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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. GAMBARAN UMUM OBYEK DAN SUBYEK PENELITIAN 

1. Obyek Penelitian 

Pada awal tahun 2000-an, bisnis distro mulai berkembang di Indonesia. 

Distro yang pada awalnya sempat tumbuh pesat di Bandung karena memang kota 

ini terkenal dengan fashion yang kaya, saat ini sudah memberikan dampak hampir 

di seluruh wilayah Indonesia. Tidak tanggung-tanggung saat ini pertumbuhan 

distro sangat pesat sekali, termasuk salah satunya di Yogyakarta. 

Salah satu pusat referensi untuk mencari produk-produk fashion di 

Yogyakarta adalah di Jalan Cendrawasih. Di jalan ini, banyak distribution outlet 

(Distro) yang berderet sepanjang jalan menawarkan produk-produk fashion baik 

wanita maupun pria. Setiap distro tentu memiliki ciri khas masing-masing yang 

terlihat pada produk yang mereka jual. Ciri khas produk tersebut dapat berupa 

tema produk yang merupakan kebebasan, kreatifitas, fleksibel, elegan, 

metroseksual dan sebagainya.  

Dalam perkembangannya, jalan Cendrawasih semakin dikenal sebagai 

kawasan distro-distro. Beberapa distro yang menjadi obyek penelitian ini 

diantaranya adalah: 

a) BADGER INVATION 

Tahun berdiri  = 1998 

Pemilik  = Zazan Fhausan 
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Alamat  = komplek distro CENDRAWASIH no 2a 

b) STARCROS  

Tahun berdiri  = 2002 

Pemilik  = Rendy Supriyono 

Alamat  = komplek distro CENDRAWASIH no 1a 

c) FUSION 

Tahun berdiri  = 2007 

Pemilik  = Akbar Pangalila 

Alamat   = komplek distro CENDRAWASIH no 2bNimko  

d) NIMCO 

Tahun berdiri  = 2005 

Pemilik  = Nico Candra 

Alamat  = komplek distro CENDRAWASIH no  4c 

e) ABSOLUTE 308 

Tahun berdiri  = 2008 

Pemilik  = Permata Bintang 

Alamat  = komplek distro CENDRAWASIH no 4a 

f) AKA MOVEMENT 

Tahun berdiri  = 2010 

Pemilik  = Pengku Wahyudi 

Alamat  = komplek distro CENDRAWASIH no 45  

g) HUVEL TRIBE 

Tahun berdiri  = 2012 
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Pemilik  = M. Fajar 

Alamat  = komplek distro CENDRAWASIH komplek Nimco 1a 

h) TROY COMPANY 

Tahun berdiri  = 2008 

Pemilik  = Troy wijaya 

Alamat  = komplek distro CENDRAWASIH  komplek Nimko no 5a 

i) VECTORIUS 

Tahun berdiri  = 2013 

Pemilik  = Rehan Kusuma 

Alamat  = komplek distro CENDRAWASIH  komplek Nimko no 3a 

j) VESPA STORE 

Tahun berdiri  = 2010 

Pemilik = Tomy Winarso 

Alamat  = komplek distro CENDRAWASIH komplek Nimko 2a 

2. Subyek Penelitian 

Pada penelitian ini untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan 

cara menyebarkan kuesioner untuk mengetahui tanggapan karyawan di distro 

Jalan Cendrawasih. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung terhadap  55 

orang karyawan yang bekerja di distro di wilayah Jalan Cendrawasih, dengan 

response rate atau tingkat pengembalian dari kuesioner yang disebarkan adalah 

100%. 



4 

 

 

 

 

  

Untuk mendapat gambaran tentang responden, berikut adalah karakteristik 

responden dari penelitian ini yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, dan 

masa kerja.  

