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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh motivasi dan kepuasan 
kerja terhadap kinerja pegawai di Klinik Syifa Husada Wongsorejo. Data dikumpulkan 
melalui penyebaran kuesioner dan diimplementasikan ke 20 pegawai Klinik Syifa Husada. 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS versi 16. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan metode sensus dan teknik uji data yang digunakan 
dalam penelitian ini meliputi uji validitas dengan analisis faktor, uji reliabilitas dengan 
cronbach. Uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda, untuk memverifikasi dan 
membuktikan hipotesis penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa motivasi memiliki 
pengaruh positif terhadap kinerja karyawan dan kepuasan kerja berpengaruh positif 
terhadap kinerja karyawan. 
 
Kata kunci: Motivasi Kerja, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan 
 
 

ABSTRACT 
The research aims to examine and analyze the influence of motivation and work 

satisfaction toward performance of employee in Klinik Syifa Husada Wongsorejo. Data 
collected through distribution of questionnaires and it is implemented to Klinik Syifa 
Husada’s 20 employee. Analysis of data in this research using the help of SPSS version 
16. A sampling technique uses a census method and data test technique is used within 
the research includes validity test by factor analysis, reliability test with cronbach. Classic 
assumption test and double linear regression analysis, to verify and to prove the research 
hypothesis. Analysis result demonstrates that motivation have a positive influence toward 
employee performance and work satisfaction have a positive influence toward employee 
performance. 
Keywords: Work Motivation, work Satisfaction and employee performance 
 
 
 

1. PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang 

Bagian sumber daya manusia 
dalam perusahaan bertugas mengelola 
dan mengembangkan karyawan 
perusahaan. Tugas tersebut bukan 
merupakan pekerjaan yang mudah 
karena, karyawan merupakan sumber 
daya perusahaan yang memiliki sifat-sifat 
kemanusiaan, dimana sebagai manusia, 
karyawan tidak terlepas dari berbagai 
macam kebutuhan, serta berbagai cara 
untuk memenuhi kebutuhannya. 
Kegiatan pengelolaan dan 
pengembangan karyawan antara lain 
memotivasi karyawan, supaya mereka 

menyelesaikan tugas yang diberikan 
kepadanya sesuai dengan yang 
diinginkan oleh perusahaan.  

Motivasi adalah salah satu fungsi 
manajemen yang mendorong karyawan 
untuk berperilaku dalam rangka 
mencapai tujuan, yaitu memenuhi 
kebutuhannya. Kebutuhan karyawan 
bervariasi seperti, kebutuhan fisiologis 
dasar, keselamatan dan keamanan, 
sosial, penghargaan, serta kebutuhan 
aktualisasi diri. Kebutuhan-kebutuhan 
tersebut akan sangat mempengaruhi 
perilaku karyawan dalam hal ini adalah 
kinerjanya, apabila kebutuhan tersebut 
sangat ingin terpenuhi.  
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Pemahaman atas kebutuhan 
karyawan tersebut mengakibatkan 
seorang manajer yang berupaya 
meningkatkan kinerja karyawannya, akan 
mempertimbangkan kebutuhan-
kebutuhan yang ada pada diri karyawan 
yang mempengaruhi karyawan dalam 
melaksanakan tugasnya.  

Kebutuhan karyawan dan 
kepentingan perusahaan adakalanya 
berbenturan. Perusahaan perlu 
memotivasi karyawan, agar perilaku 
karyawan dapat diarahkan pada 
peningkatan kinerja, sehingga kebutuhan 
karyawan dan tujuan perusahaan dapat 
tercapai secara bersamaan. Menurut 
Hasibuan (2007:202) kepuasan kerja (job 
statisfaction) adalah sikap emosional 
yang menyenangkan dan mencintai 
pekerjaannya. Kepuasan kerja karyawan 
harus diciptakan sebaik-baiknya supaya 
moral kerja, dedikasi, kecintaan, dan 
kedisiplinan karyawan meningkat. Sikap 
ini dicerminkan oleh moral kerja, 
kedisiplinan, dan prestasi kerja. 
Kepuasan kerja dinikmati dalam 
pekerjaan, luar pekerjaan, dan kombinasi 
dalam dan luar pekerjaan. Kepuasan 
kerja dalam pekerjaan adalah kepuasan 
kerja 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. 

Kepuasan kerja akan 
mempengaruhi kinerja seorang 
karyawan, dengan kinerja karyawan 
yang tinggi akan memudahkan 
perusahaan dalam upayanya mencapai 
tujuan yang telah ditentukan. Menurut 
Mangkunegara (2005:9) kinerja 
karyawan (Prestasi kerja) adalah hasil 
kerja secara kualitas dan kuantitas yang 
dicapai oleh seseorang karyawan dalam 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya. 

Klinik Syifa Husada sebagai salah 
satu perusahaan yang bergerak dalam 
bidang jasa pelayanan kesehatan tidak 
terlepas dari masalah yakni kinerja yang 

kurang baik, produktivitas karyawan yang 
rendah, tingkat disiplin yang rendah dan 
berbagai kinerja karyawan. Sebagai 
perusahaan yang berkedudukan sebagai 
unsur pelaksana jasa kesehatan, Klinik 
Syifa Husada dituntut untuk bekerja 
dengan cepat, efektif dan efisien. Untuk 
itulah tuntutan akan kinerja yang tinggi 
dari para karyawannya dalam bekerja 
sangat dibutuhkan untuk mencapai target 
kerja yang telah ditetapkan ditahun kerja 
sebelumnya. Untuk mencapai kinerja 
yang baik telah diupayakan berbagai 
usaha oleh perusahaan termasuk 
memberikan motivasi yang baik dengan 
harapan dapat meningkatkan kepuasan 
kerja bagi seluruh karyawan Klinik Syifa 
Husada. 

Berdasarkan pernyataan tersebut 
maka dapat disimpulkan bahwa motivasi 
sangat mempengaruhi kondisi 
ketegangan emosi, proses berfikir atau 
proses bekerja seorang karyawan dan 
apabila karyawan telah mendapatkan 
kepuasan maka secara langsung akan 
berdampak pada kinerja karyawan. Oleh 
karena itu dalam bekerja karyawan 
memerlukan motivasi yang dapat 
memberikan ketenangan atau bisa 
mendorong proses kerjanya. Dari uraian 
di atas, maka penelitian ini berjudul 
“Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja 
Terhadap Kinerja Karyawan Pada Klinik 
Syifa Husada Wongsorejo” 

 
B. Rumusan Masalah 

1. Apakah motivasi dan kepuasan 
kerja secara simultan berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan pada 
Klinik Syifa Husada Wongsorejo ? 

2. Apakah motivasi secara parsial 
berpengaruh terhadap kinerja  
karyawan pada Klinik Syifa Husada 
Wongsorejo ? 

3. Apakah kepuasan kerja secara 
parsial berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan pada Klinik Syifa 
Husada Wongsorejo ? 

4. Dari variabel motivasi dan 
kepuasan kerja, variabel mana 
yang mempunyai pengaruh paling 
dominan terhadap kinerja 
karyawan pada Klinik Syifa Husada 
Wongsorejo ? 
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C. Tujuan Penelitian 
1. Menguji dan menganalisis pengaru 

motivasi dan kepuasan kerja secara 
simultan berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan pada Klinik Syifa 
Husada Wongsorejo. 

