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Abstrak—Motivasi kerja adalah salah satu hal yang 
menjadi penentu keberhasilan individu dalam suatu 
pekerjaan. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit 
Kristen Mojowarno, yang bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh kepuasan kerja terhadap motivasi kerja; 
dan pengaruh keterlibatan kerja terhadap motivasi 
kerja; serta pengaruh kepuasan dan keterlibatan kerja 
secara bersama-sama terhadap motivasi kerja. 
Kepuasan kerja diukur dengan menggunakan 
kuesioner yang diadaptasi dari Job Satisfaction Survey 
(Spector, dalam Watson, dkk., 2007); dan keterlibatan 
kerja diukur dengan kuesioner yang dibuat oleh 
peneliti berdasarkan indikator dari Uygur (2009); 
serta motivasi kerja diukur dengan menggunakan 
kuesioner yang diadaptasi dari Motivation at Work 
Scale (MAWS) yang dibuat oleh Gagne dan kawan-
kawan (2010). Subjek penelitian ini adalah 139 
karyawan Rumah Sakit. Namun, data yang dapat 
diolah hanya berasal dari 85 karyawan. Metode 
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 
proportional stratified random sampling. Data penelitian 
diolah dengan menggunakan analisis regresi berganda 
(multiple regression analysis). Hasil penelitian 
menunjukkan adanya pengaruh kepuasan kerja 
terhadap motivasi kerja (t=6,613, p<0,05); dan adanya 
pengaruh keterlibatan kerja terhadap motivasi kerja 
(t=6,047; p<0,05). Model regresi berganda 
menunjukkan bahwa 38,9 % motivasi kerja 
ditentukan oleh kepuasan kerja dan keterlibatan kerja 
(R2=0,389). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
pengaruh kepuasan kerja dan keterlibatan kerja 
terhadap motivasi kerja. Oleh karena itu Rumah Sakit 
perlu meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan 
meningkatkan keterlibatan kerja karyawan supaya 
karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi, 
sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal. 

Kata kunci –  Kepuasan kerja, keterlibatan kerja, 
motivasi kerja 

 

I. PENDAHULUAN 
Kesehatan merupakan hal utama bagi manusia[1]. 

Apabila individu mengalami kondisi sakit yang 

cukup parah, maka individu perlu memeriksakan 
kondisinya dan memperoleh perawatan di Rumah 
Sakit (RS). Oleh karena itu RS diharapkan dapat 
memberikan pelayanan yang optimal atau prima 
pada masyarakat. Keberhasilan RS dalam 
menjalankan fungsi atau perannya di masyarakat 
ditandai dengan mutu pelayanan yang prima.  

Mutu pelayanan rumah sakit ini sangat 
dipengaruhi oleh kualitas sumber daya 
manusianya[2]. Sumber daya manusia dalam hal ini 
adalah karyawan, merupakan faktor yang sangat 
berharga, dalam arti karyawan merupakan aset 
terpenting dalam sebuah institusi[3]. Karyawan dapat 
memberikan kontribusi secara optimal untuk 
mencapai tujuan dari RS, yaitu meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, RS perlu 
memperhatikan kualitas pengelolaan karyawan[4].  

Penelitian ini berfokus pada Rumah Sakit Kristen 
Mojowarno (RSKM). RSKM merupakan salah satu 
rumah sakit yang berada di daerah Kabupaten 
Jombang, Jawa Timur. Saat peneliti menjalankan 
kerja praktek di RSKM beberapa waktu yang lalu. 
Pada bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2012, 
peneliti melakukan observasi dan wawancara secara 
tidak formal atau tidak terstruktur terhadap beberapa 
karyawan. Peneliti melakukan wawancara tersebut 
terhadap enam karyawan yang ada di RSKM. Para 
karyawan mengatakan bahwa terkadang beberapa 
karyawan merasa tidak cocok dengan rekan kerjanya 
saat bekerja. Ketidakcocokan tersebut karena ada 
rekan kerja senang memerintah. Padahal masing-
masing karyawan memiliki pekerjaan dan 
tanggungjawab yang sama.  

Selain itu, para karyawan mengaku terkadang 
merasa malas ketika berangkat bekerja, karena 
karyawan tersebut mengalami ketidakcocokan rekan 
shift. Selain itu juga, para karyawan menganggap 
bahwa tuntutan kerja yang dihadapi besar, yaitu 
karyawan bertanggungjawab penuh terhadap 
keselamatan atau kesehatan pasien, dan karyawan 
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merasa telah bekerja secara optimal sesuai dengan 
deskripsi pekerjaannya. Namun, kinerjanya tersebut 
tidak dihargai oleh atasannya.  

Tuntutan kerja yang besar, ketidakcocokan 
dengan rekan kerja dan kurangnya penghargaan dari 
atasan, menyebabkan karyawan merasa kurang 
nyaman dalam lingkungan kerja, dan mengalami 
penurunan motivasi kerja[5]. Dari informasi-
informasi tersebut, peneliti berasumsi bahwa salah 
satu masalah yang dialami oleh karyawan RSKM 
adalah rendahnya motivasi kerja karyawan, yang 
berdampak pada kinerja.  

