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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

PT Starone Mitra Telekomunikasi (SMT) didirikan sebagai hasil rencana 

bersama antara PT Indosat Tbk dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah untuk 

membangun jaringan tetap tanpa kabel di wilayah Propinsi Jawa Tengah. Dalam 

mewujudkan rencana tersebut, PT Indosat Tbk dan Pemerintah Propinsi Jawa 

Tengah mengundang mitra strategis yaitu PT Dawamiba Engineering dan PT 

Trikomsel Multimedia (saat ini bernama PT Delta Sarana Pradana) untuk 

bekerjasama. Dengan bergabungnya dua mitra strategis tersebut diharapkan akan 

terjadi sinergi yang positif dalam mengembangkan rencana usaha PT SMT. 

Selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2006 dilakukan penandatanganan 

kesepakatan usaha patungan antara PT Indosat Tbk, PT Dawamiba Engineering, 

PT Trikomsel Multimedia (saat ini bernama PT Delta Sarana Pradana) dan PT 

Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT). Sebagai langkah tindak lanjut dari 

JVA yang telah disepakati, maka pada tanggal 15 Juni 2006 didirikan suatu usaha 

yang memiliki badan hukum tetap yang diberi nama PT SMT dengan akta notarial 

oleh Notaris Prof. Dr. Liliana Tedjosapoetro SH.,MH.,MM. 

PT SMT didirikan dalam rangka kerjasama pembangunan dan pengelolaan 

jaringan tetap tanpa kabel berbasis teknologi CDMA dengan pola bagi hasil di 

wilayah Jawa Tengah antara PT Indosat Tbk dan mitra strategis, dengan target 

pembangunan 847.000 sst dalam waktu 3 tahun. Kerjasama tersebut tertuang 

http://cell2line.co.id/index.php/profil-pt-smt
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didalam Perjanjian Kerjasama Pola Bagi Hasil yang telah ditandatangani pada 

tanggal 11 Oktober 2006. 

Pada tanggal 26 dan 27 Oktober 2006 PT SMT melakukan peluncuran 

perdana (grand launching) layanannya di Semarang, Solo dan Yogyakarta 

(berdasarkan permintaan PT Indosat Tbk). Sampai dengan akhir tahun 2007 PT 

SMT telah mengembangkan pelayanan di kota-kota Salatiga, Tegal, Brebes, 

Kudus, Demak, Jepara, Klaten dan Boyolali. 

Diawali oleh gagalnya salah satu pemegang saham memenuhi 

komitmennya dan adanya peraturan Menkominfo tentang penataan pita frekuensi 

radio 800 mhz yang menimbulkan dampak frekuensi fixed wireless access (fwa) 

800 mhz tidak bisa lagi digunakan oleh operator CDMA, hal tersebut 

menimbulkan tekanan yang berat bagi perkembangan usaha perseroan. Sebagai 

dampaknya, maka sejak Desember 2008, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah 

(SPJT) sebagai salah satu pemegang saham melepas kepemilikannya kepada PT 

Indosat Tbk, dan pada tanggal 30 Juni 2015 PT Indosat Tbk dan PT SMT sepakat 

untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Pola Bagi Hasil. 

Pada akhir 2015 PT Dawamiba dan PT Delta Sarana Pradana melepaskan 

saham  PT SMT, sehingga pada tanggal 20 Oktober 2015 secara resmi pemegang 

saham PT SMT beralih ke PT Indosat Tbk dan Kopindosat (Koperasi Pegawai 

Indosat) dengan persentase mayoritas dimiliki oleh PT Indosat Tbk. 

Dengan perubahan bisnis dari platform CDMA ke GSM dan perubahan 

kepemilikan saham, PT SMT siap maju dan berkembang dengan mengusung 

program andalan solusi tepat telepon hemat yaitu Cell2Line dan produk lainnya 
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yang sedang dikembangkan. Pengembangan bisnis baru PT SMT diselaraskan 

dengan strategi Indosatooredoo yang berubah menjadi Digital Company, salah 

satu bisnis baru PT SMT adalah mambangun sistem aplikasi yang beroreientasi 

pada mesin (M2M). PT SMT bertekad untuk menjadi mitra terpercaya dan 

memberikan kepuasan kepada pemegang saham yaitu PT Indosat Tbk khususnya 

dan Kopindosat dengan nilai-nilai perusahaan yang dimiliki dan inovasi-inovasi 

baru yang dilakukan. 

PT SMT Indosat Tbk mempunyai visi “Menjadi mitra terpercaya Indosat 

dalam pemberian solusi bisnis di Indonesia”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 

misi: 

1. Membantu meningkatkan usaha/bisnis di Indonesia. 

2. Memberikan citra dan hasil terbaik bagi pemegang saham. 

3. Menciptakan lingkungan kerja sebagai tempat berkarya yang nyaman, sejahtera 

dan berkualitas. 

PT SMT Indosat Tbk memiliki lima butir nilai inti perusahaan, yaitu: 

1. Passion, yaitu bertekad kuat menjadi yang terbaik, rela berkorban dengan 

mengesampingkan kepentingan kelompok, serta mengutamakan kepentingan 

perusahaan. 

2. Focus, yaitu konsentrasi pada satu tujuan, selalu inovatif dalam mencari ide 

baru dan pengembangan diri yang kreatif bila menjumpai hambatan. 

3. Transparency, yaitu perilaku terbuka serta berpikir positif dalam segala kondisi 

yang dilandasi dengan sikap jujur, rendah hati, toleransi dan mau menerima 

pendapat serta kritik orang lain. 



28 

 

4. Synergy, yaitu kerjasama yang erat antar sesama, dan membangun kemitraan 

yang saling menguntungkan dengan hasil yang optimal. 

5. Care, yaitu memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan prima dan solusi 

terbaik kepada pelanggan, sesama dan lingkungan. 

 

4.2 Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah karyawan bagian penjualan PT. 

SMT Indosat Tbk Semarang sebanyak 6 orang, yang diperoleh secara sensus. 

Responden ini memiliki karakteristik sebagai berikut: 

4.2.1 Usia dan Jenis Kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan usia dan jenis kelamin sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin 

Usia 
Jenis Kelamin 

Total 
Laki-laki Perempuan 

21-30 Tahun 2 (40%) 3 (60%) 5 (100%) 

31-40 Tahun 1 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 

Total 3 (50%) 3 (50%) 6 (100%) 

 

 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden yang berusia 21-30 tahun 

sebanyak lima orang dengan rincian 2 orang laki-laki (40%) dan 3 orang 

Sumber : Data Primer, 2016 
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perempuan (60%). Responden yang berusia 31-40 tahun sebanyak 1 orang (100%) 

dimana memiliki jenis kelamin laki-laki. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa karyawan bagian  penjualan PT SMT Indosat Tbk paling banyak berusia 

antara 21-30 tahun, dimana jenis kelamin laki-laki dan perempuan mempunyai 

jumlah yang sama banyaknya. Artinya bahwa karyawan laki-laki maupun 

perempuan berada di usia yang mempunyai semangat dalam bekerja.  

