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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Dalam suatu sistem perusahaan, potensi sumber daya manusia (SDM) 

pada hakekatnya merupakan salah satu modal yang memegang peranan cukup 

penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan perlu 

mengelola sumber daya manusia (SDM) sebaik mungkin sebab kunci sukses suatu 

perusahaan bukan hanya pada keunggulan teknologi dan tersedianya dana saja, 

melainkan faktor manusia merupakan faktor penting dalam berjalannya suatu 

perusahaan. 

Melalui perencanaan sumber daya manusia (SDM) yang matang, kinerja 

dari tenaga kerja yang sudah ada dapat ditingkatkan.  Hal ini dapat diwujudkan 

dengan adanya penyesuaian kebutuhan nyata dilapangan. Seperti lebih 

ditingkatkannya motivasi dari pimpinan perusahaan kepada karyawan dan juga 

peningkatan kinerja karyawan di PT. Sinar Sosro Tasikmalaya sehingga setiap 

karyawan dapat meningkatkan kinerja yang maksimal bagi perusahaan atau 

organisasinya. 

Dengan adanya motivasi dari perusahaan terhadap karyawan, maka dapat 

menunjang keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya sebab 

dengan adanya motivasi akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan yang cukup 

tinggi dalam mencapai tujuan organisasi. Sebaliknya jika kinerja karyawan 
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menurun, maka tentu saja akan memicu penurunan tingkat kinerja karyawan dan 

akan menghambat perusahaan tersebut dalam mencapai tujuannya. 

Oleh karena itu perkembangan sumber daya manusia (SDM) semakin 

penting keberadaannya. Hal ini mengingat bahwa perusahaan yang 

mempekerjakan sumber daya manusia (SDM) menginginkan suatu hasil dan 

manfaat yang baik dan dapat mengikuti perubahan dan perkembangan yang terjadi 

di dalam perusahaan, motivasi berperan penting dalam meningkatkan kinerja, baik 

itu motivasi dari diri sendiri ataupun orang lain. Karena orang yang mempunyai 

motivasi, akan berusaha dengan sekuat tenaga supaya kinerjanya dapat berhasil 

dengan baik dan dapat meningkatkan kemajuan perusahaan. 

Setiap perusahaan selalu menginginkan kinerja dari karyawannya 

meningkat. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus dapat memberikan 

motivasi yang baik kepada seluruh karyawan agar dapat meningkatkan kinerjanya. 

Motivasi kerja karyawan perlu dicermati secara sistematis mulai dari 

perkembangannya hingga kepada pencapaiannya.  

Pemberian motivasi yang baik akan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan dalam perusahaan. Jadi memotivasi orang lain, bukan sekedar 

mendorong atau memerintah seseorang melakukan sesuatu, melainkan sebuah seni 

yang melibatkan berbagai kemampuan mengenali dan mengelola emosi diri 

sendiri dan orang lain paling tidak dapat mengetahui bahwa seseorang melakukan 

sesuatu karena di dorong oleh motivasi yang dilakukan oleh orang lain atau 

bahkan dirinya sendiri. 
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 Menurut peneliti sangatlah penting bagi perusahaan untuk bisa 

menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang dapat membuat karyawannya 

menjadi termotivasi dan semangat dalam melakukan pekerjaan. Peran pemimpin 

pun diperlukan sebagai panutan dan contoh bagi karyawannya, pemimpin harus 

memberikan contoh yang dapat memotivasi karyawannya dalam bekerja. 

Akan tetapi motivasi yang paling penting adalah motivasi dari diri sendiri 

(inner motivation) karena memotivasi dalam diri akan membuat seseorang 

menyelesaikan pekerjaanya dengan semangat tergantung dari faktor – faktor yang 

ada pada diri mereka sendiri seperti ambisi, pendidikan, usia, dan pengalaman. 

Dengan memotivasi diri sendiri  dan mendapatkan motivasi dari luar (keluarga, 

pimpinan kantor dan lain-lain) kemudian tumbuh dalam dirinya sendiri, maka 

akan membuat dirinya menjadi tenaga kerja yang profesional dan memiliki kinerja 

karyawan yang tinggi. Biasanya kinerja karyawan akan terbentuk dengan 

sendirinya seperti yang diharapkan diri sendiri maupun yang diharapkan 

perusahaan. 

Kinerja karyawan adalah nilai penting dalam kemajuan perusahaan, 

semakin meningkatnya kinerja karyawan dalam suatu perusahaan, maka akan 

semakin cepat tercapainya tujuan perusahaan tersebut. Dengan meningkatnya 

kinerja karyawan, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan dengan 

tercapainya tujuan perusahaan, maka kinerja karyawan pun akan semakin cepat 

sehingga tujuan organisasi akan tercapai. 

Adapun sejarah perusahan yang akan peneliti teliti adalah PT. SINAR 

SOSRO TASIKMALAYA 2019. Keluarga Sosrodjo memulai bisnisnya pada 
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tahun 1940 di kota slawi, Jawa Tengah dengan memproduksi dan memasarkan 

The seduh merk “Teh Cap Botol”. Sejak tahun 2004 PT. SINAR SOSRO 

TASIKMALAYA menjadi anak perusahaan PT. Anggada Putra Rekso Mulia 

(atau disebut group Rekso) yang menjadi perusahaan induk (holding company) 

bagi seluruh usaha yang didirikan oleh Soegiharto Sosrodjojo yakni: 

1. PT. Sinar Sosro, Produsen minuman dalam kemasan 

2. PT. Gunung Slamat, Produsen siap saji 

3. PT. Agropangan Putra Mandiri, Perkebunan Teh 

4. PT. Adhi Putra Mulia, property 

5. PT. Sinar Jati Mulia Gemilang, Industri kemasan dan plastik. 

Adapun alamat cabang PT. Sinar Sosro tasikmalaya bertempatkan di Jl. Ir. H. 

Juandan No. Km. 3, Bantarsari, Bungursari, Tasikmalaya, Jawa Barat 46151. 

Dalam usaha meningkatkan kinerja karyawan di PT. Sinar Sosro 

Tasikmalaya, perusahaan telah menetapkan beberapa upaya yang bertujuan untuk 

memotivasi karyawannya dalam bekerja. Adapun upaya yang dilakukan 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan memberikan beberapa 

fasilitas kerja yang sangat menunjang dalam meningkatkan kinerja seluruh 

karyawan adalah dengan cara memberikan seragam atau pakaian kerja, uang 

makan, tempat beribadah, tunjangan hari raya, gaji, bonus, jaminan kesehatan dan 

sebagainya. 

Semua itu diberikan oleh perusahaan, agar seluruh karyawan yang 

bekerja di dalamnya benar-benar terjamin sekaligus dapat menciptakan suatu 

motivasi yang baik guna mencapai tingkat kinerja yang baik pula karena setiap 
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perusahaan pasti akan berusaha untuk membuat karyawannya merasa nyaman jika 

kinerja mereka dipandang baik dan adanya timbal balik dari perusahaan. 

Motivasi yang diberikan PT. Sinar Sosro Tasikmalaya belumlah cukup 

untuk meningkatkan kinerja karyawan karena menurut peneliti motivasi kerja 

tidak semata didasarkan pada nilai uang yang diperoleh, ketika kebutuhan dasar 

seseorang terpenuhi, maka dia akan membutuhkan hal-hal yang memuaskan 

hasratnya untuk berkembang, yaitu kesempatan untuk belajar dan 

mengembangkan dirinya sehingga pada akhirnya orang bekerja atau melakukan 

sesuatu karena nilai, ingin memiliki hidup yang bermakna dan dapat mewariskan 

sesuatu kepada yang dicintainya. 

Menurut peneliti sangatlah penting bagi perusahaan untuk dapat 

menciptakan suatu lingkungan kerja yang membuat karyawannya menjadi 

termotivasi dan semangat dalam melakukan pekerjaan. Peran pemimpin pun 

diperlukan sebagai panutan dan juga contoh bagi karyawannya, pemimpin harus 

memberikan contoh yang dapat memotivasi karyawannya dalam bekerja. Sebagai 

salah satu contoh jika pemimpin menginginkan karyawan untuk bekerja dengan 

baik dan dapat memberikan kinerja yang baik kepada perusahaan, maka pemimpin 

harus terlebih dahulu memberikan contoh kepada karyawan.  

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di PT. Sinar Sosro 

Tasikmalaya  menunjukkan  bahwa  motivasi kerja karyawan masih sangat 

rendah. Hal ini dapat diketahui dari adanya kualitas dan kemampuan kerja yang 

dilakukan oleh para karyawan di PT. Sinar Sosro Tasikmalaya yaitu karyawan 

ketika dalam bekerja terlihat tidak semangat, banyaknya pekerjaan yang tidak 
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diselesaikan tepat pada waktunya, dan banyaknya target perusahaan yang tidak 

tercapai dengan baik sehingga  tujuan organisasi sering mengalami keterlambatan 

bahkan tidak tercapai sesuai dengan rencana sebelumnya. Apabila hal ini 

dibiarkan secara terus menerus, maka akan dapat memberikan dampak negatif 

terhadap perkembangan dan kemajuan perusahaan. 

Sebagai salah satu contohnya dalam tingkat kehadiran karyawan yang 

seharusnya masuk pada pukul 08.00 WIB karyawan harus sudah berada dikantor 

akan tetapi masih banyak karyawan yang datang terlambat sampai pukul 09.00 

WIB. Demikian juga masih banyak karyawan yang seharusnya pulang kantor pada 

pukul 17.00 WIB pada kenyataannya banyak karyawan yang pulang sebelum 

waktunya sehingga akan berpengaruh pada kinerja karyawan. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemimpin kurang memberikan motivasi 

kepada karyawan, sehingga karyawan tidak memiliki motivasi kerja yang baik 

untuk mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. 

Dan juga masih kurangnya motivasi dari diri karyawan itu sendiri. 

Berdasarkan gejala permasalahan di atas, selanjutnya peneliti merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Pengaruh Motivasi terhadap 

Kinerja Karyawan di PT. Sinar Sosro Tasikmalaya Tahun 2019”. 
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1.2. Identifikasi dan rumusan masalah 

1.2.1 Identifikasi masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, selanjutnya peneliti mengidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Rendahnya motivasi kerja yang diberikan oleh pimpinan kepada karyawannya 

di PT. Sinar Sosro Tasikmalaya 

2. Kurangnya motivasi kerja dari karyawan PT. Sinar Sosro Tasikmalaya 

3. Masih rendahnya tingkat kinerja karyawan di PT. Sinar Sosro Tasikmalaya 

 

1.2.2. Rumusan masalah 

Berdasarkan indentifikasi permasalahan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan motivasi kerja di PT. Sinar Sosro Tasikmalaya? 

2. Bagaimanakah tingkat kinerja karyawan di PT. Sinar Sosro Tasikmalaya? 

3. Adakah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di PT. Sinar Sosro 

Tasikmalaya? 

 

1.3. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan motivasi kerja di PT. Sinar Sosro Tasikmalaya 

2. Untuk mengetahui tingkat kinerja karyawan di PT. Sinar Sosro Tasikmalaya 

3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan di PT. Sinar 

Sosro Tasikmalaya 
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1.4. Kegunaan penelitian 

a. Manfaat teoritis 

- bagi peneliti 

sebagai persyaratan dalam pengambilan gelar kesarjanaan pada 

Universitas Winaya Mukti dan dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi peneliti dan pembaca pada umumnya. 

- bagi Universitas Winaya Mukti 

melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu 

manajemen sumber daya manusia dalam kaitannya  motivasi yang 

dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 

b. Teori praktis 

- bagi perusahaan 

sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan dalam 

menilai dan mengevaluasi kinerja karyawan dan dalam membuat 

kebijakan-kebijakan dimasa yang akan datang. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Wilson Bangun (2012:5), menjelaskan bahwa untuk 

mendefinisikan manajemen sumber daya manusia, perlu pemahaman pada dua 

fungsi, antara lain, fungsi-fungsi manajerial (managerial functions) dan opersional 

(operational functions). Berdasarkan sumber daya yang ada pada organisasi, maka 

manajemen dapat dibagi kedalam manajemen sumber daya manusia, keuangan, 

operasi/produksi, dan pemasaran. Fungsi-fungsi manajemen tersebut akan 

berkaitan dengan setiap bidang manajemen. 

 Manajemen sumber daya manusia melakukan kegiatan, perencanaan, 

pengorganisasian, penyusunan, personalia, penggerakan, dan pengawasan 

terhadap fungsi-fungsi operasionalnya, untuk mencapai tujuan organisasi. 