Hasibuan[6], mengemukakan bahwa motivasi 
kerja adalah suatu dorongan dan usaha untuk 
memenuhi suatu kebutuhan atau mencapai suatu 
tujuan dari pekerjaannya. Menurut Rini dan 
Herlina[7] motivasi yang dirasakan karyawan baik 
dari dalam diri karyawan ataupun dari luar diri 
karyawan akan menghasilkan semangat dan loyalitas 
yang tinggi dari karyawan. Tinggi rendahnya 
motivasi kerja karyawan tergantung dari motivasi 
yang didapat oleh karyawan dari institusi, dan 
bagaimana karyawan mempersepsikan kesesuaian 
imbalan dengan hasil kerjanya[5].  

Cooper dan Makin[8] mengatakan bahwa motivasi 
kerja sangat penting karena motivasi kerja 
merupakan salah satu faktor yang menjadi penentu 
keberhasilan individu dalam suatu pekerjaan. Jika 
karyawan tersebut memiliki motivasi kerja yang 
tinggi, maka karyawan tersebut akan lebih antusias 
dalam bekerja dan dapat mencapai tujuan dari 
organisasi tersebut. Motivasi kerja juga merupakan 
hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan 
mendukung perilaku individu supaya karyawan mau 
giat dan antusias dalam bekerja untuk mencapai 
hasil yang optimal[9]. Karyawan dengan motivasi 
yang tinggi cenderung giat dalam bekerja dan 
menunjukkan kinerja yang lebih baik apabila 
dibandingkan dengan karyawan yang motivasinya 
rendah[10]. Pemberian motivasi yang sesuai dengan 
kebutuhan karyawan akan meningkatkan semangat 
dan loyalitas karyawan[11]. Hal ini juga mendorong 
para karyawan untuk bekerja lebih efektif dan 
efisien, sehingga kinerja karyawan diharapkan akan 
meningkat[11]..  

Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh[12], 
menemukan bahwa motivasi kerja berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Selain itu Suwardi dan Utomo[13] menemukan bahwa 
motivasi kerja mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan, dengan arah positif, 
artinya apabila motivasi kerja semakin meningkat, 
maka kinerja karyawan juga akan meningkat. Hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Widodo[14], juga 
menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh 
terhadap kinerja. Berkaitan hal tersebut dapat 
dikatakan bahwa kinerja karyawan, bergantung pada 
motivasi kerja yang ada dalam diri karyawan.  

Amstrong[15] mengatakan bahwa menciptakan 
motivasi kerja bukanlah hal yang mudah. Hal ini 
disebabkan motivasi kerja terwujud apabila variabel-
variabel yang mempengaruhinya dapat 
diakomodasikan dengan baik dan diperoleh oleh 
semua karyawan di dalam suatu organisasi atau 
institusi. Variabel-variabel tersebut adalah kepuasan 
kerja, keterlibatan kerja dan komitmen organisasi. 
Freyedon[16] mengatakan bahwa motivasi kerja 
secara positif dan signifikan berhubungan dengan 
kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan 
keterlibatan pekerjaan. Peneliti menyimpulkan 
bahwa motivasi kerja seseorang dipengaruhi oleh 
berbagai faktor, antara lain: keterlibatan kerja dan 
kepuasan kerja.  

Keterlibatan kerja merupakan suatu tingkatan 
keikutsertaan aktif individu dalam pekerjaan dan 
sejauh mana individu menganggap kinerja itu 
sebagai hal penting, yang mempengaruhi harga 
dirinya[17]. Karyawan yang mempunyai tingkat 
keterlibatan pekerjaan yang tinggi, sangat memihak 
perusahaannya, dan benar-benar peduli dengan 
bidang pekerjaan yang dilakukan olehnya. Brown[18] 

berpendapat bahwa karyawan yang terlibat dalam 
pekerjaan, cenderung lebih termotivasi untuk 
bekerja dengan baik.  

Keterlibatan atau partisipasi karyawan dalam 
pekerjaan penting untuk diperhatikan oleh institusi 
karena keterlibatan kerja akan menyebabkan para 
karyawan mau dan senang untuk bekerja sama satu 
sama lain, baik dengan atasan ataupun dengan 
sesama rekan kerja[19]. Faktor-faktor yang ada pada 
keterlibatan kerja karyawan adalah karyawan 
tersebut partisipasi aktif pada pekerjaannya, dan 
pekerjaan dianggap sebagai bagian yang penting 
dalam kehidupan individu tersebut[20]. Namun 
banyak masalah yang dihadapi oleh perusahaan 
seperti keterlibatan kerja yang rendah 
mengakibatkan tingginya jumlah karyawan yang 
berkeinginan untuk keluar dari perusahaan. Banyak 
perusahaan yang tidak menyadari pentingnya 
memberikan kesempatan kepada karyawan untuk 
terlibat dalam institusi, misalnya: karyawan terlibat 
dalam pengambilan keputusan, berpartisipasi aktif 
dalam pekerjaan, mempersepsikan situasi kerja 
sebagai hal yang penting sehingga hal ini perlu 
untuk diperhatikan, karyawan merasa dihargai di 
tempat kerja[21]. Kurangnya institusi dalam memberi 
kesempatan kepada karyawan untuk terlibat, dapat 
memicu motivasi kerja yang rendah[20]. Karyawan 
yang tidak mendapatkan kesempatan untuk 
berkembang, menjadikan karyawan tersebut tidak 
memiliki kebutuhan untuk bertanggungjawab, 
berprestasi, mendapatkan pengakuan dan 
peningkatan harga diri.  