 

4.2.2 Jenis Kelamin dan Lama Kerja 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan lama kerja sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Lama Kerja 

Jenis Kelamin 
Lama Kerja 

Total 
< 1 Tahun 1-7 Tahun 8-13 Tahun 

Laki-laki 0 (0%) 3 (100%) 0 (0%) 3 (100%) 

Perempuan 1 (33,3%) 2 (66,7%) 0 (0%) 3 (100%) 

Total 1 (16,7%) 5 (83,3%) 0 (0%) 6 (100%) 

Sumber : Data Primer, 2016 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa untuk responden laki-laki, tidak ada yang 

memiliki lama kerja kurang dari 1 tahun dan 8-13 tahun (masing-masing 0%); 

sedangkan untuk responden perempuan yang memiliki lama kerja kurang dari 1 

tahun sebanyak 1 orang (33,3%) dan 2 orang (66,7%) memiliki lama kerja 1-7 

tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karyawan bagian penjualan PT 
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SMT Indosat Tbk yang memiliki lama kerja kurang dari 1 tahun hanya 1 orang 

(16,7%) dan lima orang (83,3%) memiliki lama kerja 1-7 tahun. Artinya bahwa 

karyawan laki-laki maupun perempuan mayoritas memiliki tingkat loyalitas kerja 

pada perusahaan yang cukup tinggi. 

  

4.2.3 Usia dan Lama Kerja 

Karakteristik responden berdasarkan usia dan lama kerja sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia dan Lama Kerja 

Usia 
Lama Kerja 

Total 
< 1 Tahun 1-7 Tahun 8-13 Tahun 

21-30 Tahun 1 (20%) 4 (80%) 0 (0%) 5 (100%) 

31-40 Tahun 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 

Total 1 (16,7%) 5 (83,3%) 0 (0%) 6 (100%) 

Sumber : Data Primer, 2016 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa untuk responden berusia 21-30 tahun yang 

memiliki lama kerja kurang dari 1 tahun sebanyak 1 orang (20%), memiliki lama 

kerja 1-7 tahun sebanyak 4 orang (80%) dan tidak ada yang memiliki lama kerja 

lebih dari 7 tahun (0%). Untuk responden berusia 31-40 tahun ternyata tidak ada 

yang memiliki lama kerja kurang dari 1 tahun dan lebih dari 7 tahun (masing-

masing 0%); sedangkan yang memiliki lama kerja 1-7 tahun sebanyak 1 orang 

(100%).  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karyawan bagian penjualan 

PT SMT Indosat Tbk paling banyak memiliki usia 21-30 tahun dengan lama kerja 
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1-7 tahun. Artinya bahwa usia 21-30 tahun  merupakan  usia produktif karyawan 

yang memiliki semangat dalam bekerja, sehingga ini yang perlu dimanfaatkan 

oleh perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas dan semangat karyawan. 

Sedangkan lama kerja 1-7 tahun merupakan rata-rata lama kerja karyawan yang 

dapat dikatakan memiliki tingkat loyalitas kerja cukup tinggi. Oleh karena itu 

dengan usia produktif dan memiliki tingkat loyalitas kerja cukup tinggi, dapat 

menunjukkan bahwa karyawan tersebut mempunyai motivasi yang baik dalam 

bekerja.  

 

4.2.4 Jenis Kelamin dan Grade 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan grade sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Grade 

Jenis Kelamin 
Grade 

Total 
1 2 3 4 

Laki-laki 1 (33,3%) 1 (33,3%) 0 (0%) 1 (33,3%) 3 (100%)  

Perempuan 2 (66,7%) 1 (33,3%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 

Total 3 (50%) 2 (33,3%) 0 (0%) 1 (16,7%) 6 (100%) 

Sumber : Data Primer, 2016 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden laki-laki yang menduduki grade 

1, 2 dan 4 masing-masing sebanyak 1 orang (33,3%), sementara itu tidak ada satu 

pun responden laki-laki yang menduduki grade 3 (0%). Sedangkan untuk 
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responden perempuan, yang menduduki grade 1 sebanyak 2 orang (66,7%) dan 

grade 2 sebanyak 1 orang (33,3%), sementara itu tidak ada satu pun responden 

perempuan yang menduduki grade 3 dan grade 4 (0%). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa karyawan bagian penjualan PT SMT Indosat Tbk yang 

berjenis kelamin laki-laki tersebar merata di grade 1,2 dan 4; sedangkan yang 

berjenis kelamin perempuan mayoritas berada di grade 2. Artinya bahwa 

karyawan laki-laki maupun karyawan perempuan memiliki motivasi dalam diri 

untuk terus mencapai grade tertinggi. 

 

4.2.5 Usia dan Grade 

Karakteristik responden berdasarkan usia dan grade sebagai berikut:  

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia dan Grade 

Usia 
Grade 

Total 
1 2 3 4 

21-30 Tahun 2 (40%) 2 (40%) 0 (0%) 1 (20%) 5 (100%) 

31-40 Tahun 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 

Total 3 (50%) 2 (33,3%) 0 (0%) 1 (16,7%) 6 (100%) 

Sumber : Data Primer, 2016 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa responden yang berusia 21-30 tahun 

ternyata yang menduduki grade 1 dan 2 memiliki jumlah yang sama banyaknya, 

yaitu masing-masing 2 orang (40%) dan 1 orang (20%) menduduki grade 4. 

Sementara responden yang berusia 31-40 tahun hanya ada 1 orang (100%) dan 
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menduduki grade 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karyawan bagian 

penjualan PT SMT Indosat Tbk paling banyak berusia 21-30 tahun dan duduk di 

grade 1 dan 2. Artinya bahwa karyawan yang berusia produktif dalam bekerja 

yaitu 21-30 tahun memiliki semangat kerja yang baik untuk terus berusaha dan 

bekerja dengan baik untuk  mencapai  grade tertinggi dalam perusahaan. 

 

4.2.6 Jenis Kelamin dan Status Kepegawaian 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan status kepegawaian 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status 

Kepegawaian 

Jenis Kelamin 
Status Kepegawaian 

Total 
Tetap Kontrak 

Laki-laki 3 (100%) 0 (0%) 3 (100%) 

Perempuan 2 (66,7%) 1 (33,3%) 3 (100%) 

Total 5 (83,3%) 1 (16,7%) 6 (100%) 

Sumber : Data Primer, 2016 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa responden laki-laki seluruhnya telah 

memiliki status kepegawaian sebagai pekerja tetap (100%); sementara untuk 

responden perempuan mayoritas juga memiliki status kepegawaian sebagai 

pekerja tetap (66,7%). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa karyawan 

bagian penjualan  PT SMT Indosat Tbk mayoritas sudah memiliki status 
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kepegawaian  sebagai pekerja tetap. Artinya bahwa karyawan laki-laki maupun 

karyawan perempuan bersemangat untuk mendapatkan kesempatan  memiliki 

status kepegawaian tetap. 