Demikian pula, manajemen pada bidang-bidang lainnya melakukan hal yang sama 

pada arah yang berbeda, tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan yang 

lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Fungsi operasional  

manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan pengelolaan manusia dalam 

organisasi, seperti pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja. Demikian pula 

dengan manajemen keuangan, produksi/operasi, dan pemasaran, yaitu 
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melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen terhadap fungsi-fungsi 

operasionalnnya masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi. 

Manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan pengolahan manusia 

melalui aktivitas-aktivitas organisasi dan fungsi-fungsi operasionalnya. Dengan 

demikian Wilson Bangun (2012;6) mendefinisikan “Manajemen Sumber Daya 

Manusia adalah sebagai suatu proses perencanaan, peorganisasian, penyusunan 

staff, penggerakan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pembangunan, 

pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahaan tenaga 

kerja untuk mencapai tujuan organisasi”.   

Adapun pengertian manajemen sumber daya menurut Hasibuan 

(2012:10), adalah “Ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja 

agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan 

masyarakat”. 

 

2.1.1.1 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Hasibuan (2012:21), juga menyatakan bahwa manajemen 

sumber daya manusia mempunyai fungsi meliputi : 

1. Perencanaan 

Perencanaan (human resources planning) adalah merencanakan tenaga 

kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan 

dengan menetapkan program kepegawaian. Program kepegawaian 

meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, 
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pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, 

kedisiplinan, dan pemberhetian karyawan. Program kepegawaian yang 

baik akan membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan 

masyarakat. 

2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan 

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi 

wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi (orgaization 

chart). Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan 

organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif. 

3. Pengarahan 

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, 

agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu 

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Pengarahan 

dilakukan pemimpin dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan 

semua tugasnya dengan baik. 

4. Pengendalian 

Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua 

karyawan agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja 

sesuai dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, 

diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian 

karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, prilaku, kerja sama, 

pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan. 
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5. Pengadaan 

Pengadaan (procurement) adalah prosese penarikan, seleksi, penempatan, 

orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu 

terwujudnya tujuan. 

6. Pengembangan 

Pengembangan (development) adalah proses peningkatan keterampilan 

teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan 

plelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. 

7. Kompensasi 

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung 

(direct) dan tidak langsung (indirect), uang atau barang kepada karyawan 

sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip 

konpensasi adalah adil dan layak. Adil di artikan sesuatu dengan prestasi 

kerjanya, layak diartikan dapat memenuhi kebutuhan primernya serta 

berpedoman pada batas upah minimum pemerintah dan berdasarkan 

internal dan eksternal konsitensi. 

8. Pengintegrasian 

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja 

sama yang serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh 

laba, karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaanya. 
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Pengintegrasian merupakan hal yang penting dan sulit dalam MSDM, 

karena mempersatukan dua kepentingan yang bertolak belakang. 

9. Pemeliharaan 

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka 

tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik 

dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan 

sebagian besar karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal 

konsistensi. 

10. Kedisiplinan 

Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci 

terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan 

yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk 

mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial. 

11. Pemberhentian 

Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja seseorang 

dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan 

karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan 

sebab-sebab lainnya. 

 

2.1.2 Pengertian Motivasi 

Motivasi berasal dari kata motif (motive), yang berarti dorongan. Dengan 

demikian motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab 
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seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan, yang berlangsung secara 

sadar. Banyak pengertian motivasi seperti yang dikemukakan oleh Mathis dan 

Jackson (2006) mengatakan motivasi merupakan hasrat di dalam diri seseorang 

yang menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan. Seseorang melakukan 

tindakan untuk sesuatu hal mencapai tujuan. Oleh sebab itu motivasi merupakan 

penggerak yang mengarahkan pada tujuan dan itu jarang muncul dengan sia-sia.  

Di dalam perusahaan yang berorientasi pada keuntungan, motivasi 

merupakan hal yang terpenting bagi pimpinan, pimpinan berusaha memahami 

perilaku karyawan agar dapat mempengaruhi karyawan sesuai dengan yang di 

inginkan perusahaan, maka salah satu tugas  pimpinan adalah memberikan 

motivasi (dorongan) kepada para bawahannya supaya bisa bekerja sesuai dengan 

pengarahan yang diberikan sehingga para karyawan dapat saling bekerja sama dan 

mampu mencapai hasil maksimal. 

Motivasi bukanlah satu-satunya yang mempengaruhi tingkat prestasi 

seseorang. Ada dua faktor yang terlihat, kemampuan perseorangan dan 

pemahamannya tentang perilaku apa yang diperlukan untuk mencapai prestasi 

kerja yang tinggi. Motivasi kerja adalah kegiatan yang mengakibatkan, 

menyalurkan dan memelihara prilaku manusia. (T. Hani Handoko,2000 : 251) 

 

2.1.2.1 Jenis-jenis Motivasi 

Di dalam buku H. Malayu Hasibuan (2008:99), motivasi dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu: 
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a. Motivasi Positif 

Motivasi Positif (Insentif positif), manajer memotivasi bawahan 

dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. 

Dengan motivasi positif ini semangat kerja bawahan akan meningkat, 

karena manusia pada umumnya senang menerima yang baik-baik saja. 

b. Motivasi Negatif 

Motivasi Negatif (Insentif negatif), manajer memotivasi 

bawahannya dengan memberikan hukuman kepada mereka yang 

pekerjaannya kurang baik (prestasi rendah). Dengan memotivasi negatif 

ini semangat kerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat, 

karena mereka takut dihukum; tetapi untuk jangka waktu panjang dapat 

berakibat kurang baik. 

Dalam praktek kedua jenis motivasi di atas sering digunakan oleh 

manajer suatu perusahaan. Penggunaannya harus tepat dan seimbang, supaya 

dapat meningkatkan semangat kerja karyawan. Yang menjadi masalah ialah 

kapan motivasi positif atau negatif itu efektif merangsang gairah kerja 

karyawan. Motivasi positif efektif untuk jangka panjang, sedangkan motivasi 

negatif efektif untuk jangka pendek saja. 

 

2.1.2.2 Syarat motivasi 

a. Berikan inspirasi 

Semua pemimpin yang hebat mampu untuk menginspirasi 

karyawan yang dipimpinnya. Berikan pandangan jauh ke depan 
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mengenai bisnis dan perusahaan yang bisa dicapai dengan berkaca 

terhadap kesuksesan bisnis lain misalnya. Pemimpin harus memberikan 

motivasi karena pemimpin adalah yang memimpin, dan ada juga 

karyawan yang mampu mengerjakan pekerjaannya tetapi karyawan malas 

mengerjakan atau kurang bergairah dalam megerjakan pekerjaannya. 

b. Tetapkan tujuan 

Semua orang membutuhkan tujuan pribadi agar mampu 

konsisten dalam menjalankan sesuatu demi mencapai tujuan itu. Coba 

berikan mereka tujuan jelas yang akan mereka capai. Seperti menjelaskan 

jika mereka bekerja dengan baik maka mereka akan diberikan bonus atau 

kenaikan jabatan, hal tersebut akan membuat karyawan merasa jelas 

tujuan kerja mereka. 

 

2.1.2.3 Indikator motivasi 

Indikator motivasi kerja berdasarkan teori Maslow dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

a. Kebutuhan fisiologis (Physiological need) 

Kebutuhan fisiologis merupakan hirarki kebutuhan manusia 

yang paling dasar yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup seperti 

makan, minum, perumahan, oksigen, tidur dan sebagainya. 

b. Kebutuhan rasa aman (Safety Need) 

Apabila kebutuhan fisiologis relatif sudah terpuaskan, maka 

muncul kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. 
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Kebuthan akan rasa aman ini meliputi keamanan akan perlindungan 

dari bahaya kecelakaan kerja, jaminan atas kelangsungan pekerjaannya 

dan jaminan akan hari tuanya pada saat mereka tidak lagi bekerja. 

c. Kebutuhan Sosial (Social Need) 

Jika kebutuhan fisiologis dan rasa aman telah terpuaskan 

secara minimal, maka akan muncul kebutuhan social, yaitu kebutuhan 

untuk persahabatan, dan interaksi yang lebih erat dengan orang lain. 

d. Kebutuhan penghargaan (Esteem Need) 

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan untuk dihormati, 

dihargai atas prestasi seseorang, pengakuan atas kemampuan dan 

keahlian seseorang serta efektivitas kerja seseorang.  

 

2.1.3  Pengertian Kinerja Karyawan 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja seseorang merupakan 

kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari 

hasil kerjanya. Kinerja karyawan akan sangat berpengaruh terhadap 

perusahaan, maka dari itu setiap perusahaan pastilah mencari karyawan yang 

mampu memberikan kinerja yang sangat baik bagi perusahaan.  

Setiap individu akan mencari perusahaan yang mampu untuk 

memberikan imbalan yang lebih besar jika kinerjanya mampu memberikan 

yang terbaik bagi perusahaan. Penilaian tentang kinerja individu karyawan 
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semakin penting ketika perusahaan akan melakukan reposisi karyawan. 

Artinya bagaimana perusahaan harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi kinerja. Hasil analisis akan bermanfaat untuk membuat 

program pengembangan Sumber Daya Manusia secara optimum. 

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar kerja, target atau 

sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati 

bersama. 

 

2.1.3.1 Jenis-jenis kinerja 

Kinerja suatu organisasi, baik yang bergerak di bidang yang 

berorientasi mencari keuntungan, organisasi pemerintah atau organisasi 

pendidikan semuanya tergantung kinerja dari peserta organisasi yang 

bersangkutan. Di dalam organisasi dikenal tiga jenis kinerja yakni : 

a. Kinerja Strategik 

Kinerja strategik biasanya berkaitan dengan strategi dalam penyesuaian 

terhada lingkungannya dan kemampuan dimana suatu organisasi berada. 

b. Kinerja Administratif 

Kinerja Administratif berkaitan dengan kinerja administraif organisasi. 

Termasuk di dalamnya tentang struktur administratif yang mengatur 

hubungan otoritas (wewenang) dan tanggung jawab dari orang yang 
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menduduki jabatan atau bekerja pada unit-unit kerja yang terdapat dalam 

organisasi. 

c. Kinerja Operasional 

Kinerja Operasional berkaitan dengan efektivitas penggunaan setiap 

sumber daya yang digunakan organisasi. Kemampuan mencapai 

efektivitas penggunaan sumber daya (modal, bahan baku, teknologi dan 

lain-lain) tergantung kepada sumber daya manusia yang mengerjakan. 

 

2.1.3.2 Syarat kinerja 

Penerapan manajemen kinerja harus memenuhi syarat-syarat dasar 

berikut ini : 

a. Perusahaan harus memiliki strategi yang jelas dalam upaya 

mewujudkan tujuannya. 

b. Perusahaan memiliki indikator kinerja utama yang terukur secara 

kuantitatif, memiliki target yang ingin dicapai, dan jelas batas 

waktunya. 

c. Terdapat kontrak kinerja, dimana ukuran-ukuran kinerja dituangkan 

dalam bentuk kesepakatan antara bawahan dan atasan. 

 

2.1.3.3 Indikator kinerja 

Untuk mengukur kinerja kayawan secara individual ada beberapa 

indikator yang digunakan. Menurut Robbins (2006:260) ada beberapa 

indikator diantaranya : 
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a. Kualitas kerja diukur dari presepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan 

yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan 

kemampuan karyawan. 

b. Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah 

seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

c. Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas dselesaikan pada awal 

waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output 

serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

d. Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi 

(tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud 

menaikan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. 

e. Kemandirian merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan 

dapat menjalankan fungsi kerjanya komitmen kerja. Merupakan suatu 

tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi 

dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor. 

 

2.1.2.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang digunakan adalah sebagai dasar dalam 

menyusun penelitian, tujuannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah 

dilakukan oleh penelitian terdahulu, sekaligus sebagai perbandingan dan 

gambaran yang dapat mendukung penelitian berikutnya yang sejenis. Kajian yang 

digunakan yaitu mengenai Motivasi terhadap Kinerja. Berikut ini adalah table 

penelitianterdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian: 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

Nama Peneliti Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Suharto Budhi 

Cahyono (2005) 

Pengaruh Budaya 

Organisasi, 

Kepemimpinan 

dan Motivasi 

Kerja Terhadap 

Kinerja Sumber 

Daya Manusia di 

Sekretariat DPRD 

Provinsi Jawa 

Tengah 

Jumlah populasi 

sebanyak 149 

orang dan sampel 

yang diambil 108 

orang dengan 

metode purposive 

sampling. Dalam 

menganalisis data 

menggunakan 

analisis regresi 

linier berganda. 

Hasil penelitian 

ini bahwa budaya 

organisasi, 

kepemimpinan 

dan motivasi 

kerja berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap kinerja 

pegawai. 

