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ABSTRACT 
 

The aim of this research is to estimate the influence of motivation, satisfaction, and job 
discipline through staff performance on staffs of PDAM office Surakarta. The advantages 
of this research is as a suggestion through PDAM office in determining phase of 
developing human resource. It is expected to give a contribution through the decision 
which is related through human resource. The survey was observed through staffs of 
PDAM office Surakarta, while, the data collection phase are obtained based on direct 
judgment of the leader at PDAM office Surakarta. The lowest score is 1 and the highest 
score is 5, and included motivation and discipline data are using angquate. The data 
analysis instrument which is used at this research is OLS regression. F-test, t-tes, and 
coefficient of determination (R2). The test, then, investigated through classical assumtion 
disturb. Based on the analysis, then, it is known that each independent variable having 
influence positively and significantly which are pointed through t-table, while, t-
computation of Mot variable as 3.133; KK 5.800; and Disp as 3.395; while, the ammount 
of t-table value on a equal to 1% is 2.326. The result of F-test, then, known of F-
computation value as 625.221 and its signication as 0.000, therefore, the model which is 
inserting 3 variable, Mot, KK and Disp is already correct. based on the research, it is 
obtained R2 as 0.942. It is shows that the usage of motivation, job satisfaction, and job 
discipline variable in explaining work variety as 94.2 person, while the rest is 5.8% it is 
determinated by other variable at out of model. 
 
Keyword : motivation, job discipline, fob satisfaction, turnover 
 

PENDAHULUAN 

Bernard (dalam Effendi 1992:1) menyatakan bahwa organisasi adalah sistem 

dan kegiatan manusia yang bekerja sama. Sejalan dengan itu, organisasi dikatakan 

sebagai suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa 

tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan 

tanggung jawab (Schein dalam Mangkunegara, 2001:23). 

Pernyataan Schein itu menggambarkan bahwa organisasi mempunyai 

karakteristik tertentu yang struktur dan tujuannya saling berhubungan serta tergantung 

pada komunikasi manusia untuk mengkoordinasikan aktivitas dalam organisasi tersebut. 

Hal ini dapat dikatakan bahwa organisasi mempunyai tujuan agar dapat memenuhi 



kebutuhan hidupnya sehingga memperoleh kepuasan. Oleh sebab itu, organisasi 

menghadapkan para pegawai dapat berprestasi dan mampu menciptakan situasi dan 

kondisi yang kondusif sehingga pegawai tidak akan mengalami kejenuhan, kebosanan, 

dan malas bekerja yang mengakibatkan semangat kerja menjadi menurun. Hal ini 

disebabkan apabila semangat kerja menurun dapat mengakibatkan kinerja pegawai juga 

mengalami penurunan. Kinerja pegawai yang menurun akan mengakibatkan kerugian 

pada organisasi. 

Pekerjaan dapat lebih cepat dan tepat diselesaikan tanpa mengurangi 

kedisiplinan yang ada jika didukung oleh peran serta seorang pimpinan. Dalam hal ini 

direktur harus selalu memberikan arahan, membina, dan memotivasi bawahan dalam 

menyelesaikan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut selalu 

diupayakan oleh pimpinan dengan memberikan motivasi dan keseimbangan upah atas 

hasil pekerjaan karyawan. 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2001: 67). Selain itu, kinerja juga dapat diartikan 

sebagai suatu hasil dan usaha seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan dan 

perbuatan dalam situasi tertentu. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah: pertama, efektivitas dan 

efisiensi. Menurut Prawirosentono (1999: 27) bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa 

dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila akibat-

akibat yang tidak dicari kegiatan mempunyai nilai yang penting dari hasil yang dicapai 

sehingga mengakibatkan ketidakpuasan walaupun efektif dinamakan tidak efisien. 

Sebaliknya, bila akibat yang dicari-cari tidak penting atau remeh maka kegiatan tersebut 

efisien. 

Kedua, otoritas (wewenang). Arti otoritas menurut Barnard (dalam 

Prawirosentono, 1999: 27) adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu 

organisasi formal yang dimiliki (diterima) oleh seorang anggota organisasi kepada 

anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya 

(sumbangan tenaganya). Perintah tersebut menyatakan apa yang boleh dilakukan dan 

yang tidak boleh dilakukan dalam organisasi tersebut.  

