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ABSTRACT
This study aims to determine the effect of Work Motivation, Work Attitude, and Job Satisfaction
on Employee Performance. This research uses quantitative methods in accordance with the
questionnaire and survey data collection techniques using the saturated sample method. Test data using
the classical assumption test method, multiple linear regression analysis, t test, f test with SPSS version
25 application.
The results show that: Hypothesis 1; Work motivation has a positive and significant effect on
employee performance, Hypothesis 2; Work attitude is not a significant positive effect on employee
performance Hypothesis 3; Job satisfaction significantly influences employee performance. And
Hypothesis 4; Work Motivation, Work Attitude, and Job Satisfaction on Employee Performance.
Keywords: work motivation, Work Behavior, Work Satisfaction, Employees’ Work Performance.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Motivasi Kerja, Sikap Kerja, dan Kepuasan
Kerja terhadap Kinerja Karyawan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sesuai dengan
kuesioner dan survei teknik pengumpulan data menggunakan metode sampel jenuh. Data uji dengan
menggunakan metode uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji f dengan aplikasi SPSS
versi 25.
Hasil menunjukan bahwa: Hipotesis 1; Motivasi Kerja berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja karyawan, Hipotesis 2; Sikap Kerja berpengaruh positif tidak signifikan terhadap
kinerja karyawan Hipotesis 3; Kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan.
Dan Hipotesis 4 ; Motivasi Kerja, Sikap Kerja, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan
Kata Kunci: Motivasi Kerja, Sikap Kerja, Kepuasan Kerja, Kinerja Karyawan.

PENDAHULUAN
Sumber daya manusia merupakan salah
satu sumber daya yang paling menentukan sukses
tidaknya suatu organisasi. Berbeda dengan
sumber daya organisasi lainnya, sumber daya
manusia merupakan faktor produksi yang
mempunyai pengaruh yang dominan terhadap
faktor produksi lain. Oleh karena itu, organisasi
dituntut untuk mengelola sumber daya manusia
yang dimiliki dengan baik demi kelangsungan
hidup dan kemajuan organisasi.
Pentingnya pengelolaan sumber daya
manusia dengan baik tidak hanya terjadi pada

perusahaan pemerintah, perusahaan swasta juga
perlu memperhatikan hal tersebut terutama
perusahaan swasta yang bergerak dibidang jasa
kontraktor seperti PT. Mitra Karya Banten yang
merupakan salah satu perusahaan swasta nasional
yang dihadapkan pada dunia usaha dengan tingkat
persaingan yang sangat ketat antar perusahaan
Perkembangan perusahaan jasa kontraktor
baik yang merupakan kelas atas maupun kelas
menengah kebawah selalu berhubungan langsung
dengan kemampuan sumber daya yang
dimilikinya. Dalam arus globalisasi yang sangat
kuat saat ini, kemampuan dan intelektual sumber
daya manusia yang dimiliki menjadi hal yang

155 | P a g e

Vol. 15 No. 2 Agustus 2019
pokok untuk dapat bersaing dengan perusahaan
asing yang masuk ke Indonesia. Sehingga
penguasaan bidang teknis maupun non teknis
menjadi suatu kebutuhan saat ini. Kegiatan suatu
proyek yang kian hari semakin kompleks sangat
membutuhkan pengetahuan ekstra yang mampu
mendukung semua kegiatan tersebut.
Persaingan dalam jasa kontraktor makin
lama semakin ketat seiring dengan cepatnya laju
perkembangan
teknologi.
Dalam
perkembangannya, dibutuhkan beberapa syarat
pokok supaya jasa kontraktor tersebut dapat
mencapai apa yang diharapkan antara lain
penyiapan sumber daya manusia yang handal.
Sumber daya manusia merupakan kata kunci
dalam persaingan. Tanpa sumber daya manusia
yang cakap suatu perusahaan akan hancur dalam
persaingan. Kaitannya dengan hal tersebut adalah
perlunya diciptakan suatu program pendidikan /
uji kompetensi yang mampu mendukung upaya
tersebut.
Dalam dunia jasa kontraktor, menjadi hal
yang
mutlak
untuk
selalu
mengikuti
perkembangan ilmu, karena persaingan yang ketat
menuntut suatu pekerjaan dapat diselesaikan seefektif dan se-efisien mungkin. Teknik
penyelesaian suatu proyek selalu dikembangkan
oleh para tenaga ahli, sehingga hal itu menjadikan
tambahan pendidikan profesional menjadi hal
yang pokok. Pendidikan profesional yang
kaitannya sangat luas menjadi hal yang
dibutuhkan oleh para tenaga ahli untuk
mengadakan suatu inovasi ilmu.
Jasa Kontraktor merupakan salah satu
kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan
budaya yang mempunyai peranan penting dalam
pencapaian berbagai sasaran guna menunjang
terwujudnya tujuan pembangunan nasional.
Sesuai dengan Visi dan Misi PT. Mitra Karya
Banten yaitu untuk tumbuh bersama-sama dengan
aman dan cukup dalam mengembangkan bisnis
inti dalam konstruksi dan pengadaan Jasa.
Untuk
mencapai
tujuan
tersebut,
Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi harus
mempunyai Kinerja yang baik. Perusahaan perlu
menilai faktor apa saja yang mempengaruhi
kinerja. Penilaian kinerja adalah kegiatan manajer
untuk mengevaluasi perilaku prestasi karyawan
serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya,
penilaian perilaku meliputi penilaian kesetiaan,
kejujuran, kepemimpinan, kerja sama, loyalitas.
Penilaian kinerja adalah menilai hasil kerja nyata
dengan standar kualitas yang dihasilkan setiap
karyawan.