4.2.7 Usia dan Status Kepegawaian 

Karakteristik responden berdasarkan usia dan status kepegawaian sebagai 

berikut: 

Tabel 4.7 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia dan Status Kepegawaian 

Usia 
Status Kepegawaian 

Total 
Tetap Kontrak 

21-30 Tahun 4 (80%) 1 (20%) 5 (100%) 

31-40 Tahun 1 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 

Total 5 (83,3%) 1 (16,7%) 6 (100%) 

Sumber : Data Primer, 2016 

Tabel 4.7 menunjukkan responden yang berusia 21-30 tahun yang 

merupakan karyawan tetap sebanyak 4 orang (80%) dan yang merupakan 

karyawan kontrak sebanyak 1 orang (20%); sementara untuk responden yang 

berusia 31-40 tahun adalah karyawan tetap dan hanya berjumlah 1 orang (100%). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas karyawan bagian penjualan 

PT SMT Indosat Tbk yang  berusia 21-30 tahun dan memiliki status kepegawaian 

sebagai karyawan tetap. Artinya bahwa semua karyawan mempunyai kesempatan 

untuk dingkat sebagai pegawai tetap dengan cara pencapaian target perusahaan. 



35 

 

4.3 Hasil dan Pembahasan Data Penelitian 

Hasil ini menjelaskan mengenai deskripsi identifikasi faktor-faktor 

motivasi kerja karyawan bagian penjualan di PT SMT Indosat Tbk, dengan 

didasarkan pada teori McCelland dimana motivasi kerja dibentuk dari need of 

achievement (kebutuhan berprestasi), need of affiliation (kebutuhan berafiliasi) 

dan need of power (kebutuhan kekuasaan). Deskripsi dari masing-masing 

kebutuhan karyawan bagian penjualan PT SMT Indosat Tbk yang mencakup need 

of achievement (kebutuhan berprestasi), need of affiliation (kebutuhan berafiliasi)  

dan need of power  (kebutuhan kekuasaan) sebagai berikut: 

4.3.1 Need of Achievement (Kebutuhan Berprestasi) Karyawan Bagian 

Penjualan PT SMT Indosat Tbk  

Need of achievement (kebutuhan berprestasi) yaitu dorongan dalam diri 

seseorang untuk mencapai kemajuan dari standar yang ditetapkan dan berjuang 

demi keberhasilan. Need (kebutuhan) ini dibentuk dari indikator pencapaian 

target, pengambilan keputusan, dan pengembangan diri. Tanggapan responden 

tentang need of achievement sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 

Tanggapan Responden tentang Need of Achivement 

Indikator 
Frekuensi 

Jumlah 
skor 

Indeks 
(Kategori) 

STS 
(1) 

TS 
(2) 

N 
(3) 

S 
(4) 

SS 
(5) 

Saya sungguh-
sungguh 
bertanggung jawab 
dalam mencapai 
target yang 
ditentukan 

0 0 0 4 2 26 
4,30 

(Tinggi) 

Saya menikmati 
target yang 
menantang 

0 0 0 6 0 24 
4,00 

(Tinggi) 

Saya termotivasi 
untuk mendapatkan 
kesempatan 
pelatihan dan 
pendidikan dalam 
bekerja 

0 0 1 3 2 25 
4,20 

(Tinggi) 

Maksimum 4,30 
(Tinggi) 

Minimum 4,00 
(Tinggi) 

Rata-rata  4,15 
(Tinggi) 

Sumber : Data Primer, 2016 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai indeks rata-rata dari need of 

achievement (kebutuhan berprestasi) sebesar 4,15 dan termasuk kategori tinggi. 

Hasil ini menunjukkan bahwa karyawan bagian penjualan PT SMT Indosat Tbk 

cenderung memiliki dorongan yang tinggi untuk mencapai kemajuan dari standar 

yang ditetapkan dan berjuang demi keberhasilan. Need of achievement (kebutuhan 

berprestasi) yang tergolong tinggi diindikasikan dengan sungguh-sungguh 

bertanggung jawab dalam mencapai target yang ditentukan,  termotivasi untuk 

mendapatkan kesempatan pelatihan dan pendidikan dalam bekerja, serta 
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menikmati target yang menantang. Dari ketiga indikator tersebut maka “saya 

sungguh-sungguh bertanggung jawab dalam mencapai target yang ditentukan” 

(item no. 1) menjadi indikator  yang paling dibutuhkan karyawan dalam  

membentuk need of achievement (kebutuhan berprestasi) . Selanjutnya “saya 

termotivasi untuk mendapatkan kesempatan pelatihan dan pendidikan dalam 

bekerja” (item no.3) dan “saya menikmati target yang menantang” (item no.2) 

menjadi indikator pendukung dari indikator yang paling dibutuhkan karyawan 

dalam membentuk need of achievement (kebutuhan berprestasi). 

Hasil statistik deskriptif diatas, didukung dengan hasil kuesioner terbuka 

yang disajikan dalam tabel rekapitulasi di bawah ini: 
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Tabel 4.9 

Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Terbuka Need of Achievement (Kebutuhan 

Berprestasi) 

1. Bagaimana tanggung jawab dan  usaha anda dalam mencapai target? Kesimpulan 

Responden 1: 
Menurut saya dengan cara memperbanyak database 
calon pelanggan karena itu akan mempengaruhi target 
setiap bulan 

Semua 
responden 
bertanggung 
jawab dengan 
berbagai usaha-
usaha yang 
dilakukan dalam 
mencapai target 
perusahaan 

Responden 2: 
Usahanya melihat kondisi pasar, mengetahui kebutuhan 
konsumen, memperbanyak link atau kenalan. 

Responden 3: 
Menyelesaikan setiap pekerjaan atau tugas yang 
diberikan dengan maksimal, terus berdoa , optimis dan 
selalu belajar. 

Responden 4: 

Melakukan pekerjaan secara rinci dan bertanggung 
jawab dari mulai mempersiapkan calon customer, 
follow up by phone untuk jadwal presentasi dan proses 
aktifasi hingga closing. 

Responden 5: 
Tanggung jawabnya dengan akuisisi pelanggan sesuai 
target.  Sedangkan usahanya dengan memperbanyak 
database calon pelanggan. 

Responden 6: 

Menjalankan kegiatan penjualan untuk mencapai target 
sesuai yang diharapkan perusahaan, membuat rencana 
penjualan yang jelas, mengkreasikan cara 
menyampaikan produk. 