Bambang 

Guritno dan 

Waridin (2005) 

Pengaruh Presepsi 

Karyawan 

Mengenai 

Perilaku 

Kepemimpinan, 

Kepuasan Kerja, 

dan Motivasi 

Terhadap Kinerja 

Pegawai (Studi 

pada Karyawan 

Dinas Pendapatan 

Asli Daerah) 

Sampel dalam 

penelitian ini 

sebanyak 87 

responden, dengan 

teknik samplingnya 

yaitu sampel 

random sampling. 

Dalam penelitian 

ini dalam 

menganalisis data 

menggunakan 

analisis regresi 

linier berganda. 

Hasil penelitian 

adalah variabel 

perilaku 

kepemimpinan 

dan variabel 

motivasi 

berpengaruh 

negative terhadap 

kinerja karyawan. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Motivasi adalah dorongan dalam mengarahkan individu yang 

merangsang tingkah laku individu serta organisasi untuk melakukan tindakan 

dalam mencapai tujuan yang diharapkan. 

Kinerja merupakan suatu fungsi dan motivasi dan kemampuan untuk 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Seseorang sepatutnya memiliki derajat 

kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan 
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seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman 

yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakan. 

Adapun indikator dari motivasi menurut Rivai (2003 : 456) yaitu: 

a. Kompensasi 

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang baik yang 

langsung maupun tidak langsungsebagai suatu imbalan atas jasa yang 

diberikan kepada perusahaan. 

b. Lingkungan kerja 

Lingkungan kerja ialah lokasi seseorang yang bekerja terhadap sebuah 

perusahaan untuk bekerja. 

c. Promosi 

Promosi adalah kegiatan memberikan informasi kepada konsumen, 

mempengaruhi dan menghimbau khalayak ramai. 

Sedangkan indikator dari kinerja menurut Gomes (2003 : 142) yaitu: 

a. Jumlah kerja 

Jumlah kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang atau jasa. 

b. Kualitas kerja 

Kualitas kerja yaitu kemampuan yang dimiliki karyawan yang lebih 

berorientasi pada intelejensi dan daya piker serta penguasaan ilmu yang luas 

yang dimiliki karyawan. 
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c. Pengetahuan kerja 

Pengetahuan kerja adalah apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu. 

Pengetahuan kerja merupakan hasil tahu setelah melakukan pekerjaan 

terhadap suatu pekerjaan tertentu.  

d. Kreativitas 

Kreativitas merupakan potensi yang dimiliki setiap manusia dan bukan yang 

diterima dari luar individu. 

e. Kerja sama 

Kerja sama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok 

untuk mencapai tujuan bersama. 

f. Kualitas pribadi 

Kualitas pribadi adalah bentuk tingkah laku yang baik, baik itu bagi dirinya 

sendiri ataupun orang lain. 

Agar penelitian ini mudah dalam pelaksanaanya serta dapat dipakai 

sebagai bahan acuan dalam perumusan hipotesis, digambarkan bentuk kerangka 

pemikiran berupa dua buah kotak yang saling berhubungan satu dengan lainnnya. 
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Gambar 2.2 

Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis menurut Sugiyono (2011:64) merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena 

jawaban yang diberikan baru di dasarkan pada teori yang relevan, belum di 

dasarkan pada fakta empiris. Oleh sebab itu dari teori tersebut, maka penulis dapat 

merumuskan hipotesis “Adanya Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan.” 

Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Karyawan 

di  PT. Sinar Sosro Tasikmalaya 

Motivasi (x) 

 

1. Konpensasi 

2. Lingkungan Kerja 

3. Promosi 

 

 

 

 

Rivai (2003) 

Kinerja (y) 

 

1. Jumlah Kerja 

2. Kualitas Kerja 

3. Pengetahuan Kerja 

4. Kreativitas 

5. Kerja sama 

6. Kualitas Pribadi 

 

Gomes (2003) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode yang Digunakan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kuantitatif menurut Sugiyono (2011:2), Metode penelitian adalah cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal 

tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, 

data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu  didasarkan 

pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. 

Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang 

masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-

cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain 

dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. 

Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu 

menggunakan langkah-langkah tertentu yan bersifat logis. Data yang diperoleh 

melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria 

tertentu yang valid. Valid menunjukan derajat ketepatan antara data yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh 

peneliti. 

 

 

 



26 
 

 
 

3.1.1 Analisis Data 

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

analisis kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:8), metode penelitian kuantitatif 

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif /statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Adapun statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi.  

2. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. 

 

3.1.2 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2013:389) mengartikan 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. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Sinar 

Sosro Tasikmalaya. 

Sampel adalah sebagian dari populasi itu (Sugiyono, 2013 : 389), sampel 

pada penelitian ini adalah karyawan PT. Sinar Sosro Tasikmalaya tahun 2019. 



27 
 

 
 

Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel 

yang diharapkan 100% mewakili populasi adalah sama dengan jumlah anggota 

populasi itu sendiri. Jadi bila jumlah populasi di PT. Sinar Sosro 37 orang dan 

hasil penelitian itu akan diberlakukan untuk 37 orang tersebut tanpa ada 

kesalahan, maka jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah populasi 

tersebut yaitu 37 orang. 

Tabel 3.1 

Penentuan Jumlah Sampel dari PT. Sinar Sosro Tasikmalaya 

 

No Departemen Jumlah Karyawan 

1 Penjualan 24 

2 Administrasi 8 

3 Personalia dan umum 5 

4 Jumlah 37 

 

3.1.3 Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan 

untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga 

alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data 

kuantitatif. Berdasarkan skala pengukuran tersebut peneliti menggunakan 

pengukuran skala likert menurut Sugiono (2017: 93). 

Adapun pengertian skala likert adalah suatu proses penelitian yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan presepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini 

telah diterapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai 

variabel penelitian. 
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Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala likert mempunai gradasi 

dari sangat positif sampai sangat negatif. 

1. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, 

misalnya 

Tabel 3.2 

Skor kuesioner 

No Jawaban Nilai 

1 Sangat Setuju 5 

2 Setuju 4 

3 Kurang Setuju 3 

4 Tidak Setuju 2 

5 Sangat tidak setuju 1 

 

2. Menghitung skor nilai untuk setiap item pernyataan dengan cara 

perhitungan sebagai berikut 

Skor = Bobot nilai x Frekuensi 

3. Nilai terendah dan nilai tertinggi 

a. Dalam hal ini nilai terendah  = jumlah responden, yaitu 37 orang maka 

nilai terendah adalah 37 

b. Sedangkan nilai tertinggi, yaitu 37 x 5 = 185 

4. Menentukan jarak interval dari nilai terendah sampai nilai tertinggi 

sehingga didapat lima kategori penilaian. Jarak interval dapat dilakukan 

dengan cara perhitungan sebagai berikut: 
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Keterangan : 

JI =Jarak Interval 

N1 = Nilai Tertinggi 

N2 = Nilai Terendah 

Dengan demikian kategori penilaian untuk setiap item pernyataan dari 

penilaian terhadap variabel yang diteliti adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Kategori Nilai 

 

Jarak Interval Kategori 

157-185 Sangat Baik 

127-156 Baik 

97-126 Cukup Baik 

67-96 Tidak Baik 

37-66 Sangat Tidak Baik 

 

 

3.2 Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

penyebab bagi variabel lain atau yang diberi simbol X, yaitu Disiplin 

2. Variabel Terikat  
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Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh 

variabel lain atau yang diberi simbol Y, yaitu Kinerja 

Berikut Operasional Variabel untuk Motivasi X dan Kinerja Y dalam bentuk 

tabel:  

Tabel 3.4 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

 

Variabel Definisi Indikator Pengukuran 

Motivasi (x) Motivasi adalah 

proses yang 

menjelaskan 

intensitas, arah 

dan ketekunan 

seorang individu 

untuk mencapai 

tujuannya 

(Robbins, 2012)

  

1. Pekerjaan itu 

sendiri 

2. Pengakuan 

3. Tanggung 

jawab 

4. Gaji 

5. Hubungan 

antar pribadi 

6. Kondisi kerja 

Likert 

 

Kinerja (y) Kinerja adalah 

suatu hasil kerja 

yang dicapai oleh 

seseorang dalam 

melaksanakan 

tugas-tugas yang 

dibebankan 

kepadanya yang 

didasarkan atas 

kecakapan, 

pengalaman dan 

kesungguhan 

serta waktu 

(Hasibuan, 2003) 

1. Kuantitas yang 

melebihi rata-

rata 

2. Kualitas yang 

lebih baik dari 

karyawan lain 

3. Standar 

karyawan 

yang melebihi 

standar resmi 

perusahaan 

4. Pengetahuan 

karyawan 

yang berkaitan 

dengan 

perusahaan 

5. Kreativitas 

karyawan 

dalam 

melaksanakan 

pekerjaan 

6. Ketepatan 

waktu 

menyelesaikan 

Likert 
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3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

1. Data Primer  

Data Primer yaitu data yang langsung memberikan data kepada pengumpul 

data (Sugiyono : 137). Adapun yang menjadi sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah karyawan PT. Sinar Sosro Tasikmalaya. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono : 137). 

Dalam penelitian ini , wawancara dan angket merupakan data sekunder. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

1. Studi Kepustakaan  

Studi Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh 

dari buku-buku, jurnal-jurnal penelitian terdahulu dan literatur lain yang 

berhubungan dengan materi penelitian. Dalam penelitian ini studi 

kepustakaan yang diperoleh digunakan sebagai teori dasar serta pembelajaran 

tentang elemen motivasi kerja dan kinerja karyawan. 

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah sekumpulan berkas yakni mencari data 

mengenai hal-hal berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen, agenda dan sebagainya. Dari pengertian diatas dapat 

diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-
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dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa 

catatan transkip, buku, surat kabar dan lain sebagainya. 

3. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan 

kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan 

orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga obyek-obyek 

alam yang lain. 

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat 

dibedakan menjadi participant observation (observasi berperan serta) dan non 

participant observation, selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, 

maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi instrukstur dan tidak 

terstruktur. 

4. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. 

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri 

sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau 

keyakinan pribadi. 
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5. Angket / Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan 

tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. 

 

3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis  

3.5.1   Rancangan Analisis 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data:  

1. Uji Validitas 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji validitas yaitu uji 

yang dilakukan untuk memastikan kemampuan sebuah skala untuk mengukur 

konsep yang dimaksudkan. Dengan kata lain uji validitas digunakan untuk 

mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner mampu mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (ghozali,2011). Validitas 

dalam peneliitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap 

isi atau arti sebenarnya yang diukur. 

2. Uji Reabilitas 

Realibilitas adalah alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Reabilitas menunjukan konsistensi dan 

stabilitas dari suatu skor (skala pengukuran). Suatu kuesioner dikatakan 
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reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali,2011). Instrumen yang 

reliable adalah instrument yang jika dicobakan secara berulang-ulang pada 

kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama dengan asumsi tidak 

terdapat perubahan psikologis terhadap responden. 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha 

Cronbach. Dengan metode Alpha Cronbach, koefisien yang diukur akan 

beragam antara 0 hingga 1. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable 

jika memiliki nilai Alpha cronbach > 0,60 (Ghozali, 2011). 

 

3.5.2 Pengujian Hipotesis 

Uji hpotesis bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang 

jelas dan dapat dipercaya antara variabel motivasi dan kinerja. Pengujian hipotesis 

menggunakan regresi linier sederhana. Dalam analisis regresi dikembangkan 

sebuah persamaan regresi yaitu suatu formula yang mencari nilai variabel bebas 

dan terikat. Analisis regresi digunakan untuk tujuan peramalan, halaman dalam 

model tersebut ada sebuah variabel bebas dan terikat.  

Untuk mengetahui pengujian hipotesis ini maka peneliti menggunakan 

taraf signifikansi dengan standar 5%. Apabila tingkat signifikansi yang diperoleh 

dari hasil lebih dari 5% maka hipotesis ditolak, sebaliknya jika hasil uji hipotesis 

berada diantara nol sampai 5% maka hipotesis diterima. 

Ho : ƥ=0, yang artinya secara simultan tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara motivasi terhadapa kinerja di PT. Sinar Sosro  
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Ha : ƥ ≠ yang artinya secara simultan ada pengaruh yang signifikan 

antara motivasi terhadap kinerja di PT. Sinar Sosro  

Kriteria pengujian hipotesis secara simultan ini adalah pada uji statistic F. 

Jika F hitung ≤ atau = F table maka ho diterima jika F hitung ≥ F table maka ho 

ditolak. 

 

3.5.2.1 Koefisien dan determinasi 

Uji koefisien determinasi (r
2
) mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variabel-variabel terakhir penggunaan koefisien 

determinasi (r
2
) menghasilkan nilai yang relative kecil daripada nilai 

koefisien determinasi (r
2
) nilai koefisien determinasi yang kecil disebabkan 

adanya variance eror yang semakin besar. Variance eror menggambarkan 

valiasi data secara langsung. Semakin besar variance data penelitian akan 

berdampak besar variance eror. 

