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PENGARUH MOTIVASI DAN KEPUASAN KERJA  

TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. BANK BRI 

PURWODADI GROBOGAN 

 

Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan pada PT. Bank BRI Purwodadi Grobogan 

ditinjau dari faktor yang mempengaruhinya yaitu motivasi, kepuasan kerja. 

Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan uji instrumen 

penelitian yaitu uji validitas dan uji realibilitas, uji asumsi klasik yaitu uji 

normalistas, uji hipotesis yaitu uji regresi linier berganda, uji t, uji F dan uji 

koefisien determinasi atau R
2
. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang 

diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden (karyawan PT. Bank 

BRI Purwodadi Grobogan), sampel yang diambil adalah sebanyak 150 orang 

karyawan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepuasan 

kerja merupakan variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Bank BRI Purwodadi Grobogan. Dibuktikan dalam uji t 

variabel motivasi dan variabel kepuasan kerja memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan, karena hasil uji t statistik (thitung) lebih besar dari nilai 

ttabel. Hasil dalam uji F menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan 

dan signifikan antara variabel motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan, karena hasil uji F statistik (Fhitung) lebih besar dari nilai Ftabel. Hasil 

diperoleh variasi perubahan naik turunnya kinerja karyawan disebabkan 

perubahan variabel motivasi dan kepuasan kerja. Sedangkan sisanya disebabkan 

oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam model yang digunakan dalam 

penelitian. 

 

Kata Kunci: Motivasi, kepuasan kerja,  kinerja karyawan 

 

Abstract 

 

The purpose of this study was to determine several factors that affect employee 

performance at PT. BRI Bank Purwodadi Grobogan in terms of the factors that 

influence it, namely motivation, job satisfaction. Tests conducted in this study 

using the research instrument test that is the validity test and reliability test, the 

classic assumption test is the normalist test, the hypothesis test is multiple linear 

regression test, t test, F test and the coefficient of determination or R2 test. The 

data in this study are primary data obtained by distributing questionnaires to 

respondents (employees of PT. BRI Bank Purwodadi Grobogan), samples taken 

were 150 employees. Based on the results of the study indicate that the variable 

job satisfaction is a variable that has a dominant influence on employee 

performance at PT. BRI Bank Purwodadi Grobogan. It was proven in the t-test 

that motivation and work satisfaction variables had a significant effect on 

employee performance, because the results of the statistical t-test (tcount) were 

greater than the ttable value. The results in the F test show that there is a 
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simultaneous and significant influence between the variables of motivation and 

job satisfaction on employee performance, because the results of the statistical F 

test (Fcount) are greater than the Ftable value. The results obtained by variations 

in changes in the ups and downs of employee performance due to changes in 

motivation and work satisfaction variables. While the rest is caused by other 

factors not analyzed in the model used in the study. 

 

Keywords: motivation, job satisfaction, employee performance. 

 

1. PENDAHULUAN 

Didalam sebuah perusahaan, karyawan merupakan aset penting. Oleh karena itu 

bagi perusahaan yang khusus bergerak di bidang jasa pelayanan yang 

mengandalkan tingkat kinerja karyawan di perusahaannya, maka perusahaan 

tersebut dituntut untuk mampu mengoptimalkan kinerja karyawannya. Salah satu 

pendekatan dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan tersebut dapat dilakukan 

melalui motivasi dan kepusaan kerja.  

Dalam mencapai tujuan perusahaan, setiap perusahaan memerlukan sumber 

daya untuk mencapainya. Sumber daya itu antara lain sumber daya alam, sumber 

daya finansial, sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sumber daya 

manusia.  Diantara sumber daya tersebut, sumber daya yang terpenting ialah 

sumber daya manusia.  

Sumber daya manusia merupakan aset perusahaan yang paling penting, dan 

membuat sumber daya perusahaan lainnya menjadi bekerja (Simamora, 2006). 

Dengan demikian, tanpa sumber daya manusia sumber daya lainnya akan 

menganggur dan kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan perusahaan. Untuk 

mencapai tujuan perusahaan, tentunya karyawan dituntut untuk memaksimalkan 

kinerja yang dia miliki.  