2. Menguji pengaruh motivasi terhadap 
kinerja karyawan pada Klinik Syifa 
Husada Wongsorejo. 

3. Menguji pengaruh kepuasan kerja 
terhadap kinerja karyawan pada 
Klinik Syifa Husada Wongsorejo. 

4. Mengetahui variabel yang 
mempunyai pengaruh paling 
dominan terhadap kinerja karyawan 
pada Klinik Syifa Husada 
Wongsorejo. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 
A. Penelitian terdahulu  

1. Penelitian yang dilakukan oleh 
Novalyza (2004), dengan judul 
“Pengaruh Motivasi terhadap 
Produktivitas Kerja Karyawan pada 
PT. Bank Danamon Indonesia Tbk 
Cabang Jember”. Variabel motivasi 
yang diteliti adalah pilihan 
karyawan, penghargaan karyawan 
dan preferensi (valensi). Analisis 
datanya menggunakan metode 
regresi linier berganda. Hasil 
penelitian menyimpulkan bahwa 
variabel motivasi berpengaruh 
terhadap produktivitas kerja 
karyawan baik secara simultan 
maupun parsial dan preferensi 
(valensi) merupakan variabel yang 
paling dominan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh 
Nursusanti (2004), dengan judul 
“Pengaruh Motivasi terhadap 
Kinerja Karyawan di PT. Mentari 
Massen Toys Indonesia Jombang”. 
Variabel motivasi yang diteliti 
adalah kebutuhan fisiologis dasar, 
keselamatan dan keamanan, 
sosial, penghargaan dan 
aktualisasi diri. Analisis datanya 
menggunakan metode regresi linier 
berganda. Hasil penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa variabel 
motivasi berpengaruh secara 
signifikan terhadap kinerja 
karyawan baik secara simultan dan 
parsial. Perbedaan dalam 
penelitian ini adalah kedua 

penelitian dilakukan pada obyek 
yang berbeda 

3. Penelitian yang dilakukan oleh 
Parminto (2001), dengan judul 
“Pengaruh Faktor-Faktor Kepuasan 
Kerja terhadap Kinerja Karyawan 
pada PT. Perkebunan XXI-XXII 
Jawa Timur”. Variabel kepuasan 
yang diteliti adalah gaji, pekerjaan 
itu sendiri, pengawasan, promosi, 
kelompok kerja dan motivasi. 
Analisis datanya menggunakan 
metode regresi linier berganda. 
Hasil penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa variabel 
kepuasan kerja berpengaruh 
secara positif terhadap kinerja 
karyawan baik secara simultan dan 
parsial. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh 
Ferry Agustian (2005), dengan 
judul “Pengaruh Kepuasan Kerja 
Motivasi terhadap Karyawan pada 
PT. Pusri PPD Jawa Tengah”. 
Variabel yang diteliti adalah 
kepuasan kerja, motivasi dan 
kinerja. Analisis datanya 
menggunakan metode regresi linier 
berganda. Hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa variabel 
kepuasan kerja dan motivasi 
berpengaruh positif terhadap 
kinerja karyawan baik secara 
simultan maupun parsial dan 
motivasi merupakan variabel yang 
paling dominan 

B. Landasan Teori 
1. Kepuasan Kerja 

Handoko (2001:193), yang 
dimaksud dengan kepuasan kerja 
atau job satisfaction adalah keadaan 
emosional yang menyenangkan atau 
tidak menyenangkan dengan mana 
para karyawan memandang 
pekerjaan mereka. Kepuasan kerja 
mencerminkan perasaan seseorang 
terhadap pekerjaannya, inin nampak 
dalam sikap positif karyawan 
terhadap pekerjaan dan segala 
sesuatu yang dihadapi di lingkungan 
kerjanya. Departemen personalia 
atau manajemen harus senantiasa 
memonitor kepuasan kerja, karena 
hal itu mempengaruhi tingkat 
absensi, perputaran tenaga kerja, 
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semangat kerja, keluhan-keluhan 
dan masalah-masalah personalia 
vital lainnya. 

Robbins (2001:148), 
mendefinisikan kepuasan kerja (Job 
satisfaction) sebagai suatu sikap 
umum seseorang individu terhadap 
pekerjaannya. Seseorang dengan 
tingkat kepuasan kerja tinggi 
menunjukkan sikap positif terhadap 
kerja itu, seseorang yang tidak puas 
dengan pekerjaannya menunjukkan 
sikap yang negative terhadap 
pekerjaan itu. 

Pernyataan tersebut 
mengandung makna bahwa 
kepuasan kerja merupakan suatu 
keadaan emosi yang positif atau 
dapat menyenangkan yang 
dihasilkan dari suatu penilaian 
terhadap pekerjaan atau 
pengalaman-pengalaman kerja 
seseorang. Seseorang atau 
kelompok yang mempunyai sikap 
positif terhadap pekerjaannya, 
menunjukkan adanya kepuasan 
pekerjaan yang tinggi. Sebaliknya 
seseorang atau kelompok yang 
mempunyai sikap negatif terhadap 
pekerjaannya, menunjukkan orang 
tersebut tidak puas dengan 
pekerjaannya. 

Menurut Luthans (2005:120), 
membagi beberapa indikator yang 
mempengaruhi kepuasan kerja 
karyawan, yaitu terdiri atas lima 
indikator :  
a. Pembayaran, seperti gaji dan 

upah. Karyawan menginginkan 
pemberian gaji dan 
kebijaksanaan promosi yang 
dipersepsikan sebagai adil, tidak 
meragukan dan segaris dengan 
pengharapannya. Bila upah 
dilihat sebagai adil yang 
didasarkan pada tuntutan 
pekerjaan, tingkat ketrampilan 
individu dan standar 
pengupahan komunikasi 
kemungkinan besar akan 
dihasilkan kepuasan. 

b. Pekerjaan itu sendiri. Karyawan 
cenderung lebih menyukai 
pekerjaan-pekerjaan yang 
memberi kesempatan untuk 

menggunakan kemampuan dan 
ketrampilannya, kebebasan dan 
umpan balik mengenai betapa 
baik mereka bekerja. 
Karakteristik ini membuat kerja 
lebih menantang. Pekerjaan 
yang kurang menantang 
menciptakan kebosanan, tetapi 
yang terlalu banyak menantang 
juga dapat menciptakan frustasi 
dan perasaan gagal. 

c. Rekan kerja. Bagi kebanyakan 
karyawan rekan kerja juga 
mengisi kebutuhan akan 
interaksi sosial. Oleh karena itu 
tidaklah mengejutkan bila rekan 
kerja yang ramah dan mengarah 
pada kepuasan kerja yang 
meningkat. 

d. Promosi pekerjaan. 
Promosi terjadi pada saat 
seorang karyawan berpindah 
dari suatu pekerjaan ke posisi 
lainnya yang lebih tinggi, 
dengan tanggung jawab dan 
jenjang organisasionalnya. Pada 
saat dipromosikan karyawan 
umumnya menghadapi 
peningkatan tuntutan dan 
keahlian, kemampuan dan 
tanggung jawab. Sebagian 
besar karyawan merasa positif 
karena dipromosikan. Promosi 
memungkinkan perusahaan 
untuk mendayagunakan 
kemampuan dan keahlian 
karyawan setinggi mungkin. 

e. Kepenyeliaan (supervisi).  
Supervisi mempunyai peran 
yang penting dalam 
manajemen. Supervisi 
berhubungan dengan karyawan 
secara langsung dan 
mempengaruhi karyawan dalam 
melakukan pekerjaannya. 
Umumnya karyawan lebih suka 
mempunyai supervisi yang adil, 
terbuka dan mau bekerjasama 
dengan bawahan. 