Selain keterlibatan kerja, kepuasan kerja juga 
menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 
motivasi kerja. Robbins[17] mengatakan bahwa 
kepuasan kerja mengacu pada sikap individu secara 
umum terhadap pekerjaannya. Karyawan dengan 
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kepuasan kerja yang tinggi akan menunjukkan sikap 
positif terhadap pekerjaannya, dan karyawan dengan 
kepuasan kerja yang rendah akan menunjukkan 
sikap negatif terhadap pekerjaan. Kepuasan kerja 
sangat penting untuk diperhatikan karena sebuah 
perusahaan dapat memperbaiki keadaaan atau situasi 
kerja dengan meningkatkan kepuasan kerja di 
kalangan karyawan[22]. Perusahaan harus bisa 
melakukan pendekatan terhadap individu untuk 
dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan 
karena kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat 
individual[23]. Setiap individu mempunyai tingkat 
kepuasan berbeda-beda. Semakin banyak aspek atau 
hal-hal dalam pekerjaan yang sesuai dengan 
keinginannya, maka semakin tinggi tingkat kepuasan 
yang dirasakan. Menurut Ayub[24] kepuasan kerja 
berhubungan dengan motivasi kerja. Sullivan[25] 
menyatakan bahwa motivasi kerja yang dirasakan 
oleh karyawan berhubungan dengan kepuasan kerja, 
komitmen, dan bahkan dapat membuat karyawan 
tetap tinggal di perusahaan. Kepuasan kerja 
menentukan tinggi rendahnya motivasi kerja, dan 
motivasi kerja menentukan tinggi rendahnya 
kinerja[5]. Oleh karena itu, perusahan perlu 
memperhatikan kepuasan kerja karyawannya untuk 
meningkatkan kinerja dari karyawan.  

Berdasarkan berbagai penjelasan dan fakta, maka 
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 
kepuasan kerja dan keterlibatan kerja, terhadap 
motivasi kerja karyawan pada Rumah Sakit Kristen 
Mojowarno dan diharapkan dapat memberikan 
kontribusi pada pengembangan sumber daya 
manusia di Rumah Sakit Kristen Mojowarno.  
 

II. KAJIAN TEORETIS 
 

Pengertian Motivasi Kerja  
Pengertian motivasi kerja menurut Munandar[5] 

yaitu suatu kondisi yang berpengaruh untuk 
membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara 
perilaku yang berhubungan dengan lingkungan 
kerja. Robbins[17] mengatakan motivasi kerja adalah 
kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang 
tinggi kearah tujuan–tujuan organisasi, yang 
dikondisikan oleh kemampuan upaya tersebut untuk 
memenuhi suatu kebutuhan individu. Menurut 
Hasibuan[6] motivasi kerja adalah pemberian daya 
penggerak yang menciptakan kegairahan seseorang, 
agar mau bekerja sama, bekerja efektif, dan 
terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk 
mencapai tujuan. Dari berbagai pengertian tentang 
motivasi kerja, peneliti menyimpulkan bahwa 
motivasi kerja merupakan suatu dorongan yang 
dapat menimbulkan semangat seseorang dalam 
bekerja untuk mencapai tujuan dari pekerjaannya.  
 
Tipe Motivasi Kerja  

Gagne dan kawan-kawan[26] membuat sebuah 
skala yang mengukur tentang motivasi kerja. Skala 

ini didasarkan pada tipe motivasi seseorang yang 
dilihat berdasarkan self-determination theory (SDT). 
SDT membagi dua tipe motivasi, yaitu intrinsic 
motivation dan extrinsic motivation. Berikut adalah 
penjelasannya.  

a. Intrinsic motivation adalah individu 
melakukan sesuatu untuk tujuan dan kepentingan 
diri sendiri karena adanya ketertarikan dan 
menikmati hal tersebut.  

b. Extrinsic motivation adalah karyawan 
melakukan sesuatu untuk alasan instrumental. 
Alasan-alasan instrumental dapat berbeda, 
tergantung pada seberapa diinternalisasi 
motivasinya. Internalisasi mengacu dalam peraturan 
yang awalnya diatur oleh faktor eksternal, seperti 
imbalan atau hukuman. Internalisasi dapat bervariasi 
dalam hal seberapa baik itu berasimilasi dengan 
seseorang ada peraturan diri sendiri, seperti nilai-
nilai dan kepentingan. Sejauh mana peraturan 
tersebut diinternalisasikan menimbulkan berbagai 
jenis peraturan, sehingga motivasi ekstrinsik dapat 
sepenuhnya diatur secara eksternal, atau dapat 
sebagian atau seluruhnya diatur secara internal. 

 Berdasarkan jenis internalisasi tersebut, extrinsic 
motivation terbagi empat sebagai berikut.  

a. External regulation yang berarti individu 
melakukan sesuatu kegiatan agar memperoleh 
reward ataupun menghindar dari punishment.  

b. Introjected regulation adalah pengaturan 
perilaku yang berkaitan dengan harga diri karyawan, 
perilaku tersebut didasari oleh ego dan perasaan 
bersalah. Muncul karena berdasarkan dari tekanan. 
Karyawan yang introjected melakukan sesuatu 
aktivitas di luar kesalahan atau paksaan untuk 
memelihara harga diri karyawan tersebut. Karyawan 
merasa ada tekanan di perusahaan, dan menjadikan 
karyawan tersebut harus memiliki kinerja yang baik 
agar harga dirinya baik di tempat kerja.  

c. Identified regulation adalah melakukan 
sesuatu untuk identifikasi nilai pribadi dan 
menerima nilai tersebut untuk diri sendiri. Karyawan 
merasa bahwa sudah bekerja di suatu perusahaan 
atau institusi, maka dia harus bekerja dengan baik 
ditempat karyawan tersebut bekerja.  

d. Integrated regulation adalah mengacu pada 
mengidentifikasi dengan nilai sebuah aktifitas, pada 
titik tersebut menjadi bagian dari fungsi kebiasaan 
seseorang dan bagian dari pengertian diri seseorang. 
Karyawan bekerja tidak merasa bekerja tetapi 
merasa bahwa pekerjaannya merupakan tugas yang 
rutin atau kebiasaan yang karyawan tersebut 
lakukan.  