Ketiga, disiplin. Menurut Prawirosentono (1999: 30) disiplin adalah taat kepada 

hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi, disiplin karyawan adalah kegiatan karyawan 

yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan organisasi di mana dia 



bekerja. Keempat, inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreativitas dalam 

bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Jadi, 

inisiatif adalah daya dorong kemajuan yang bertujuan untuk mempengaruhi kinerja 

organisasi. 

Kegiatan pengukuran dalam proses manajemen adalah sangat penting, seperti 

tercermin dalam ungkapan: “Anda tidak bisa mengendalikan apa yang tidak bisa Anda 

ukur. Pengukuran kinerja adalah suatu proses mengkuantifikasikan secara akurat dan 

valid tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan yang telah terealisasi dan 

membandingkannya dengan tingkat prestasi yang direncanakan.” (Susilo, 2002:28). 

Untuk itu seorang atasan perlu mempunyai ukuran kinerja para karyawan supaya 

tidak timbul suatu masalah. Inforamasi tentang kinerja karyawan juga diperlukan pula 

bila suatu saat atasan ingin mengubah sistem yang ada. Kita sering terjebak untuk 

menilai seseorang berkinerja buruk, padahal sistem atau peralatan yang digunakan 

yang tidak memenuhi syarat. Berikut cara sederhana untuk menilai kinerja perorangan 

Prawirosentono (1999: 193), sebagai berikut.  

Kinerja = kemampuan (kapasitas) + motivasi 

Seperti telah dijelaskan di muka bahwa yang memegang peranan penting dalam 

suatu organisasi tergantung pada kinerja pegawainya. Agar pegawai dapat bekerja 

sesuai yang diharapkan, maka dalam diri seorang pegawai harus ditumbuhkan motivasi 

bekerja untuk meraih segala sesuatu yang diinginkan. Apabila semangat kerja menjadi 

tinggi maka semua pekerjaan yang dibebankan kepadanya akan lebih cepat dan tepat 

selesai. Pekerjaan yang dengan cepat dan tepat selesai adalah merupakan suatu 

prestasi kerja yang baik.  

Luthans (1998:126) merumuskan kepuasan kerja adalah suatu keadaan emosi 

seseorang yang positif maupun menyenangkan yang dihasilkan dan penilaian suatu 

pekerjaan atau pengalaman kerja. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang 

terhadap pekerjaannya. Hal ini tampak dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan 

dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. Setiap karyawan memiliki 

tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai yang berlaku pada dirinya. 

Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan aspek-

aspek diri individu, maka ada kecenderungan semakin tinggi tingkat kepuasan kerjanya. 

Kepuasan kerja dapat mengakibatkan pengaruh terhadap tingkat turnover dan tingkat 

absensi terhadap kesehatan fisik dan mental karyawan serta tingkat kelambanan. 



Fungsi kepuasan kerja adalah: (a) untuk meningkatkan disiplin karyawan dalam 

menjalankan tugasnya. Karyawan akan datang tepat waktu dan akan menyelesaikan 

tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. (b) untuk meningkatkan semangat 

kerja karyawan dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi upah adalah: pertama, pengalaman kerja. 

Menurut PP No. 7 Tahun 1977, pengalaman kerja diukur berdasarkan pengelompokkan 

terhadap masa kerja rendah dan masa kerja tinggi. Yang termasuk masa kerja rendah 

adalah yang belum mencapai 5 tahun, sedangkan masa kerja 5 tahun ke atas 

dikelompokkan masa kerja tinggi.  

Kedua, pendidikan merupakan faktor penting dalam mempengaruhi pendapatan. 

Tingkat pendidikan juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi usaha penduduk 

perdesaan untuk mencari kesempatan kerja di luar daerah. Dengan demikian, semakin 

tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi kesempatan kerja di luar sektor 

pertanian.  

Ketiga, tanggungan keluarga per rumah tangga. Tanggungan keluarga 

merupakan salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan kecenderungan semakin 

tinggi jumlah tangungan keluarga semakin berat ekonomi yang harus ditanggung. Hal ini 

disebabkan biaya konsumsi semakin tinggi sehingga sebagian besar pendapatan 

keluarga digunakan untuk makan  dan memenuhi kebutuhan pokok sehingga sangat 

kecil kemungkinan dapat menabung. Jumlah tanggungan keluarga menunjukkan 

banyaknya orang yang ditanggung oleh kepala keluarga. Adapun orang yang 

ditanggung adalah istri, anak, orang tua, saudara dan orang lain yang tinggal serumah 

atau di luar rumah tetapi menjadi tanggungan kepala keluarga.  