 

a. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

Berikut merupakan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

dapat dilihat pada Tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1 Pria 43 78,2 

2 Wanita 12 21,8 

Total 55 100 

Sumber: Data diolah, 2017, Lampiran 2 

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat diketahui bahwa karyawan yang bekerja di 

distro Jalan Cendrawasih yang terpilih sebagai responden sebanyak 55 orang dan 

tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu. Data yang diperoleh melalui kuesioner 

yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa frekuensi responden laki-laki 

sebesar 43 orang dengan persentase 78,2%, sedangkan frekuensi responden 

perempuan sebesar 12 orang dengan persentase 21,8%. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki. Pada dasarnya 

untuk bekerja di distro tidak digolongkan berdasarkan gender. Akan tetapi untuk 

di Jalan Cendrawasih, mayoritas distro adalah produk-produk untuk laki-laki. 
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b. Karakteristik responden berdasarkan usia 

Berikut merupakan karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat 

pada Tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No Usia  Jumlah Persentase (%) 

1 17-20 Tahun 0 - 

2 21-30 Tahun 52 94,5 

3 31-40 Tahun 3 5,5 

4 >40 Tahun 0 - 

Total 55 100 

Sumber: Data diolah, 2017,Lampiran 2 

Dari Tabel 4.2 dapat dilihat dari 55 orang responden diperoleh frekuensi 

responden berdasarkan usia yang terbanyak adalah yang berusia 20 – 30 tahun, 

maka dapat disimpulkan jika karyawan yang bekerja di Distro merupakan 

karyawan yang masih memiliki usia antara 20-30 tahun. Distro merupakan 

distributor yang menjual produk-produk fashion yang peminatnya adalah 

kalangan muda. Maka para karyawan yang bekerja disitu masih harus memiliki 

jiwa yang setara dengan para konsumennya. 

c. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan 

Berikut merupakan karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat 

dilihat pada Tabel berikut ini: 
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Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No Pendidikan Terahir Jumlah Persentase (%) 

1 SD 0 - 

2 SMP/Sederajat 8 14,5 

3 SMA/Sederajat 26 47,3 

4 Diploma 7 12,7 

5 S1 14 25,5 

6 S2/S3 0 - 

Total 55 100 

Sumber: Data diolah, 2017,Lampiran 2 

Dari Tabel 4.3 dapat dilihat dari 55 orang responden diperoleh frekuensi 

berdasarkan tingkat pendidikannya yang paling banyak adalah yang memiliki 

tingkat pendidkan SMA. Artinya mayoritas karyawan yang bekerja di distro Jalan 

Cendrawasih memiliki latar belakang pendidikan SMA. 

d. Karakteristik responden berdasarkan masa kerja 

Berikut merupakan karakteristik responden berdasarkan masa kerja dapat 

dilihat pada Tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

No Masa Kerja Jumlah Persentase (%) 

1 < 1 Tahun 20 36,4 

2 1 Tahun 23 41,8 

3 2 Tahun 12 21,8 

4 ≥ 3 Tahun 0 - 

Total 55 100 

Sumber: Data diolah, 2017, Lampiran 2 
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Berdasarkan Tabel 4.4 diatas dapat dilihat dari 55 orang responden, 

diperoleh frekuensi responden berdasarkan masa kerjanya yaitu, frekuensi 

responden yang paling banyak adalah responden yang memiliki masa kerja 1 

tahun yaitu sebanyak 23 orang dengan persentase 41,8%. 

B. STATISTIK DESKRIPTIF 

Statistik deskriptif hasil penyebaran kuesioner yang meliputi mean, standar 

deviasi, nilai minimal dan maksimal masing-masing variabel penelitian disajikan 

pada Tabel berikut: 

1. Menentukan Interval 

    Range     = Data tertinggi – Data terendah       

∑ Kategori           5 

        = 5 – 1     = 0,8       

  5     

2.    Menentukan Batas kategori 

 

1 <  1,8 = Sangat Rendah 

1,8  <  2,6 = Rendah 

2,6  <  3,4 = Sedang 

3,4  < 4,2 = Tinggi 

4,2  –  5 = Sangat Tinggi 
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1. Statistik Deskriptif Motivasi 

Tabel 4.5 menunjukkan statistik deskriptif dari variabel motivasi yang digunakan 

dalam penelitian ini: 

 

 

 