Kinerja karyawan adalah hal yang penting untuk diperhatikan perusahaan, 

karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan kemajuan perusahaan dalam 

suatu persaingan global yang sering berubah. Widodo (2006:78) mengemukakan 

kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan 

tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.  
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Kinerja yang baik dapat dilihat dari hasil yang di dapat, sesuai dengan 

standar perusahaan. Terdapat faktor-faktor negatif yang dapat menurunkan kinerja 

karyawan, diantaranya adalah menurunnya keinginan karyawan  untuk mencapai 

prestasi  kerja, kurangnya ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan 

sehingga kurang menaati peraturan, pengaruh yang berasal dari lingkungannya, 

teman sekerja yang juga menurun semangatnya dan tidak adanya contoh yang 

harus dijadikan acuan dalam pencapaian prestasi kerja yang baik. Dalam hal 

tersebut peran seorang pemimpin menjadi juru kunci dalam membangun semangat 

bawahannya bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Semua itu merupakan 

beberapa sebab menurunnya kinerja karyawan dalam bekerja. 

Motivasi adalah jiwa pendorong yang kuat bagi manusia untuk melakukan 

suatu pekerjaan yang berkaitan dengan tujuan dan kebutuhan yang ingin 

dicapainya. Teori motivasi klasik yang diambil dari Frederick W. Taylor 

menyatakan: seorang akan bersedia bekerja dengan baik, bila orang berkeyakinan 

akan memperoleh imbalan yang ada kaitannya langsung dengan kerjanya. Konsep 

ini berarti bahwa seorang akan menurun semangatnya dalam kerja, apabila 

imbalan yang berbentuk natura maupun uang, tidak terpenuhi, (Suprihanto, 1996) 

dalam P. Edi Sumantri 2016. 

Kepuasan kerja adalah kepuasan yang dinikmati dalam pekerjaan dengan 

memperoleh pujian hasil kerja, penempatan, perlakuan, peralatan, dan suasana 

lingkungan kerja yang baik. Karyawan yang lebih suka menikmati kepuasan kerja 

dalam pekerjaan akan lebih mengutamakan pekerjaannya daripada balas jasa 

walaupun balas jasa itu penting (Hasibuan, 2007:185). Berdasarkan latar belakang 

diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul: “PENGARUH MOTIVASI 

DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. 

BANK BRI PURWODADI GROBOGAN”  

 

2. METODE  

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam 

penelitian ini adalah karyawan PT. Bank BRI Purwodadi Grobogan yang 

berjumlah 240 karyawan. Sempel dalam penelitian ini ditentukan dengan 
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menggunakan metode purposive sampiling dengan rumus Slovin, dengan sampel 

150 karyawan PT. Bank BRI. Purwodadi Grobogan. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer, dan sekunder. Merode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner. Metode analisis dalam penelitian 

ini adalah uji asumsi klasik, analisa regresi linier. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Prosentase 

1 Laki-laki 94 62.7% 

2 Perempuan 56 37.3% 

Jumlah 150 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2019 (lihat lampiran 4) 

Dari Tabel 1. diatas bisa dilihat bahwa dalam penelitian ini laki-laki lebih 

mendominasi dengan jumlah 94 (62.7%), sedangkan perempuan  berjumlah 56 

(37.3%). 

Tabel 2. Karakteristik responden berdasarkan umur 
 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah, 2019  

Berdasarkan dari Tabel 2. diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden adalah memiliki jabatan sebagai mantri  dengan jumlah 68 (45,3%), 

sedangkan yang terkecil jabatannya sebagai CS KUR dan penjaga malam yaitu 1 

(0,7%). 

Tabel 3. Karakteristik responden berdasarkan status kerja 

No Status Kerja Jumlah Prosentase 

1 Kontrak 44 29,3% 

2 Outsourcing 26 17,3% 

3 Tetap 80 53,3% 

Jumlah 150 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2019  

No Umur  Jumlah  Prosentase 

1 < = 20 tahun 1 0,7% 

2 21 tahun – 30 tahun 81 54% 

3 31 tahun – 40 tahun 49 32,7% 

4 41 tahun – 50 tahun 10 6,7% 

5 > 50 tahun 9 6% 

 Total 150 100% 
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Berdasarkan dari Tabel 3. diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden berstatus karyawan tetap 80 (53,3%), sedangkan status kerja yang 

paling sedikit adalah Outsourcing dengan jumlah 26 (17,3%).  

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Kerja 

No Lama Kerja Jumlah Percent 

1 < = 10 tahun 115 76,7% 

2 11 tahun – 20 tahun 19 12,7% 

3 21 tahun – 30 tahun 14 9,3% 

4 > 30 tahun 2 1,3% 

 Total 150 100.0 

Sumber: Data primer diolah, 2019   

Berdasarkan dari Tabel 4. diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden sudah bekerja selama kurang dari 10 tahun adalah 115 karyawan 

(76,7%), sedangkan lama kerja yang paling sedikit adalah selama lebih dari 30 

tahun dengan jumlah 2 (1,3%).  