2. Motivasi 
Motivasi didefinisikan 

sebagai daya upaya yang 
mendorong seseorang untuk 
melakukan sesuatu (Sardiman, 
2007, 73). Menurut Mc. Donald 
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(dalam Sardiman 2007 : 73), 
menyebutkan bahwa motivasi 
sebagai perubahan energy dalam 
diri seseorang yang ditandai dengan 
munculnya “feeling” dan didahului 
dengan tanggapan terhadap adanya 
tujuan. Motivasi merupakan alat 
pembangkit, penguat, dan 
penggerak seorang karyawan agar 
mereka mau bekerja sama, bekerja 
efektif, dan terintegrasi dengan 
segala daya upayanya untuk 
mencapai kepuasan (Malayu, 2005 : 
143). Selanjutnya disebutkan pula 
oleh G.R. Terry(dalam Malayu, 
2005:143), mengemukakan bahwa 
motivasi adalah keinginan yang 
terdapat pada diri seseorang 
individu yang merangsangnya untuk 
melakukan tindakan-tindakan. 

Motivasi itu tampak dalam 
dua segi yang berbeda, yaitu dilihat 
dari segi aktif/dinamis, motivasi 
tampak sebagai suatu usaha positif 
dalam menggerakkan, 
mengerahkan, dan mengarahkan 
daya serta potensi tenaga kerja, 
agar secara produktif berhasil 
mencapai dan mewujudkan tujuan 
yang ditetapkan sebelumnya. 
Sedangkan apabila dari segi 
pasif/statis, motivasi akan tampak 
sebagai kebutuhan sekaligus 
sebagai perangsang untuk dapat 
menggerakkan, mengerahkan, dan 
mengarahkan potensi serta daya 
kerja manusia tersebut kea rah yang 
diinginkan.  

Berdasarkan beberapa 
pendapat di atas dapat disimpulkan 
bahwa motivasi adalah sesuatu 
yang mendorong manusia untuk 
berperilaku dalam usaha mencapai 
tujuan tertentu, yaitu pemenuhan 
kebutuhan yang bervariasi, dan 
kebutuhan yang ingin terpenuhi 
akan sangat mendorong perilaku. Di 
dalam perusahaan, keinginan untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut 
semakin besar, sehingga perlu 
adanya pengarahan agar kebutuhan 
tersebut terpenuhi seiring dengan 
tercapainya tujuan perusahaan.  

Mengingat pentingnya 
motivasi bagi karyawan dalam 

rangka meningkatkan kinerja 
karyawan maka perusahaan harus 
menemukan faktor motivasi mana 
yang paling berpengaruh atau 
berperan terhadap sebagian besar 
karyawan. Kebutuhan tertentu yang 
mereka rasakan akan menentukan 
tindakan yang mereka lakukan. Para 
individu yang bertindak untuk 
kebutuhan berprestasi mungkin 
akan terdorong untuk bekerja lebih 
banyak waktu hanya untuk 
mengerjakan sesuatu yang sulit 
tepat pada waktunya. Semakin 
perusahaan memahami orang-orang 
di sekitarnya, semakin bisa 
menentukan tindakan apa yang 
akan dilakukan sesuai dengan 
kebutuhan orang-orang tersebut. 

Terdapat beberapa teori yang 
dikemukakan oleh para ahli tentang 
motivasi, beberapa teori tersebut 
dapat dijelaskan secara singkat 
sebagai berikut :  
a. Teori Motivasi Klasik dari F.W 

Taylor  
Menurut teori ini motivasi 

para pekerja hanya untuk 
memenuhi kebutuhan biologis 
saja, yaitu kebutuhan yang 
diperlukan untuk 
mempertahankan kelangsungan 
hidup seseorang. Kebutuhan 
dan kepuasan biologis ini akan 
terpenuhi apabila gaji atau upah 
(uang dan barang) yang 
diberikan cukup.   

b. Teori Hierarki Kebutuhan dari A. 
Maslow  

Maslow dalam Hariyanto 
(2002 : 12), menyatakan hierarki 
kebutuhan adalah sebagai 
berikut :  
1) Fisiologis yaitu : kebutuhan 

makanan, pakaian, tempat 
tinggal, dan kebutuhan fisik 
lain. Maslow menyatakan 
bila seseorang 
menghilangkan semua 
kepuasan kebutuhan, 
rangsangan individu untuk 
memuaskan kebutuhan-
kebutuhan ini akan lebih 
besar daripada rangsangan 
untuk memuaskan 
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kebutuhan lainnya. Apabila 
diwujudkan dalam motivasi 
kerja, kebutuhan fisiologis 
sering dipuaskan melalui 
gaji dan upah yang 
dibayarkan oleh organisasi.  

2) Keamanan dan 
keselamatan yaitu : 
mencakup keinginan untuk 
merasa aman, stabil, dan 
tidak merasakan kesedihan. 
Organisasi biasanya 
membantu personil untuk 
memuaskan kebutuhan ini 
mulai program keamanan 
dan perlengkapan serta 
dengan memberikan 
keamanan melalui asuransi 
medis, pengangguran dan 
rencana pensiun.  

3) Sosial yaitu mencakup 
keinginan untuk berinteraksi 
dan berafiliasi dengan 
orang lain dan kebutuhan 
untuk merasa diinginkan 
oleh orang lain. Keinginan 
untuk “memiliki” sering 
dipuaskan pada pekerjaan 
melalui interaksi sosial 
dalam kelompok kerja, 
dimana orang memberi dan 
menerima persahabatan. 
Selain kelompok kerja yang 
bertugas secara formal, 
formasi dari kelompok 
informasi dan rekan sejawat 
juga tipikal.  

4) Penghargaan yaitu : 
keinginan untuk power dan 
status ini berakibat pada 
kebutuhan individu untuk 
merasa penting dan 
menerima pengenalan dari 
orang lain, promosi, 
penghargaan, dan feedback 
dari bos membawa kearah 
perasaan percaya diri, 
gengsi, dan merasa 
penting.  

5) Aktualisasi diri yaitu: 
keinginan untuk mencapai 
potensi penuh seseorang 
dengan menjadi segala 
sesuatu yang mampu untuk 
menjadi lebih mampu, 

meski hanya sedikit yang 
bisa diketahui dari 
kebutuhan level tinggi ini, 
banyak yang terkait erat 
dengan ide menyangkut 
potensi manusia dalam 
organisasi, ini tidak akan 
menjadi promosi tetapi 
selain dapat melibatkan 
penguasaan terhadap 
lingkungan seseorang akan 
mencakup setting dan 
mencapai tujuan yang 
diinginkan.  

Dasar teori Maslow mengenai 
bagaimana kebutuhan ini 
bekerja adalah bahwa manusia 
adalah makhluk yang selalu 
punya keinginan. Hanyalah 
suatu kebutuhan yang tidak 
terpenuhi yang dapat 
memotivasi perilaku dan 
kebutuhan yang dominan 
menjadi motivator perilaku yang 
utama. Setelah kebutuhan yang 
lebih rendah terpenuhi, 
kebutuhan yang lebih tinggi 
menjadi lebih dominan dan 
perhatian individu tersebut 
tertuju kepada pemenuhan 
kebutuhan yang lebih tinggi ini, 
meskipun kebutuhan 
pemenuhan diri tidak akan 
pernah terpenuhi. Meski 
demikian, kebutuhan yang lebih 
rendah masih ada dan individu 
selalu kembali ke 
kebutuhannya sebelum yang 
telah terpenuhi.  

c. Teori Dua Faktor dari Frederick 
Herzberg  

Menurut teori ini seseorang 
dapat melaksanakan pekerjaannya 
dipengaruhi oleh dua faktor utama 
yang merupakan kebutuhan yaitu : 
1) Maintenance Factors Yaitu 

faktor-faktor pemeliharaan yang 
berhubungan dengan hakekat 
pekerja yang ingin memperoleh 
ketentraman badaniah. Faktor-
faktor ini dapat menimbulkan 
rasa tidak puas apabila tidak 
dipenuhi. Maintenance factors 
meliputi gaji, kondisi kerja, 
kualitas supervisi, kebijakan dan 
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administrasi perusahaan dan 
hubungan antar pribadi dengan 
atasan. Kebutuhan-kebutuhan 
ini berlangsung terus menerus 
seperti misalnya lapar – makan 
– kenyang – lapar.   