Variance eror muncul ketika rancangan yang tdk reliable garis 

pengumpulan data semuanya mempunyai kontribusi. Pada variasi data yang 

dihasilkan. Dengan demikian semakin besar nilai koefisien determinasi maka 

variabel independen mampu mempredikisi vaiasi variabel dipenden (suryana, 

2009). 

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

bebas (x) terhadap variabel terikat (y). Selanjutnya penulis menggunakan spss 

23 untuk memperoleh hasil analisis koefisien determinasi. 
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3.5.2.2 Analisis Regresi linier sederhana 

Uji analisis regresi linier sederhana bertujuan untuk mengetahui 

apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier atau secara signifikan. 

Menurut Ghazali 2011 uji ini untuk melihat spesifikasi model yang digunakan 

sudah benar atau belum, uji ini digunakan sebagai prasarat dalam analisis 

korelasi atau regresi linier sederhana. Pengujian pada spss 23 dengan 

menggunakan tes off linear realy dengan taraf signifikansi 0,05. Dua variabel 

dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi lebih dari 0,05.  

 

3.5.2.3 Uji T 

Pengujian secara Parsial/Uji t dengan kriteria Thitung  > Ttabel dan 

nilai sig < 0,05 

Hipotesis statistika dirumuskan sebagai berikut: 

Ho = 0, artinya motivasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan di PT Sinar Sosro Tasikmalaya  tahun 2019. 

Ha  ≠ 0, artinya motivasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan di PT Sinar Sosro Tasikmalaya tahun 2019. 

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2013: 17) adalah dengan  

menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu: 

1. Apabila angka probabilitas signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

2. Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil penelitian 

4.1.1 Gambaran umum perusahaan 

4.1.1.1 Sejarah perusahaan 

Pembentukan perusahaan Sosro tidak lepas dari sejarah terciptanya 

Teh Botol yang diciptakan oleh keluarga Sosrodjojo. Keluarga Sosrodjojo 

memulai bisnisnya pada tahun 1940 di kota Slawi, Jawa Tengah dengan 

memproduksi dan memasarkan teh seduh merek “Teh Cap Botol”. Pada tahun 

1965, keluarga Sosrodjojo mulai memperluas bisnisnya dengan merambah ke 

Jakarta dengan melakukan strategi CICIP RASA (Product sampling) ke 

beberapa pasar di Jakarta.  

Tahap pertama, demo pembuatan teh (Masak, Seduh, Pembagian 

the) ditengah keramaian. Kendala dari tahap ini adalah waktu terlalu lama dan 

the masih panas. 

Tahap kedua, penyeduhan air teh di kantor lalu dibawa dengan 

mobil/ Kendala dari tahap kedua ini Teh tumpah karena kondisi jalanan masih 

jelek. 

Tahap ketiga, Air seduhan teh dimasukan kedalam botol beling. 

Ternyata cara ini cukup menarik minat pengunjung, sehingga pada tahun 

1969 timbul ide untuk menjual teh dalam kemasan botol dengan nama 
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Tehbotol Sosro. Nama “Tehbotol” diambil dari nama teh seduh merek “Teh 

Cap Botol” dan nama “Sosro” dari nama keluarga pendiri yakni “Sosrodjojo”. 

Tahun 1969 Botol versi pertama di produksi massal dalam skala 

industri rumahan dan menggunakan botol dengan design umum atau generik. 

Tahun1972 Botol versi kedua mulai mencantumkan Logo Sosro di leher 

botol. Tahun 1974 Botol versi ketiga dirubah lebih uni dan menonjol, logo 

dan bentuk botol tersebut digunakan sampai saat ini. 

Agar bisa melayani pasar dengan lebih baik, Soegiharto Sosrodjojo 

dan saudara saudaranya meutuskan untuk memisahkan usaha teh siap minum 

dalam kemasan dari usaha teh seduh keluarga Sosrodjojo yakni dengan 

mendirikan sebuah perusahaan baru. Perusahaan baru ini diharapkan akan 

bisa lebih fokus dalam melayani dan mengembangkan pasar minuman dalam 

kemasan botol beling. 

Pada tanggal 17 Juli 1974, PT. Sinar Sosro resmi didaftarkan sebagai 

perusahaan yang berdomisili di Jalan Raya Sultan Agung KM. 28, Bekasi. 

Sekaligus merupakan pabrik teh siap minum dalam kemasan yang pertama di 

Indonesia dan dunia. Ada[un pendiri PT. Sinar Sosro yatu; Soegiharto 

Sosrodjojo, Soejipto Sosrodjojo, Soemarsono Sosrodjojo, Surjanto 

Sosrodjojo. 

PT. Sinar Sosro Cabang Tasikmalaya  beralokasi di Jl. Ir. H. Juanda 

Km 3 Bantarsari Bungursari, Taskmalaya. PT. Sinar Sosro Cabang 

Tasikmalaya sendiri didirikan pada tahun1988, dan dipimpin oleh Uce 
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Junjunan. Hingga sampai saat sekarang PT. Sinar Sosro Cabang Tasikmalaya 

ini sudah beroperasi sekitar 31 tahum. 

Filosofi PT. Sinar Sosro “NIAT BAIK” 

 3K & RL (KUALITAS, KEAMANAN, KESEHATAN PRODUK, DAN 

RAMAH LINGKUNGAN). 

3 bahan baku produk Teh botol Sosro: 

1. Air 

2. Gula pasir 

3. Teh wangi khas Sosro Teh Hijau yang dicampur dengan bunga Melati dan 

bunga gambir. 

Produk kategori Teh: 

 Tehbotol Sosro 

 Fruit Tea Sosro 

 Joytea Sosro 

 S-Tee 

 Tebs 

Produk kategori Non teh: 

 Contry Choice 

 Happy Jus 

 Creso 

Sertifikat yang pernah diperoleh PT. Sinar Sosro antara lain: 

1. Sertifikat ISO 9001 : 2008 Sertifikat system management mutu untuk 

menjamin kualitas pengolahan dan hasil produk. 
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2. Sertifikat ISO 14.001 :2004 Sertifikat system lingkungan untuk menjamin 

keamanan lingkungan. 

3. Sertifikat HALAL Sertifikat yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI 

(Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan & Kosmetik MUI) 

bekerjasama dengan departemen Agama, BPOM dan Balai POM Daerah 

untuk menjamin kehalalan bahan baku, proses dan produknya. 

4. Sertifikat SNI (Standar Nasional Indonesia) Dikeluarkan oleh lembaga 

Sertifikasi Produk Departemen Perindustrian. 

5. Sertifikasi HACCP, Sertifikat sistem management keamanan makanan 

untuk menjamin produk yang aman bagi konsumen.  

Sejak tahun 2004, PT. Sinar Sosro menjadi anak perusahaan PT. Sinar 

Sosro menjadi anak perusahaan PT. Anggada Putra Rekso Mulia (atau disebut 

Grup Rekso) yang menjadi perusahaan induk (holding company) bagi seluruh 

usaha yang didirikan oleh Soegiharto Sosrodjojo : 

1. PT. Sinar Sosro, produsen minuman dalam kemasan. 

2. PT. Gunung Slamat, produsen teh siap saji (pengolahan teh kering). 

3. PT. Agropangan Putra Mandiri, perkebunan teh. 

4. PT. Adhi Putra Mulia, Property. 

5. PT. Sinar Jatimulia Gemilang, industry kemasan dan plastik. 

6. PT. Rekso Nasional Food, pemegang merek atau franchise makanan siap 

saji Mc.Donald’s. 
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4.1.1.2 Visi dan Misi 

Visi : 

Menjadi perusahaan minuman yang dapat melepaskan dahaga konsumen, 

kapan saja, dimana saja, serta memberikan nilai tambah kepada semua pihak 

yang terkait. 

Misi : 

 Membangun merek Sosro sebagai merek Teh yang alami, berkualitas dan 

unggul. 

 Melahirkan merek dan produk minuman baru, baik yang berbasis Teh, 

maupn non Teh, dan menjadikannya pemimpin pasar dalam kategorinya 

masing-masing.  

 Membangun dan memimpin jaringan distribusi. 

 Menciptakan dan memeliara komitmen terhadap pertumbuhan jangka 

panjang, baik dalam volume penjualan maupun penciptaan pelanggan. 

 Membangun sumber daya manusia dan melahirkan pemimpin yang 

sesuai dengan nilai-nilai utama perusahaan. 

 Memberikan kepuasan kepada para pelanggan. 

 Menyumbang devisa negara. 

 

4.1.2 Aspek kegiatan usaha 

PT. Sinar Sosro Tasikmalaya yang bergerak di bidang minuman ringan, 

merupakan kantor distribusi produk-produk minuman khususnya teh dalam 
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kemasan yang dipasarkan ke wilayah tasikmalaya, serta turut pula dalam 

melakukan: 

1. Promosi penjualan 

2. Mencari langganan baru 

3. Memperluas pangsa pasar dalam wilayah pemasaran yang dijadikan target 

penjualan 

4. Menciptakan dan mengembangkan produk baru 

 

PT. Sinar Sosro memiliki beberapa produk diantaranya: 

4.1.2.1 TehBotol Sosro 

Target Konsumen  

Gender  : Pria dan Wanita 

Usia  : 5-50 tahun 

Pendidikan : Peminum pemula (TK/SD) s/d Strata 2 

Psikografis : Tinggal dikota besar s/d kotamadya, praktis, aktif, dan 

dinamis, suka bersosialisasi, suka dengan hal yang berkaitan kuliner. 

Kemasan 

Botol : 220ml (outer : krat plastic = 24 botol) 

Tetra : 200ml (outer : karton = 24 pcs) 

Tetra : 250ml (outer : karton =24 pcs) 

Tetra : 330ml (outer : karton =24 pcs) 

Tetra : 1L (oter : karton =12 pcs) 

Pouch : 150ml (outer : karton =24 pcs) 
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PET : 450ml (outer : karton =24 pcs) 

Variasi Rasa 

Jasmine Tea 

Komposisi 

Air, Gula, Teh Wangi Sosro 

USP/Keunikan 

Minuman berbahan dasar teh wangi ( teh hijau yang dicampur dengan melati 

atau gambir) dan tanpa bahan pengawet, tanpa pemanis buatan dan tanpa zat 

pewarna.  

 

4.1.2.2 Fruit tea 

Target Konsumen  

Gender  : Pria dan Wanita 

Usia  : 15-19 tahun 

Pendidikan : SMU Sederajat 

Profesi  : Pelajar 

Psikografis : Percaya diri, bergaya hidup urban, senang bergaul atau 

eksptesif. 

Kemasan 

Botol : 235ml (outer : krat plastic = 24 botol) 

Tetra : 200ml (outer : karton = 24 pcs) 

Can : 318ml (outer : karton =24 pcs) 

PET : 500ml (outer : karton =24 pcs) 
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PET : 300ml (outer : karton =24 pcs) 

Pouch : 230ml (outer : karton =24 pcs) 

Variasi Rasa 

Botol  : Apple, Blackcurrant, Freeze 

Tetra  :Apple, Blackcurrant, Strawberry, Guava, Freeze, Xtreme 

Can  : Apple, Blackcurrant, Fusion 

PET  : Apple, Strawberry, Guava, Blackcurrant, Xtreme, Fusion 

Pouch  : Apple, Blackcurrant 

PET 300ml Sensasi : Freeze 

Komposisi 

Air, Gula, Ekstrak Teh, Asam sitrat, Natrium strat, Asam askorbat, 

Konsentrat sari buah, Perisa 

USP / Keunikan 

Minuman berbahan dasar teh (RTD Tea) dengan aneka rasa buah yang selalu 

disukai oleh remaja. 
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4.1.3 Struktur organisasi 

4.1.3.1 Gambar struktur organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 

PT. Sinar Sosro Tasikmalaya 2019 
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Keterangan : 

1. UM (Unit Manager) 

2. SA (Supervisor Administrasi) 

3. SPV (Supervisor) 

4. KA (Kepala Gudang) 

5. OWP (One way Packaging) 

6. RDB (Retail Business Development) 

7. Ast Slm (Asisten Salesman) 

8. T.O (Taking Order) 

9. MT (Modern Trade) 

10. Canv MP (Canvaser Multy Produk) 

 

4.1.3.2 Uraian pekerjaan 

1. Unit Manager 

a. Membuat perencanaan program - program operasi Unit/Sub Unit 

b. Menyusun pola operasi  

c. Melakukan koordinasi rutin dengan Sales Supervisor dan Asisten 

Kepala Administrasi 

d. Kontrol terhadap semua aktivitas yang dilakukan Unit/Sub Unit 

  

e. Memeriksa Laporan Administrasi dan Sispro Sales 

Supervisor/Salesman  
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f. Mengusulkan penyesuaian pendapatan dan sistem incentive karyawan 