ISSN : 1693-5236
TINJAUAN PUSTAKA
Kinerja Karyawan
Slamet Riyadi ( 2011 ), “Kinerja adalah
suatu hasil kerja yang dicapai seorang dalam
melaksanakan tugas yang dibebankan kepada
yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman
kesungguhan serta waktu.”
Torang (2013): Kinerja karyawan juga
dapat ditentukan sebagai kemampuan seseorang
untuk tampil dan juga termasuk kesempatan dan
kesediaan untuk mengerjakan tugasnya. Makna
kesediaan untuk melakukan tugasnya berarti
bahwa adanya keinginan karyawan dalam
menempatkan banyak usaha terhadap pekerjaan
mereka.
Mondy, et all dalam Priansa ( 2014:271 ),
indikator untuk mengukur kinerja karyawan
secara individu adalah sebagai berikut:
1. Kuantitas Pekerjaan
2. Kualitas Pekerjaan
3. Ketepatan Waktu
4. Kemandirian
5. Inisiatif
6. Kerjasama
Motivasi Kerja
Mangkunegara ( 2012:61 ): “Motivasi
adalah kondisi atau energi yang menggerakkan
diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk
mencapai tujuan organisasi perusahaan.”
Hasibuan ( 2010:141 ): “Motivasi kerja
adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang
mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang
spesifik sesuai dengan tujuan individu”
Hasibuan (2012:94), indikator untuk
mengukur motivasi kerja secara individu adalah
sebagai berikut:
1. Fisiologis
2. Keamanan
3. Sosial
4. Penghargaan
Sikap Kerja
J. George & Jones (2012:71): “Sikap kerja
adalah koleksi perasaan, keyakinan, dan pikiran
tentang bagaimana berperilaku yang orang saat ini
memegang tentang pekerjaan dan organisasi
mereka.”
Timothy A. Judge (2012:345): “Sikap kerja
adalah evaluasi pekerjaan seseorang yang
mengekspresikan seseorang perasaan terhadap,
keyakinan tentang, dan lampiran pekerjaan
seseorang.”
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Blum & Nylon (2012), indikator untuk
mengukur sikap kerja secara individu adalah
sebagai berikut:
1. Kondisi Kerja
2. Pengawasan Atasan
3. Kesempatan Untuk Maju
4. Keamanan
5. Fasilitas Kerja
Kepuasan Kerja
George dan Jones (2012:71): “Kepuasan
kerja adalah kumpulan perasaan dan keyakinan
seseorang tentang pekerjaan mereka saat ini.”
Siagian (2013:295): “Kepuasaan kerja
merupakan suatu cara pandang seseorang baik
yang positif maupun negative tentang
pekerjaannya”.
Robbins and Judge dalam Puspitawati
(2013:18), indikator untuk mengukur kepuasan
kerja secara individu adalah sebagai berikut:
1. Pekerjaan itu sendiri
2. Gaji / Upah
3. Promosi
4. Pengawasan
5. Rekan Kerja
Kerangka Pemikiran
Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis

METODE PENELITIAN
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sisanya
sebanyak
10
responden
mengembalikan kuisioner yang disebar.