Berdasarkan permasalahan di atas, sejak dari perencanaan, pelaksanaan, 

pembangunan, dan pemeliharaannya perlu terus ditingkatkan. Berhasil atau tidaknya 

penyelenggaraan PDAM sangat dipengaruhi oleh faktor manusianya, yaitu pegawai 

PDAM yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, seperti: motivasi, kepuasan 

kerja, dan disiplin kerja bagi seluruh karyawan PDAM Kota Surakarta. Hal inilah yang 

melatarbelakangi penelitian tentang hubungan variabel motivasi, kepuasan keija, dan 

disiplin dengan variabel kinerja karyawan ini.  

Tujuan penelitian ini untuk mengestimasi pengaruh motivasi, kepuasan, dan 

disiplin kerja atas kinerja pegawai di kantor PDAM Kota Surakarta. Manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai masukan kepada kantor PDAM Surakarta 

dalam menentukan langkah-langkah peningkatan mutu Sumber Daya Manusia.  



 

METODE PENELITIAN  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian survei yang dimaksudkan untuk 

memberikan penjelasan atau disebut sebagai explanatory research atau 

confirmatory research. Penelitian survei merupakan penelitian yang mengambil 

sampel dan satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan 

yang pokok. Penelitian eksplanatori (explanatory research) adalah penelitian yang 

berusaha menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian melalui 

pengujian hipotesis yang telah dirumuskan (Singarimbun dan Effendi, 1995:3-5). 

Survei dilakukan terhadap karyawan pegawai di kantor PDAM Kota 

Surakarta. Hubungan kausal yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah 

pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pegawai di kantor PDAM Kota 

Surakarta. Penelitian ini juga merupakan penelitian mengenai masalah keperilakuan 

dengan menggunakan ancangan kuantitatif.  

 

 

2. Teknik Penentuan Subjek Penelitian 

a. Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya 

akan diduga (Singarimbun dan Sofian Effendi, 1995:152). Peneliti mengambil 

lokasi pada kantor PDAM Kota Surakarta. Jadi, populasi dalam penelitian ini 

adalah 365 orang tidak termasuk direksi dan staf direksi.  

 

b. Sampling 

Sampel penelitian haruslah benar-benar mencerminkan kondisi riil 

populasi yang ada. Untuk itu, proses pengambilannya harus melalui serangkaian 

aturan tertentu yang disebut sampling. Sampling adalah cara atau teknik yang 

digunakan untuk mengambil sampel atau cara untuk menentukan sampel yang 

jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data 

sebenarnya (Hadi, 1993:75). 

Penentuan sampel harus memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran 

populasi agar diperoleh sampel yang representatif atau benar-benar mewakili 

populasi. Jadi, sampling adalah cara untuk menentukan sampel dalam suatu 



penelitian. Pada penelitian ini penentuan sampling dilakukan dengan 

menggunakan teknik random sampling. 

 

c. Sampel 

Berdasarkan teknik random sampling yang dikemukakan oleh Arikunto, 

bahwa sampel penelitian adalah 30 % dari jumlah populasi. Besar sampel dalam 

penelitian ini minimal adalah 110 responden (30 % x 365). Untuk memenuhi sifat 

dan penyebaran populasi sampel penelitian ini ditetapkan sebesar 120 

responden.  