2) Motivator Factors Yaitu faktor-
faktor motivasi yang 
menyangkut kebutuhan 
psikologis yang berhubungan 
dengan penghargaan terhadap 
pribadi yang secara langsung 
berkaitan dengan pekerjaan 
misalnya penempatan kerja 
yang sesuai.  

Teori dua faktor disebut juga konsep 
Hiegiens yang mencakup : 
(a) Isi Pekerjaan  

(1) Prestasi  
(2) Pengakuan  
(3) Pekerjaan itu sendiri  
(4) Tanggung jawab  
(5) Pengembangan  

(b) Faktor Hiegiens  
(1) Gaji dan upah  
(2) Kondisi kerja  
(3) Kebijaksanaan dan 

administrasi perusahaan  
(4) Hubungan antar pribadi  
(5) Kualitas supervisi  

Dalam teori ini dapat 
diketahui bahwa dalam perencanaan 
pekerjaan harus diusahakan agar 
kedua faktor ini dapat dipenuhi.  

d. Teori Motivasi Prestasi McClelland  
Menurut McClelland, teori ini 

menyatakan bahwa manusia ini 
pada hakekatnya mempunyai 
kemampuan untuk berprestasi di 
atas kemampuan orang lain. 
Kebutuhan untuk berprestasi ini 
adalah suatu motif yang berbeda 
dan dapat dibedakan dari 
kebutuhan-kebutuhan lainnya. 
Seseorang dianggap mempunyai 
motivasi untuk berprestasi jika ia 
mempunyai keinginan untuk 
melakukan suatu karya yang 
berprestasi lebih baik daripada suatu 
prestasi karya orang lain. 

Menurut McClelland ada tiga 
macam kebutuhan, yaitu : kebutuhan 
untuk berprestasi, kebutuhan untuk 
beralifiasi dan kebutuhan untuk 
berkuasa.   

e. Teori ERG (Existence, Relatedness, 
and Growth) dari Aldefer  

Teori ini merupakan 
penyempurnaan dari teori kebutuhan 
yang dikemukakan oleh Maslow. 
ERG theory oleh para ahli dianggap 
lebih mendekati keadaan 
sebenarnya berdasarkan fakta-fakta 
empiris. Teori ini mengemukakan 
bahwa ada tiga kelompok kebutuhan 
utama yaitu : 
1) Kebutuhan akan keberadaan 

(exsistence needs), 
berhubungan dengan kebutuhan 
dasar termasuk didalamnya 
physiological needs dan safety 
needs dari Maslow;  

2) Kebutuhan akan afiliansi 
(relatedness needs), 
menekankan akan pentingnya 
hubungan antar individu dan 
juga masyarakat;  

3) Kebutuhan akan kemajuan 
(growth needs), adalah 
keinginan intrinsik dalam diri 
seseorang untuk maju atau 
meningkatkan kemampuan 
pribadinya.  

f. Teori Harapan dari Victor H. Vroom  
Teori ini menyatakan 

kekuatan yang memotivasi 
seseorang untuk bekerja giat dalam 
melaksanakan pekerjaannya 
tergantung dari hubungan timbal 
balik antara apa yang ia inginkan 
dan butuhkan dari hasil 
pekerjaannya itu. Teori harapan ini 
didasarkan atas : 
1) Harapan (expectancy), adalah 

suatu kesempatan diberikan 
akan terjadi karena perilaku;  

2) Nilai (valence), adalah akibat 
dari perilaku tertentu 
mempunyai nilai/martabat 
tertentu (daya atau nilai 
motivasi) bagi setiap individu 
bersangkutan. 

3) Pertautan (instrumentality), 
adalah besarnya probabilitas, 
jika bekerja secara efektif 
apakah akan terpenuhi 
keinginan dan kebutuhan 
tertentu yang diharapkannya.  

g. Teori Keadilan  
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Menurut teori ini keadilan 
merupakan daya penggerak yang 
memotivasi semangat kerja 
seseorang, jadi atasan harus adil 
terhadap semua bawahannya serta 
obyektif. Jika prinsip ini diterapkan 
dengan baik maka semangat kerja 
para karyawan cenderung akan 
meningkat.    

 
h. Teori Pengukuhan  

Teori ini didasarkan atas 
hubungan sebab akibat dari perilaku 
dengan pemberian kompensasi. 
Teori pengukuhan ini terdiri dari dua 
jenis yaitu : 
1) Pengukuhan positif (positive 

reinforcement), yaitu 
bertambahnya perilaku, terjadi 
jika pengukuhan positif 
diterapkan secara bersyarat;  

2) Pengukuhan negatif (negative 
reinforcement), yaitu 
bertambahnya frekuensi 
perilaku, terjadi jika pengukuhan 
negatif dihilangkan secara 
bersyarat;  

Jadi prinsip pengukuhan 
selalu berhubungan dengan 
bertambahnya frekuensi dan 
tanggapan, apabila diikuti oleh suatu 
stimulus yang bersyarat.  

i. Teori X dan teori Y  
Menurut teori McGregor yang 

terkenal dengan teori X dan teori Y 
ini menyatakan bahwa teori X itu 
sebagian besar manusia lebih suka 
diperintah, dan tidak tertarik akan 
rasa tanggung jawab, serta 
menginginkan kesamaan atas 
segalanya. Menurut teori ini orang-
orang yang tergolong dalam teori X 
ini, pada hakekatnya tidak menyukai 
bekerja, berkemampuan kecil untuk 
mengatasi masalah-masalah 
organisasi, hanya membutuhkan 
motivasi fisiologis saja. Oleh karena 
itu orang semacam ini perlu diawasi 
secara ketat. Adapun menurut teori 
Y adalah sebaliknya manusia suka 
bekerja, dapat mengontrol dirinya 
sendiri, mempunyai kemampuan 
untuk berkreatifitas, motivasinya 
tidak hanya fisiologis saja melainkan 
lebih tinggi dari itu. Oleh karena itu 

orang macam ini tidak perlu diawasi 
secara ketat.  