tidak

Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini digunakan alat analisis
sebagai berikut:
1. Uji Validitas dan Reliabilitas
Validitas dalam penelitian dijelaskan
sebagai suatu derajat ketetapan alat ukur
penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang
diukur. Dikatakan valid jika dapat mengukur data
variabel yang diteliti secara tepat.
Suatu kuesioner dapat dikatakan reliable
atau handal jika jawaban seseorang terhadap
pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu
ke waktu. Dikatakan reliabel jika nilai
cronbanch’s alpha ≥ 0,60. Pengukuran reliabilitas
hanya dapat dilakukan apabila semua item sudah
teruji valid.
2. Analisis Deskriptif
Metode analisis deskriptif adalah metode
penganalisaan yang dilakukan dengan cara
menentukan data, mengumpulkan data dan
mengintrepetasikan
data
sehingga
dapat
memberikan gambaran masalah yang dihadapi.
Metode analisis deskriptif ini bertujuan untuk
menggambarkan sifat sesuatu yang tengah
berlangsung pada saat riset dilakukan dan
memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu
(Umar, 2011:22).
3. Uji Asumsi Klasik
a. Uji normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menguji
apakah dalam model regresi, terdapat
distribusi normal antara variabel terikat dan
variabel bebas. Apabila distribusi data
normal atau mendekati normal, berarti
model regresi adalah baik.

Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah deskriptif kausalitas. Jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk
ke dalam jenis data primer melalui observasi,
wawancara dan kuisioner.

b. Uji multikolinieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk
menguji apakah model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel bebas
(indepnden).

Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah
berjumlah 135 karyawan. Berdasarkan jumlah
populasi tersebut maka penentuan jumlah sampel
untuk penelitian ini sebanyak 125 karyawan,

c. Uji heteroskedastisitas
Adanya heterokedastisitas artinya adanya
varian variabel dalam model yang tidak
sama.
Untuk
mendeteksi
gejala
heterokestisitas ada atau tidaknya pola yang
terjadi pada nilai residu pada model,
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penulis menggunakan
(Scaterplot)
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metode

grafik

4. Regresi linear berganda
Analisis regresi linear berganda adalah
hubungan secara linear antara dua atau lebih
variabel independen ( X1, X2,...., X3 ) dengan
variabel dependen ( Y ). Analisis ini untuk
mengetahui arah hubungan memprediksi nilai
dari variabel dependen apabila nilai
independen
mengalami
kenaikan atau
penurunan.

sederhana dan tahap kedua dengan analisis regresi
linier berganda. Analisis regresi linier sederhana
untuk mengetahui hubungan masing-masing
variabel bebas dengan variabel terikat dan regresi
linier berganda untuk mengetahui hubungan
variabel bebas secara bersama-sama dengan
variable terikat.

ANALISA DAN PEMBAHASAN
Hasil Pengujian Instrumen

2

5. Koefisien Determinasi (R )
Bertujuan
mengukur
seberapa
jauh
kemampuan variabel independen dalam
menjelaskan variasi variabel dependen.Nilai
koefisien determinasi adalah antara nol dan
satu. Nilai yang mendekati satu variabel
independen memberikan hampir semua
infomasi yang dibutuhka untuk memprediksi
variabel dependen (Imam Ghozali, 2013:97).
6. Uji t
Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa
jauh pengaruh satu variabel penjelas atau
independen
secara
ndividual
dalama
menerangkan variasi variabel independen. Uji
t dilakukan dengan cara membandingkan
perbedaan antara nilai dua nilai rata-rata
dengan standar error dari perbedaan rata-rata
dua sampel (Ghozali, 2013:98-99). Untuk
menguji pengaruh masing-masing variael
bebas yang digunakan dalam penelitian ini
secara parsial digunakan uji t dengan tingkat
signifikansi 5%.
7. Uji f
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan
apakah semua variabel independen atau bebas
yang dimasukkan dalam model regresi
mempunyai pengaruh secara bersama-sama
terhadap variabel dependen untuk mengambil
keputusan hipotesis diterima atau ditolak
dengan membandingkan tingkat signifikan
sebesar 0,05. Jika Probability F > 0,05 maka
model regresi tidak dapat digunakan atau
memprediksi variabel dependen dengan kata
lain variabel independen secara bersama-sama
tidak berpengaruh terhadap variabel dependen
(Ghozali, 2011:98).
Untuk analisis jalur diuji melalui dua tahap,
yaitu tahap pertama dengan analisis regresi linier