Unit/Sub Unit 

g. Membuat Laporan atau Sispro Unit Manager/Sub Unit Manager dan 

analisanya 

h. Mengotorisasi Bukti Pengeluaran Uang  yang ada di Unit/Sub Unit  

i. Mengotorisasi pengajuan anggaran Unit/Sub Unit 

j. Melakukan kontrol pasar atau kunjungan ke pelanggan  

k. Memberikan pelatihan kepada Sales Supervisor dan Salesman 

l. Memberikan motivasi kepada team Unit/Sub Unit 

m. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan aktifitas 

distribusi dan penjualan 

n. Peduli atas lingkungan kerja  

o. Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dan teamnya 

p. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan aktivitas 

kerjanya  

5.  Sales Supervisor 

a. Merencanakan Unjuk Hasil Team/Rencana Break Down Target  

b. Melakukan supervisi terhadap teamnya melalui SISPRO Penjualan  

c. Memanage organisasi team agar tercipta suasana harmonis 

d. Mengkoordinasikan hasil/temuan lapangan kepada atasan langsung 

e. Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dan teamnya 

f. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan aktivitas 

kerjanya 
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g. Peduli atas lingkungan kerjanya 

3. SPV Adm (Supervisor Administrasi) 

a. Membuat  serta  menganalisa   Laporan  Posisi  Keuangan,   Laporan  

Posisi Stok  serta  Laporan  Posisi Piutang dan melaporkannya secara 

rutin dan tepat waktu kepada Koord. Kepala Adm 

b. Mengontrol pengeluaran biaya  operasi  Unit/Sub Unit  dan  

melaporkannya  secara  rutin  kepada  Unit Manager 

c. Setiap bulan  melakukan stock opname,  cash dan faktur  opname di 

Unit/Sub Unit  yang  menjadi  tanggung jawabnya 

d. Memberikan masukan kepada Unit Manager/Sub Unit Manager atas 

kebijakan yang diterapkan 

e. Melaksanakan  dan  mengawasi  berjalannya  sistem  dan  prosedur  

administrasi serta  kebijakan  perusahaan di Unit/Sub Unit yang 

menjadi tanggung jawabnya 

f. Melakukan koordinasi baik intern maupun ekstern administrasi. 

g. Membantu Unit Manager/Sub Unit Manager dalam penyusunan 

budget di Unit/Sub Unit 

h. Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dan teamnya  

i. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan aktifitas 

kerjanya 

j. Peduli atas lingkungan kerjanya 
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4.  Admin 

a. Memeriksa & cross cek laporan Salesman, setoran dan bukti 

pendukung 

b. Pelaksana dan  pengawas  atas  berjalannya  Sistem & Prosedur  

administrasi  penjualan  (distribusi  produk & Alat Bantu Jual/Material 

Promo)  

c. Melakukan crocs cek dengan Operator SAR 

d. Bekerjasama dengan  Staf Administrasi  khususnya  piutang  dalam  

hal  informasi dan  kontrol  atas  data/pelaporan mengenai piutang 

(program SAR) 

e. Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dan teamnya 

f. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan aktifitas 

kerjanya 

g. Peduli atas lingkungan kerjanya 

5. Admin Umum 

a. Membuat surat menyurat dan Form Pengajuan Anggaran (FPA) 

b. Mengarsip setiap surat masuk dan surat keluar 

c. Merekap data perkembangan karyawan 

d. Menyiapkan dan merekap absensi 

e. Membuat rekap IPI 

f. Membuat dan menghitung Imbalan Hadir, Lembur  

g. Membantu pengadaan pakaian seragam karyawan 
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h. Merekap. dan mengurus pengadaan kebutuhan ATK, Perlengkapan 

dan Inventaris Kantor 

i. Mengurus pengajuan dan pengeluaran FOC untuk karyawan 

j. Membuat jadwal kerja Office Boy dan mengontrol hasil pekerjaannya 

k. Mengontrol kegiatan  Operator Telepon 

l. Membuat dan merekap pengajuan Natura karyawan dan relasi 

m. Mengurus administrasi perpanjangan STNK dan KEUR minimal dua 

minggu sebelum jatuh tempo 

n. Mengurus administrasi service kendaraan 

o. Merekap Sumber Daya Kendaraan (SDK) yang ada di wilayahnya 

p. Mengurus administrasi serah terima kendaraan yang ada di 

wilayahnya 

q. Membuat rekap Imbalan Hadir, Lembur dan Insentive 

r. Megajukan kebutuhan ATK, Perlengkapan dan Inventaris kantor 

s. Membuat FPA 

t. Mengurus perawatan dan pemeliharaan lingkungan dan asset 

Perusahaan 

u. Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dan teamnya 

v. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan aktivitas 

kerjanya 

w. Peduli atas lingkungan kerjanya 

6. Kasir 

a. Bertanggung jawab atas transaksi Kas/Bank di Unit/Sub Unit 
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b. Bertanggung jawab atas keakuratan dan ketepat waktu laporan yang 

dihasilkan 

c. Melaksanakan Sistem Prosedur Kas/Bank 

d. Melakukan cash opname harian 

e. Melaporkan  kepada  atasan  bila  terjadi penyimpangan Sistem  

Prosedur maupun hal-hal lain  yang merugikan  perusahaan 

f. Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dan teamnya 

g. Melakukan tugas-tugas lainyang berhubungan dengan aktivitas 

kerjanya 

h. Peduli atas lingkungan kerjanya 

7. Sales Canvaser 

a. Membuka / mengembangkan & memelihara Outlet- outlet yang sudah 

ada 

b. Menjual   produk  sesuai  target   penjualan  secara  tunai  dan 

melakukan  penagihan  piutang  yang selanjutnya disetorkan pada 

kasir 

c. Merawat SDK yang menjadi tanggung jawabnya 

d. Melakukan pendataan, pemberian informasi dan analisa potensi pasar  

e. Mencatat dan melaporkan keluhan-keluhan pelanggan 

f. Membuat laporan SISPRO Penjualan secara efektif dan efisien    

g. Memanage/mengelola bawahannya secara efektif dan efisien 

h. Membina hubungan baik dengan pelanggan 

i. Menjaga nama baik perusahaan 
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j. Membantu kegiatan promosi, seperti mendistribusikan barang promosi 

(ABJ-MP) ke Pelanggan 

k. Sebagai komunikator perusahaan kepada pelanggan 

l. Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dan teamnya 

m. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan aktivitas 

kerjanya 

n. Peduli atas lingkungan kerjanya 

8. Sales Dropper 

a. Mengirimkan dan menerima PI/PB ke & dari Dister/Grosir dengan 

tepat  dan  benar (meliputi kuantiti,waktu dan prioritas) 

b. Mencatat dan melaporkan keluhan-keluhan pelanggan 

c. Membuat laporan SISPRO Penjualan secara efektif dan efisien 

d. Menghitung, merapikan dan menyetorkan uang tunai hasil penjualan 

kepada kasir 

e. Memanage/mengelola bawahannya secara efektif dan efisien 

f. Merawat SDK yang menjadi tanggung jawabnya 

g. Membina hubungan baik dengan pelanggan 

h. Menjaga nama baik perusahaan 

i. Membantu kegiatan promosi, seperti mendistribusikan barang promosi 

(ABJ-MP) ke Pelanggan 

j. Sebagai komunikator perusahaan kepada pelanggan 

k. Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dan teamnya 
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l. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan aktivitas 

kerjanya 

m. Peduli atas lingkungan kerjanya 

9. Sales Representative 

a. Membuka/mengembangkan outlet-outlet baru dan memelihara outlet-

outlet yang sudah ada 

b. Mencari  dan   mengumpulkan  data  pelanggan,   data   pasar  dan   

data  pesaing  serta   membuat  laporannya untuk kepentingan 

Perusahaan 

c. Membuat laporan informasi dan analisa pasar 

d. Mencatat dan mengatasi keluhan pelanggan 

e. Membuat SISPRO Penjualan secara efektif dan efisien 

f. Merawat SDK yang menjadi tanggung jawabnya 

g. Membantu kegiatan promosi atau event 

h. Spreading produk/program produk tertentu 

i. Membantu pengiriman produk yang bersifat mendesak 

j. Melakukan Penagihan ke Outlet/Kolektor 

k. Survey atas pengajuan ABJ 

l. Memantau aktifitas produk pesaing 

m. Mengirimkan electric cooler atau ABJ 

n. Melakukan penarikan electric cooler 

o. Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dan teamnya 
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p. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan aktivitas 

kerjanya 

q. Peduli atas lingkungan kerjanya 

10. Assistan Sales Canvaser 

a. Melakukan bongkar muat PI & PB 

b. Mengecek produk pada waktu keberangkatan 

c. Membantu Salesman melayani Pelanggan/Outlet 

d. Membantu Salesman merawat SDK 

e. Bertanggung jawab atas keberadaan produk yang dibawanya saat 

pengiriman 

f. Membantu pengiriman ABJ-MP ke Pelanggan/Outlet 

g. Menggantikan Sales Kanvaser apabila tidak masuk dan  mengambil  

kendaraan di bengkel  dengan catatan mempunyai SIM dan disetujui 

oleh Sales Supervisor 

h. Membantu memarkir kendaraan pada areal parkir perusahaan (apabila 

sudah memiliki SIM) 

i. Membersihkan kendaraan 

j. Menyerahkan kunci kendaraan pada Satpam 

k. Menjaga nama baik perusahaan 

l. Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dan teamnya 

m. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan aktivitas 

kerjanya 

n. Peduli atas lingkungan kerjanya 



55 
 

 
 

11. Assistan Sales Dropper 

a. Melakukan bongkar muat PI & PB 

b. Mengecek produk pada waktu keberangkatan 

c. Membantu Salesman melayani Pelanggan/Outlet 

d. Membantu Salesman merawat SDK 

e. Bertanggung jawab atas keberadaan produk yang dibawanya saat 

pengiriman 

f. Membantu pengiriman ABJ-MP ke Pelanggan/Outlet 

g. Menggantikan Sales Droper apabila tidak masuk dan  mengambil  

kendaraan  di  bengkel  dengan  catatan mempunyai SIM dan disetujui 

oleh Sales Supervisor 

h. Membantu memarkir kendaraan pada areal parkir perusahaan (apabila 

sudah memiliki SIM) 

i. Membersihkan kendaraan 

j. Menyerahkan kunci kendaraan pada Satpam 

k. Menjaga nama baik perusahaan 

l. Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dan teamnya 

m. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan aktivitas 

kerjanya 

n. Peduli atas lingkungan kerjanya 

12. Kepala Regu Gudang 

a. Bertangung jawab  atas  pelaksanaan  manajemen  stok  barang di 

gudang serta Sistem & Prosedur  Pergudangan 
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b. Bertanggung jawab serta menjaga kebenaran dan keberadaan fisik 

barang 

c. Menganalisa   dan   melaporkan   segala   aktivitas  gudang  secara  

akurat  dan  tepat  waktu,   baik  administrasi maupun fisik 

d. Memeriksa   kelengkapan   bukkti-bukti   penerimaan   dan   

pengeluaran  barang  di   gudang   serta   otorisasinya 

e. Melakukan   stock  opname,    bersama   seluruh  Staf  Administrasi,   

Asisten  Gudang  dan  Spv Administrasi 

f. Mengatur dan mengelola staf dan pekerjaannya 

g. Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dan teamnya 

h. Melakukan tugas-tugas lainyang berhubungan dengan aktivitas 

kerjanya 

i. Peduli atas lingkungan kerjanya 

13. Petugas Gudang 

a. Menerima dan mengeluarkan fisik barang (Produk & Alat Bantu 

Jual/Material Promo) 

b. Bertanggung jawab atas kebenaran dan keberadaan fisik barang 

c. Menjamin terlaksananya metode FIFO (First In First Out - Masuk 

Pertama, Keluar Pertama) 

d. Membantu pelaksanaa Stok Opname 

e. Mengatur dan menjaga penempatan persediaan sesuai Klafisikasi dan 

Standarisasi 

f. Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dan teamnya 
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g. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan aktifitas 