Tabel 4.5 

 Statistik Deskriptif Variabel Motivasi  

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Item_1 55 3 5 4,11 0,629 

Item_2 55 3 5 3,95 0,558 

Item_3 55 3 5 3,62 0,527 

Item_4 55 3 5 3,75 0,480 

Item_5 55 3 4 3,75 0,440 

Item_6 55 3 5 3,75 0,508 

Item_7 55 3 5 3,85 0,524 

Item_8 55 3 5 3,85 0,488 

Item_9 55 3 5 3,80 0,558 

Item_10 55 3 5 3,95 0,558 

Motivasi 55 32 43 38,38 3,200 

Grand Mean 3,83  

Sumber: Data diolah, 2017, Lampiran 3 

Berdasarkan deskripsi data statistik di atas dari 55 sampel yang terkumpul dapat dilihat 

bahwa item variabel motivasi memiliki nilai terendah 32  dan nilai tertinggi 43  dengan nilai 

rata-rata 38,38 serta tingkat sebaran datanya (standard deviation) sebesar 3,200. Rata-rata 

keseluruhan dari total motivasi yaitu (38,38/10) 3,83, artinya  rata-rata untuk indikator 

variabel motivasi memiliki kategori tinggi. 
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2. Statistik Deskriptif Budaya Organisasi 

Tabel 4.6 menunjukkan statistik deskriptif dari variabel budaya organisasi yang 

digunakan dalam penelitian ini: 

 

 

Tabel 4.6 

Statistik Deskriptif Variabel Budaya Organisasi 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Item_11 55 3 5 3,95 0,558 

Item_12 55 2 5 3,67 0,610 

Item_13 55 3 5 3,58 0,567 

Item_14 55 3 5 3,73 0,489 

Item_15 55 2 5 3,73 0,592 

Item_16 55 3 4 3,69 0,466 

Item_17 55 3 5 3,87 0,433 

Item_18 55 3 5 3,89 0,416 

Item_19 55 3 4 3,51 0,505 

Item_20 55 3 5 3,87 0,433 

Item_21 55 2 5 4,11 1,012 

Budaya Organisasi 55 33 46 41,60 3,125 

Grand Mean 3,78  

Sumber: Data diolah, 2017, Lampiran 3 

Berdasarkan deskripsi data statistik di atas dari 55 sampel yang terkumpul dapat 

dilihat bahwa item variabel budaya organisasi memiliki nilai terendah 33 dan nilai tertinggi 

46 dengan nilai rata-rata 41,60 serta tingkat sebaran datanya (standard deviation) sebesar 

3,125. Rata-rata keseluruhan dari total budaya organisasi yaitu (41,60/11) 3,78, artinya  rata-

rata untuk indikator variabel budaya organisasi memiliki kategori tinggi. 

3. Statistik Deskriptif Kepuasan Kerja 
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Tabel 4.7 menunjukkan statistik deskriptif dari variabel kepuasan kerja yang 

digunakan dalam penelitian ini: 

 

 

Tabel 4.7 

Statistik Deskriptif Kepuasan Kerja 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Item_22 55 3 5 4,09 0,617 

Item_23 55 3 5 3,91 0,586 

Item_24 55 3 5 3,58 0,534 

Item_25 55 3 4 3,73 0,449 

Item_26 55 3 4 3,76 0,429 

Kepuasan Kerja 55 16 22 19,07 1,844 

Grand Mean 3,81  

Sumber: Data diolah, 2017, Lampiran 3 

Berdasarkan deskripsi data statistik di atas dari 55 sampel yang terkumpul dapat 

dilihat bahwa item variabel kepuasan kerja memiliki nilai terendah 16 dan nilai tertinggi 22 

dengan nilai rata-rata 19,07 serta tingkat sebaran datanya (standard deviation) sebesar 1,844. 

Rata-rata keseluruhan dari total kepuasan kerja yaitu (19,07/5) 3,81, artinya  rata-rata untuk 

indikator variabel kepuasan kerja memiliki kategori tinggi. 