Pada teori ini, Gagne dan kawan-kawan[26] lebih 
fokus pada intrinsic motivation, external regulation, 
introjected regulation dan identified regulation. 
Pada integrated regulation kurang difokuskan 
karena antara identified regulation dan integrated 
regulation pengertiannya hampir sama, dan bisa 
dikatakan overlap, oleh karena itu lebih pada 
identified regulation, karena sebelum individu 
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tersebut mengalami integrated regulation, individu 
tersebut harus mengalami identified regulation 
terlebih dahulu.  

 
Pengertian Kepuasan Kerja  

Robbins[17] mendefinisikan kepuasan kerja 
adalah sebagai sikap umum individu pada 
pekerjaannya, selisih antara banyaknya 
tanggungjawab yang diterima karyawan dengan 
banyaknya upah yang diterima oleh karyawan 
tersebut. Karyawan yang memiliki kepuasan yang 
tinggi akan menunjukkan sikap yang positif terhadap 
pekerjaannya. Menurut Mathis[27] kepuasan kerja 
adalah keadaan emosi yang positif sebagai hasil 
evaluasi individu terhadap pengalaman kerjanya. 
Ketidakpuasan kerja muncul saat harapan-harapan 
ini tidak terpenuhi.  

Kepuasan kerja mempunyai banyak dimensi, 
secara umum dimensinya adalah kepuasan dalam 
pekerjaan itu sendiri, gaji, pengakuan, hubungan 
antara supervisor dengan tenaga kerja, dan 
kesempatan untuk maju. Hal serupa dikemukakan 
oleh Muchinsky[28], yaitu kepuasan kerja merupakan 
derajat kesukaan yang diperoleh oleh karyawan dari 
pekerjaannya. Kepuasan kerja merupakan penilaian 
atau cerminan dari perasaan pekerja terhadap 
pekerjaannya. Hal ini tampak dalam sikap positif 
karyawan terhadap pekerjaannya dan segala sesuatu 
yang dihadapi oleh karyawan di lingkungan 
kerjanya[29].  

Selain itu menurut Lock[5], kepuasan kerja 
merupakan kondisi dimana karyawan puas dengan 
pekerjaannya, dan merasa senang dengan 
pekerjaannya. Lock juga mencatat bahwa perasaan-
perasaan yang berhubungan dengan kepuasan atau 
ketidakpuasan cenderung lebih mencerminkan 
penaksiran dari karyawan tentang pengalaman-
pengalaman kerja pada waktu sekarang dan di masa 
lampau daripada harapan-harapan untuk masa yang 
akan datang. Howell dan Dipboye[5] memandang 
kepusan kerja sebagai hasil keseluruhan dari derajat 
suka atau tidak sukanya karyawan terhadap berbagai 
aspek dari pekerjaannya. Menurut Spector[30] 

kepuasan kerja adalah perasaan senang yang 
dirasakan oleh karyawan terhadap berbagai aspek 
dari pekerjaannya. Dari pengertian-pengertian 
tentang kepuasan kerja, peneliti menggunakan 
pengertian kepuasan kerja dari Spector yaitu 
kepuasan kerja adalah perasaan senang yang 
dirasakan oleh karyawan terhadap berbagai aspek 
dari pekerjaannya.  

 
Aspek-aspek Kepuasan Kerja  

Spector[31] ada sembilan aspek kepuasan kerja, 
sebagai berikut.  
a.   Pay; imbalan atau gaji yang diterima  
b. Promotion; kesempatan untuk dipromosikan 

dalam perusahaan  
c. Supervior; hubungan karyawan dengan 

kepemimpinan dalam perusahaan  

d.  Fringe benefits; tunjangan yang diterima oleh 
karyawan.  

e. Contigent Rewards; apresiasi, hadiah, dan 
penghargaan yang diberikan kepada karyawan 
untuk hasil kerja yang baik  

f.  Operating Prosedures; kebijakan atau aturan serta 
prosedur yang dijalankan dalam perusahaan  

g.  Coworker; hubungan karyawan dengan teman 
kerjanya  

h. Nature of Work; karyawan puas dengan tugas dari 
pekerjaan itu sendiri (karakteristik pekerjaan 
sendiri)  

i. Communication; komunikasi yang terjadi di dalam 
organisasi  

 
Pengertian Keterlibatan Kerja  

Menurut Robbins[17] keterlibatan kerja adalah 
sejauh mana seorang karyawan memihak pada 
pekerjaannya, berpartisipasi secara aktif di 
dalamnya, dan menganggap kinerja sebagai hal yang 
penting atau bentuk penghargaan diri. Karyawan 
yang mempunyai tingkat keterlibatan pekerjaan yang 
tinggi sangat memihak dan benar-benar peduli 
dengan bidang pekerjaan yang mereka lakukan. 
Menurut Istijanto[32] keterlibatan kerja adalah tingkat 
saat karyawan di perusahaan bersedia bekerja. 
Keterlibatan kerja didefinisikan sebagai konsep yang 
menggunakan pengalaman, energi kreatif, dan 
kemampuan intelektual dari semua karyawan, 
melalui memperlakukan mereka dengan rasa hormat, 
memberikan mereka informasi, dan melibatkan 
mereka dalam proses pembuatan keputusan sesuai 
dengan bidang keahlian mereka[33].  