Tabel 5. Hasil uji validitas 

No Indikator r hitung r tabel keterangan 

1 Motivasi 

- Indikator 1 

- Indikator 2 

- Indikator 3 

- Indikator 4 

- Indikator 5 

 

0,481 

0,697 

0,661 

0,656 

0,753 

 

0,159 

0,159 

0,159 

0,159 

0,159 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

2 Kepuasan Kerja 

- Indikator 1 

- Indikator 2 

- Indikator 3 

- Indikator 4 

- Indikator 5 

 

0,702 

0,566 

0,759 

0,786 

0,740 

 

0,159 

0,159 

0,159 

0,159 

0,159 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

3 Kinerja Karyawan 

- Indikator 1 

- Indikator 2 

- Indikator 3 

- Indikator 4 

- Indikator 5 

 

0,755 

0,774 

0,736 

0,767 

0,746 

 

0,159 

0,159 

0,159 

0,159 

0,159 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data Primer 2019  
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Tabel 5. menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan dalam 

penelitian ini mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dari r tabel= 0,159 

(nilai r tabel untuk n=150). Karena nilai r hitung > r tabel sehingga semua 

indikator tersebut adalah valid. 

Tabel 6. Rangkuman hasil uji reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha rkritis Keterangan 

Motivasi  (X1) 0,825 0,60 Reliable 

Kepuasan Kerja (X2) 0,862 0,60 Reliable 

Kinerja Karyawan (Y) 0,895 0,60 Reliable 

Sumber: Data Primer 2019,  

Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa variabel Motivasi, 

Kepuasan Kerja, dan Kinerja Karyawan mempunyai koefisien Alpha yang lebih 

besar dari 0,6 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing 

variabel dari kuesioner adalah reliabel yang berarti bahwa kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang handal. 

Tabel 7. Hasil uji normalitas 

Variabel Kolmogorov – 

Smirnov 

p-value 

(Asymp.Sig.) 

Keterangan 

Residual 1,295 0,070 Sebaran 

data normal  

Sumber: data olahan, 2019  

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS pada tabel 8 bahwa hasil uji normalitas 

sebesar 0,070 karena data hasil perhitungan uji normailtas > 0,05 maka data yang 

dipakai berdistribusi normal. 

Sebuah perusahaan yang memiliki kinerja karyawan, harapan yang akan 

dilakukan perusahaan adalah untuk meningkatkan kinerja karyawan sebaik 

mungkin. Banyaknya aktivitas yang timbul karena keinginan untuk meningkatkan 

produktivitas perusahaan maka perusahaan dituntut untuk memberikan motivasi 

terhadap karyawannya. Berdasarakan hasil dari alasan itu maka penelitian ini 

menggunakan variabel motivasi, kepuasan kerja, terhadap kinerja karyawan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kedua variabel tersebut yang 

memiliki pengaruh kuat terhadap kinerja karyawan adalah Kepuasan Kerja karena 
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memiliki  nilai β sebesar 0,589 sedangkan yang memiliki pengaruh kecil adalah 

Motivasi dengan nilai β sebesar 0,349 

Berdasarkan hasil uji parsial bahwa variabel Motivasi, Kepuasan Kerja 

memiliki pengaruh yang positif terhadap Kinerja Karyawan yang mana dalam 

penjelasannya untuk setiap variabel sebagai berikut: 

Variabel Motivasi dan Kepuasan Kerja merupakan bagian dari perilaku 

organisasi. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang meliputi 

memperoleh program jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja, memperoleh 

tambahan pengetahuan serta keterampilan selama bekerja, dapat menjalin 

hubungan dan bekerja sama dengan pihak lain, mendapatkan promosi kerja dan 

kenaikan pangkat, dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Hasil 

penelitian ini untuk variabel motivasi memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Dengan penelitian ini diharapkan perusahaan bisa 

meningkatkan kinerja karyawan.  

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  Hadi Sofyan  

(2018) yang meneliti tentang : “PENGARUH MOTIVASI DAN KEPUASAN 

KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Kasus Pada Guru SMPIT 

Putra Cendekia)”.  