 
 
Dari hasil kuesioner terbuka kepada 6 responden mengenai need of achievement 

(kebutuhan berprestasi). Pada poin nomor 1 menunjukkan bahwa semua 

responden bertanggung jawab dan mempunyai usaha dalam pencapaian target 

seperti dengan cara memperbanyak database pelanggan, melihat kondisi pasar, 

mengetahui kebutuhan konsumen, follow up by phone untuk jadwal presentasi dan 

proses aktifasi hingga closing, pengakuisisian pelanggan sesuai target yang 

diberikan, membuat perencanaan penjualan dan mengkreasikan dalam 

penyampaian produk kepada calon customer. Artinya bahwa, karyawan penjualan 
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di PT.SMT Indosat Tbk Semarang memiliki kebutuhan tinggi terhadap tanggung 

jawab dan usaha yang dilakukan. 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat anda dalam mencapai 
target? 

Kesimpulan 

Responden 1: 

Faktor pendukungnya seperti menambah produk 
knowladge, motivasi dari atasan dan mempunyai rasa 
optimis. Kalau faktor penghambatnya karena data tidak 
valid pada saat penginputan data 

Setiap 
responden 
mempunyai 
berbagai cara 
untuk 
mendukung 
pencapaian 
target sedangkan 
dari hasil 
mengenai faktor 
penghambat 
membuktikan  4 
dari 6 responden 
menyebutkan 
kompetitor 
sebagai faktor 
penghambatnya. 

Responden 2: 

Faktor pendukungnya, stock yang tersedia dan program 
yang mendukung kebutuhan pasar. Faktor 
penghambatnya, program atau kegiatan yang sama 
dengan kompetitor, waktu yang tidak sesuai, program 
yang tidak variatif. 

Responden 3: 

Faktor pendukungnya, mempunyai banyak relasi dan 
terus semangat dalam bekerja. Faktor penghambatnya, 
banyak kompetitor yang semakin maju dan 
berkembang. 

Responden 4: 
Faktor pendukungnya, mempunyai rekanan dan selalu 
beribadah. Faktor penghambatnya, kompetitor produk 
yang sama. 

Responden 5: 
Faktor pendukungnya, Bekerja lebih keras dan optimis. 
Faktor penghambatnya seperti masalah internal dan 
kompetitor. 

Responden 6: 
Faktor pendukungnya, proposal dan promosi yang 
menarik. Faktor penghambatnya, birokrasi yang rumit 
dan pemahaman produk baru. 
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Dari hasil kuesioner terbuka kepada 6 responden mengenai need of achievement 

(kebutuhan berprestasi). Pada poin nomor 2 semua responden mempunyai cara 

untuk mendukung pencapaian target seperti menambah product knowladge, 

motivasi yang diberikan atasan, mempunyai rasa optimis, stock produk yang 

tersedia, adanya program-program yang mendukung kebutuhan pasar, menambah 

relasi, selalu berdoa dan beribadah, bekerja dengan keras, proposal dan promosi 

yang menarik. Sedangkan faktor penghambatnya 4 dari 6 responden 

mengungkapkan bahwa kompetitor merupakan faktor yang menghambat dalam 

pencapaian target dan lainnya mengungkapkan bahwa masalah internal, birokrasi 

yang rumit dan pemahaman produk baru menjadi beberapa faktor penghambat 

lainnya. Artinya bahwa, karyawanbagian penjualan PT. SMT Indosat Tbk 

Semarang memiliki kebutuhan tinggi terhadap faktor pendukung dan faktor 

penghambat dalam pencapaian target. 

 

3. Dengan cara apa saudara mengambil keputusan yang menantang 
dalam pencapaian target perusahaan?  

Kesimpulan 

Responden 1: 
Ya dengan cara menggunakan kemampuan dan 
pengetahuan saya. 

Semua 
responden 
berani dengan 
siap untuk 
mengambil 
keputusan yang 
menantang 
dengan cara 
berkoordinasi, 
berkonsultasi 
dengan atasan. 

Responden 2: Berani mencapai target yang ditentukan. 

Responden 3: Selalu optimis untuk bisa menyelesaikan pekerjaan. 

Responden 4: 
Menyampaikan ke atasan dengan sebelumnya 
berkonsultasi terlebih dahulu. 

Responden 5: 
Dengan cara berkoordinasi dengan atasan dan pihak-
pihak terkait. 

Responden 6: 
Membuat keputusan yang cepat untuk kepentingan 
konsumen sela tidak merugikan perusahaan 
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Dari hasil kuesioner terbuka kepada 6 responden mengenai need of achievement 

(kebutuhan berprestasi). Pada poin nomor 3, semua responden berani dan siap 

dalam mengambil keputusan menantang seperti dengan cara menggunakan 

kemampuan dan pengetahuan, selalu optimis, berkonsultasi dengan atasan dan 

pihak-pihak terkait dan cepat mengambil keputusan selain tidak merugikan 

perusahaan. Artinya bahwa karyawan bagian penjualan PT. SMT Indosat Tbk 

Semarang memiliki kebutuhan tinggi terhadap keputusan yang menantang dalam 

pencapaian target perusahaan. 
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4. Bagaimana cara saudara menambah pengetahuan untuk  
perkembangan diri dalam pekerjaan? 

Kesimpulan 

Responden 1: 
Kalau saya dengan banyak membaca dan belajar dari 
manajer. 

Bahwa semua  
responden 
melakukan 
pengembangan 
diri dengan cara 
belajar, mencari 
informasi, dan 
mengikuti 
training. 

Responden 2: Mengikuti training sales. 

Responden 3: 
Mencari informasi tentang jobdesk yang diberikan 
melalui internet dan menanyakan kepada yang lebih 
berpengalaman. 

Responden 4: 
Selalu berkoordinasi dengan setiap SBU yang 
mengerjakan produk lain dan mempelajarinya. 

Responden 5: Mengikuti seminar dan menambah pengetahuan. 

Responden 6: 
Mengikuti training dan belajar dengan rekan kerja yang 
lain. 

 

Dari hasil kuesioner terbuka kepada 6 responden mengenai need of achievement 

(kebutuhan berprestasi). Pada poin nomor 4 dalam pengembangan diri, semua 

responden melakukan pengembangan diri seperti banyak membaca dan belajar 

dari atasan, mengikuti training sales, mencari informasi jobdesk yang diberikan 

melalui internet dan menanyakan kepada yang lebih berpengalaman, 

berkoordinasi kepada setiap bagian. Artinya bahwa karyawan bagian penjualan 

PT. SMT Indosat Tbk Semarang memiliki kebutuhan tinggi terhadap 

pengembangan diri. 