Keterlibatan kerja adalah internalisasi nilai-nilai 
tentang pekerjaan atau pentingnya pekerjaan sesuai 
dengan individu[21]. Coulter[20] mengatakan bahwa 
keterlibatan kerja adalah tingkat pengidentifikasian 
psikologis karyawan dengan pekerjaannya, secara 
aktif berpartisipasi dalam pekerjaannya, dan 
menganggap kinerjanya di pekerjaannya adalah 
penting untuk kebaikan dirinya sendiri. Nouri[34] 
mendefinisikan keterlibatan kerja sebagai tingkatan 
dimana seseorang memandang seberapa penting 
pekerjaannya. Harnoto[35] mengemukakan 
keterlibatan kerja ditentukan dari sejauh mana 
seorang karyawan ikut berpartisipasi dengan seluruh 
kemampuannya dalam membuat peningkatan 
kesuksesan suatu organisasi atau perusahaan.  

Dari berbagai pengertian tentang keterlibatan 
kerja, peneliti menyimpulkan bahwa keterlibatan 
kerja merupakan tingkat sejauh mana seorang 
karyawan ikut berpartisipasi dengan seluruh 
kemampuannya dan pentingnya pekerjaan tersebut 
sesuai dengan individu.  
 
Kategori Keterlibatan Kerja  

Ramsay, dan kawan-kawan[21] keterlibatan kerja 
dikelompokkan menjadi empat ketegori yang 
beragam sebagai berikut.  
a. Pekerjaan sebagai pusat minat hidup  
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Keterlibatan kerja dianggap sebagai sejauh mana 
seseorang menganggap bahwa situasi kerjanya 
penting dan merupakan pusat identitasnya karena 
pekerjaan merupakan kesempatannya untuk 
memenuhi kebutuhan utama.  
b. Partisipasi aktif dalam pekerjaan  

Keterlibatan kerja yang tinggi merupakan 
petunjuk kesempatan untuk membuat keputusan 
pekerjaan, membuat kontribusi penting untuk tujuan 
perusahaan, dan menentukan nasib diri sendiri. 
Partisipasi aktif dalam pekerjaan memudahkan 
pencapaian kebutuhan harga diri dan otonomi.  
c. Kinerja sebagai pusat harga diri  

Keterlibatan kerja menyiratkan bahwa kinerja 
merupakan pusat rasa berharga di tempat kerja.  
d. Kinerja cocok dengan konsep diri  

Keterlibatan kerja menyiratkan bahwa kinerja 
cocok dengan konsep diri individu yaitu keyakianan 
yang dimiliki individu tentang diri mereka sendiri.  
 
Keterkaitan Antara Kepuasan Kerja dan Motivasi 
kerja  

Riset paling kini memberikan dukungan bahwa 
terdapat hubungan dari kepuasan kerja dan motivasi, 
serta kinerja[17]. Karyawan yang lebih terpuaskan 
cenderung lebih efektif dan termotivasi untuk 
mencapai tujuan perusahaan dari pada perusahaan 
dengan karyawan yang kurang terpuaskan. Motivasi 
individual secara langsung mendeterminasi upaya 
kerjanya dan motivasi kerja berpengaruh secara 
positif terhadap kebutuhan dan tujuan dari individu. 
Apabila individu mengharapkan imbalan intrinsik 
untuk kinerja kerjanya, maka motivasi akan 
terpengaruh secara positif terhadap kinerja[36]. 
Motivasi dapat terjadi apabila kepuasan kerja timbul 
karena imbalan ekstrinsik, yang dirasakan adil oleh 
karyawan. Apabila ketidakadilan dirasakan oleh 
karyawan, maka kepuasan akan rendah dan motivasi 
kerja berkurang.  

Kepuasan terhadap imbalan yang diterima dan 
dirasakan adil berpengaruh secara langsung terhadap 
motivasi seseorang dalam bekerja[36]. Selain itu 
menurut Tosi dan Carrol[37], motivasi kerja berkaitan 
dengan kepuasan para karyawan. Salah satu 
pekerjaan yang dilakukan oleh para manajer adalah 
memotivasi karyawannya, demi meningkatkan 
prestasi dan produktivitas kerja[37].  

Kepuasan kerja secara langsung akan 
mempengaruhi motivasi kerja, komitmen kerja, 
motivasi belajar, keterampilan teknis dan 
pengetahuan[38]. Kepuasan kerja mengacu pada 
sejauh mana seseorang bereaksi positif terhadap 
pekerjaannya dan sejauh mana kebutuhan atau 
harapan seseorang terpenuhi. Secara umum 
karyawan menganggap bahwa kepuasan kerja 
dipengaruhi oleh reward (pribadi dan keuangan), 
desain pekerjaan, keterlibatan dalam proses 
pengambilan keputusan, kesehatan dan lingkungan. 
Menurut Mills dan kawan-kawan[38] prestasi kerja 
dalam industri apapun dipengaruhi oleh kepuasan 

kerja dan memberi pengaruh pada motivasi kerja, 
komitmen kerja, motivasi belajar, keterampilan, 
pengetahuan baru.  