 

3. Data Penelitian 

Data yang akan dibutuhkan untuk tujuan analisis di dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Data Kinerja 

Pengumpulan data kinerja diperoleh berdasarkan penilaian atasan langsung di 

kantor pegawai di kantor PDAM Kota Surakarta. Skor penilaian terendah 1 dan 

tertinggi 5.  

b. Data Motivasi, Kepuasan, dan Disiplin 

Data motivasi, kepuasan, dan disiplin merupakan data yang dikumpulkan dengan 

menggunakan angket. Skor jawaban angket yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: (sangat setuju) SS = 5, (setuju) S = 4, (ragu-ragu) R = 3, (tidak setuju) 

TS = 2, dan (sangat tidak setuju) STS = 1. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan di dalam penelitian ini digunakan 

teknik survei dengan angket. Angket adalah daftar pertanyaan yang didistribusikan 

melalui pos untuk diisi dan dikembalikan atau dapat juga dijawab di bawah 

pengawasan peneliti. Alternatif pilihan jawaban adalah:  

SS  : Sangat setuju  TS  : Tidak setuju   
S  : Setuju  STS  : Sangat tidak setuju  
R  : Ragu - ragu 

 

5. teknik Analisis Data 

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

dengan model regresi linear berganda. Independent variable (variabel bebas) adalah 



motivasi, kepuasan kerja, dan disiplin. Dependent variable (variabel tak bebas) 

adalah kinerja karyawan. Dengan demikian, model persamaan regresi linear 

berganda sebagai berikut.  

Kin = a + b1 Mot + b2KK + b3 Disp + ε  
Keterangan: 
Kin  : Kinerja  
a  : Konstanta  
b1... b3  : Koefisien variabel  
Mot  : Motivasi karyawan  
KK  : Kepuasan kerja karyawan  
Disp  : Disiplin kerja  
ε  : standard error 
 

Teknik analisis yang memakai regresi OLS (Ordinary Least Square), 

disajikan estimasi tentang adanya kevalidan sehingga diuji dengan model sebagai 

berikut. 

 

a. Uji Statistik 

Uji statistik ini meliputi uji koefisien regresi parsial atau individu (T-test), 

uji ketepatan model atau Goodness Of Fit (F-test), dan uji ketepatan perkiraan 

(R2). 

 

1) Uji Koefisien Regresi Parsial 

Uji koefisien regresi parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

dari masing-masing variabel bebas (independent variabel) terhadap 

perubahan variabel tak bebas (dependent variabel). Untuk mengetahui 

apakah hipotesis nol (Ho) ditolak dan Hipotesis altematif (Ha) diterima atau 

sebaliknya diuji dengan membandingkan nilai t. Bilamana nilai t-hitung > t-

tabel, maka Hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesa alternatif diterima. 

Sebaliknya, jika nilai t-hitung < t-tabel maka hipotesis (Ho) diterima dan 

hipotesa altematif (Ha) ditolak (Setiaji, 2004:14). 

 

2) Uji Ketepatan Model 

a) Uji F  

Uji ketepatan model (goodness of fit) bertujuan untuk mengetahui apakah 

perumusan model sudah tepat atau fit. Uji ini dilakukan dengan 

membandingkan signifikansi nilai F. Jika hasil F-hitung > dari F-tabel 



maka model yang dirumuskan sudah tepat (goodness of fit) (Setiaji, 

2004:22). 

b) Koefisien Determinasi (R2)  

Uji ketepatan perkiraan (R2) dilakukan untuk mendeteksi ketepatan yang 

paling baik dalam analisis regresi. Uji ini dengan membandingkan 

besarnya nilai koefisien determinan R2 jika nilai R2. Semakin besar atau 

mendekati 1 (satu) maka model semakin tepat (Setiaji, 2004:20).  

b. Uji Asumsi Klasik  

1) Uji Normalitas 

Uji ini dilakukan dengan metode Jarque Berra (JB) dengan formula 

sebagai berikut. 

JB = n 
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Kriteria pengujian yang digunakan dalam metode Jarque Berra (JB) adalah: 

a) Jika JB > tabel Chi Square dengan nilai 6, 6 maka data tidak normal. 

b) Jika JB < tabel Chi Square 6, 6 maka data tersebut normal dan regresi 

boleh dilakukan (Setiaji, 2004:27).  

 

2) Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah adanya korelasi antara data pada suatu waktu 

tertentu dengan nilai data tersebut pada waktu satu periode sebelumnya atau 

lebih pada data runtut waktu. Penggunaan uji DW (Durbin Waston) untuk 

mendeteksi tidak adanya korelasi antar error, maka nilai DW diharapkan 

berada di sekitar angka 2 (dari 1,5 sampai 2,5) (Setiaji, 2004:13).  