Dilihat dari penekanan cara 
memotivasinya, menurut Ranuprojo (1996 : 
204) maka motivasi dapat dibedakan 
menjadi beberapa macam, antara lain : 
a. Motivasi Positif  

Motivasi positif adalah pemberian 
motivasi yang dilakukan dengan cara 
memberikan harapan-harapan hadiah 
kepada para karyawan yang 
berprestasi tinggi. Hadiah tersebut bisa 
berupa uang (barang), piagam 
penghargaan, pujian atau pemberian 
fasilitas. Dengan motivasi positif ini 
semangat dan gairah kerja karyawan 
akan tinggi, karena mereka suka akan 
berlomba dan berusaha keras untuk 
mencapai prestasi yang tinggi dan 
hadiah yang ditentukan oleh 
perusahaan. Sehingga otomatis 
produktivitas kerja karyawan tinggi 
(meningkat) 

Motivasi positif ini mengatakan 
bahwa seseorang bersedia 
bekerjasama karena ingin 
mendapatkan imbalan atau hadiah dari 
pimpinan. Dengan adanya imbalan atau 
hadiah akan membuat karyawan lebih 
giat bekerja. Dalam hal ini, Ranuprojo 
(1996 : 206) berpendapat bahwa 
seorang pimpinan atau manajer perlu 
memperhatikan beberapa cara dalam 
menggunakan motivasi positif, antara 
lain : 
1) Penghargaan terhadap pekerjaan 

yang dilakukan. 
Cara ini sering diabaikan 

sebagai alat motivasi yang sangat 
berguna. Kebanyakan manusia 
senang menerima pengakuan 
terhadap pekerjaan yang dilakukan 
dengan baik. Pimpinan tidak bisa 
memberikan pujian untuk siapa 
saja dan pekerjaan apa saja. 
Bagaimanapun penghargaan 
terhadap pekerjaan yang 
terselesaikan dengan baik, akan 
menyenangkan karyawan tersebut.   

2) Informasi 
Sebagian besar orang ingin 

mengetahui latar belakang atau 
alasan suatu tindakan. Hal ini 
dilakukan oleh para manajer dalam 
praktek sehari-hari. Para manajer 
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cenderung berpikir hanya atau 
tentang imbalan (upah) yang 
pantas diberikan pada karyawan. 
Karena sifat rasa ingin tahu, maka 
pemberian informasi yang jelas 
juga akan sangat berguna untuk 
menghindari adanya desas-desus 
(gunjingan/gosip) antar karyawan. 

 
    

3) Uang  
Uang merupakan suatu alat 

motivasi yang berguna untuk 
memuaskan kebutuhan ekonomi 
karyawan. Penggunaan uang 
sebagai alat motivasi terutama 
berguna untuk memuaskan 
kebutuhan yang bersifat fisiologis. 
Uang disini bisa berasal dari 
upah/gaji yang diterima karyawan 
atau kerja lembur yang dilakukan 
(intensif tambahan). 

b. Motivasi Negatif   
Motivasi negatif adalah pemberian 

motivasi yang dilakukan dengan cara 
pemberian denda, hukuman, ancaman 
(sanksi) terhadap karyawan yang tidak 
dapat memenuhi ketentuan-ketentuan 
perusahaan. Motivasi ini bertujuan agar 
karyawan tidak melanggar ketentuan 
dan berusaha ketentuan yang telah 
ditetapkan oleh perusahaan, sehingga 
prestasi kerja karyawan akan tercapai.  

Sebagai contoh motivasi negatif 
adalah tekanan-tekanan, kekuatan 
sanksi-sanksi berupa ancaman dan 
hukuman. Bentuk ancaman bisa berupa 
hilangnya pengakuan, uang atau 
mungkin jabatan. Motivasi negatif 
didasarkan pada pemberian sanksi 
hukuman apabila tidak melakukan apa 
yang diinginkan oleh pimpinan. 
Sehingga seorang pimpinan harus 
dapat mengerti motivasi apa yang 
sesuai untuk diterapkan kepada 
karyawannya, agar penerapan motivasi 
tersebut berguna atau membawa hasil 
dalam upaya meningkatkan prestasi 
kerja karyawan yang secara otomatis 
tujuan perusahaan atau organisasi 
dapat tercapai juga. 

3. Kinerja 
Menurut Mangkunegara (2004:67) 

kinerja merupakan hasil kerja secara 
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 
yang diberikan kepadanya. Sedangkan 
menurut Kusnadi (2003:64) menyatakan 
bahwa kinerja adalah setiap gerakan, 
perbuatan, pelaksanaan, kegiatan atau 
tindakan yang diarahkan untuk mencapai 
tujuan atau target tertentu. Hariandja 
(2002:195) mengemukakan kinerja adalah 
hasil kerja yang dicapai oleh pegawai atau 
prilaku nyata yang ditampilkan sesuai 
dengan perannya dalam oeganisasi. Oleh 
karena itu dapat disimpulkan bahwa 
kinerja adalah prestasi kerja atau hasil 
kerja (output) baik kualitas maupun 
kuantitas yang dicapai seseorang per 
satuan periode waktu dalam 
melaksanakan tugas kerjanya sesuai 
dengan tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya (Mangkunegara, 2005:9).  

Menurut Umar dalam Mangkunegara 
(2005:18) aspek-aspek yang terdapat 
dalam kinerja antara lain :  

Mutu pekerjaan ; 
a. Kejujuran karyawan ; 
b. Inisiatif ; 
c. Kehadiran ; 
d. Sikap ; 
e. Kerja sama ; 
f. Keandalan ; 
g. Pengetahuan tentang pekerjaan ; 
h. Tanggung jawab ; 
i. Pemanfaatan waktu kerja. 
Aspek-aspek tersebut apabila dimiliki 

oleh karyawan akan dapat mewujudkan 
tercapainya kinerja yang baik.  

Menurut Mangkunegara (2005:10) 
penilaian prestasi kerja (performance 
apprasial) adalah suatu proses yang 
digunakan pimpinan untuk menentukan 
apakah seorang karyawan melakukan 
pekerjaannya sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawabnya. Sedangkan menurut 
Mangkuprawira (2003:223) penilaian kinerja 
merupakan proses yang dilakukan dalam 
mengevaluasi pekerjaan seseorang.  

Penilaian kinerja dapat memberikan 
informasi untuk kepentingan pemberian gaji, 
promosi dan melihat perilaku karyawan. 
Apabila ini tersebut telah dilakukan dengan 
benar, maka para karyawan, penyelia, 
departemen Sumber Daya Manusia dan 
juga perusahaan akan memperoleh hasil 
yang menguntungkan sesuai dengan tujuan 
organisasi.   
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Mangkunegara (2005:10) 
mengemukakan bahwa tujuan penilaian 
kinerja adalah untuk memperbaiki atau 
meningkatkan kinerja organisasi melalui 
peningkatan kinerja dari Sumber Daya 
Manusia (SDM) organisasi. Secara lebih 
spesifik, tujuan dari penilaian kinerja adalah: 
a. Meningkatkan saling pengertian antara 

karyawan tentang persyaratan kinerja ; 
b. Mencatat dan mengakui hasil kerja 

seorang karyawan, sehingga 
mereka termotivasi untuk berbuat 
yang lebih baik, atau sekurang-
kurangnya berprestasi sama 
dengan prestasi yang terdahulu ; 

c. Memberikan peluang kepada 
karyawan untuk mendiskusikan 
keinginan dan aspirasinya dan 
meningkatkan kepedulian terhadap 
karier atau terhadap pekerjaan 
yang diembannya sekarang ; 

d. Mendefinisikan atau merumuskan 
kembali sasaran masa depan, 
sehingga karyawan termotivasi 
untuk berprestasi sesuai dengan 
potensinya ; 

e. Memeriksa rencana pelaksanaan 
dan pengembangan yang sesuai 
dengan kebutuhan pelatihan 
khusus, rencana diklat, dan 
kemudian menyetujui rencana itu 
jika tidak ada hal-hal yang perlu 
diubah. 