Kinicki dan Kreitner[39] menyimpulkan, mata 
analisis sembilan studi dan 1.739 karyawan 
mengungkapkan hubungan positif yang signifikan 
antara motivasi dan kepuasan kerja. Hubungan itu 
dikarenakan kepuasan dan pengawasan juga 
berkorelasi secara signifikan dengan motivasi kerja. 
Manajer disarankan untuk mempertimbangkan 
bagaimana perilaku mereka mempengaruhi upaya 
motivasi karyawan untuk meningkatkan berbagai 
motivasi kerja. Kepuasan kerja menentukan tinggi 
rendahnya motivasi kerja, dan motivasi kerja 
menentukan tinggi rendahnya kinerja[5].  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja 
berpengaruh terhadap motivasi kerja pada karyawan. 
Semakin tinggi kepuasan kerja seseorang, maka 
akan semakin tinggi pula motivasi kerja yang 
dialami oleh karyawan tersebut 

  
Keterkaitan Antara Keterlibatan Kerja dan Motivasi 
Kerja  

Motivasi merupakan dorongan untuk memacu 
karyawan agar lebih aktif dalam melaksanakan 
pekerjaan untuk mencapai tujuan dan hasil yang 
lebih baik[17]. Motivasi kerja akan timbul karena ada 
dorongan eksternal, yaitu sumber motivasi yang 
berasal dari luar individu, yang dapat menggerakkan 
perilaku yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. 
Motivasi ekstrinsik merupakan sesuatu yang 
diberikan oleh perusahaan untuk memenuhi 
kebutuhan karyawan sehingga mampu 
meningkatkan kontribusi karyawan. Pimpinan 
memotivasi staf menjadi faktor penting dalam 
memastikan bahwa perusahaan tumbuh subur dan 
berhasil semakin kompetitif lingkungan[40]. 

Menurut Brown dalam Chughtai[18] keterlibatan 
pekerjaan dengan positif mempengaruhi motivasi 
karyawan, mengarah ke tingkat yang lebih tinggi 
dalam peran kinerja pekerjaan. Karyawan-karyawan 
yang terlibat dalam pekerjaan cenderung lebih 
termotivasi. Pembinaan keterlibatan kerja 
merupakan tujuan organisasi yang penting karena 
banyak peneliti menganggap karyawan sebagai 
penentu utama efektivitas organisasi dan motivasi 
individu. Motivasi kerja dipengaruhi hampir semua 
kunci dari perusahaan termasuk kepuasan kerja, 
keterlibatan kerja, desain pekerjaan, komitmen 
organisasi, gaji, pelatihan, organisasi sebagai warga 
negara, dan kepemimpinan[38]. Menurut Kakabedse, 
John dan Susan[41] keterlibatan kerja dapat 
mempengaruhi motivasi kerja. Keterlibatan kerja 
berhubungan positif dengan motivasi kerja.  

Menurut Bashaw dalam Uygur[21] keterlibatan 
kerja berhubungan dengan motivasi kerja, karyawan 
telah menjadi satu dengan pekerjaannya. Peneliti 
berpendapat bahwa terdapat hubungan antara 
motivasi dan keterlibatan pekerjaan[40]. Hal ini 
menunjukkan kesempatan penting, dengan 
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menggunakan aset berharga yaitu karyawan sebagai 
sarana untuk meningkatkan keberhasilan dalam 
lingkungan perusahaan. Keterlibatan kerja adalah 
internalisasi nilai-nilai tentang pekerjaan atau 
pentingnya pekerjaan sesuai dengan individu[21]. 
Individu dengan keterlibatan kerja yang tinggi dan 
komitmen organisasi individu dapat menjadi 
termotivasi untuk pergi bekerja dan pergi tepat 
waktu. 

Menurut Lawler dalam Khan[42] keterlibatan 
kerja adalah faktor penting untuk menciptakan dan 
meningkatkan motivasi karyawan dan motivasi 
memainkan peran penting dalam produktivitas dan 
kinerja individu. Freyedon[16] mengatakan motivasi 
kerja secara positif dan signifikan berhubungan 
dengan kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan 
keterlibatan pekerjaan. Kinicki dan Kreitner[39] 
keterlibatan kerja berhubungan positif dengan 
motivasi kerja. Manajer didorong untuk 
mempertimbangkan interaksi antara organisasi, 
keterlibatan kerja karyawan, komitmen organisasi, 
dan kepuasan kerja ketika mencoba untuk 
memotivasi dan mempertahankan karyawan. 
Sekaran[43] mengatakan semakin karyawan terlibat di 
dalam pekerjaannya, dan menghabiskan lebih 
banyak waktu dan energi di tempat kerja, karyawan 
dapat termotivasi untuk berupaya melakukan terbaik 
pada pekerjaan.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan kerja 
berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan. 
Semakin kondusif keterlibatan karyawan pada 
sebuah perusahaan, maka motivasi kerja karyawan 
akan meningkat. 

 
Hipotesis  

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut.  
1. Terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap 

motivasi kerja karyawan di Rumah Sakit 
Kristen Mojowarno, Jombang.  