 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan melalui uji LM test, 

membandingkan R2 x N, dengan nilai tabel Chi Square 9,2 (α = 1%, df 2 = 

9,2). Jika R2 x N > dan label Chi Square 9,2 maka terjadi heteroskedastisitas. 

Sebaliknya, jika R2 x N < dan label Chi Square 9.2 berarti menerima hipotesis 

homoskedastisitas sehingga dapat dilanjutkan (Setiaji, 2004:29).  

 

4) Multikolinieritas 



Multikolinearitas timbul apabila antara variabel independen 

berkolerasi dengan variabel pengganggu. Salah satu cara untuk 

menganalisis ada atau tidaknya pengaruh multikolineritas dalam penelitian ini 

digunakan metode Klein. Adapun langkah-langkah dalam metode Klein 

adalah:  

a) Regres model lengkap 

Kin = a + β1 Motin + β2 Motek + β3 PP + ε. Dapatkan nilai R2.  

b) Regres masing-masing variabel independen terhadap seluruh variabel 

independen lainnya untuk mengetahui koefisien determinasi antar 

variabel independen, dapatkan nilai Ri2 .  

c) Ri2 yang didapat dibandingkan dengan koefisien determinasi dari model 

awal atau seluruh variabel independen terhadap variabel dependen (R2), 

yang kemudian disebut auxiliary regression.  

d) Adapun kriterianya adalah apabila:  

Ri2 < R2 (tidak ada multikolinearitas)  

Ri2 > R2 (ada multikolinearitas)  

(Gujarati, 1997:166) 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

1. Pengujian Instrumen  

a. Instrumen Motivasi 

Asumsi yang digunakan dalam uji validitas adalah jika R-hitung > R-tabel 

item dinyatakan valid. R-hitung yang ditampilkan dalam tabel di atas, dari 

masing-masing item menunjukkan bahwa R-hitung > R-tabel sehingga item 

dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas dengan metode alpha croncbach diperoleh 

R-alpha sebesar 0,9057. Tabel r dengan N = 120 dan tingkat signifikansi 5 % 

diketahui 0,176, sehingga R-alpha (0,9057) > R-tabel (0,176). Berdasarkan uji 

validitas instrumen motivasi diketahui semua item dinyatakan valid sedangkan 

hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen niemiliki keandalan yang 

cukup. Artinya instrumen motivasi telah memenuhi kriteria persyaratan instrumen 

yang baik, yaitu valid dan reliabel. 

 

b. Instrumen Kepuasan Kerja 



Kriteria pengujian dalam uji validitas adalah, jika R-hitung > R-tabel item 

dinyatakan valid. R-hitung yang ditampilkan dalam tabel di atas, dari masing-

masing item menunjukkan bahwa R-hitung > R-tabel sehingga item dinyatakan 

valid. Hasil uji reliabilitas dengan metode alpha crombach diperoleh Ralph 

sebesar 0,9590. Tabel r dengan N= 120 dan tingkat signifikansi 5% diketahui 

0,176, sehingga R-alpha (0, 9590) > R-tabel (0,176). Berdasarkan uji validitas 

instrumen kepuasan kerja diketahui semua item dinyatakan valid dan hasil uji 

reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen memiliki keandalan yang tinggi. 

Artinya kriteria kelayakan instrumen kepuasan kerja telah memenuhi kriteria 

persyaratan instrumen yang baik, yaitu valid dan reliabel.  

 

c. Instrumen Disiplin Kerja 

Kriteria pengujian dalam uji validitas adalah jika R-hitung > R-tabel item 

dinyatakan valid. R-hitung yang ditampilkan dalam tabel di atas, dari masing-

masing item menunjukkan bahwa R-hitung > R-tabel sehingga item dinyatakan 

valid. Hasil uji reliabilitas dengan metode alpha crombach diperoleh R-alpha 

sebesar 0,9601. Tabel r dengan N = 120 dan tingkat signifikansi 5% diketahui 

0,176 sehingga R-alpha (0, 9601) > R-tabel (0,176).  

Berdasarkan uji validitas instrumen disiplin kerja diketahui semua item 

dinyatakan valid dan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen memiliki 

keandalan yang tinggi. Artinya kriteria kelayakan instrumen disiplin kerja telah 

memenuhi kriteria persyaratan instrumen yang baik, yaitu valid dan reliabel.  