4. Statistik Deskriptif Kinerja 

Tabel 4.8 menunjukkan statistik deskriptif dari variabel kinerja yang digunakan dalam 

penelitian ini: 
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Tabel 4.8 

Statistik Deskriptif Kinerja 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Item_27 55 2 5 3,30 0,697 

Item_28 55 2 5 3,63 0,756 

Item_29 55 3 5 3,66 0,565 

Item_30 55 2 5 3,70 0,853 

Item_31 55 2 5 3,31 0,633 

Item_32 55 2 5 3,51 0,660 

Item_33 55 2 5 3,76 0,720 

Item_34 55 2 5 3,55 0,702 

Item_35 55 3 5 3,39 0,521 

Item_36 55 3 5 3,72 0,572 

Item_37 55 2 5 3,61 0,852 

Item_38 55 2 5 2,90 0,761 

Kinerja 55 36 50 42,03 4,203 

Grand Mean 3,50  

Sumber: Data diolah, 2017, Lampiran 3 

Berdasarkan deskripsi data statistik di atas dari 55 sampel yang terkumpul dapat 

dilihat bahwa item variabel kinerja memiliki nilai terendah  36 dan nilai tertinggi 50 dengan 

nilai rata-rata 42,03 serta tingkat sebaran datanya (standard deviation) sebesar 4,203. Rata-

rata keseluruhan dari total kinerja yaitu (42,03/12) 3,50, artinya  rata-rata untuk indikator 

variabel kinerja memiliki kategori tinggi. 

Berikut adalah rata-rata dari total skor setiap variabel dalam penelitian ini, ratrata 

tersebut akan digamarkan pada Tabel 4.9 berikut: 
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Tabel 4.9 

Hasil Kategorisasi  

Variabel Mean Kategori 

Motivasi 3,83 Tinggi 

Budaya Organisasi 3,78 Tinggi 

Kepuasan Kerja 3,81 Tinggi 

Kinerja 3,50 Tinggi 

Sumber: Data diolah, 2017 

Dari Tabel 4.9 di atas dapat dijelaskan bahwa seluruh indikator variabel memiliki 

mean yang memiliki kategori tinggi. Dari 4 total indikator, mean yang paling tinggi adalah 

indikator dari variabel motivasi dengan mean 3,83. 

 

C. UJI KUALITAS INSTRUMEN 

Uji kualitas instrumen dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian sudah 

memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Berikut disajikan hasil pengujian validitas dan 

reliabilitas. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu 

mengukur apa yang diukur atau dengan kata lain apakah alat ukur tersebut telah tepat untuk 

mengukur obyek yang diteliti (Kuncoro, 2003). Uji validitas dilakukan dengan menggunakan 

Korelasi product moment dengan bantuan SPSS. Instrumen penelitian dikatakan valid apabila 

nilai signifikansi lebih kecil dari nilai α = 0,05. 
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Berdasarkan hasil survei dengan 55 responden ditemukan bahwa seluruh komponen 

dalam variabel penelitian ini valid. Tabel berikut menyajikan hasil uji validitas dalam 

penelitian ini: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Pertanyaan Sig. α = 0,05 Keterangan 

Motivasi 

Item_1 0,000 0,05 Valid 

Item_2 0,000 0,05 Valid 

Item_3 0,000 0,05 Valid 

Item_4 0,000 0,05 Valid 

Item_5 0,000 0,05 Valid 

Item_6 0,000 0,05 Valid 

Item_7 0,000 0,05 Valid 

Item_8 0,004 0,05 Valid 

Item_9 0,003 0,05 Valid 

Item_10 0,000 0,05 Valid 

Budaya 

Organisasi 

Item_11 0,000 0,05 Valid 

Item_12 0,000 0,05 Valid 

Item_13 0,002 0,05 Valid 

Item_14 0,000 0,05 Valid 

Item_15 0,000 0,05 Valid 

Item_16 0,000 0,05 Valid 

Item_17 0,000 0,05 Valid 

Item_18 0,001 0,05 Valid 

Item_19 0,006 0,05 Valid 

Item_20 0,024 0,05 Valid 

Item_21 0,000 0,05 Valid 

Kepuasan 

Kerja 

Item_22 0,000 0,05 Valid 

Item_23 0,000 0,05 Valid 

Item_24 0,000 0,05 Valid 

Item_25 0,000 0,05 Valid 

Item_26 0,000 0,05 Valid 

Kinerja 

Item_27 0,006 0,05 Valid 

Item_28 0,003 0,05 Valid 

Item_29 0,000 0,05 Valid 

Item_30 0,000 0,05 Valid 

Item_31 0,000 0,05 Valid 

Item_32 0,000 0,05 Valid 

Item_33 0,010 0,05 Valid 

Item_34 0,000 0,05 Valid 

Item_35 0,006 0,05 Valid 
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Variabel Pertanyaan Sig. α = 0,05 Keterangan 

