunjukan 

variabel karakteristik individu berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

CV. Kawan Kita Klaten. Hal ini terbukti dari hasil analisis yang memperoleh 

Fhitung > Ftabel 11,214 > 3,35 diterima pada taraf signifikan 5 % . 

3. Pengaruh karakteristik individu (X1) dan motivasi kerja (X2) terhadap 

kinerja karyawan. 

Berdasarkan uji keberartian regresi linier ganda atau uji F diketahui 

bahwa nilai Fhitung > Ftabel yaitu 7,221 > 3,25 dengan nilai signifikansi < 0,05 

yaitu 0,002. Hal ini menujukkan bahwa “karakteristik individu dan motivasi 

kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan di KUD Cepogo 

Boyolali”. Koefisien determinasi sebesar 0,281 yang artinya bahwa ada 

pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel karakteristik individu dan 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan 28,1% sedangkan 71,9% dipengaruh 

oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis, misalnya: Disiplin kerja, 

kepuasan kerja, kepemimpinan, semangat kerja dan variabel lainnya. 

Penjelasan hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Wirawan 

(2009:7-8), faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah bakat dan 

sifat pribadi, disiplin kerja, motivasi kerja, pengalaman kerja, kepemimpinan, 

kreativitas, dan sebagainya.  

Sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Imam 

Machfudi (2013), Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul 

“Pengaruh Gaji, Motivasi Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan KJKS BMT Fastabiq Di Pati” yang menunjukkan variabel 

motivasi kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan, ditunjukkan oleh nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05. Hasil 
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uji F menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, ditunjukkan oleh nilai 

signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. 

  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan maka diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya (Bab IV), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh karakteristik individu terhadap kinerja karyawan di KUD 

Cepogo Boyolali.  

2. Ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di KUD Cepogo 

Boyolali.  

3. Ada pengaruh karakteristik individu dan motivasi kerja pada karyawan di 

KUD Cepogo Boyolali. 

4. Karakteristik individu dan motivasi kerja memberikan pengaruh terhadap 

kinerja karyawan sebesar 28,1% sedangkan 71,9% sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti. 
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