Manfaat atau kegunaan 
penilaian kinerja karyawan adalah : 

a. Sebagai dasar dalam pengambilan 
keputusan yang digunakan untuk 
prestasi, pemberhentian dan 
besarnya balas jasa ;  

b. Mengukur sejauh mana seorang 
karyawan dapat menyelesaikan 
pekerjaannya; 

c. Sebagai dasar untuk mengevaluasi 
efektivitas seluruh kegiatan dalam 
perusahaan;  

d. Sebagai dasar untuk mengevaluasi 
program latihan dan keefektifan 
jadwal kerja, metode kerja, struktur 
organisasi, gaya kepengawasan, 
kondisi kerja dan pengawasan ; 

e. Sebagai indikator untuk 
menentukan kebutuhan akan 
latihan bagi karyawan yang berada 
dalam organisasi ; 

f. Sebagai alat untuk meningkatkan 
motivasi kerja karyawan sehingga 
dicapai performance yang baik ; 

g. Sebagai alat untuk dapat melihat 
kekurangan atau kelemahan dan 
meningkatkan kemampuan 
karyawan selanjutnya ; 

h. Sebagai alat untuk dapat melihat 
kekurangan atau kelemahan dan 
meningkatkan kemampuan 
karyawan selanjutnya ;  

i. Sebagai kriteria menentukan 
seleksi dan penempatan karyawan. 

 
C. Hipotesis 

1. Motivasi dan kepuasan kerja secara 
simultan berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan pada Klinik Syifa 
Husada Wongsorejo 

2. Motivasi secara parsial 
berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan pada Klinik Syifa Husada 
Wongsorejo  

3. Kepuasan kerja secara parsial 
berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan pada Klinik Syifa Husada 
Wongsorejo 

4. Motivasi mempunyai pengaruh 
paling dominan terhadap kinerja 
karyawan pada Klinik Syifa Husada 
Wongsorejo.  

 
3. METODE PENELITIAN 

A. Lokasi penelitian 
      Penelitian ini dilakukan di Klinik 
Syifa Husada Wonsorejo Banyuwangi. 

B. Populasi dan Sampel dan Teknik 
Pengumpulan data 
1. Populasi 

Menurut Arikunto (2006:134) 
yang dimaksud dengan populasi 
adalah keseluruhan subjek 
penelitian. Apabila seseorang ingin 
meneliti semua elemen yang ada di 
dalam wilayah penelitian, maka 
penelitiannya merupakan penelitian 
populasi. Studi atau penelitiannya 
juga disebut studi populasi atau studi 
sensus. Populasi dari penelitian ini 
adalah seluruh karyawan pada 
kantor Klinik Syifa Husada dengan 
jumlah 20 orang karyawan. 

2. Sampel 
Menurut Arikunto (2006:131) 

yang dimaksud dengan sampel 
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adalah sebagian atau wakil dari 
populasi yang diteliti. Apabila subjek 
populasi yang kurang dari 100 lebih 
baik diambil semua sedangkan bila 
subjek lebih dari 100 maka diambil 
10% sampai 15% atau 20% sampai 
25% dari populasi. Dikarenakan 
jumlah karyawan pada Klinik Syifa 
Husada berjumlah 20 orang, maka 
sampel dalam penelitian ini 
bertindak pula sebagai populasi, 
sehingga penelitian ini disebut juga 
dengan penelitian populasi atau 
sensus. 

 
C. Metode Pengumpulan Data 

Responden akan di berikan 
kuesioner adalah sejumlah pertanyaan 
tertulis yang digunakan untuk 
memperoleh informasi dari responden, 
selanjutnya responden diminta untuk 
mengisi daftar pertanyaan tersebut ; 

 
D. Definisi Oprasional Variabel   

Kerangka operasional variabel 
adalah faktor-faktor atau variabel yang 
digunakan dalam penelitian. Adapun 
definisi operasional variabel dalam 
penelitian ini adalah :  
1. Motivasi (X1) yaitu kebutuhan yang 

mendorong karyawan untuk 
bekerja dengan baik, Indikatornya 
menurut Maslow dalam Hariyanto 
(2002:12), meliputi :  
a. Kebutuhan fisiologis dasar ; 
b. Kebutuhan keselamatan dan 

keamanan ; 
c. Kebutuhan sosial ;  
d. Kebutuhan penghargaan ; 
e. Kebutuhan aktualisasi diri. 

2. Kepuasan kerja (X2)  yaitu tingkat 
perasaan individu baik secara 
positif atau negatif aspek-aspek 
dalam pekerjaannya. Indikatornya 
menurut Luthans (2005:120), 
meliputi: 

a. pembayaran gaji dan upah ; 
b. pekerjaan itu sendiri ; 
c. rekan kerja ; 
d. promosi pekerjaan ; 
e. kepenyeliaan (supervisi). 

variabel dependent atau 
variabel terikat 

3. (Y) adalah yaitu variabel yang terikat 
atau tergantung pada variabel lain. 

Dalam penelitian ini yang 
merupakan variabel dependent 
adalah kinerja karyawan yaitu 
prestasi kerja karyawan dalam 
melaksanakan tugasnya. 
Indikatornya menurut Umar dalam 
Mangkunegara (2005:18) antara 
lain:  
a. Mutu pekerjaan ; 
b. Kejujuran karyawan ;  
c. Inisiatif ; 
d. Kehadiran ; 
e. Sikap ; 

 
E. Teknik Analisis Data 

1. Uji Instrumen Penelitian 
a) Validitas 

       Uji validitas digunakan untuk 
mengukur sah atau valid tidaknya 
suatu kuesioner. Suatu kuesioner 
dikatakan valid jika pertanyaan 
pada kuesioner mampu untuk 
mengungkapkan sesuatu yang 
akan diukur oleh kuesioner 
tersebut. Jadi validitas ingin 
mengukur apakah pertanyaan 
dalam kuesioner yang sudah 
dibuat betul-betul dapat 
mengukur secara akurat oleh 
indikator-indikatornya. Dalam uji 
validitas dapat digunakan SPSS 
(Statistical Product and Service 
Solutions) dan dapat pula 
digunakan rumus teknik korelasi 
product moment. 

r =  
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2√𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2

 

Keterangan : 
r  = koefisien korelasi 
X  = nilai variabel bebas  
Y  = nilai variabel terikat 
N  = jumlah responden 
 

Item pertanyaan (indikator) 
secara empiris dikatakan valid 
jika koefisien korelasi (r) > 0,05. 
Ada juga peneliti yang 
menggunakan kriteria lain, yaitu 
indikator valid jika korelasi (r) ≥ 
rtabel  

b) Reliabilitas 
       Uji reliabilitas adalah alat 
untuk mengukur suatu kuisioner 
yang mengukur suatu kuesioner 
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dikatakan reliabel atau handal jika 
jawaban seseorang terhadap 
pernyataan adalah konsisten atau 
stabil dari waktu ke waktu. Dalam 
penelitian ini cara yang digunakan 
penulis untuk menguji reliabilitas 
kuesioner dengan menggunakan 
rumus keofisien Alpha Cronbach,  
yaitu: 

α = 
𝑘𝑟

1+(𝑘−1)𝑟
 

 
Keterangan : 

α  = koefisien reliabilitas 
r  = koefisien rata-rata 
korelasi antara variabel 
k  = jumlah variabel 
bebas 

       Secara empiris, diberikan 
ketentuan bahwa α < 0,6 
mengindikasikan Reliabilitas 
konsistensi internal yang tidak 
memuaskan. Dengan kata lain, 
reliabilitas konsistensi internal 
dapat diterima jika α ≥ 0,6. 
Reliabilitas konsistensi internal 
adalah suatu pendekatan untuk 
menaksir konsistensi internal dari 
kumpulan item/indikator, dimana 
beberapa item dijumlahkan untuk 
menghasilkan skor total untuk 
skala/kontrak. 
 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 
       Dalam penelitian menggunakan 
analisis regresi linier berganda, 
bertujuan untuk menguji pengaruh 
kualitas pelayanan (X1) dan lokasi 
(X2) terhadap keputusan pengguna 
jasa (Y). Rumusnya sebagai berikut:  

Y = a + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 +e 
Keterangan : 

Y = Kinerja  
𝑋1 = Kepuasan kerja 

𝑋2 = Motivasi  
a = konstanta 
𝑏1 … 𝑏2= Koefisien regresi variabel 
bebas 
e = penggangu (error) 
 

 
4. PEMBAHASAN 

A. Uji Validitas 
       Uji validitas digunakan untuk 
mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Jadi validitas ingin 
mengukur apakah pertanyaan dalam 
kuesioner yang sudah dibuat betul-
betul dapat mengukur secara akurat 
oleh indikator-indikatornya. 
 