Item_36 0,000 0,05 Valid 

Item_37 0,000 0,05 Valid 

Item_38 0,000 0,05 Valid 

Sumber: Data diolah, 2017, Lampiran 3 

Berdasarkan Tabel 4.10 diatas dapat dilihat bahwa semua indikator yang digunakan 

untuk mengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai nilai 

lebih kecil dari α = 0,05, sehingga instrumen yang digunakan hasilnya valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator 

dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011).  

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan melihat hasil perhitungan nilai 

Cronbach’s Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan  nilai Cronbach 

Alpha (α) > 0,6 yaitu bila dilakukan penelitian ulang dengan waktu dan dimensi yang berbeda 

akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Tabel berikut menyajikan hasil uji reliabilitas 

dalam penelitian ini: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Hasil Hitung 

Cronbach’s Alpha 
Keterangan 

Motivasi 0,807 Reliabel 

Budaya Organisasi 0,690 Reliabel 

Kepuasan Kerja 0,807 Reliabel 

Kinerja 0,738 Reliabel 

Sumber: Data diolah, 2017, Lampiran 3 

Hasil pengujian reliabilitas dalam Tabel 4.11 menunjukkan bahwa semua variabel 

dalam penelitian mempunyai nilai Cronbach’s Alpha (α) yang lebih besar dari 0,6 sehingga 

dapat dikatakan semua konsep pengukuran masing-masing variabel dari kuesioner adalah 



15 

 

 

 

 

  

reliabel yang berarti bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

kuesioner yang handal. 

D. UJI ASUMSI KLASIK 

Dalam metode regresi biasanya ditemukan beberapa masalah. Oleh karena itu, untuk 

mendeteksi apakah terdapat sebuah masalah regresi pada penelitian ini, maka dilakukanny uji 

asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinieritas dan heteroskedastisitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi data mengikuti atau mendekati 

distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini digunakan uji kolmogorov-smirnov dengan 

melihat dari nilai Asymp. Sig-nya. Data dikatakan normal jika nilai Asymp. Sig-nya lebih 

besar dari 0,05. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Normalitas 

  Unstandardized 

Residual 

Kolmogorov-Smirnov Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

 

 

0,725 

0,670 

Sumber: Data diolah, 2017, Lampiran 4 

Dilihat dari Tabel 4.12 di atas terlihat bahwa nilai Asymp. Sig. Sebesar _. Berdasarkan 

hasil tersebut nilai Asymp. Sig-nya lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data 

yang diuji berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinieritas 

Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah antara variabel 

independen memiliki hubungan atau tidak satu sama lainnya. Uji multikolinieritas perlu 

dilakukan karena jumlah variabel independen dalam penelitian ini berjumlah dari satu. 
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Standar yang digunakan adalah menggunakan nilai VIF dibawah 10 dan nilai Tolerance lebih 

besar dari 0,10. Berikut adalah hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Model 

 Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Motivasi 

Budaya Organisasi 

Kepuasan Kerja 

0,719 

0,830 

0,633 

1,392 

1,205 

1,576 

Sumber: Data diolah, 2017, Lampiran 4 

Dilihat dari Tabel 4.13 di atas terlihat bahwa nilai tolerance dari seluruh variabel 

independen memiliki nilai lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

terdapat kesamaan atau ketidak samaan varians antara pengamatan yang satu dengan 

pengamatan yang lainnya. Pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser melalui 

regresi nilai absolute residual dengan variabel independennya. Untuk melihat terjadi 

heteroskedastisitas atau tidak, dapat dilihat dengan membandingkan nilai sig dengan 0,05, 

jika nilai sig lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada nilai absolute 

residual. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model  t Sig. 