Item
MK_1
MK_2
MK_3
MK_4
SK_1
SK_2
SK_3
SK_4
SK_5
KK_1
KK_2
KK_3
KK_4
KK_5
Ki_1
Ki_2
Ki_3
Ki_4
Ki_5
Ki_6

Rhitung
0,936
0,915
0,922
0,912
0,895
0,892
0,906
0,893
0,872
0,87
0,923
0,919
0,93
0,892
0,869
0,904
0,89
0,896
0,872
0,859

Standar
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Uji
validitas
dilakukan
dengan
membandingkan rhitung dengan 0,3. Dari hasil
analisis instrumen variabel Motivasi Kerja (MK),
Sikap Kerja (SK), Kepuasan Kerja (KK), dan
Kinerja (Ki) yang disebarkan terhadap 125
responden, semua butir adalah valid pada taraf
signifikansi 0,05.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
.940
.935

Cronbach's
Alpha Based on
Standardized
Items
.940
.935

N of Items
4
5
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.946
.942

.946
.943
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5
6

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien
reliabilitas
instrumen diperoleh koefisien
reliabilitas instrumen nilai Cronbach's Alpha
sebesar MK 0.940, SK 0.935, KK 0.946, dan Ki
0.942. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa instrumen dari seluruh variabel yang
disusun reliabel dengan nilai Cronbach's Alpha >
0,70.
Analisis Deskriptif

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat
dari
hasil
tanggapan responden
secara
keseluruhan mengenai motivasi kerja, sikap kerja,
kepuasan kerja, dan kinerja karyawan PT. Mitra
Karya Banten, dikarenakan nilai rata-rata
keseluruhan berada pada interval 2,60 – 3,39 yang
menunjukan “Kurang Baik”.
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menguji
variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi
normal atau tidak. Menurut Ghozali (2018). Uji
normalitas menggunakan metode grafik yaitu
dengan melihat penyebaran data pada sumber
diagonal pada grafik Normal P-P Plot of
regression standardized residual. Sebagai dasar
pengambilan keputusannya, jika titik-titik
menyebar sekitar garis dan mengikuti garis
diagonal maka nilai residual tersebut telah
normal.
Berdasarkan hasil Uji normalitas didapat
hasil grafik histogram dengan pola distribusi yang
mendekati normal dengan titik-titik yang
menyebar
disekitar garis
diagonal dan
penyebarannya mengikuti arah garis diagonal,
sehingga dapat dikatakan variabel terikat dan
variabel bebas mempunyai data berdistribusi
normal, dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar Uji normalitas antara variabel bebas
dengan variabel terikat
Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk
menguji ada tidaknya korelasi antar variabel
bebas (2018). Menurut Santoso (2010), pada
umumnya jika variance inflation factor (VIF)
lebih besar dari 5, maka variabel tersebut
mempunyai persoalan multikolinearitas dengan
variabel bebas lainnya.
Berdasarkan hasil perhitungan antara
variabel diperoleh nilai VIF motivasi kerja
sebesar 3.784, nilai VIF sikap kerja sebesar 3.438
dan nilai VIF kepuasan kerja sebesar 4.237 dan
nilai VIF semuanya lebih kecil dari 5, sehingga
bisa antar variabel independen tidak terjadi
persoalan multikolinearitas.
Uji Multikolinieritas Variable Bebas
Coefficientsa
Collinearity Statistics
Model
1

Tolerance

VIF

Motivasi Kerja

.264

3.784

Sikap Kerja

.291

3.438

Kepuasan Kerja

.236

4.237

a. Dependent Variable: Kinerja

Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk
menguji ada tidaknya kesamaan variance dari
residual satu pengamatan ke pengamatan yang
lain. Ghozali (2018) mengatakan jika variance
dari residual satu pengamatan ke pengamatan
yang
lain
tetap,
maka
dikatakan
homoskedastisitas. Dari grafik scatterplots,
terlihat titik-titik menyebar secara acak serta
tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0
pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa
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tidak terjadi heteroskedastisitas pada model
regresi, dapat dilihat pada gambar berikut:
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Pembahasan
Pengaruh Antara Variabel