Variabel Motivasi mampu mengatasi masalah di kantor dan lapangan dengan 

baik, mampu mengerjakan tugas yang sulit dan berusaha untuk memecahkannya, 

mampu menjabarkan progam kerja ke dalam kegiatan-kegiatan, mampu 

mengkomunikasikan visi dan misi institusi kepada masyarakat dan kelompok 

dampingan, dapat meningkatkan penguasahaan teori dan ketrampilan. Hasil 

penelitian ini untuk variabel motivasi dan kepuasan kerja memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan penelitian ini perusahaan 

diharapkan kedepannya karyawan tetap konsisten dalam bekerja. 

 Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan  oleh Yusmanita 

(2013) yang meneliti tentang: “ANALISIS PENGARUH MOTIVASI DAN 

KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. LOTTE 

SHOPPING INDONESIA PEKANBARU”. 
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Variabel Kepuasan Kerja menunjukan bahwa variabel Kepuasan Kerja 

meliputi pekerjaan yang secara mental menantang, kondisi kerja yang 

mendukung, gaji atau upah yang pantas, kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan 

dan rekan sekerja yang mendukung dan berkomunikasi dengan baik terhadap 

pimpinan. 

 

4. PENUTUP 

Dari hasil pembahasan dalam penelitian yang telah penulis lakukan mengenai 

pengaruh Motivasi (X1), Kepuasan Kerja (X2), terhadap Kinerja Karyawan (Y) 

dengan bantuan Software SPSS dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Hasil 

dalam uji regresi linier berganda menunjukkan variabel Motivasi berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan, dan apabila variabel tersebut bertambah atau 

meningkat, maka dapat mengakibatkan peningkatan kinerja karyawan dalam 

perusahaan (PT. Bank BRI Purwodadi). Hasil dalam uji regresi linier berganda 

menunjukkan variabel Kepuasan Kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan, dan apabila variabel tersebut bertambah atau meningkat, maka dapat 

mengakibatkan peningkatan kinerja karyawan dalam perusahaan (PT. Bank BRI 

Purwodadi).  

Hasil dalam uji t menunjukkan bahwa variabel Motivasi dan Kepuasan Kerja 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Variabel 

Motivasi dan Kepuasan Kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan, dan diantara kedua variabel tersebut yang memiliki pengaruh dominan 

terhadap Kinerja Karyawan adalah variabel Kepuasan Kerja. 

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, adalah sebagai berikut:  Bank BRI harus 

memperhatikan faktor motivasi dan kepuasan kerja yang harus dipertahankan 

supaya bisa meningkatkan kinerja karyawan dan dapat meningkatkan 

produktifitas kinerja karyawan, Kepuasan kerja karyawan Bank BRI Kanca 

Purwodadi lebih ditingkatkan lagi yaitu pekerjaan yang secara mental menantang, 

kondisi kerja yang mendukung, gaji atau upah yang pantas, kesesuaian 

kepribadian dengan pekerjaan, rekan sekerja yang mendukung 
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Motivasi karyawan Bank BRI Kanca Purwodadi lebih dtingkatkan lagi yaitu 

pemberian pelatihan, adanya kesejahteraan yang baik, melakukan motivasi 

berkala, kesempatan yang luas untuk promosi. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat Bank BRI Kanca Purwodadi 

lebih berkembang lagi dan selalu memperhatikan hal-hal yang dapat 

meningkatkan kinerja seluruh karyawannya. 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya 

sesuai dengan variabel, yaitu motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan. 

Tentunya dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih ada 

variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan diluar dari penelitian 

ini. Penelitian selanjutnya yang menggunakan kinerja karyawan sebagai variabel 

dependen diharapkan menjadi pelengkap atau penyempurna dari penelitian ini. 

Bagi penelitian yang akan datang disarankan menambah jumlah variabel, 

selaian motivasi dan kepuasan kerja ditambah variabel komitmen organisasi yang 

akan digunakan dalam penelitian berikutnya agar hasilnya menjadi lebih baik. 

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan penelitian, yang 

dengan keterbatasan tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian. 

Keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Waktu penelitian yang digunakan hanya 3 bulan pengamatan yaitu bulan Mei 

sampai dengan bulan Juli 2019, padahal membutuhkan sampel 150., 

Terkumpulnya kuisioner dari responden relatif lama, karena sangat sibuknya 

karyawan BRI, Data yang digunakan adalah data sekunder yang mungkin terdapat 

kesalahan dalam memasukkan data yang berupa angka-angka. 
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