1 Motivasi 

Budaya Organisasi 

Kepuasan Kerja 

0,000 

0,000 

0,000 

1,000 

1,000 

1,000 
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Sumber: Data diolah, 2017,  Lampiran 4 

Dilihat dari Tabel 4.14 di atas terlihat bahwa nilai sig. Pada masing-masing variabel 

memiliki nilai lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa hal ini menunjukkan tidak 

terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi pada penelitian ini. 

E. ANALISIS DATA DAN UJI HIPOTESIS 

1. Persamaan Regresi 

a. Analisis Regresi Linier Berganda Tahap 1 

Analisis regresi linier berganda tahap 1 ini digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel motivasi dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.15 

Hasil Perhitungan Regresi Berganda Tahap 1 

Model 

Standardized 

Coeffecient 

Beta 

t Sig. 

1 (constant) 

Motivasi (X1) 

Budaya_Organisasi_(X2) 

 

0,498 

0,359 

-0,204 

4,507 

3,254 

0,839 

0,000 

0,002 

Dependent Variable: Kepuasan Kerja 

F= 15,066      Sig.=0,000 

Sumber: lampiran 4 

Hasil perhitungan di atas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Y1 = 0,498X1 + 0,359X2 
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Dari Tabel 4.15 di atas dapat dilihat bahwa koefisien X1 (Motivasi) sebesar 0,498 dan 

koefisien X2 (Budaya Organisasi) sebesar 0,359. Artinya, semakin tinggi motivasi dan 

budaya organisasi maka kepuasan kerja akan semakin meningkat. Variabel yang paling 

dominan dalam mempengaruhi kepuasan kerja yaitu variabel motivasi, karena memiliki nilai 

β paling besar dibandingkan dengan budaya organisasi. 

b. Analisis Regresi Linier Berganda Tahap 2 

Analisis regresi linier berganda tahap 2 ini digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel motivasi dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja. 

 

 

 

 

Tabel 4.16 

Hasil Perhitungan Regresi Berganda Tahap 2 

Model 

Standardized 

Coeffecient 

Beta 

t Sig. 

2 (constant) 

Motivasi (X1) 

Budaya_Organisasi.(X2) 

Kepuasan Kerja (Y1) 

 

0,483 

-0,053 

0,008 

2,100 

3,355 

-0,395 

0,055 

0,041 

0,002 

0,694 

0,957 

Dependent Variable: Kinerja 

F= 5,397       Sig.=0,003 

Sumber: lampiran 4 

Hasil perhitungan di atas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Y1= 0,483X1 - 0,053X2 + 0,008Y1 

Dari tabel 4.16 di atas dapat dilihat bahwa koefisien X1 (Motivasi) sebesar 0,483, 

koefisisen X2 (Budya Organisasi) sebesar -0,053, dan koefisien Y1 (Kepuasan Kerja) sebesar 
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0,008. Artinya, variabel motivasi dan kepuasan kerja memberikan pengaruh positif atau 

searah terhadap variabel kinerja. Sedangkan variabel budaya organisasi memiliki pengaruh 

negatif terhadap kinerja. Variabel yang paling dominan pada model regresi ini yaitu variabel 

Motivasi, karena memiliki nilai β paling besar dibandingkan budaya organisasi dan kepuasan 

kerja. 

2. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan sebuah 

model menerangkan variasi variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Penggunaan R 

Square sering menimbulkan permasalahan, yaitu bahwa nilainya akan selalu meningkat 

dengan adanya penambahan variabel bebas dalam satu model. Hal ini akan menimbulkan 

bias, karena ingin memperoleh nila model R tinggi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini nilai 

koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilan adjusted R Square dari model regresi, karena 

adjusted R Square dapat naik turun jika suatu variabel bebas ditambahkan dalam model 

(Ghozali, 2011). 

Tabel 4. 17 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0,606a 0,367 0,343 1,496 

2 0,491a 0,241 0,196 3,858 

Sumber: lampiran 4 

Hasil perhitungan pada Tabel 4. Diperoleh nilai  Adjusted R square pada model 1 

sebesar 0,343. Artinya, variabel motivasi, budaya organisasi, mampu menjelaskan variasi 

variabel kepuasan kerja sebesar 34,3%. Sedangkan sisanya sebesar 65,7% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian. Selain itu, Adjusted R square 
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pada model 2 sebesar 0,196. Berarti variabel motivasi, budaya organisasi, dan kepuasan kerja 

mampu menjelaskan variasi variabel kinerja sebesar 19,6%. Sedangkan sisanya sebesar 

80,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian. 