 

 Berdasarkan hasil kesimpulan kuesioner terbuka  kepada 6 responden 

mengenai need of achievement (kebutuhan berprestasi). Pada poin nomor 1 

menunjukkan bahwa semua responden bertanggung jawab dan mempunyai usaha 

dalam pencapaian target seperti dengan cara memperbanyak database pelanggan, 

melihat kondisi pasar, mengetahui kebutuhan konsumen, follow up by phone 

untuk jadwal presentasi dan proses aktifasi hingga closing, pengakuisisian 
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pelanggan sesuai target yang diberikan, membuat perencanaan penjualan dan 

mengkreasikan dalam penyampaian produk kepada calon customer. Pada poin 

nomor 2 semua responden mempunyai cara untuk mendukung pencapaian target 

seperti menambah product knowladge, motivasi yang diberikan atasan, 

mempunyai rasa optimis, stock produk yang tersedia, adanya program-program 

yang mendukung kebutuhan pasar, menambah relasi, selalu berdoa dan beribadah, 

bekerja dengan keras, proposal dan promosi yang menarik. Sedangkan faktor 

penghambatnya 4 dari 6 responden mengungkapkan bahwa kompetitor merupakan 

faktor yang menghambat dalam pencapaian target dan lainnya mengungkapkan 

bahwa masalah internal, birokrasi yang rumit dan pemahaman produk baru 

menjadi beberapa faktor penghambat lainnya. Pada poin nomor 3, semua 

responden berani dan siap dalam mengambil keputusan menantang seperti dengan 

cara menggunakan kemampuan dan pengetahuan, selalu optimis, berkonsultasi 

dengan atasan dan pihak-pihak terkait dan cepat mengambil keputusan selain 

tidak merugikan perusahaan. Pada poin nomor 4 dalam pengembangan diri, semua 

responden melakukan pengembangan diri seperti banyak membaca dan belajar 

dari atasan, mengikuti training sales, mencari informasi jobdesk yang diberikan 

melalui internet dan menanyakan kepada yang lebih berpengalaman, 

berkoordinasi kepada setiap bagian. 
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4.3.2 Need of Affiliation (Kebutuhan Berafiliasi) Karyawan Bagian 

Penjualan PT SMT Indosat Tbk 

Need of affiliation (kebutuhan berafiliasi) yaitu dorongan dalam diri 

seseorang dalam mencapai kebutuhan untuk melakukan sebuah hubungan atau 

interaksi dengan orang lain. Need (kebutuhan) ini dibentuk dari indikator disukai 

konsumen, dapat bekerja sama dengan rekan kerja, dan mempunyai hubungan 

yang baik dengan orang lain. Tanggapan responden tentang need of affiliation 

(kebutuhan berafiliasi) sebagai berikut: 
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Tabel 4.10 

Tanggapan Responden tentang Need of Affiliation (Kebutuhan Berafiliasi) 

Indikator 
Frekuensi 

Jumlah 
Skor 

Indeks 
(Kategori) 

STS 
(1) 

TS 
(2) 

N 
(3) 

S 
(4) 

SS 
(5) 

Saya mempunyai 
dorongan untuk 
membangun 
interaksi yang baik 
dengan konsumen 

0 0 0 4 2 26 
4,30 

(Tinggi) 

Saya lebih 
menikmati 
bekerjasama 
dengan rekan kerja 
daripada bekerja 
sendiri 

0 0 3 2 1 22 
3,70 

(Tinggi) 

Saya mempunyai 
dorongan untuk 
membangun 
hubungan yang 
baik dengan 
konsumen 

0 0 1 2 3 26 
4,30 

(Tinggi) 

Saya termotivasi 
untuk membangun 
hubungan yang 
baik dengan rekan 
kerja 

0 0 0 4 2 26 
4,30 

(Tinggi) 

Maksimum 4,30 
(Tinggi) 

Minimum 3,70 
(Tinggi) 

Rata-rata  4,00 
(Tinggi) 

Sumber : Data Primer, 2016 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai indeks rata-rata dari need of affiliation 

(kebutuhan berafiliasi) sebesar 4,00 dan termasuk kategori tinggi. Hasil ini 

menunjukkan bahwa karyawan bagian penjualan PT SMT Indosat Tbk cenderung 

memiliki dorongan yang kuat untuk berinteraksi dengan orang lain. Need of 

affiliation (kebutuhan berafiliasi) yang cenderung tinggi ini ditunjukkan dengan 
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mempunyai dorongan untuk membangun interaksi yang baik dengan konsumen, 

termotivasi untuk membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja dan 

konsumen, dan  menikmati bekerjasama dengan rekan kerja daripada bekerja 

sendiri. Dari keempat indikator tersebut, “saya mempunyai dorongan untuk 

membangun interaksi yang baik dengan konsumen” (item no. 1), “ saya 

mempunyai dorongan untuk membangun hubungan yang baik dengan konsumen” 

(item no. 3) dan “saya termotivasi untuk membangun hubungan yang baik dengan 

rekan kerja” (item no. 4) menjadi indikator yang paling dibutuhkan karyawan 

dalam membentuk need of affiliation (kebutuhan berafiliasi); sedangkan “saya 

lebih menikmati bekerjasama dengan rekan kerja daripada bekerja sendiri” 

merupakan  indikator pendukung dari indikator yang paling dibutuhkan karyawan 

dalam  membentuk need of affiliation (kebutuhan berafiliasi).  

Hasil statistik deskriptif diatas, didukung dengan hasil kuesioner terbuka 

yang disajikan dalam tabel rekapitulasi di bawah ini: 
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Tabel 4.11 

Rekapitulasi Kuesioner Terbuka  Need of Affiliation (Kebutuhan Berafiliasi) 

1. Bagaimana cara anda dalam menghadapi komplain dari 
konsumen? 

Kesimpulan 

Responden 1: 
Mendekati secara korporatif dan berusaha 
melakukan problem solving. 

Semua responden 
dalam 
menghadapi 
komplain 
konsumen 
dengan cara 
mendengarkan 
dan melakukan 
penyelesaian 
masalah. 

Responden 2: 

Mendengarkan sampai tuntas apa yang dikeluhkan 
oleh customer, memberikan solusi sesuai dengan 
apa yang dikeluhkan, tidak membahas hal diluar 
complain, jika memang kesalahan pada kita maka 
kita akan berikan kompensasi. 

Responden 3: Membantu menyelesaikan masalah yang ada. 

Responden 4: Membantunya sampai masalah tuntas. 

Responden 5: Tetap tenang dan berusaha menyelesaikan masalah. 

Responden 6: Mengkoordinasikan dengan tim terkait. 
 

Dari hasil kuesioner terbuka kepada 6 responden mengenai need of affiliation 

(kebutuhan berafiliasi). Pada poin nomor 1, semua responden dalam menghadapi 

komplain konsumen yaitu dengan mendengarkan dan  melakukan penyelesaian 

masalah. Selain itu, cara responden menghadapi komplain kosumen seperti 

pendekatan secara korporatif, memberikan kompensasi apabila terjadi kesalahan 

dari pihak perusahaan, tetap tenang dan mengkoordinasikan dengan tim terkait. 