Gudang 

h. Peduli atas lingkungan kerjanya 

14. Satpam 

a. Bertanggung jawab atas keamanan asset perusahaan 

b. Melakukan pemeriksaan setiap keluar masuknya orang, surat dan 

kendaraan 

c. Menerima dan mencatat DO Salesman 

d. Melakukan pengontrolan rutin di dalam wilayah tugasnya 

e. Mengatur ketertiban parkir kendaraan 

f. Membantu mengawasi kegiatan Stock Opname gudang 

g. Mengawal Kasir ke Bank 

h. Membuat laporan harian kegiatan Satpam dalam jurnal Satpam 

i. Melakukan serah terima sesuai jadual kerja 

j. Melakukan serah terima penitipan kunci dan surat-surat kendaraan 

k. Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dan teamnya 

l. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan aktivitas 

kerjanya 

m. Peduli atas lingkungan kerjanya 

15. Office Boy 

a. Setiap hari membersihkan ruangan kantor, inventaris dan halaman 

kantor 

b. Membuka, memeriksa dan mengunci ruangan kantor 
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c. Menyalakan dan mematikan alat-alat penerangan, pendingin ruangan 

dan alat perkantoran lainnya 

d. Membantu dan menata ruang meeting 

e. Setiap pagi mengambil ekstra kantor dari gudang dan 

mendistribusikannya ke seluruh karyawan 

f. Melayanani tamu perusahaan dalam hal menyuguhkan minum 

g. Membantu  melayani  kebutuhan  seluruh  karyawan   dalam   hal   

mendistribusikan  surat-surat dan foto copy 

h. Mengambil/ mengumpulkan Kartu Absensi Karyawan 

i. Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dan teamnya 

j. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan aktivitas 

kerjanya 

k. Peduli atas lingkungan kerjanya 

 

4.1.4 Kepegawaian 

1. Unit kerja 

Tabel 4.1 

No Unit Kerja Jumlah 

1 Penjualan 24 

2 Administrasi 8 

3 Personalia dan umum 5 

 Total 37 

Sumber : PT. Sinar Sosro Tasikmalay, 2019 
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2. Umur 

Tabel 4.2 

No Umur Jumlah 

1 <20 Tahun 1 

2 21-30 Tahun 5 

3 31-40 Tahun 11 

4 41-50 Tahun 11 

5 51-55 Tahun 9 

 Total 37 

Sumber : PT. Sinar Sosro Tasikmalay, 2019 

 

3. Tingkat Pendidikan 

Tabel 4.3 

No Pendidikan Jumlah 

1 S1 4 

2 D3 2 

3 SMA / Sederajat 30 

4 SMP / Sederajat 1 

5 SD / Sederajat 0 

 Total 37 

Sumber : PT. Sinar Sosro Tasikmalay, 2019 
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4. Masa Kerja 

Tabel 4.4 

No Masa Kerja Jumlah 

1 <5 Tahun 7 

2 5-10 Tahun 6 

3 11-20 Tahun 8 

4 >20 Tahun 16 

 Total 37 

Sumber : PT. Sinar Sosro Tasikmalay, 2019 

 

5. Jenis Kelamin 

Tabel 4.5 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 3 

2 Perempuan 24 

 Total 37 

Sumber : PT. Sinar Sosro Tasikmalay, 2019 

 

4.1.5 Fasilitas yang dimiliki 

PT. Sinar Sosro Tasikmalaya yang bergerak dibidang minuman ringan 

seperti halnya perusahaan yang lain PT. Sinar Sosro Tasikmalaya juga 

mempunyai fasilitas-fasilitas diantaranya yaitu fasilitas operasional dan fasilitas 

umum. 
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4.1.5.1 Fasilitas operasional 

Fasilitas operasional adalah sarana dan prasarana yang diberikan 

perusahaan untuk kegiatan yang berkaitan dalam hal pekerjaan. Fasilitas ini 

hanya boleh digunakan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan, karyawan 

memiliki tangung jawab untuk memelihara dan menjaga fasilitas operasional 

yang diberkan perusahaan. Adapun fasilitas operasional di PT. Sinar Sosro 

Tasikmalaya sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Fasilitas Operasional PT. Sinar Sosro Tasikmalaya tahun 2019 

 

No Fasilitas Jumlah 

1 Komputer 15 

2 Mesin Photocopy 1 

3 Mesin Print 2 

4 Mobil 3 

5 Motor 2 

Sumber : PT. Sinar Sosro Tasikmalay, 2019 

 

4.1.5.2 Fasilitas umum 

Fasilitas umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh 

pemerintah yang digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan 

kegiatan sehari-hari. 

Fasilitas umum yang dimiliki oleh PT. Sinar Sosro Tasikmalaya 

tahun 2019 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 

Fasilitas Umum PT. Sinar Sosro Tasikmalaya 2019 

 

No Fasilitas Jumlah 

1 Gedung Kantor 1 

2 Mushola 1 

3 Ruang Meeting 1 

4 Ruang Tamu 1 

5 Mess 1 

6 Toilet  5 

7 Gedung 1 

8 Pos Satpam 1 

Sumber : PT. Sinar Sosro Tasikmalay, 2019 

4.2 Pembahasan 

4.2.1  Pelaksanaan  Variabel Motivasi 

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap variabel penelitian 

penulis akan mendeskripsikan masing-masing item pernyataan dari Variabel X 

yaitu Motivasi, sehingga dapat diketahui berapa banyak responden yang memilih 

alternative jawaban tertentu. Untuk menerangkan tanggapan responden terhadap 

variabel penelitian, dilakukan analisis terhadap jawaban yang diberikan berkaitan 

dengan pernyataan yang ada. Pernyataan dari Variabel Motivasi adalah 8 

pernyataan. 

 

4.2.1.1 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Motivasi 

Pernyataan dari Variabel Motivasi memiliki 8 pernyataan dengan lima 

kriteria jawaban. Hasil tanggapan responden terhadap item pernyataan Variabel 

Motivasi dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini: 
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Tabel 4.8 

Tanggapan responden mengenai : 

Prestasi mempengaruhi motivasi karyawan dalam bekerja 

 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 
Persentase (%) 

Sangat Setuju 5 14 70 37.84 

Setuju 4 23 92 62.16 

Kurang Setuju 3 0 0 0.00 

Tidak Setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0.00 

Jumlah   37 162 100.00 

       Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 14 orang, jumlah skor 70 atau sebesar 37,84 %, yang 

menyatakan setuju sebanyak 23 orang, jumlah skor 92 atau sebesar 62,16 %, yang 

menyatakan kurang setuju tidak ada, dan tidak ada yang meyatakan tidak setuju, 

sangat tidak setuju atau sebesar 0.00 %. Total jumlah skor yang didapatkan pada 

tabel 4.7 adalah 162, ini berarti pernyataan tersebut masuk dalam kategori baik 

berdasarkan tabel 3.3 pada halaman 30.  

Tabel 4.9 

Tanggapan responden mengenai : 

Pengakuan dari perusahaan membat karyawan lebih giat bekerja 

 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 19 95 51.35 

Setuju 4 18 72 48.65 

Kurang Setuju 3 0 0 0.00 

Tidak Setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0.00 

Jumlah   37 167 100.00 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 19 orang, jumlah skor 95 atau sebesar 751,35%, yang 

menyatakan setuju sebanyak 18 orang, jumlah skor 72 atau sebesar 48,65 %, yang 

menyatakan kurang setuju tidak ada, yang meyatakan tidak setuju tidak ada, dan 

tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju atau sebesar 0.00 %. Total jumlah 

skor yang didapatkan pada tabel 4.8 adalah 167, ini berarti pernyataan tersebut 

masuk dalam kategori baik berdasarkan tabel 3.3 pada halaman 30.  

Tabel 4.10 

Tanggapan responden mengenai : 

Semangat karyawan dalam bekerja dipengaruhi cocok atau 

tidaknya pekerjaan 

 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 17 85 45.95 

Setuju 4 18 72 48.65 

Kurang Setuju 3 2 6 5.41 

Tidak Setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0.00 

Jumlah   37 163 100.00 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 17 orang, jumlah skor 85 atau sebesar 45,95 %, yang 

menyatakan setuju sebanyak 18 orang, jumlah skor 72 atau sebesar 48,65 %, yang 

menyatakan kurang setuju sebanyak 2 orang, dengan jumlah skor 6 atau 5,41 %, 

dan tidak ada  yang meyatakan tidak setuju, sangat tidak setuju atau sebesar 0.00 

%. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.9 adalah 163, ini berarti 

pernyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan tabel 3.3 pada 

halaman 30.  
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Tabel 4.11 

Tanggapan responden mengenai : 

Kedekatan hubungan antar karyawan memberikan rasa nyaman 

dalam pekerjaan 

 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 0 0 0.00 

Setuju 4 10 40 27.03 

Kurang Setuju 3 14 42 37.84 

Tidak Setuju 2 10 20 27.03 

Sangat Tidak Setuju 1 3 3 8.10 

Jumlah   37 105 100.00 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh tidak ada responden yang menyatakan 

sangat setuju, yang menyatakan setuju sebanyak 10 orang, jumlah skor 40 atau 

sebesar 27,03 %, yang menyatakan kurang setuju sebanyak 14 orang, dengan 

jumlah skor 42 atau 37.84 %, yang meyatakan tidak setuju 10 orang, jumlah skor 

20 atau sebesar 27,03 %, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3 

orang, dengan jumlah skor 3 atau 8,10% atau. Total jumlah skor yang didapatkan 

pada tabel 4.10 adalah 105, ini berarti pernyataan tersebut masuk dalam kategori 

baik berdasarkan tabel 3.3 pada halaman 30. 

Tabel 4.12 

Tanggapan responden mengenai : 

Gaji dan tunjangan dapat memotivasi karyawan dalam  bekerja 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 19 95 51.35 

Setuju 4 17 68 45.95 

Kurang Setuju 3 1 3 2.70 

Tidak Setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0.00 

Jumlah   37 166 100.00 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 19 orang, jumlah skor 95 atau sebesar 51,35 %, yang 

menyatakan setuju sebanyak 17 orang, jumlah skor 68 atau sebesar 45,95 %, yang 

menyatakan kurang setuju sebanyak 1 orang, dengan jumlah skor 3 atau 2,700 %, 

dan tidak ada  yang meyatakan tidak setuju, sangat tidak setuju atau sebesar 0.00 

%. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.11 adalah 166, ini berarti 

pernyataan tersebut masuk dalam kategori baik berdasarkan tabel 3.1.3 pada 

halaman 30. 

Tabel 4.13 

Tanggapan responden mengenai : 

Lingkungan yang nyaman dapat membuat karyawan semangat bekerja 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 15 75 40.54 

Setuju 4 22 88 59.46 

Kurang Setuju 3 0 0 0.00 

Tidak Setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0.00 

Jumlah   37 163 100.00 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 15 orang, jumlah skor 75 atau sebesar 40,54 %, yang 

menyatakan setuju sebanyak 22 orang, jumlah skor 88 atau sebesar 59,46 %, dan 

tidak ada  yang meyatakan kurang setuju,  tidak setuju, sangat tidak setuju atau 

sebesar 0.00 %. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.12 adalah 163, ini 

berarti pernyataan tersebut masuk dalam kategori baik berdasarkan tabel 3.3 pada 

halaman 30. 
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Tabel 4.14 

Tanggapan responden mengenai : 

Pengawasan dari atasan membuat karyawan lebih giat bekerja 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 11 55 29.73 

Setuju 4 24 96 64.86 

Kurang Setuju 3 2 6 5.41 

Tidak Setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0.00 

Jumlah   37 157 100.00 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 11 orang, jumlah skor 55 atau sebesar 29.73 %, yang 

menyatakan setuju sebanyak 24 orang, jumlah skor 96 atau sebesar 64,86 %, yang 

menyatakan kurang setuju sebanyak 2 orang, dengan jumlah skor 6 atau 5,41 %, 

dan tidak ada  yang meyatakan tidak setuju, sangat tidak setuju atau sebesar 0.00 

%. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.13 adalah 157, ini berarti 

pernyataan tersebut masuk dalam kategori baik berdasarkan tabel 3.3 pada 

halaman 30. 

Tabel 4.15 

Tanggapan responden mengenai : 

Dilibatkan dalam pertemuan atau rapat membuat karyawan lebih giat 

bekerja 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase  

 

(%) 

 

Sangat Setuju 5 15 75 40.54  

Setuju 4 21 84 56.76  

Kurang Setuju 3 1 3 2.70  

Tidak Setuju 2 0 0 0.00  

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0.00  

Jumlah   37 162 100.00  

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 



68 
 

 
 

Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 15 orang, jumlah skor 75 atau sebesar 40,54 %, yang 

menyatakan setuju sebanyak 21 orang, jumlah skor 84 atau sebesar 56,76 %, yang 

menyatakan kurang setuju sebanyak 1 orang, dengan jumlah skor 3 atau 2.70 %, 

dan tidak ada  yang meyatakan tidak setuju, sangat tidak setuju atau sebesar 0.00 

%. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.14 adalah 162, ini berarti 

pernyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan tabel 3.3 pada 

halaman 30. 