3. Uji F 

Berdasarkan hasil Tabel 4.15 Dan 4.16 Di atas, menunjukkan F hitung model 1 

sebesar 15,066 dengan nilai sig. 0,000. Nilai sig. F lebih kecil dari 0,05 maka secara simultan 

hubungan antara motivasi dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja signifikan. 

Hasil uji F model regresi 2 memiliki nilai F hitung sebesar 5,397 dengan nilai 

signifikansinya sebesar 0,003. Hasil tersebut menunjukkan nilai Sig F lebih kecil dari 0,05 

artinya secara simultan hubungan antara motivasi, budaya organisasi dan kepuasan kerja 

terhadap kinerja memiliki pengaruh yang signifikan. 

4. Uji t 

1) Pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja 

Hasil pengujian pada Tabel 4.15 diperoleh nilai signifikansi (P value) sebesar 0,000 < 

0,05. Berarti motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Sehingga 

hipotesis 1 penelitian ini terdukung. 

2) Pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja 

Hasil pengujian pada Tabel 4.15 diperoleh nilai signifikansi (P value)  sebesar 0,002 < 

0,05. Berarti budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. 

Sehingga hipotesis 2 penelitian ini terdukung. 

3) Pengaruh motivasi terhadap kinerja 

Hasil pengujian pada Tabel 4.16 diperoleh nilai signifikansi (P value)  sebesar 0,002 < 

0,05. Berarti motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Sehingga hipotesis 3 

penelitian ini terdukung. 
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4) Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

Hasil pengujian pada Tabel 4.16 diperoleh nilai signifikansi (P value)  sebesar 0,694, 

nilainya > 0,05. Berarti budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja. Sehingga hipotesis 4 penelitian ini tidak terdukung. 

5) Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

Hasil pengujian pada Tabel 4.16 diperoleh nilai signifikansi (P value)  sebesar 0,957, 

nilainya > 0,05. Berarti kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. 

Sehingga hipotesis 5 penelitian ini tidak terdukung. 

5. Analisis Jalur 

 

 

Gambar 4. 

Model Analisis Jalur 

 

Dari model analisis jalur di atas dapat dilihat bahwa 

a. Pengaruh langsung motivasi terhadap kinerja = P4  = 0,483 

Pengaruh tidak langsung 

Motivasi  Kepuasan kerja  Kinerja = P1 x P3 

 = 0,498 x 0,008 
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 = 0,003984 

Maka untuk variabel motivasi terhadap kinerja, lebih baik pengaruh lansung dari pada 

pengaruh tidak langsung karena nilai pengaruh langsung > pengaruh tidak langsung. 

 

F. PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan untuk membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja  

karyawan yang bekerja di distro Jalan Cendrawasih, Yogyakarta. Faktor-faktor itu terbatas 

pada faktor motivasi, budaya organisasi, dan kepuasan kerja. 

1. Pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 

antara motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan yang bekerja di distro Jalan Cendrawasih. 

Artinya, semakin tinggi motivasi karyawan di distro Jalan Cendrawasih maka kepuasan 

kerjanya akan semakin meningkat. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 penelitian ini 

terdukung. 

Motivasi adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan 

dalam sebuah organisasi. Motivasi dapat didefinisikan sebagai suatu dorongan secara 

psikologis kepada seseorang yang menentukan arah dari perilaku seseorang dalam organisasi, 

tingkat usaha, dan tingkat kegigihan atau ketahanan di dalam menghadapi suatu halangan 

atau masalah (George and Jones, 2005 dalam Adiwinata, 2014). 