Artinya bahwa, karyawan bagian penjualan PT. SMT IndosatTbk Semarang 

memiliki kebutuhan tinggi dalam menghadapi komplain  dari konsumen. 
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2. Apakah anda menikmati bekerja sama dengan orang lain 
dibandingkan bekerja secara individu? Dan bagaimana cara saudara 
menjalin kerja sama? 

Kesimpulan 

Responden 1: 
Ya, saya menikmati karena pekerjaan terasa lebih 
ringan. Kalau saya biasanya sharing dengan rekan 
kerja 

Bahwa 4 dari 2 
responden 
menikmati 
bekerja sama 
dengan orang 
lain daripada 
bekerja secara 
individu karena 
dapat membantu 
menyelesaikan 
masalah dan 
meringankan 
beban pekerjaan. 
Sedangkan 
lainnya dapat 
bekerja secara 
individu dan 
kelompok 
(bekerja sama). 

Responden 2: 
Sama-sama menikmati baik kerja sama maupun 
sendiri, dengan saling menghargai dan  toleransi 
kepada rekan  kerja. 

Responden 3: 

Ya, karena dengan bekerja sama dengan orang lain 
kita bisa lebih bisa belajar untuk saling terbuka dan 
bisa mendapatkan informasi baru sehingga dapat 
muncul ide-ide baru dalam pekerjaan. Bentuk 
kerjasama misalnya membantu dalam 
menyelesaikan masalah. 

Responden 4: 
Ya, dengan melakukan pekerjaan secara bersama 
akan  mempercepat proses kerja dan hasilnya lebih 
maksimal. 

Responden 5: 
Pasti, karena pekerjaan melibatkan banyak orang 
dalam satu  perusahaan dan bekerja sesuai jobdesk 
dan berkoordinasi secara intens. 

Responden 6: 
Bisa dua-duanya karena ada saatnya harus bekerja 
sendiri dan ada saatnya memerlukan kerjasama 
dengan orang lain. 

 

Dari hasil kuesioner terbuka kepada 6 responden mengenai need of affiliation 

(kebutuhan berafiliasi). Pada poin nomor  2 yaitu  4 dari 2  responden menikmati 

bekerja sama daripada bekerja sendiri karena dapat membantu menyelesaikan 

masalah dan meringankan beban. Selain itu, responden lebih menikmati bekerja 

sama daripada bekerja sendiri karena bisa belajar kepada rekan kerja, 

mendapatkan informasi baru yang belum didapat sebelumnya, dapat berkoordinasi 

secara intens. Sedangkan  2 dari 6 responden mengungkapkan bahwa dapat 

bekerja secara individu maupun secara bekerja sama. Artinya bahwa, karyawan 
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bagian penjualan PT. SMT Indosat Tbk Semarang memiliki kebutuhan tinggi 

dalam melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama.  

3. Bagaimana cara anda menjalin hubungan yang bermutu tinggi 
dengan rekan kerja maupun dengan konsumen? 

Kesimpulan 

Responden 1: 
Selalu terbuka dan selalu ramah dengan rekan kerja 
maupun dengan konsumen 

Semua responden 
dalam menjalin 
hubungan yang 
bermutu tinggi 
dengan cara 
berkomunikasi 
dengan baik 
kepada rekan 
kerja maupun 
konsumen. 

Responden 2: 
Tetap berkomunikasi dan memberikan apresiasi 
kepada konsumen. 

Responden 3: 

Saling membantu dengan rekan kerja jika memang 
dibutuhkan dan saling memberikan informasi yang 
dapat membantu untuk mencapai target, sedangkan 
untuk konsumen selalu di follow up by phone atau 
visit. 

Responden 4: 
Selalu memberikan yang terbaik yang kita punya 
untuk mereka, dedikasi dan care. 

Responden 5: Bekerja sesuai jobdesk dan melakukan koordinasi. 

Responden 6: Komunikasi yang baik dan  responsif. 

 

Dari hasil kuesioner terbuka kepada 6 responden mengenai need of affiliation 

(kebutuhan berafiliasi). Pada poin nomor 3, semua responden dalam menjalin 

hubungan yang bermutu tinggi dengan cara berkomunikasi dengan baik kepada 

rekan kerja maupun konsumen. Selain itu, cara responden dalam membangun 

hubungan yang bermutu tinggi dengn cara selalu terbuka dan ramah kepada rekan 

kerja maupun dengan konsumen, memberikan apresiasi kepada konsumen, 

konsumen selalu di follow up by phone atau visit, memberikan yang terbaik 

kepada konsumen, dedikasi dan care. Artinya bahwa, karyawan bagian penjualan 

PT. SMT Indosat Tbk Semarang memliki kebutuhan tinggi dalam hubungan yang 

bermutu tinggi dengan rekan kerja maupun dengan konsumen. 



50 

 

Berdasarkan kesimpulan hasil kuesioner terbuka kepada 6 responden mengenai 

need of affiliation (kebutuhan berafiliasi). Pada poin nomor 1, semua responden 

dalam menghadapi komplain konsumen yaitu dengan mendengarkan dan  

melakukan penyelesaian masalah. Selain itu, cara responden menghadapi 

komplain kosumen seperti pendekatan secara korporatif, memberikan kompensasi 

apabila terjadi kesalahan dari pihak perusahaan, tetap tenang dan 

mengkoordinasikan dengan tim terkait. Pada poin nomor  2 yaitu  4 dari 2  

responden menikmati bekerja sama daripada bekerja sendiri karena dapat 

membantu menyelesaikan masalah dan meringankan beban. Selain itu, responden 

lebih menikmati bekerja sama daripada bekerja sendiri karena bisa belajar kepada 

rekan kerja, mendapatkan informasi baru yang belum didapat sebelumnya, dapat 

berkoordinasi secara intens. Sedangkan  2 dari 6 responden mengungkapkan 

bahwa dapat bekerja secara individu maupun secara bekerja sama. Pada poin 

nomor 3, semua responden dalam menjalin hubungan yang bermutu tinggi dengan 

cara berkomunikasi dengan baik kepada rekan kerja maupun konsumen. Selain 

itu, cara responden dalam membangun hubungan yang bermutu tinggi dengn cara 

selalu terbuka dan ramah kepada rekan kerja maupun dengan konsumen, 

memberikan apresiasi kepada konsumen, konsumen selalu di follow up by phone 

atau visit, memberikan yang terbaik kepada konsumen, dedikasi dan care. 
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4.3.3 Need of Power (Kebutuhan Kekuasaan)  Karyawan Bagian Penjualan 

