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BAB V                                                                                               

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.01. Uji Asumsi 

Penggunaan pada penelitian ini terdapat beberapa tahap yaitu uji 

normalitas, uji liniearitas pada skala dan kuesioner yang digunakan, uji 

homogenitas, dan uji hipotesis yang dilakukan dengan product moment. 

 

5.01.01. Uji Normalitas 

Uji asumsi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normalitas sebaran 

variabel penelitian. Data setiap variabel pada penelitian ini diuji normalitasnya 

dengan menggunakan Statiscical Package for Social Scinces (SPSS) Release 

16.0. Perhitungan normalitas dilakukan dengan Kolmogrov- Smirnof (asymp sig 

2-tailed) > 0,05. Hasil uji normalitas pada variabel motivasi kerja menunjukkan 

nilai K-SZ 0,820. Selanjutnya, uji normalitas pada variabel kepuasan kerja 

menunjukkannilai K-SZ sebesar 0,727 dengan nilai p>0,05. Dengan berdasarkan 

hasil tersebut, penyebaran variabel yang dilakukan dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja dengan kepuasan kerja memiliki 

sebaran data yang normal. 

 
5.01.02. Uji Linearitas 

Uji asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji linearitas yang 

digunakan untuk melihat hubungan antara kedua variabel yang ada. Hasil uji 

linearitas antara motivasi kerja dan kepuasan kerja pada karyawan menunjukkan 

Flin = 19.733 dengan nilai p = 0,000 (p<0,001) menunjukkan bahwa adanya 

hubungan yang linier antara kedua variabel.
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5.02. Hasil Analisis Data 

Setelah melakukan uji asumsi pada penelitian ini, maka selanjutnya 

dilakukan uji hipotesis. Penghitungan dilakukan dengan program Statistical 

Package for Social Science (SPSS) Release16.0. Dari hasil analisis Product 

Moment diperoleh nilai rxy = 0,585 dengan p(p<0,01) yang berarti ada hubungan 

positif signifikan antara motivasi kerja dengan kepuasan kerja pada karyawan. 

Semakin tinggi motivasi kerja seorang karyawan maka akan semakin tinggi pula 

kepuasan kerja pada karyawan, dan sebaliknya. Berdasarkan uraian di atas, 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan oleh peneliti diterima 

kebenarannya. 

 
5.03. Pembahasan 

Dari penelitian ini, hipotesis awal dimana terdapat hubungan positif 

antara motivasi kerja dengan kepuasan kerja pada karyawan di Hotel X 

dinyatakan terbukti, diperoleh nilai dari rxy =0,585 dengan p (p<0,01). Dari hasil 

tersebut, dapat dinyatakan bahwa semakin baik kepuasan kerja yang dimiliki 

oleh seorang karyawan, maka semakin tinggi pula motivasi kerja yang dirasakan 

dalam sebuah organisasi. Begitu pula sebaliknya, semakin buruk kepuasan kerja 

karyawan, maka akan semakin rendah pula motivasi kerja seorang karyawan. 

Sumbangan efektif yang diperoleh dari motivasi kerja pada penelitian ini 

adalah 34,22 % dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. 
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a. Uji Tambahan 

 
Tabel 5. 1. Korelasi antara Aspek Kepuasan Kerja dengan Motivasi Kerja 

NO Aspek Kepuasan 
Kerja 

  Motivasi Kerja  

  R P Keterangan 

1 Gaji 0,453 p<0,01 Sangat 
signifikan 

2 Pekerjaan itu sendiri 0,486 p<0,01 Sangat 

signifikan 

3 Promosi 0,399 p<0,01 Sangat 

signifikan 

4 Supervisi 0,567 p<0,01 Sangat 

signifikan 

5 Rekan kerja 0,667 p<0,01 Sangat 
signifikan 

 

1. Aspek rekan kerja memiliki korelasi tertinggi yang mempengaruhi motivasi 

kerja pada karyawan sebesar rxy = 0,667 dengan nilai p < 0,01, maka 

dengan ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif sangat 

signifikan antara aspek rekan kerja dengan motivasi kerja pada karyawan. 