Murti (2013) memberikan kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan pada 

karyawan PDAM Kota Madiun, bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

kerja karyawan PDAM Kota Madiun. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Brahmasari dan Suprayetno (2008) yang melakukan penelitian tentang 

motivasi terhadap kepuasan kerja. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa motivasi 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Hasil ini juga 

mendukung penelitian yang dilakukan Koesmono (2005) yang menyatakan motivasi 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja secara psoitif 

2. Pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 

antara budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan yang bekerja di distro Jalan 

Cendrawasih.  Artinya, semakin tinggi budaya organisasi karyawan di distro Jalan 

Cendrawasih maka kepuasan kerjanya akan semakin meningkat. Maka dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis 2 penelitian ini terdukung. 

Lumbanraja (2008) yang menganalisis budaya organisasi pada pemerintah daerah di 

provinsi Sumatra Utara memberikan hasil bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawannya. Hasil ini mendukung penelitian yang 

dilakukan Koesmono (2005) yang menyatakan budaya organisasi berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja secara psoitif. Selain itu, hasil ini juga didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Brahmasari dan Suprayetno (2008), hasil penelitian tersebut menunjukkan 

budaya organisasi berpegnaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan.  

3. Pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 

antara motivasi terhadap kinerja karyawan yang bekerja di distro Jalan Cendrawasih.  

Artinya, semakin tinggi motivasi karyawan di distro Jalan Cendrawasih maka kinerja 

karyawan akan semakin meningkat. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 penelitian ini 

terdukung. 

Penelitian yang dilakukan Noviansyah dan Zunaidah (2011) menjelaskan hasil bahwa 

motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. PERKEBUNAN MINANGA 
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OGAN BARURAJA. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Agusta dan Sutanto (2013) yang menganalisis mengenai pengaruh pelatihan dan motivasi 

terhadap kinerja karyawan CV HARAGON SURABAYA. Hasil peneltian ini menunjukkan 

bahwa motivasi kerja dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan CV 

HARAGON SURABAYA. Hasil ini juga mendukung penelitian yang dilakukan Koesmono 

(2005) yang menyatakan motivasi berpengaruh terhadap kinerja secara psoitif.  

 

4. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap kinerja karyawan yang bekerja di distro Jalan Cendrawasih.  

Artinya, budaya organisasi bukan salah satu faktor yang secara signifikan dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan yang bekerja di Jalan Cendrawasih. Maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis 4 penelitian ini tidak terdukung. 

Budaya organisasi adalah norma-norma dan kebiasaan yang diterima sebagai suatu 

kebenaran oleh semua orang dalam organisasi. Budaya organisasi menjadi acuan bersama di 

antara manusia dalam berinteraksi dalam organisasi. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Lina (2014) yang 

menjelaskan bahwa budaya organisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pegawai 

biro UMSU di Sumatra Utara. Selain itu, Lousyiana (2015) yang menganalisis pengaruh gaya 

kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja dan kinerja perawat 

memberikan hasil bahwa, budaya organisasi yang kondusif tidak terbukti bermakna terhadap 

kinerja perawat secara langsung. Artinya budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja perawat di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru 
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Hasil ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Brahmasari dan Suprayetno 

(2008) yang menunjukkan hasil bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Hasil ini juga tidak mendukung penelitian yang dilakukan 

Koesmono (2005) yang menyatakan budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja secara 

psoitif 

5. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh positif 

namun tidak signifikan terhadap kinerja karyawan yang bekerja di distro Jalan Cendrawasih.  

Artinya, kepuasan kerja bukan salah satu faktor yang secara signifikan dapat mepengaruhi 

kinerja karyawan yang bekerja di Jalan Cendrawasih. Maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis 5 penelitian ini tidak terdukung. 

Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan dalam suatu organisasi. Kepuasan kerja merupakan perasaan positif pada suatu 

pekerjaan sebagai dampak evaluasi dari berbagai aspek dalam pekerjaan tersebut.  

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sosilo (2014) yang meneliti 

tentang gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja terhadap kinerja perawat di RSUP dr. 

Soeradji Klaten. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepuasan kerja tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja perawat. Sedangkan, bagi beberapa penelitian lain hasil ini tidak 

mendukung penelitian yang dilakukan. Seperti peneltiain yang dilakukan Brahmasari dan 

Suprayetno (2008), Engko (2006) yang menunjukkan hasil bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.  

 