Dari penilaian indikator pada tabel-tabel diatas, maka dapat diketahui 

bahwa nilai tanggapan responden terhadap Motivasi  adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.16 

Tanggapan responden terhadap Motivasi 

NO Pernyataan 
Target 

Skor 
Skor  

Kategori 

Nilai 

1 
Prestasi mempengaruhi motivasi setiap 

karyawan dalam bekerja 
157-185 162 

 Sangat 

Baik 

2 
Pengakuan dari perusahaan membuat 

karyawan lebih giat bekerja 
157-185 167 

Sangat 

 Baik 

3 

Semangat karyawan dalam bekerja 

dipengaruhi oleh cocok atau tidaknya 

pekerjaan 

157-185 163 
Sangat 

Baik 

4 
Kedekatan hubungan antar karyawan 

memberikan rasa nyaman dalam bekerja 
97-126 105 

Cukup 

Baik 

5 
Gaji dan tunjangan dapat memotivasi 

karyawan dalam bekerja 
157-185 166 

 Sangat 

Baik 

6 
Lingkungan yang nyaman membuat 

karyawan semangat bekerja  
157-185 163 

 Sangat 

Baik 

7 
Pengawasan dari atasan membuat karyawan 

lebih giat bekerja 
157-185 157  Baik 

8 
Dilibatkan dalam pertemuan atau rapat 

membuat lebih giat bekerja 
157-185 162 

Sangat 

Baik 

Jumlah   1245 
Sangat 

Baik 

Rata-Rata   276.667 
Sangat 

Baik 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 
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  Berdasarkan tabel 4.16 maka diperoleh jumlah skor rata-rata tanggapan 

responden terhadap 8 pernyataan yang berhubungan dengan Motivasi adalah 

155,143. Berdasarkan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Motivasi di 

PT. Sinar Sosro Cabang Tasikmalaya berada pada kategori baik. 

 

4.2.2  Pelaksanaan  Variabel Kinerja Karyawan 

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap variabel penelitian 

penulis akan mendeskripsikan masing-masing item pernyataan dari Variabel Y 

yaitu Kinerja Karyawan, sehingga dapat diketahui berapa banyak responden yang 

memilih alternative jawaban tertentu. Untuk menerangkan tanggapan responden 

terhadap variabel penelitian, dilakukan analisis terhadap jawaban yang diberikan 

berkaitan dengan pernyataan yang ada. Pernyataan dari Variabel Kinerja 

Karyawan  adalah 8 pernyataan. 

 

4.1.2.1 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kinerja Karyawan 

Pernyataan dari Variabel Kinerja Karyawan memiliki 8 pernyataan 

dengan lima kriteria jawaban. Hasil tanggapan responden terhadap item 

pernyataan Variabel Kinerja karyawan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut 

ini. 
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Tabel 4.17 

Tanggapan responden mengenai : 

Pengetahuan yang dimiliki membuat kinerja menjadi lebih baik 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 8 40 21.62 

Setuju 4 28 112 75.68 

Kurang Setuju 3 1 3 2.70 

Tidak Setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0.00 

Jumlah   37 155 100.00 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.17 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 8 orang, jumlah skor 40 atau sebesar 21,62 %, yang 

menyatakan setuju sebanyak 28 orang, jumlah skor 112 atau sebesar 75,68 %, 

yang meyatakan kurang setuju 1 orang, jumlah skor 3 atau 2,70%, tidak setuju, 

sangat tidak setuju atau sebesar 0.00 %. Total jumlah skor yang didapatkan pada 

tabel 4.16 adalah 155, ini berarti pernyataan tersebut masuk dalam kategori baik 

berdasarkan tabel 3.17 pada halaman 30. 

Tabel 4.18 

Tanggapan responden mengenai : 

Tingkat usaha yang dicurahkan memberikan hasil kinerja yang baik 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 10 50 27.03 

Setuju 4 24 96 64.86 

Kurang Setuju 3 3 9 8.11 

Tidak Setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0.00 

Jumlah   37 155 100.00 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.18 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 10 orang, jumlah skor 50 atau sebesar 27,03 %, yang 
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menyatakan setuju sebanyak 24 orang, jumlah skor 96 atau sebesar 64,86 %, yang 

meyatakan kurang setuju sebanyak 3 orang, jumlah skor 9 atau sebesar 8,11 %, 

dan tidak ada yang menyatakan  tidak setuju, sangat tidak setuju atau sebesar 0.00 

%. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.17 adalah 155, ini berarti 

pernyataan tersebut masuk dalam kategori baik berdasarkan tabel 3.3 pada 

halaman 30. 

                                   Tabel 4.19 

                                            Tanggapan responden mengenai : 

                     Fasilitas yang diberikan mendorong kinerja karyawan 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 14 70 37.84 

Setuju 4 21 84 56.76 

Kurang Setuju 3 2 6 5.41 

Tidak Setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0.00 

Jumlah   37 160 100.00 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.19 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 14 orang, jumlah skor 70 atau sebesar 37,84 %, yang 

menyatakan setuju sebanyak 21 orang, jumlah skor 84 atau sebesar 56,76 %, yang 

meyatakan kurang setuju sebanyak 2 orang, jumlah skor 6 atau sebesar 5,41 %, 

dan tidak ada yang menyatakan  tidak setuju, sangat tidak setuju atau sebesar 0.00 

%. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.18 adalah 160, ini berarti 

pernyataan tersebut masuk dalam kategori baik berdasarkan tabel 3.3 pada 

halaman 30. 
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Tabel 4.20 

Tanggapan responden mengenai : 

Efesiensi waktu dalam bekerja sangat membantu menyelesaikan  pekerjaan 

karyawan 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 12 60 32.43 

Setuju 4 25 100 67.57 

Kurang Setuju 3 0 0 0.00 

Tidak Setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 0.00 

Jumlah   37 160 100.00 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.20 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 12 orang, jumlah skor 60 atau sebesar 32,43 %, yang 

menyatakan setuju sebanyak 25 orang, jumlah skor 100 atau sebesar 67,57 %, dan 

tidak ada yang menyatakan kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju atau 

sebesar 0.00 %. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.19 adalah 160, ini 

berarti pernyataan tersebut masuk dalam kategori baik berdasarkan tabel 3.3 pada 

halaman 30. 

Tabel 4.21 

Tanggapan responden mengenai : 

Mendahulukan pekerjaan yang di prioritaskan perusahaan 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 15 75 40.54 

Setuju 4 22 88 59.46 

Kurang Setuju 3 0 0 0.00 

Tidak Setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0.00 

Jumlah   37 163 100.00 

                                          Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.21 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 15 orang, jumlah skor 75 atau sebesar 40,54 %, yang 

menyatakan setuju sebanyak 22 orang, jumlah skor 88 atau sebesar 59,46 %, dan 

tidak ada yang menyatakan  kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju atau 

sebesar 0.00 %. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.20 adalah 163, ini 

berarti pernyataan tersebut masuk dalam kategori baik berdasarkan tabel 3.3 pada 

halaman30. 

Tabel 4.22 

Tanggapan responden mengenai : 

Tidak pernah meninggalkan kantor tanpa ijin atasan 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 11 55 29.73 

Setuju 4 25 100 67.57 

Kurang Setuju 3 1 3 2.70 

Tidak Setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0.00 

Jumlah   37 158 100.00 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.22 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 11 orang, jumlah skor 55 atau sebesar 29,73 %, yang 

menyatakan setuju sebanyak 25 orang, jumlah skor 100 atau sebesar 67,57 %, 

yang meyatakan kurang setuju sebanyak 1 orang, jumlah skor 3 atau sebesar 2,70 

%,  dan tidak da yang menyatakan tidak setuju, sangat tidak setuju atau sebesar 

0.00 %. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.21 adalah 158, ini berarti 

pernyataan tersebut masuk dalam kategori baik berdasarkan tabel 3.3 pada 

halaman 30. 
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Tabel 4.23 

Tanggapan responden mengenai : 

Inisiatif membantu penyelesaian pekerjaan yang lebih baik 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 11 55 29.73 

Setuju 4 22 88 59.46 

Kurang Setuju 3 4 12 10.81 

Tidak Setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0.00 

Jumlah   37 155 100.00 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.23  diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 11 orang, jumlah skor 55 atau sebesar 29,73 %, yang 

menyatakan setuju sebanyak 22 orang, jumlah skor 88 atau sebesar 59,46 %, yang 

meyatakan kurang setuju sebanyak 4 orang, jumlah skor 12 atau sebesar 10,81 

%,dan tidak ada yang menyatakan tidak setuju, sangat tidak setuju atau sebesar 

0.00 %. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.22 adalah 155, ini berarti 

pernyataan tersebut masuk dalam kategori baik berdasarkan tabel 3.3 pada 

halaman 30. 

Tabel 4.24 

Tanggapan responden mengenai : 

Selalu bekerja dengan standar mutu yang telah ditetapkan perusahaan 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 11 55 29.73 

Setuju 4 26 104 70.27 

Kurang Setuju 3 0 0 0.00 

Tidak Setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0.00 

Jumlah   37 159 100.00 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.24 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 11 orang, jumlah skor 55 atau sebesar 29,73 %, yang 

menyatakan setuju sebanyak 26 orang, jumlah skor 104 atau sebesar 70,27 %, dan 

tidak ada yang menyatakan kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju 

atau sebesar 0.00 %. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.23 adalah 

159, ini berarti pernyataan tersebut masuk dalam kategori baik berdasarkan tabel 

3.3 pada halaman 30. 

Dari penilaian indikator pada tabel-tabel diatas, maka dapat diketahui 

bahwa nilai tanggapan responden terhadap Kinerja Karyawan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.25 

Tanggapan responden terhadap Kinerja Karyawan 

NO Pernyataan 
Target 

Skor 
Skor 

Kategori 

Nilai 

1 
Pengetahuan yang dimiliki membuat kinerja 

menjadi lebih baik 
157-185 155 

 Sangat 

Baik 

2 
Tingkat usaha yang dicurahkan memberikan hasil 

kinerja yang baik 
157-185 155 

 Sangat 

Baik 

3 
Fasilitas yang diberikan mendorong kinerja 

karyawan  
157-185 160 

Sangat 

Baik 

4 
Efesiensi waktu dalam bekerja sangat membantu 

menyelesaikan pekerjaan 
157-185 160 

Sangat 

Baik 

5 
Mendahulukan pekerjaan-pekerjaan yang 

merupakan peroritas kerja 
157-185 163 

Sangat 

Baik 

6 Tidak pernah meninggalkan kantor tanpa ijin atasan 157-185 158 
Sangat 

 Baik 

7 
Inisiatif membantu penyelesaian pekerjaan yang 

lebih baik  
157-185 155 

Sangat 

Baik 

8 
Selalu bekerja dengan standar mutu yang telah 

ditetapkan perusahaan 
157-185 159 

Sangat 

Baik 

Jumlah 
  

1265 
Sangat 

Baik 

Rata-Rata 
  

158.125 
Sangat 

Baik 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.25 maka diperoleh jumlah skor rata-rata tanggapan 

responden terhadap 8 pernyataan yang berhubungan dengan Kinerja karyawan 

adalah 154. Berdasarkan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Kinerja 

Karyawan  di PT. Sinar Sosro Cabang Tasikmalaya berada pada kategori baik. 

 

4.2.3 Analisis Data 

         4.2.3.1 Uji Validitas 

  Uji validasi dilakukan untuk memastikan sebarapa baik suatu 

instrumen digunakan untuk mengukur konsep yang seharusnya diukur. Untuk 

menguji validitas konstruk dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara 

skor butir pertanyaan dengan skor totalnya (Sugiyono, 2012: 14). 

Mencari nilai validasi di sebuah item kita mengkolerasikan skor item 

dengan total item-item tersebut. Jika koefisien korelasinya sama atau diatas 

0,3 maka item tersebut dinayatakan valid. Tetapi apabila nilai korelasinya 

dibawah 0,3 maka item tersebut dinyatakan tidak valid. 

Tabel 4.26 

Hasil Perhitungan Uji Validitas Motivasi Kerja 

NO 
R 

Hitung 
R Tabel  Kriteria 

P1 0,389 0,3  Valid 

P2 0,514 0,3 Valid 

P3 0,547 0,3 Valid 

P4 0,594 0,3 Valid 

P5 0,544 0,3 Valid 

P6 0,513 0,3 Valid 

P7 0,442 0,3 Valid 

P8 0,329 0,3 Valid 

P9 0,202 0,3 Tidak Valid 

P10 0,219 0,3 Tidak Valid 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.26 maka diketahui bahwa dari seluruh  butir 

pernyataan pada variabel Motivasi ada yang dinyatakan valid dan tidak valid 

sehingga hanya dapat digunakan yang valid sebanyak 8 butir pernyataan. 