2. Terdapat pengaruh keterlibatan kerja terhadap 
motivasi kerja karyawan di Rumah Sakit 
Kristen Mojowarno, Jombang.  

3. Terdapat pengaruh kepuasan kerja dan 
keterlibatan kerja secara bersama-sama 
terhadap motivasi kerja karyawan di Rumah 
Sakit Kristen Mojowarno, Jombang. 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 
 

Variabel Penelitian  
Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang akan 

digunakan sebagai berikut.  
Variabel Bebas (Independent variabel):  
Kepuasan Kerja (X1)  
Kepuasan kerja adalah adanya perasaan senang yang 
dirasakan oleh karyawan terhadap berbagai aspek 
dari pekerjaannya. Indikator-indikator dari kepuasan 
kerja yang digunakan adalah indikator yang diambil 

dari Spector dalam Watson[31] yakni pay, promotion, 
supervisor, fringe benefits, contigent rewards, 
operating prosedures, coworker, nature of work, dan 
communication.  
 
Keterlibatan Kerja (X2)  
Keterlibatan kerja merupakan tingkat sejauh mana 
seorang karyawan ikut berpartisipasi dengan seluruh 
kemampuannya dan menganggap pentingnya 
pekerjaan sesuai dengan individu. Indikator-
indikator dari keterlibatan kerja yakni: pekerjaan 
sebagai pusat minat hidup, partisipasi aktif dalam 
pekerjaan, kinerja sebagai pusat harga diri, dan 
kinerja cocok dengan konsep diri[21]. 
 
Variabel Tergantung (Dependent variabel) : 
Motivasi kerja (Y)  
Motivasi kerja merupakan suatu dorongan yang 
dapat menimbulkan semangat seseorang dalam 
bekerja untuk mencapai tujuan dari pekerjaannya. 
Indikator-indikator motivasi kerja yakni intrinsic 
motivation, external regulation, introjected 
regulation dan identified regulation[26]. 
 
Populasi dan Sampel  
Populasi untuk penelitian ini adalah seluruh 
karyawan yang bekerja di Rumah Sakit Kristen 
Mojowarno. Populasi yang ada di Rumah sakit 
Kristen Mojowarno, Jombang berkisar 278 orang. 
Teknik sampling yang digunakan penulis adalah 
teknik proportional stratified random sampling. 
Proportional stratified random sampling adalah 
metode yang mengelompokkan populasi menjadi 
beberapa kelompok yang memiliki ciri-ciri sama 
yang kemudian memilih secara simple random 
sampling anggota populasi yang diinginkan dari 
masing-masing kelompok secara proposional[44]. 
Kuesioner dibagikan kepada 139 karyawan, pada 
setiap strata di Rumah Sakit Kristen Mojowarno, 
peneliti melakukan membagi setengah jumlah total 
karyawan pada tiap bagian dan peneliti 
menggunakan cara acak.  
 
Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan kuesioner sebagai berikut. 

1. Kepuasan kerja  
Kepuasan kerja diukur dengan menggunakan 

kuesioner yang diadaptasi dari Job Satisfaction 
Survey[31]. Kuesioner kepuasan kerja ini berisikan 28 
aitem dan terdiri dari aitem favorable dan 
unfavorable. Kuesioner ini terdiri sembilan sub 
variabel yaitu: pay, promotion, supervisor, fringe 
benefits, contigent rewards, operating prosedures, 
coworkers, nature of work, dan communication.  

Kuesioner disusun berdasarkan skala Likert. 
Skala Likert terdiri dari dua kategori aitem, yaitu 
favorable (aitem yang mendukung) dan unfavorable 
yang tidak mendukung dengan pemberian empat 
pilihan jawaban terdiri dari sangat setuju (SS), setuju 
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(S), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS). 
Pemberian skor untuk skala dalam penelitian ini 
bergerak dari angka 4 sampai angka 1 untuk aitem 
yang favorable dan bergerak dari angka 1 sampai 
angka 4 untuk aitem yang unfavorable. 

Kuesioner kepuasan kerja ini memiliki validitas 
isi yang baik. Validitas isi kuesioner kepuasan kerja 
diperoleh dengan metode professional judgement 
oleh ahli Psikologi Industri dan Organisasi. 
Kuesioner kepuasan kerja memiliki reliabilitas yang 
baik pula (α=0,861). 
 
2. Keterlibatan Kerja 

Keterlibatan kerja diukur dengan kuesioner 
yang dibuat oleh peneliti berdasarkan indikator dari 
keterlibatan kerja[21], yakni pekerjaan sebagai pusat 
minat hidup, partisipasi aktif dalam pekerjaan, 
kinerja sebagai pusat harga diri, dan kinerja cocok 
dengan konsep diri.  Kuesioner ini terdiri dari 20 
aitem. Kuesioner disusun berdasarkan skala Likert. 
Skala Likert terdiri dari dua kategori aitem, yaitu 
favorable (aitem yang mendukung) dan unfavorable 
yang tidak mendukung dengan pemberian empat 
pilihan jawaban terdiri dari sangat setuju (SS), setuju 
(S), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS). 
Pemberian skor untuk skala dalam penelitian ini 
bergerak dari angka 4 sampai angka 1 untuk aitem 
yang favorable dan bergerak dari angka 1 sampai 
angka 4 untuk aitem yang unfavorable.  

Kuesioner keterlibatan kerja ini memiliki 
validitas isi yang baik. Validitas isi kuesioner 
keterlibatan kerja diperoleh dengan metode 
professional judgement oleh ahli Psikologi Industri 
dan Organisasi. Kuesioner keterlibatan kerja 
memiliki reliabilitas yang baik pula (α=0,853). 