PT SMT Indosat Tbk 

Need of power (kebutuhan kekuasaan) yaitu dorongan dalam diri 

seseorang dalam mencapai kebutuhan kekuasaan untuk membuat, mengendalikan, 

mempengaruhi orang lain. Need (kebutuhan) ini dibentuk dari indikator keinginan 

mendapatkan promosi jabatan, mempengaruhi konsumen, dan keadaan yang 

kompetitif. Tanggapan responden tentang need of power (kebutuhan kekuasaan)  

sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Tanggapan Responden tentang Need of Power (Kebutuhan Kekuasaan) 

Indikator 
Frekuensi 

Jumlah 
Skor 

Indeks 
(Kategori) 

STS 
(1) 

TS 
(2) 

N 
(3) 

S 
(4) 

SS 
(5) 

Saya termotivasi 
untuk bertanggung 
jawab dalam 
pekerjaan untuk 
mendapatkan 
promosi jabatan 

0 0 1 4 1 24 
4,00 

(Tinggi) 

Saya mempunyai 
kemampuan dalam 
memikat dan 
mengambil hati 
konsumen maupun 
calon konsumen 

0 0 0 6 0 24 
4,00 

(Tinggi) 

Saya menikmati 
persaingan yang 
sehat dalam 
pekerjaan 

0 0 1 5 0 23 
3,80 

(Tinggi) 

Maksimum 4,00 
(Tinggi) 

Minimum 3,80 
(Tinggi) 

Rata-rata  3,90 
(Tinggi) 

Sumber : Data Primer, 2016 
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Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai indeks rata-rata dari need of power 

(kebutuhan kekuasaan) sebesar 3,90 dan termasuk kategori tinggi. Hasil ini 

menunjukkan bahwa karyawan bagian penjualan PT SMT Indosat Tbk cenderung 

memiliki kebutuhan untuk berkuasa yang menjadi sumber motivasinya dalam 

bekerja. Need of power (kebutuhan kekuasaan) yang cenderung tinggi ini 

ditunjukkan dengan termotivasi untuk bertanggung jawab dalam pekerjaan untuk 

mendapatkan promosi jabatan, mempunyai kemampuan dalam memikat dan 

mengambil hati konsumen maupun calon konsumen, serta menikmati persaingan 

yang sehat dalam bekerja. Dari ketiga indikator tersebut, “saya termotivasi untuk 

bertanggung jawab dalam pekerjaan untuk mendapatkan promosi jabatan” (item 

no. 1),  dan “ saya mempunyai kemampuan dalam memikat dan mengambil hati 

konsumen maupun calon konsumen” (item no. 2) menjadi indikator yang paling 

dibutuhkan  karyawan dalam membentuk need of power; sedangkan “saya 

menikmati persaingan yang sehat dalam bekerja” merupakan indikator 

pendukung dari indikator yang paling dibutuhkan karyawan dalam membentuk 

need of power (kebutuhan kekuasaan).  

Hasil statistik deskriptif diatas, didukung dengan hasil kuesioner terbuka 

yang disajikan dalam tabel rekapitulasi di bawah ini: 
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Tabel 4.13 

Rekapitulasi Kuesioner Terbuka Need of Power (Kebutuhan Kekuasaan) 

1. Bagaimana cara anda dalam  persaingan mendapatkan 
promosi jabatan? 

Kesimpulan 

Responden 1: Saya siap untuk bekerja lebih keras Semua 
responden dalam 
persaingan 
mendapatkan 
jabatan dengan 
cara memenuhi 
pencapaian 
target yang 
diberikan 
perusahaan. 

Responden 2: 
Tetap bekerja sebaik-baiknya dan berupaya 
terbaik, menambah revenue dari pelanggan 
yang deal atau  ok. 

Responden 3: 
Selalu berusaha mencapai target yang 
diberikan 

Responden 4: 
Selalu melaksanakan pekerjaan seaksimal 
mungkin. 

Responden 5: 
Menunjukkan dengan cara pencapaian target 
yang terpenuhi. 

Responden 6: Memenuhi target perusahaan 
 

Dari hasil kuesioner terbuka kepada 6 responden mengenai need of power 

(kebutuhan kekuasaan). Pada poin nomor 1, semua responden dalam mendapatkan 

persaingan jabatan yaitu dengan cara memenuhi target yang diberikan perusahaan. 

Selain itu, dengan cara bekerja lebih keras dan bekerja dengan baik, 

melakasanakan pekerjaan semaksimal mungkin. Artinya bahwa, karyawan bagian 

penjualan  PT. SMT Indosat Tbk Semarang memiliki kebutuhan  dalam 

persaingan mendapatkan promosi jabatan. 
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2. Bagaimana cara anda dalam mempengaruhi calon konsumen 
atau konsumen? Kesimpulan 

Responden 1: 
Saya selalu berbicara dengan jujur dan 
meyakinkan kepada calon konsumen maupun 
konsumen 

4 dari 6 
responden dalam 
mempengaruhi 
konsumen atau 
calon konsumen 
dengan cara 
memberikan 
informasi 
mengenai benefit 
yang akan 
diterima 
konsumen 
maupun calon 
konsumen. 
Sedangkan 
lainnyadengan 
cara berbicara 
jujur, 
memberikan 
pemahaman, 
melakukan 
pendekatan 
kepada PIC 
perusahaan.  

Responden 2: 
Memberikan info benefit yang didapatkan 
konsumen atau calon konsumen. 

Responden 3: 

Dengan memberikan informasi produk yang 
lebih menarik, misalnya dengan memberikan 
info free telpon ke nomor-nomor indosat grup 
dan ke operator lain dengan memberikan 
diskon tagihan atau tarif. 

Responden 4: 
Memberikan benefit-benefit yang ada di SMT 
dan mengutamakan untuk pelayanan sebelum 
dan sesudah instalasi. 

Responden 5: 
Memberikan pemahaman, solusi dan 
kelebihan produk. 

Responden 6: 
Dengan melakukan pendekatan secara 
personal kepada PIC perusahaan 

 
 
Dari hasil kuesioner terbuka kepada 6 responden mengenai need of power 

(kebutuhan kekuasaan). Pada poin nomor 2 yaitu 4 dari 6  responden dalam 

mempengaruhi konsumen atau calon konsumen dengan cara memberikan  

informasi mengenai benefit yang akan diterima konsumen maupun calon 

kosumen. Selain itu, 2dari 6 responden dalam mempengaruhi konsumen dengan 

cara berbicara jujur dalam memberikan informasi, memberikan pemahaman dan 

solusi apabila ada permasalahan, pendekatan secara personal kepada konsumen 

maupun  kepada calon konsumen. Artinya bahwa, karyawan bagian penjualan PT. 
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SMT Indosat Tbk Semarang memiliki kebutuhan tinggi dalam mempengaruhi 

calon konsumen dan konsumen. 
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3. Bagaimana cara saudara mempertahankan jabatan anda saat 
ini?  