Sedangkan hasil dari Uji Validitas pernyataan untuk masing-masing 

variabel dari Kinerja Karyawan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.27 

Hasil Perhitungan Kinerja Karyawan 

NO 
R 

Hitung 
R Tabel Kriteria 

P1 0,466 0,3 Valid 

P2 0,402 0,3 Valid 

P3 0,419 0,3 Valid 

P4 0,541 0,3 Valid 

P5 0,500 0,3 Valid 

P6 0,597 0,3 Valid 

P7 0,416 0,3 Valid 

P8 0,590 0,3 Valid 

P9 0,241 0,3 Tidak Valid 

P10 0,168 0,3 Tidak Valid 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.27 maka diketahui bahwa dari seluruh  butir 

pernyataan pada variabel Kinerja Karyawan ada yang dinyatakan valid dan 

tidak valid sehingga hanya dapat digunakan yang valid sebanyak 8 butir 

pernyataan. 

 

                      4.2.3.2 Uji Reliabilitas 

Pengertian reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil 

pengukuran dapat diprercaya (Sugiyono, 2012: 149). Jika hasil pengukuran 

yang dilakukan secara berulang relatif sama, maka pengukuran tersebut 
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dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Mencari reliabilitas untuk 

keseluruhan pernyataan dengan menggunakan rumus spearman browns 

(Sugiyono, 2012: 122) sebagai berikut: 

Dimana: 

 r : nilai reliabilitas 

rb : korelasi produk moment anatara belahan pertama dan belahan 

 kedua. 

 Setelah dapat nilai reliabilitas instrumen (rb hitung), maka nilai 

tersebut dibandingkan dengan jumlah penumpang dan taraf nyata. Bila r 

hitung > r tabel, maka instrumen tersebut dikatakan reliabel, sebaliknya jika r 

hitung < r tabel, maka instrumen  tersebut dikatakan tidak reliabel. 

Tabel 4.28 

Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Motivasi 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.692 8 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.28  maka diketahui nilai Cronbach’s Alpha 

adalah  0,692. Dikarenakan niai Cronbach’s Alpha lebih dari 0,6 maka 

variabel Motivasi dinyatakan Reliable. 

Sedangkan hasil dari Uji Validitas pernyataan untuk masing-masing 

variabel dari Kinerja Karyawan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.29 

Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Kinerja Karyawan 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.693 8 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.29 maka diketahui nilai Cronbach’s Alpha 

adalah  0,693. Dikarenakan niai Cronbach’s Alpha lebih dari 0,6 maka 

variabel Kinerja Karyawan dinyatakan Reliable. 

 

                      4.2.3.3 Uji Koefisien  Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua yang di 

butuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Imam Ghozali, 

2011:97). 

Tabel 4.30 

Hasil Perhitungan Uji Koefisien Determinasi 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .365
a
 .133 .108 1.91271 

a. Predictors: (Constant), X 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 
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Jadi berdasarkan tabel 4.30 maka diketahui nilai R sebesar 0,365 

yaitu: 

KD = R
2
 x 100 % 

       = (0,365)
2
 x 100 

       = 0,1332 x 100 

       = 13 % 

Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa nilai KD
 
sebesar 

13%,  artinya kontribusi Motivasi terhadap Kinerja Karyawan sebesar 13%, 

dan sisanya sebesar 87% dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

                   4.2.3.4 Uji Regresi Linier Sederhana 

Uji regresi linier sederhana atau dalam bahasa inggris disebut dengan 

nama simple linear regression untuk mengukur besarnya pengaruh satu 

variabel bebas atau variabel independent atau variabel predictor atau variabel 

X terhadap variabel tergantung atau variabel dependen atau variabel terikat 

atau variabel Y. Syarat kelayakan yang harus terpenuhi saat kita 

menggunakan regresi linear sederhana adalah: 

1. Jumlah sampel yang digunakan harus sama 

2. Jumlah variabel bebas (X) adalah 1 (satu) 

3. Nilai residual harus berdistribusi normal 

4. Terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas (X) dengan 

variabel tergantung(Y). 

5. Tidak terjadi gejala heteroskedastistas 

Tidak terjadi gejala autokorelasi ( untuk data time series). 
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Persamaan umum regresi linear sederhana adalah sebagai berikut: 

Y’ = a + bX 

Dimana: 

Y = Subyek/nilai dalam variabel dependen yang diprediksikan 

a = Harga bila X = 0 (harga konstan) 

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukan angka 

 peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan 

 pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan bila b (-) maka 

 terjadi penurunan. 

X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. 

                                                   Tabel 4.31 

                                Hasil Perhitungan Uji Regresi Linier Sederhana 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 23.442 4.650  5.041 .000 

X .319 .138 .365 2.316 .027 

a. Dependent Variable: Y 

                                                Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 

Berdasarkan output pada tabel 4.31 maka diperoleh persamaan regresi 

sebagai berikut: 

Y =  a + bX 

Y = 23,442 + 0,319 X 
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Nilai Konstanta sebesar 23,442 dapat diartikan bahwa jika variabel 

Motivasi bernilai nol, maka variabel Kinerja bernilai 23,442 menunjukan 

bahwa apabila tidak ada varibel Motivasi maka nilai Kinerja Karyawan akan 

sebesar 23,442.  

Koefisien Regresi sebesar 0,319 menyatakan bahwa setiap 

peningkatan Motivasi sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan varibel 

Kinerja Karyawan sebesar 0,319. 

 

          4.2.4 Uji T 

4.2.4.1 Uji Parsial (T) 

Pengujian secara Parisal 

Dengan kriteria Thitung  > Ttabel dan nilai sig < 0,05 

Hipotesis statistika dirumuskan sebagai berikut: 

Ho = 0, artinya komunikasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

efektivitas kerja karyawan tahun 2018 

Ha  ≠ 0, artinya komunikasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

efektivitas kerja karyawan tahun 2018. Memakai software SPSS Versi 20 

agar pengukuran data yang dihasilkan lebih akurat.Pengolahan data akan 

dilakukan dengan menggunakan alat bantu aplikasi software SPSS  

 Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2013: 17) adalah dengan  

menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu: 

1. Apabila angka probabilitas signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 
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2. Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

                                                      Tabel 4.32 

                                            Hasil Perhitungan Uji Parsial (T) 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 23.442 4.650  5.041 .000 

X .319 .138 .365 2.316 .027 

a. Dependent Variable: Y 

                                          Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 

Hasil perhitungan Uji T di atas memperlihatkan bahwa T Hitung 

dengan nilai 2,316 dan nilai Signifikan 0,027 < 0,000 artinya variabel 

Motivasi berpengaruh terhadap Kinerja Karywan. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis menyatakan adanya pengaruh signifikan antara 

Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan. 
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BAB V 

                                        KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner maka  

dilakukan pengujian validitas untuk mengukur sah tidaknya suatu  kuesioner. 

Kemudian dilakukan pengujian reliabilitas untuk mengetahui  bahwa jawaban 

responden terhadap pernyataan konsisten. Hasil dari uji validitas dan reliabilitas 

menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dalam setiap variabel valid dan reliabel. 

Dari  pembahasan  yang  telah diuraikan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan jawaban responden maka dapat diketahui  bahwa Motivasi di 

PT. Sinar Sosro Tasikmalaya secara umum  memperoleh nilai baik. 

2. Berdasarkan jawaban responden maka dapat diketahui bahwa Kinerja 

karyawan di PT. Sinar Sosro Tasikmalaya secara  umum  variabel 

memperoleh nilai baik. 

3. Hasil Pengujian t telah membuktikan terdapat pengaruh yang signifikan 

antara Motivasi terhadap  Kinerja karyawan di PT. Sinar Sosro Cabang 

Tasikmalaya. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah dilakukan maka saran yang dapat 

diberikan dalam penelitian ini yaitu : 
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1. Bagi Keryawan 

Karyawan PT. Sinar Sosro Cabang Tasikmalaya dapa lebih meningkatkan 

kinerja dalam pekerjaan yang lebih menitik beratkan kepada motivasi yang 

diberikan atasan atau motivasi dalam diri sendiri untuk pekerjaan. Dilihat dari 

kuesioner yang telah diisi oleh karyawan PT. Sinar Sosro Cabang 

Tasikmalaya diperoleh data bahwa karyawan merasa  motivasi dari atasan 

dan dari diri sendiri sudah baik. Sehingga dengan adanya motivasi maka 

dapat meningkatkan kinerja karyawan yang dapat memberikan dampak 

positif terhadap perusahaan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil Uji determinasi menunjukkan masih ada variabel-variabel lain  yang 

harus diperhatikan dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian lebih  lanjut, 

hendaknya menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi  Kinerja 

Karyawan, karena dengan semakin baik Kinerja Karyawan maka akan 

berpengaruh baik juga bagi target perusahaan 
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Lampiran 1 

Bandung, 31 Maret 2019 

 

Kepada 

Yth Bapak / Ibu Karyawan 

PT. SINAR SOSRO TASIKMALAYA 

Di Tempat 

 

Dengan hormat, 

 Dengan kerendahan hati saya sampaikan kuesioner ini kepada Bapak/Ibu 

disertai dengan permohonan maaf karena kehadiran kuesioner ini akan 

mengganggu waktu kerja dan istirahat Bapak/Ibu. 

 Adapun tujuan penyebaran kuesioner ini hanya diperlukan untuk 

mengumpulkan data dan informasi dalam penulisan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. SINAR SOSRO 

TASIKMALAYA”. 

 Jawaban dari para responden atas setiap pertanyaan hanya dipergunakan 

untuk kepentingan akademis semata, yang sifatnya rahasia, terbatas dan tidak 

dipublikasikan. 

 Peran serta Bapak/Ibu sekalian sangat berarti dalam penyusunan penelitian 

ini, atas perhatian dan bantuannya yang diberikan saya ucapkan terimakasih. 

Hormat saya, 

 



Nina Nuraeni 

KUESIONER PENELITIAN 

PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

PT. SINAR SOSRO TASIKMALAYA 

 

Data Responden 

Jenis Kelamin  : L / P 

Umur   : …………… tahun 

Pendidikan Terakhir : …………… 

Lama Bekerja  : ……………  

 

Petunjuk Pengisian 

 Berilah tanda ceklis (√) untuk setiap jawaban yang paling tepat dan sesuai 

dengan keadaan dan mencerminkan pilihan Bapak/Ibu/Sdr/i yang paling 

objektif. 

 Dimohon Bapak/Ibu/Sdr/i untuk dapat mengisi semua jawaban yang ada 

 Setiap pertanyaan mempunyai lima alternatif jawaban, yaitu : 

SS  = Sangat Setuju 

S  = Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

 



 

A. DAFTAR PERTANYAAN VARIABEL MOTIVASI KERJA (X) 

No Pertanyaan Alternatif Jawaban 

SS S KS TS STS 

1 Prestasi mempengaruhi motivasi setiap 

karyawan dalam bekerja 

 

2 Pengakuan dari perusahaan membuat 

karyawan lebih giat bekerja 

 

3 Semangat karyawan dalam bekerja 

dipengaruhi oleh cocok atau tidaknya 

pekerjaan 

 

4 Kedekatan hubungan antar karyawan 

memberikan rasa nyaman dalam bekerja 

 

5 Gaji dan tunjangan dapat memotivasi 

karyawan dalam bekerja 

 

6 Lingkungan yang nyaman membuat karyawan 

semangat bekerja 

 

7 Pengawasan dari atasan membuat karyawan 

lebih giat bekerja 

 

8 Dilibatkan dalam pertemuan atau rapat  



membuat lebih giat bekerja 

9 Tanggung jawab yang diberikan pada seorang 

karyawan memotivasi karyawan tersebut 

dalam bekerja 

 

10 Kemajuan perusahaan memberikan semangat 

pada karyawan untuk lebih giat bekerja 

 

 

B. DAFTAR PERTANYAAN VARIABEL KINERJA KARYAWAN (Y) 

No Pertanyaan Alternatif Jawaban 

SS S KS TS STS 

1 Pengetahuan yang dimiliki membuat kinerja 

menjadi lebih baik 

 

2 Tingkat usaha yang dicurahkan memberikan 

hasil kinerja yang baik 

 

3 Fasilitas yang diberikan mendorong kinerja 

karyawan 

 

4 Efesiensi waktu dalam bekerja sangat 

membantu menyelesaikan pekerjaan 

 

5 Mendahulukan pekerjaan-pekerjaan yang 

merupakan prioritas kerja 

 



6 Tidak pernah meninggalkan kantor tanpa izin  

7 Inisiatif membantu penyelesaian pekerjaan 

yang lebih baik 

 

8 Selalu bekerja dengan standar mutu yang 

telah ditetapkan perusahaan 

 

9 Selalu mengerjakan apapun yang ditugaskan 

atasan 

 

10 Tidak pernah menunda pekerjaan dari atasan  
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