 

2. Analisis data 

a. Deskripsi Data  

1) Variabel Motivasi 

Berikut hasil uji deskriptif statistik motivasi karyawan PDAM 

Surakarta. 



Tabel 1  
Hasil Uji Deskriptif Statistik 

 

Variabel  N Skor 
terendah 

Skor 
tertinggi 

Jumlah Rata-
rata 

Std. 
Deviasi 

Varian 

X1=Mot 120 21 49 4589 38,242 9,448 89,260 
X2=KK 120 18 45 3681 30,675 10,766 115,902 
X3= DISP 120 30 75 6655 55,458 14,773 218,234 
Y=kinerja 
pegawai 

120 9 25 1992 16,600 6,542 42,797 

Sumber: data diolah 

 

Motivasi karyawan PDAM Surakarta menunjukkan skor terendah 21 

dengan poin item terendah 1, tertinggi 5 dan jumlah item 10 pemyataan. 

Artinya, rentang skor minimal terendah 10 (1x10) dan maksimal 50 (5x10). 

Hasil penelitian diperoleh skor terendah sebesar 21 dan maksimal 49. Skor 

tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 3 kelas yaitu skor motivasi 

rendah, sedang, dan tinggi. Kelas skor motivasi rendah antara 21-34, 

sebanyak 40 responden atau 33,33%, kelas skor motivasi sedang antara 35-

45 sebanyak 36 responden atau 30,00%, sementara skor motivasi tinggi 

antara 46-49 sebanyak 44 orang atau 36,67%. Dengan demikian dari 120 

responden memiliki skor motivasi tinggi, yaitu sebanyak 44 orang atau 

36,67%. Hal ini diperkuat nilai rata-rata perhitungan yaitu sebesar 38,242 

dengan penyimpangan sebesar 9,448. 

 

Tabel 2 
Prosentase Deskriptif Statistik Motivasi 

 

Range skor Frekuensi Persentase Persentase Komulatif 

(21-34) 40 33,33 33,33 
(35-45) 36 30,00 63,33 
(46-49) 44 36,67  

Total 120 100 100 

Sumber: data diolah 

 

2) Variabel Kepuasan Kerja 

Berdasarkan uji deskripsi statistik pada tabel 2 di atas, dengan 

pendekatan evaluasi yang sama dengan variabel motivasi. Hasil penelitian 

menunjukkan skor terendah sebesar 18 dan maksimal 15. Skor tersebut 

kemudian dikelompokkan menjadi 3 kelas yaitu skor kepusana kerja rendah, 



sedang, dan tinggi. Kelas skor kepuasan kerja rendah antara 18-20, 

sebanyak 44 responden atau 36,67%, kelas skor kepuasan kerja sedang 

antara 21-41 sedangkan 33 responde atau 27,50%, sementara skor 

kepuasan kerja tinggi antara 42-45 sebanyak 43 orang atau 35,83%. Dengan 

demikian, dari 120 responden memiliki skor kepuasan kerja rendah, yaitu 

sebanyak. 44 orang atau 36,67%. Hal ini diperkuat harga rata-rata untuk 

angket kepuasan kerja yaitu sebesar 30,675 dengan penyimpangan sebesar 

10,766.  

Tabel 3 
Prosentase Deskriptif Statistik Kepuasan Kerja 

 

Range skor Frekuensi Persentase Persentase Komulatif 

(18-21) 44 36,67 36,67 
(21-41) 33 27,50 64,17 
(41-45) 43 35,83 100 

Total 120 100  

 

3) Variabel Disiplin Kerja 

Deskripsi statistik untuk disiplin kerja diketahui skor terendah sebesar 

18 dan skor tertinggi 45. Skor tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 3 

kelas yaitu skor disiplin kerja rendah, sedang, dan tinggi. Kelas skor disiplin 

kerja rendah antara 30-46, sebanyak 43 responden atau 35,83%, kelas skor 

disiplin kerja sedang antara 47-67 sebanyak 37 responden atau 30,83%, 

sementara skor disiplin kerja tinggi antara 68-75 sebanyak 40 orang atau 

33,33%. Dengan demikian dari 120 responden memiliki skor disiplin kerja 

rendah, yaitu sebanyak 43 orang atau 35,83%. Hal ini didukung dengan nilai 

rata-rata sebesar 14,773 dengan penyimpangan 14,773.  