Uji Heteroskedastisitas antara variabel bebas
dengan variabel terikat
Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi berfungsi untuk menguji
ada tidaknya korelasi antara kesalahan
pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pada periode t-1 (sebelumnya). Pengujian
dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW).
dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Jika 0 < dw < dL) maka hipotesis ditolak,
yang berarti tidak ada autokorelasi positif.
2) Jika dL ≤ dw ≤ du maka tidak ada
keputusan, yang berarti tidak ada
autokorelasi positif.
3) Jika 4 – dl < dw < 4, maka hipotesis
ditolak, yang berarti tidak ada korelasi
negatif.
4) Jika 4 – du ≤ dw ≤ 4 - dl, maka tidak ada
keputusan, yang berarti tidak ada korelasi
negatif.
5) Jika du < dw < 4 - du, maka hipotesis
diterima,
yang berarti
tidak ada
autokorelasi positif atau negatif.
Berdasarkan hasil Uji Durbin-Watson
diperoleh nilai DWhitung sebesar 2.174. Untuk nilai
DWtabel dengan tingkat signifikansi 5%, jumlah
sampel 125, dan jumlah variabel bebas 3 adalah
nilai dl = 1.6592 dan du = 1.7574. Sehingga nilai
1.7574 < 2.174 < 4 - 1.7574, maka hipotesis
diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi
positif ata negatif. Hasil analisis dapat dilihat
pada tabel tabel berikut;
Uji Autokorelasi antara variabel bebas dengan
variabel terikat
Model Summaryb
Std. Error
R
Adjusted
of the
DurbinModel
R
Square R Square Estimate
Watson
1
.857a
.735
.729
2.20883
2.174
a. Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja, Sikap Kerja,
Motivasi Kerja
b. Dependent Variable: Kinerja

Hubungan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja
Karyawan
Hubungan motivasi kerja dengan kinerja
dianalisis menggunakan regresi linier berganda.
Hasil pengolahan data ditunjukkan pada tabel
diatas diperoleh nilai koefisien korelasi (ZeroOrder) sebesar 0.806 dengan signifikansi sebesar
0,001. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05, itu
berarti bahwa korelasi antara motivasi kerja
dengan kinerja adalah Sangat Kuat. Hasil ini
menunjukkan bahwa motivasi kerja mempunyai
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
kinerja artinya semakin baik motivasi kerja maka
kinerja karyawan juga semakin baik.
Nilai koefisien determinasi (Beta x ZeroOrder) untuk variable motivasi kerja terhadap
kinerja adalah 0,259 (0.321 x 0.806), artinya
kontribusi variable motivasi kerja terhadap
kinerja karyawan sebesar 25,9%.
Dilihat dari nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel
(3,532 > 1,979) dan tingkat signifikansi 0,001
<0,05 maka (H₁) diterima. Artinya motivasi kerja
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja karyawan.
Hubungan Sikap Kerja dengan Kinerja
Karyawan
Hubungan sikap kerja dengan kinerja
karyawan didapat nilai koefisien korelasi (ZeroOrder) sebesar 0,767 dengan signifikansi sebesar
0.056. Nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, itu
berarti bahwa hubungan antara sikap kerja dengan
kinerja karyawan adalah kuat dan kurang
signifikan. Statistik ini menunjukkan bahwa sikap
kerja mempunyai pengaruh yang positif tidak
signifikan terhadap kinerja karyawan.
Nilai koefisien determinasi (Beta x ZeroOrder) untuk variable sikap karja terhadap kinerja
adalah 0,129 (0.168 x 0.767), artinya kontribusi
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variable sikap kerja terhadap variasi kinerja
adalah sebesar 12,9%.
Dari hasil uji t dapat dilihat nilai t-hitung
lebih kecil dari t-tabel (1,932 < 1,979) dan tingkat
signifikansi 0,056 > 0,05 maka (H2) tidak
diterima. Artinya sikap kerja berpengaruh positif
tidak signifikan terhadap kinerja karyawan.
.
Hubungan Kepuasan Kerja dengan Kinerja
Karyawan
Koefisien korelasi antara kepuasan kerja
dengan Kinerja adalah sebesar 0.826 dengan
dengan signifikansi sebesar 0.000. Nilai
signifikansi lebih kecil dari 0.05, itu berarti
bahwa hubungan antara kepuasan kerja dengan
kinerja karyawan adalah sangat kuat. Hasil ini
menunjukkan bahwa kepuasan kerja mempunyai
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
kinerja karyawan.
Nilai koefisien determinasi (Beta x ZeroOrder) untuk variable kepuasan kerja terhadap
kinerja karyawan adalah 0.347, artinya kontribusi
variable kepuasan kerja terhadap kinerja
karyawan adalah sebesar 34,7%. Angka ini dapat
diartikan bahwa 34,7% variasi yang terjadi pada
kinerja karyawan dipengaruhi oleh kepuasan
kerja.
Dari hasil uji t dapat dilihat nilai t-hitung
lebih besar dari t-tabel (4,367 > 1,979) dan tingkat
signifikansi 0,000 < 0,05 maka (H3) diterima.
Artinya kepuasan kerja berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan.
Pengaruh Motivasi Kerja, Sikap Kerja, dan
Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan
Pengaruh secara bersama motivasi kerja,
sikap kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja
karyawan.
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motivasi kerja, sikap kerja, dan kepuasan kerja
terhadap kinerja karyawan.
Nilai koefisien determinasi (R kuadrat)
untuk variabel motivasi kerja, sikap kerja, dan
kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan adalah
0.735. Statistik ini dapat diartikan bahwa 73,5%
variasi yang terjadi pada kinerja karyawan
dipengaruhi oleh motivasi kerja, sikap kerja, dan
kepuasan kerja secara bersama-sama. Dan sebesar
26,5% variasi yang terjadi pada kinerja karyawan
dapat dijelaskan oleh faktor lain diluar persamaan
model.