 
 
 

Tabel 1 uji validitas 

Variabel Item R table 
R 

hitung 
Sig Ket 

Motivasi 
(X1) 

X1.1 0,444 0,630 0,008 Valid 

X1.2 0,444 0,623 0,003 Valid 

X1.3 0,444 0,623 0,003 Valid 

X1.4 0,444 0,676 0,009 Valid 

X1.5 0,444 0,586 0,007 Valid 

Kepuasan 
Kerja 
(X2) 

X2.1 0,444 0,455 0,044 Valid 

X2.2 0,444 0,603 0,005 Valid 

X2.3 0,444 0,468 0,038 Valid 

X2.4 0,444 0,506 0,001 Valid 

X2.5 0,444 0,468 0,038 Valid 

Kinerja 
(Y) 

Y1.1 0,444 0,530 0,030 Valid 

Y1.2 0,444 0,490 0,028 Valid 

Y1.3 0,444 0,519 0,006 Valid 

Y1.4 0,444 0,519 0,006 Valid 

Y1.5 0,444 0,515 0,006 Valid 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat 
diketahui bahwa nilai koefisien korelasi dari 
tiap butir pertanyaan lebih besar dari r table 
yaitu 0,444. Jadi seluruh butir pertanyaan 
yang disusun dalam kuesioner semuanya 
dapat dinyatakan valid. 

 
B. Uji Reliabilitas 

       Menurut Imam Ghozali (2002 : 
133) instrument dapat dikatakan handal 
atau reliabel bila memiliki nilai koefisien 
keandalan sebesar 0,6 atau lebih, 
sehingga apabila alpha lebih besar atau 
sama dengan 0,6 maka instrument 
dapat dikatakan reliabel. 

Tabel 2 Uji Reliabilitas 

No Variabel R alpha Ket. 

1 Motivasi (X1) 0,625 Reliabel 

2 
Kepuasan 
Kerja (X2) 

0,615 Reliabel 

3 Kinerja (Y) 0,655 Reliabel 

Sumber: Data diolah 
Berdasar hasil pengujian reliabilitas 
seperti yang tercantum pada tabel 
diatas diketahui bahwa semua 
variabel menghasilkan nilai alpha 
lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat 
diartikan bahwa semua item pada 
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masing-masing varibel yang 
digunakan dalam penelitian ini reliabel 
dan dapat digunakan untuk pengujian 
selanjutnya. 

 
C. Analisis Regresi Linier Berganda 

       Analisa regresi linier berganda 
merupakan sebuah alat statistik yang 
memberikan penjelasan tentang pola 
hubungan model antara dua variabel 
atau lebih. Dalam analisa Regresi 
dikenal dua variabel : 

1. Variabel Respon disebut juga 
variabel dependent yaitu variabel 
yang keberadaannya dipengaruhi 
oleh variabel lainnya dan 
dinotasikan dengan Y. 

2. Variabel Prediktor disebut juga 
variabel independent Kepuasan 
Kerja (X1) , dan Motivasi (X2) yang 
keberadaannya tidak dipengaruhi 
oleh variabel lainnya.  

Analisis regresi linear berganda 
disajikan, dari lampiran tersebut dapat 
diketahui persamaan regresi antara 
motivasi (X1), kepuasan kerja (X2), 
kinerja (Y) sebagai berikut : 

Tabel 3 Hasil uji regresi linear berganda 

Model 

Unstandardize
d Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t 

Sig. 

B 
Std. 
Error Beta  

1 (Constant) 23.647 8.021  2.948 .009 

Motivasi .694 .122 .526 5.689 .002 

Kepuasan .576 .116 .401 4.966 .006 

Sumber: Data diolah 
Dari tabel dapat disusun persamaan 

regresi linear berganda sebagai berikut: 
 
Y=23,647+0,526X1+0,401X2 

 
Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan 
sebagai berikut: 
B0 = 23,647 artinya perpotongan garis 
regresi dengan sumbu Y terletak pada titik 
23,647 
B1 = 0,526 artinya apabila pemberian 
motivasi yang dirasakan oleh karyawan, 
dimana karyawan dapat memenuhi 

kebutuhan fisiologis dasar, keselamatan 
dan keamanan, social, penghargaan, 
aktualisasi diri maka hal ini akan berdampak 
pada peningkatan kinerja karyawan. 
B2= 0,401 artinya apabila karyawan dalam 
beraktivitas merasa puas, yang dikarenakan 
pihak perusahaan memberikan gaji dan 
upah, pekerjaan, rekan kerja, promosi 
pekerjaan, supervisi sesuai dengan 
kebutuhan karyawan, maka hal ini akan 
berdampak pada peningkatan kinerja 
karyawan 

1. Uji Koefisien Determinasi (𝑅2) 
Koefisien Determinasi (R2) menurut 

Abdul Hakim (2000:349) digunakan untuk 
mengetahui besarnya proporsi 
sumbangan motivasi (X1) dan kepuasan 
kerja (X2) sebagai komponen variabel 
bebas terhadap kinerja karyawan sebagai 
komponen variabel terikat (Y) secara 
bersama-sama. Berdasarkan lampiran 4 
diketahui nilai R squre sebesar 0,210 atau 
21 %, artinya bahwa variable motifasi dan 
kepuasan kerja mampu mempengaruhi 
variasi perubahan variable kinerja sebesar 
21 %, sisanya sebesar 79 % dijelaskan 
atau dipengaruhi oleh variabel lain diluar 
model penelitian ini, misalnya variabel 
kompensasi, variabel lingkungan kerja, 
variabel kompetensi, variabel gaya 
kepimimpinan, tingkat stress dan lain 
sebagainya. 

 
D. Uji Hipotesis 

1. Uji F 
Uji ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas 
terhadap variabel terikat secara 
simultan. Uji hipotesis ini dilakukan 
dengan memperhatikan nilai Fhitung. 
Kriteria perhitungannya sebagai berikut: 

Jika F hitung > F tabel maka H0 
ditolak dan Ha diterima ; 

Jika F hitung < F tabel maka H0 
diterima dan Ha ditolak. 