 

Tabel 4 
Prosentase Deskriptif Statistik Disiplin 

 

 

 

 

Range skor Frekuensi Persentase Persentase Komulatif 

(30-46) 43 35,83 35,83 
(47-67) 37 30,83 66,67 
(68-75) 40 33,33 100 



Total 120 100  

Sumber: data diolah 

4) Kinerja karyawan 

Hasil pengujian kinerja karyawan berdasarkan penilaian pimpinan 

menunjukkan kinerja karyawan PDAM Surakarta sangat variatif. Berdasarkan 

penilaian kinerja dengan kriteria kecepatan bekerja, respon, kemampuan 

menyelesaikan masalah pekerjaan, prestasi, dan prakarsa diperoleh skor 

terendah sebesar 9, skor tertinggi 25, dan skor rata-rata 16,600 dengan 

simpangan baku 6,542.  

 

b. Analisis Regresi Linier Berganda 

Hasil  estimasi dengan regresi (OLS) diperoleh sebagai berikut.  

Kin = -5,187+0,160Mot+0,298KK+0,118DISP 
            (3,133) *** (5,800) ***  (3,395) *** 
R2     =  0,942 F = 625,221    D.W = 1,793 
*) signifikan pada 10% 

 **) signifikan pada 5% 

  ***) signifikan pada 1% 

  

1) Interpretasi dan Uji Statistik 

Hasil regresi variabel motivasi ditunjukkan kooefien regresi sebesar 

0,160. Artinya, apabila motivasi meningkat 1 skor, maka kinerja pegawai 

meningkat sebesar 0,160 skor. Kooefien regresi variabel kepuasan kerja 

diketahui sebesar 0,298. Artinya, apabila kepuasan kerja meningkat 1 skor 

maka kinerja meningkat 0,298 skor.  

Hasil regresi variabel disiplin kerja diperoleh koefisien regresi sebesar 

0,118. Artinya, apabila variabel disiplin kerja meningkat 1 skor maka kinerja 

meningkat 1,139 skor. Makna hasil analisis regresi terhadap nilai konstanta 

(β0) sebesar -5,187. Hasil ini menunjukkan nilai rata-rata kinerja pegawai 

menurun, apabila motivasi, kepuasan kerja, dan variabel disiplin kerja bernilai 

nol.  

2) Interpretasi Uji-t 

Berdasarkan uji-t diketahui variabel motivasi, kepuasan kerja, dan 

variabel disiplin kerja secara statistik berpengaruh positif dan signifikan. 

Berdasarkan kriteria pengujian t-hitung diperoleh nilai t-hitung masing-masing 



variabel independen lebih besar daripada nilai t-tabel. T-tabel variabel Mot 

sebesar 3,133; KK 5,800; dan Disp sebesar 3.395; sedangkan besaran nilai 

t-tabel pada α sama dengan 1% adalah 2,326. 

 

3) Uji Ketepatan Model (Goodness of Fit)  

 

a) Uji F 

Penggunaan uji ini dimaksudkan untuk menyelidiki kesesuaian 

data dengan model. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui nilai t-hitung 

= 625,221 dan signifikansi sebesar 0,000, maka model yang 

memasukkan 3 variabel yaitu Mot, KK dan Disp sudah tepat. 

 

b) Uji Koefisien Detenninasi (R2) 

R2 adalah perbandingan antara variasi (kinerja) yang dijelaskan 

oleh motivasi, kepuasan kerja, dan variabel disiplin kerja secara 

bersama-sama dibandingkan dengan variasi total kinerja. Hasil penelitian 

diperoleh R2 sebesar 0,942. Hal ini menunjukkan pemilihan variabel 

motivasi, kepuasan kerja, dan variabel disiplin kerja dalam menjelaskan 

variasi kinerja sebesar 94.2 persen, sisanya 5,8 persen ditentukan oleh 

variabel-variabel lain di luar model. 

 

c) Uji Asumsi Klasik  

1) Uji Normalitas 

Berdasarkan perhitungan statistik deskriptif diperoleh 

Skewness sebesar 0,613 dan Kuortosis sebesar 3,257. Perhitungan 

uji nomialitas dengan Jarque Berra adalah : 

JB = n 
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JB = 7,846 

 

Kesimpulan hasil uji nomialitas adalah bahwa data penelitian 

dalam model penelitian ini berasal dan distribusi normal, karena nilai 

JB < 9,2. 