Dapat dilihat pada tabel tersebut diatas
bahwa Fhitung sebesar 111.964 dengan tingkat
signifikansi 0.000. Karena signifikansi jauh lebih
kecil dari 0.05 maka dapat dikatakan bahwa
variabel motivasi kerja, sikap kerja, dan kepuasan
kerja terhadap kinerja karyawan.

PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan pada pembahasan diatas,
maka penulis dapat menarik kesimpulan
sebagai beriku:
1) Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja
karyawan Berdasarkan hasil uji hipotesis
pertama dinyatakan bahwa motivasi kerja
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja karyawan PT. Mitra Karya Banten.
2) Pengaruh sikap kerja terhadap kinerja

Model Summaryb
Std. Error of
R
Adjusted R
the
Model
R
Square
Square
Estimate
1
.857a
.735
.729
2.20883
a. Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja, Sikap
Kerja, Motivasi Kerja
b. Dependent Variable: Kinerja

Dari hasil analisis nilai Koefisien korelasi
(R) antara variabel motivasi kerja, sikap kerja,
dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan
diperoleh nilai sebesar 0.857 yang artinya bahwa
terdapat hubungan yang sangat kuat antara

karyawan. Berdasarkan hasil uji
hipotesis kedua bahwa sikap kerja
berpengaruh positif tidak signifikan
terhadap kinerja karyawan PT. Mitra Karya
Banten

3) Pengaruh kepuasan kerja terhadap
kinerja karyawan. Berdasarkan hasil uji
hipotesis ketiga bahwa kepuasan kerja
4)

berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja karyawan PT. Mitra Karya Banten
Secara bersama-sama motivasi kerja, sikap
kerja, dan kepuasan kerja berpengaruh
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positif dan sangat signifikan terhadap
kinerja karyawan PT. Mitra Karya Banten.
Saran
Dalam rangka meningkatkan kinerja
karyawa PT. Mitra Karya Banten, maka:
1) Pihak manajemen perusahaan hendaknya
mengupayakan untuk lebih meningkatkan
dalam
memberikan
motivasi
kepada
karyawan, karena dengan adanya motivasi,
karyawan lebih bekerja keras dengan
optimal, karyawan lebih bersungguhsungguh dalam menjalankan tugas, dan
karyawan akan merasa bangga kepada PT.
Mitra Karya Banten.

2) Untuk meningkatkan sikap kerja
karyawan dalam perusahan sebaiknya
perusahaan memberikan perhatian pada
pemahaman karyawan tentang pekerjaan
serta meningkatkan peran karyawan
dalam perusahaan. Selain itu perusahaan
harus berupaya agar karyawan dapat
menyukai pekerjaan yang dikerjakan hal
tersebut
dapat
dilakukan
dengan
memperhatikan kepuasan karyawan
dalam bekerja.
3) variabel kepuasan kerja karyawan secara
keseluruhan
sangat
diperlukan
perusahaan untuk meningkatkan kinerja
karyawan, karena kepuasan kerja sangat
berpengaruh terhadap kinerja karyawan
PT Mitra Karya Banten.
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