Tabel 4 Uji F 
ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 12.682 2 6.341 10.657 .005a 

Residual 
10.118 17 .595 

  

Total 22.800 19    

Sumber: Data diolah 
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Berdasarkan tabel 4 dapat di 
jelaskan Hipotesis 1 (H1) menyatakan 
variabel motivasi (X1) dan variabel 
kepuasan kerja (X2) secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap 
variabel kinerja karyawan (Y) pada 
Klinik Syifa Husada Wongsorejo. Hasil 
analisis pada lampiran 4 menunjukkan 
bahwa variabel motivasi (X1) dan 
kepuasan kerja (X2) dalam model 
mempunyai nilai F hitung = 10,657 
dimana nilai F tabel = 3,59 , sehingga 
nilai F hitung > F tabel maka dapat 
disimpulkan bahwa hipotesis 1 (H1) 
diterima. 

2. Uji T 
Untuk mengetahui apakah model 

tersebut sudah tepat atau masih salah 
yaitu dengan menggunakan uji 
hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan 
dengan memperhatikan nilai t hitung. 

Kriteria perhitungannya sebagai berikut: 
Jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak dan 
Ha diterima ; 
Jika t hitung < t tabel maka H0 diterima dan 
Ha ditolak. 

Berdasarkan tabel 3 dapat 
dijelaskan Hipotesis 2 (H2) menyatakan 
variabel motivasi (X1) berpengaruh 
signifikan terhadap variabel kinerja 
karyawan (Y) pada Klinik Syifa Husada 
Wongsorejo. 

Hasil analisis pada lampiran 4 
menunjukkan bahwa variabel motivasi 
(X1) dalam model mempunyai nilai t 

hitung = 5.689 dimana nilai t tabel = 1,734 , 
sehingga nilai t hitung > t tabel maka dapat 
disimpulkan bahwa hipotesis 2 (H2) 
diterima. 

Hipotesis 3 (H3) menyatakan 
kepuasan kerja (X2) berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan 
(Y) pada Klinik Syifa Husada 
Wongsorejo. Hasil analisis pada 
lampiran 4 menunjukkan bahwa 
variabel kepuasan kerja (X2) dalam 
model mempunyai nilai t hitung = 4,966 
dimana nilai t tabel = 1,734 , sehingga 
nilai t hitung > t tabel maka dapat 
disimpulkan bahwa hipotesis 3 (H3) 
diterima. 

Hipotesis 4 (H4) menyatakan 
motivasi (X1) mempunyai pengaruh 
paling dominan terhadap kinerja 
karyawan (Y) pada Klinik Syifa Husada 

Wongsorejo. Hasil analisis pada tabel 3 
menunjukkan bahwa nilai koefisien dari 
variabel motivasi sebesar 0,526 lebih 
besar daripada nilai koefisien variabel 
kepuasan kerja sebesar 0,401 , maka 
dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 
(H4) diterima 

 
E. Uji Asumsi Klasik 

1. Multikolinieritas 
Untuk mendeteksi terhadap 

gejala multikolinieritas adalah 
dengan melihat nilai Variance 
Inflation Factor (VIF). Dalam 
penelitian ini menggunakan VIF < 5, 
yang mana apabila jika besarnya 
VIF melebihi 5 maka model regresi 
menunjukkan adanya 
multikolinieritas. Dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pada tabel 
dimana VIF lebih kecil dari 5 untuk 
masing-masing variabel independent 
sehingga dapat disimpulkan bahwa 
dalam model tersebut tidak terjadi 
multikolinieritas. 

Table 5 Nilai VIF 
No Variabel VIF Ket 

1 Motivasi 
(X1 ) 

1,299 VIF < 5, maka tidak 
terjadi  

2 Kepuasan 
Kerja ( X2 ) 

1,299 Multikolinieritas 

Sumber : Lampiran 4 diolah 
Berdasarkan pada table 4.7 

diatas diketahui bahwa model tidak 
terjadi multikolinier, karena nilai 
variance inflation factor (VIF) < 5. 

2. Heteroskedastisitas  
Cara pengujian data penelitian 

ini digunakan model Uji Glesjer 
(Glesjer Test), yaitu dengan 
meregresikan nilai absolut residual 
terhadap seluruh variabel bebas. 
Kriterianya adalah jika hasil regresi 
residual terhadap seluruh variabel 
bebas mempunyai nilai t hitung < t 
tabel, maka dapat dikatakan bahwa 
model dalam penelitian tidak terjadi 
heterokedastisitas. 

Tabel 6 Hasil Uji Heterokedastisitas 
No Var t hitung t table Keterangan 

1 X1 0,083 1,734 Tidak terjadi 
Heterokedastisitas 

2 X2 0,475 1,734 Tidak terjadi 
Heterokedastisitas 

Sumber : Lampiran 5 diolah 
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 Hasil uji heterokedastisitas pada 
tabel 4.10 diatas dapat diketahui bahwa 
nilai t hitung < t tabel, jadi model dalam 
penelitian tidak terjadi heterokedastisitas. 
 
5. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
a. Variabel motivasi (X1) kevariabel 

kinerja (Y) dengan nilai β = 0,526 
dan signifikan = 0,002. Artinya 
variabel motivasi (X1) mempunyai 
pengaruh secara signifikan terhadap 
variabel kinerja (Y), jika variabel 
motivasi (X1) dinaikkan sebesar satu 
satuan, maka variabel kinerja (Y) 
akan naik sebesar 0,526 satuan, hal 
ini diasumsikan variabel kepuasan 
kerja (X2) tetap. 

b. Variabel kepuasan kerja (X2) 
kevariabel kinerja (Y) dengan nilai β 
= 0,401 dan signifikan = 0,006. 
Artinya variabel kepuasan kerja (X2) 
mempunyai pengaruh secara 
signifikan terhadap variabel kinerja 
(Y), jika variabel kepuasan kerja (X2) 
dinaikkan sebesar satu satuan, 
maka variabel kinerja (Y) akan naik 
sebesar 0,401 satuan, hal ini 
diasumsikan variabel kepuasan 
motivasi (X1) tetap. 

c. Nilai R squre sebesar 0,210 atau 21 
%, artinya bahwa variable motifasi 
dan kepuasan kerja mampu 
mempengaruhi variasi perubahan 
variable kinerja sebesar 21 %, 
sisanya sebesar 79 % dijelaskan 
atau dipengaruhi oleh variabel lain 
diluar model penelitian ini, misalnya 
variabel kompensasi, variabel 
lingkungan kerja, variabel 
kompetensi, variabel gaya 
kepimimpinan, tingkat stress dan lain 
sebagainya. 

d. Dalam hasil pengujian hipotesis 
dengan menggunakan uji F dan uji t 
menunjukkan bahwa :  
1) variabel motivasi (X1) dan 

kepuasan kerja (X2) dalam 
model mempunyai nilai F hitung 
= 10,657 dimana nilai F tabel = 
3,59 , sehingga nilai F hitung > 
F tabel maka dapat disimpulkan 
bahwa hipotesis 1 (H1) diterima. 

2) Variabel motivasi (X1) dalam 
model mempunyai nilai t hitung = 
5.689 dimana nilai t tabel = 1,734 , 
sehingga nilai t hitung > t tabel maka 
dapat disimpulkan bahwa 
hipotesis 2 (H2) diterima. 

3) Variabel kepuasan kerja (X2) 
dalam model mempunyai nilai t 

hitung = 4,966 dimana nilai t tabel = 
1,734 , sehingga nilai t hitung > t 

tabel maka dapat disimpulkan 
bahwa hipotesis 3 (H3) diterima. 

4) Nilai koefisien dari variabel 
motivasi sebesar 0,526 lebih 
besar daripada nilai koefisien 
variabel kepuasan kerja sebesar 
0,401 , maka dapat disimpulkan 
bahwa hipotesis 4 (H4) diterima. 
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