 



2) Uji Heteroskedastisitas 

Model yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas 

adalah Lagrang Multiplier (LM). Kriteria pengujian yang digunakan 

adalah jika R2 (hasil regres dan e2 = a + 

2

Y
∧

+U) dikalikan N hasilnya 

> 9,2 maka standard error mengalami heteroskedastisitas. Sebaliknya 

jika R2 (hasil regres dari e2 = a + 

2

Y
∧

+U) dikalikan dengan N hasilnya 

< 9,2 maka standar error e
2
 tidak mengalami heteroskedastisitas. 

Berikut data R2 hasil regresi dengan variabel dependen 

2

Y
∧

 

(predicted value). 

Tabel 5 

Hasil Uji heteroskedastisitas 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 0,202 0,041 0,033 2,5017 

Sumber: data diolah 

Nilai R2 sebesar 0,041 dan N = 120, sehingga 0,041 x 120 

adalah 4.92. Berdasarkan kriteria pengujian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa standar error (e) tidak mengalami gejala 

heteroskedastisitas.  

 

3) Uji Autokorelasi 

Pengujian adanya situasi autokorelasi dapat digunakan 

percobaan dari Durbin-Watson. Uji ini dilakukan untuk 

menginvestigasi adanya korelasi antara data pada suatu waktu 

tertentu dengan nilai data tersebut pada waktu satu periode 

sebelunmya atau lebih pada data runtut waktu. 

Hasil analisis diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,793. 

Berdasarkan asumsi bila nilai DW berada di sekitar angka 2 (dari 1,5 

sampai 2,5). Artinya, data tidak terjadi outokorelasi (Setiaji, 2004: 33). 

 

4) Uji Multikolinearitas 



Hasil perhitungan multikolinieritas model Klein diperoleh 

masing-masing R2 dan R12 berikut: 

Tabel 6  
Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Regresi R
2
 Keterangan 

Kin  = α+β1Mot+ 
β2+KK+ β3DISP 

0,942  

Mot = α+β1Mot+ β2+KK 0,908 Tidak terjadi gejala multikolinieritas 

KK  = α+β1Mot+ β2+KK 0,930 Tidak terjadi gejala multikolinieritas 

DISP= α+β1Mot+ β2+KK 0,918 Tidak terjadi gejala multikolinieritas 

Sumber data: data diolah 

Berdasarkan asumsi Ri2 < R2 tidak ada multikolinearitas, maka 

variabel independen pada penelitian ini tidak mengalami gejala 

multikolinieritas. 

 

PENUTUP 

1. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas dapat ditarik beberapa 

simpulan sebagai berikut: 

a. Pada hasil uji ketepatan model, diperoleh kesimpulan bahwa ketiga variabel 

independen yakni motivasi, kepuasan kerja, dan variabel disiplin kerja ke dalam 

model sudah tepat. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi uji F sebesar 

0,000. 

b. Hasil pengujian koefisien determinasi diperoleh nilai R2 sebesar 0,94 Hal ini 

menunjukkan pemilihan variabel motivasi, kepuasan kerja, variabel disiplin kerja 

dalam menjelaskan variasi kinerja karyawan PDAM Surakarta sebesar 94,2 persen. 

Sisanya 5,8 persen ditentukan oleh variabel-variabel lain di luar model. 

c. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda variabel motivasi, kepuasan kerja, 

dan variabel disiplin kerja terbukti mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

masing-masing pada α 1%.  

 

2. Saran  

a. Sehubungan dengan berpengaruhnya motivasi terhadap kinerja karyawan PDAM 

Surakarta, sebaiknya instansi PDAM Surakarta mengevaluasi motivasi kerja 

pegawai sehingga perubahan perilaku akibat tumbuhnya motivasi kerja tidak sampai 

menurunkan kinerja karyawan PDAM Surakarta. 



b. Sebaiknya variabel disiplin kerja dievaluasi secara tepat karena bila penerapannya 

terlalu ketat, kaku (rigid), dan kurang fleksibel akan menimbulkan sikap kontra 

produktif terhadap kinerja karyawan PDAM Surakarta.  
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