Hasil tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Carda dengan judul penelitian “Pengaruh Motivasi dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. POS Indonesia” bahwa adanya 

hubungan positif dan signifikan antara rekan kerja dengan motivasi kerja 

karyawan. Rekan kerja yang baik dapat menciptakan rasa yang nyaman 

dalam melakukan aktivitas pekerjaan dan pada akhirnya akan 

meningkatkan motivasi kerja. 

2. Aspek promosi memiliki korelasi paling rendah yang mempengaruhi 

motivasi kerja pada karyawan sebesar rxy = 0,399 dengan nilai p<0,01, 

maka dengan ini menyatakan bahwa ada hubungan yang positif sangat 
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signifikan antara aspek promosi dengan motivasi kerja pada karyawan. 

Promosi merupakan peranan penting dalam memotivasi karyawannya, 

karena untuk menduduki suatu jabatan yang lebih tinggi dari jabatan 

sebelumnya serta memperoleh wewenang dan tanggung jawab yang lebih 

besar, karyawan harus berupaya mencapai pretasi kerja terbaik (Prabowo, 

Musadieq, & Ruhana, 2016). Namun, berdasarkan data yang diperoleh 

peneliti pada aspek promosi mendapatkan skor korelasi terendah. Maka 

dari itu, saran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan adalah dengan 

tindakan pihak manajemen perusahaan hendaknya menerapkan sistem 

promosi jabatan secara objektif, karena perusahaan harus mampu 

menempatkan karyawan yang tepat untuk menduduki jabatan yang tepat 

pula, sehingga pada akhirnya dapat memberikan kelancaran dalam 

pencapaian tujuan. 

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini mendukung penelitian 

yang   dilakukan oleh Tiwari dan Singh (2011) dengan judul penelitian 

“Relationship Between Motivation and Job Satisfaction Of The White Collar 

Employees” menyatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya 

hubungan positif dan signifikan antara kepuasan kerja dengan motivasi kerja. 

Artinya, semakin tinggi kepuasan kerja karyawan maka akan semakin tinggi pula 

motivasi kerja karyawan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Suastuti 

(2014) dengan judul penelitian “Hubungan Antara Kepuasan Kerja Dengan 

Motivasi Berprestasi Pada Karyawan” menyatakan adanya hubungan positif 

yang signifikan antara kepuasan kerja dengan motivasi beprestasi pada 

pegawai. Meningkatkan kepuasan kerja merupakan hal yang terpenting 

karena akan berdampak pula dalam mencapai tujuan organisasi. Salah satu 
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faktor yang mempengaruhi motivasi kerja adalah kepuasan kerja. 

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nency (2007) dengan judul 

penelitian “Hubungan Antara Kepuasan Kerja dengan Motivasi Kerja Karyawan 

(Studi di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan 

Malang” juga menyatakan kesimpulan bahwa terdapat korelasi atau hubungan 

positif antara kepuasan kerja dengan motivasi kerja karyawan. Artinya, jika 

karyawan memiliki kepuasan kerja tinggi juga diikuti dengan semangat atau 

motivasi kerja yang tinggi pula. 

Secara keseluruhan, penelitian ini belum dapat dianggap sempurna. Hal 

tersebut disebabkan karena masih ada beberapa keterbatasan dalam proses 

pelaksanaannya yang menjadi kelemahan penelitian. Keterbatasan yang 

diperkirakan mempengaruhi penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Pengambilan data penelitian melibatkan subjek penelitian dengan terbatas 

yaitu 40 responden, tentunya masih kurang untuk menggambarkan 

keadaan yang sesungguhnya. 

2. Perbedaan jumlah karyawan kontrak dan karyawan tetap yang 

memengaruhi pada hasil penelitian 

 