Kesimpulan 

Responden 1: Penjualan yang selalu stabil  4 dari 6 
responden dalam 
mempertahankan 
jabatan dengan 
cara mencapai 
target 
perusahaan dan 
melakukan yang 
terbaik untuk 
perusahaan 
dengan cara 
pencapaian 
target 
perusahaan 
sedangkan  
lainnya yaitu 
fokus terhadap 
jobdesk yang 
diberikan dan 
bersungguh-
sungguh.. 

Responden 2: 
Tetap mencari prospek pelanggan dan 
mencari pelanggan untuk menambah revenue. 

Responden 3: 
Dengan selalu fokus terhadap jobdesk yang 
diberikan. 

Responden 4: 
Selalu melakukan hal yang terbaik yang saya 
punya, bersungguh-sungguh dan tulus. 

Responden 5: Tetap menjaga kualitas kerja yang baik. 

Responden 6: Tetap memenuhi target yang diberikan. 

 

Dari hasil kuesioner terbuka kepada 6 responden mengenai need of power 

(kebutuhan kekuasaan). Pada poin nomor 3, 4 dari 6 responden dalam 

mempertahankan jabatannya dengan cara mencapi target yang diberikan 

perusahaan. Selain itu, 2dari 6 responden dalam mempertahankan jabatan dengan 

cara mencari prospek pelanggan, fokus kepada jobdesk yang diberikan, menjaga 

kualitas kerja dan bersungguh-sungguh. Artinya bahwa, karyawan bagian 

penjualan PT. SMT Indosat Tbk Semarang memiliki kebutuhan tinggi dalam 

mempertahankan jabatan. 

Berdasarkan kesimpulan hasil kepada 6 responden mengenai need of power 

(kebutuhan kekuasaan). Pada poin nomor 1, semua responden dalam mendapatkan 

persaingan jabatan yaitu dengan cara memenuhi target yang diberikan perusahaan. 
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Selain itu, dengan cara bekerja lebih keras dan bekerja dengan baik, 

melakasanakan pekerjaan semaksimal mungkin. Pada poin nomor 2 yaitu 4 dari 6  

responden dalam mempengaruhi konsumen atau calon konsumen dengan cara 

memberikan  informasi mengenai benefit yang akan diterima konsumen maupun 

calon kosumen. Selain itu, 2dari 6 responden dalam mempengaruhi konsumen 

dengan cara berbicara jujur dalam memberikan informasi, memberikan 

pemahaman dan solusi apabila ada permasalahan, pendekatan secara personal 

kepada konsumen maupun  kepada calon konsumen. Pada poin nomor 3, 4 dari 6 

responden dalam mempertahankan jabatannya dengan cara mencapi target yang 

diberikan perusahaan. Selain itu, 2dari 6 responden dalam mempertahankan 

jabatan dengan cara mencari prospek pelanggan, fokus kepada jobdesk yang 

diberikan, menjaga kualitas kerja dan bersungguh-sungguh. 
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Rekapitulasi Hasil Kuesioner Identifikasi Motivasi Kerja Karyawan 

Bagian Penjualan di PT. SMT Indosat Tbk Semarang 

Tabel 4.14 

Rekapitulasi Hasil Kuesioner 

Motivasi Rata-rata Skor Kategori 

Need of Achievement 

(Kebutuhan Berprestasi) 

4,15 Tinggi 

Need of Affiliation 

(Kebutuhan Berafiliasi) 

4,00 Tinggi 

Need of Power 

(Kebutuhan Kekuasaan) 

3,90 Tinggi 

Sumber : Data Primer, 2016 

Berdasarkan  tabel 4.8, tabel 4.10 dan tabel 4.12, motivasi kerja karyawan bagian 

penjualan di PT. SMT Indosat Tbk semuanya memiliki kategori tinggi, tetapi 

yang paling tertinggi adalah need of achievement (kebutuhan berprestasi) karena 

memiliki skor maksimum 4,30 dan skor minimum 4,00 dengan rata-rata skor 4,15. 

Selanjutnya  need of affiliation (kebutuhan berafiliasi) memiliki skor maksimum 

4,30 dan skor minimum 3,70 dengan rata-rata skor 4,00. Sedangkan yang terakhir 

need of power (kebutuhan kekuasaan) memiliki skor maksimum 4,00 dan skor 

minimum 3,80 dengan rata-rata skor 3,9. Oleh karena itu, responden memiliki 

kebutuhan berprestasi yang tinggi dibandingkan dengan kebutuhan berafiliasi 

maupun dengan kebutuhan kekuasaan. 
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Kebutuhan berprestasi memiliki skor tertinggi karena berdasarkan hasil kuesioner 

bahwa kebutuhan berprestasi merupakan dasar dalam meraih kesuksesan. 

Kesuksesan dapat dilakukan karyawan bagian penjualan yang bersungguh-

sungguh bertanggung jawab dalam mencapai target yang ditentukan. Dalam hal 

ini adalah  produktifitas yang dimiliki setiap karyawan tinggi sehingga menjaga 

kualitas diri setiap karyawan. Karyawan yang mencapai kesuksesan juga 

melakukan setiap kegiatan yang mendorong kemampuan dirinya seperti 

mengambil kesempatan adanya pelatihan dan pendidikan yang diberikan oleh 

perusahaan, sehingga karyawan dapat mengembangkan potensi dan kualitas diri.  

Persaingan kerja yang terjadi saat ini sangat berat dengan adanya tenaga kerja 

baru yang siap melakukan persaingan dengan tenaga kerja yang lama. Karyawan 

yang sukses akan menikmati setiap target menantang yang diberikan perusahaan 

agar karyawan tidak tergeser dengan adanya tenaga kerja baru. 

Kebutuhan Berafiliasi dan Kebutuhan Kekuasaan tidak kalah penting dalam 

pekerjaan terutama dibidang penjualan. Kebutuhan Berafiliasi merupakan 

kebutuhan yang diperlukan untuk mempunyai hubungan dan interaksi yang baik 

kepada rekan kerja, konsumen dan calon konsumen. Hal itu penting dilakukan 

oleh setiap karyawan bagian penjualan di PT. SMT Indosat Tbk Semarang karena 

memliki hubungan yang baik dengan rekan kerja dapat meringankan jika ada 

permasalahan dalam pekerjaan. Selain itu, mempunyai hubungan dan interaksi 

yang baik dengan konsumen, karyawan akan memiliki pencapaian target sesuai 

yang diberikan perusahaan. Sedangkan kebutuhan Kekuasaan merupakan 

kebutuhan yang diperlukan dalam mempengaruhi orang lain dalam hal ini adalah 
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memikat dan mengambil hati konsumen maupun calon konsumen. Kebutuhan ini 

dibutuhkan juga oleh karyawan untuk mendapatkan calon konsumen. Selain untuk 

mengambil hati konsumen, kebutuhan kekuasaan dibutuhkan karyawan untuk 

memikat hati atasan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan promosi jabatan. 
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