 
3. Motivasi Kerja 

Motivasi kerja diukur dengan menggunakan 
kuesioner yang diadaptasi dari Motivation at Work 
Scale (MAWS) yang dibuat oleh Gagne dan kawan-
kawan[26]. Kuesioner motivasi kerja ini berisikan 10 
aitem dan semua aitem merupakan aitem favorable. 
Kuesioner ini terdiri dua sub variabel motivasi kerja 
yaitu: intrinsic dan extrinsic. Pada extrinsic terdapat 
external regulation, introjected regulation, dan 
identified regulation.  

Kuesioner disusun berdasarkan skala Likert. 
Skala Likert terdiri dari dua kategori aitem, yaitu 
favorable (aitem yang mendukung) dan unfavorable 
yang tidak mendukung dengan pemberian empat 
pilihan jawaban terdiri dari sangat setuju (SS), setuju 
(S), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS). 
Pemberian skor untuk skala dalam penelitian ini 
bergerak dari angka 4 sampai angka 1 untuk aitem 
yang favorable dan bergerak dari angka 1 sampai 
angka 4 untuk aitem yang unfavorable.  

Kuesioner motivasi kerja ini memiliki validitas 
isi yang baik. Validitas isi kuesioner motivasi kerja 
diperoleh dengan metode professional judgement 
oleh ahli Psikologi Industri dan Organisasi. 

Kuesioner motivasi kerja memiliki reliabilitas yang 
baik pula (α=0,827). 
  
Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data penelitian ini melalui dua 
tahapan yaitu uji asumsi dan uji hipotesis. 
 
Uji asumsi klasik  

Peneliti melakukan uji asumsi digunakan untuk 
analisis regresi. Uji asumsi klasik untuk analisis 
regresi yaitu: uji normalitas, uji linearitas, dan uji 
multikolinearitas.  
1. Uji normalitas  

Uji normalitas dilakukan menggunakan tes 
normalitas (tes of normality) dengan metode 
Kolmogrov-smirnov dan Shapiro-wilk. Tujuan uji 
normalitas adalah mengetahui apakah 
pendistribusian data mengikuti atau mendekati 
distribusi normal sesuai dengan sebaran normal 
baku. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 
menunjukkan bahwa data terdistribusi secara 
normal[45].  
2. Uji linearitas  

Linearitas adalah keadaan dimana hubungan 
antara variabel terkait dengan variabel bebas bersifat 
linear[45]. Priyatno[46] uji ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah dua variabel mempunyai 
hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. 
Dalam penelitian ini, uji linearitas akan 
menggunakan fungsi means dalam analisis SPSS 
masuk pada compare means[45]. Dua variabel 
dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila 
nilai signifikansi < 0,05[47]. 
3. Uji multikolinearitas  

Persyaratan yang harus terpenuhi dalam model 
multiple regression adalah tidak adanya 
multikolinearitas, yaitu hubungan linear antar 
variabel bebas[45]. Uji multikolinearitas dilakukan 
untuk mengetahui apakah ada kolerasi antar variabel 
bebas pada model regresi. Menurut Hair dalam 
Purwoto[48], suatu model regresi dapat dikatakan 
bebas dari multikolinearitas, jika mempunyai nilai 
toleran > 0,1 (10%) dan VIF < 10.  
 
Uji hipotesis  

Peneliti akan menggunakan uji regresi untuk 
menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap 
variabel terikat. Analisis regresi adalah suatu metode 
sederhana untuk melakukan investigasi tentang 
hubungan fungsional di antara beberapa variabel[45]. 
Analisis regresi sederhana atau parsial dilakukan 
saat uji hipotesis pertama dan kedua guna mencari 
pengaruh. Saat pengujian hipotesis ketiga guna 
mencari pengaruh kepuasan kerja dan keterlibatan 
kerja terhadap motivasi kerja, peneliti menggunakan 
uji Multiple Regression. Pengujian hipotesis satu, 
dua dan tiga dilakukan dengan menggunakan 
program komputer SPSS 18.0 for Windows.  

Pengujian hipotesis pada penelitian ini 
menggunakan empat tahap sebagai berikut.  
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1. Uji F  
Uji F pada penelitian ini merupakan uji 

kelayakan model. Jika model merupakan model 
yang layak maka dapat diteruskan pada uji 
berikutnya. Pada uji kelayakan model ini, dengan 
melihat tabel Anova, dimana nilai Fhitung > 
Ftabel[49]. Selain itu peneliti bisa juga melihat pada 
nilai signifikansinya p < 0,05. Pada nilai signifikansi 
dan nilai F merupakan sama-sama nilai yang 
memperkuat dan mendukung hingga dapat dikatakan 
bahwa suatu model yang layak.  
2. Uji t-student  

Pada uji t-student merupakan uji melihat 
pengaruh independen variabel terhadap dependen 
variabel, dengan melihat thitung, dimana thitung > 
ttabel sama dengan HA diterima. Peneliti melihat 
pada tabel koefisiensi, selain itu bisa melihat pada 
nilai signifikansi p < 0,05[49].  
3. Uji koefisiensi determinasi  

Pada uji koefisiensi determinasi, peneliti melihat 
persentase besarnya sumbangan pengaruh 
independen variabel terhadap dependen variabel[49]. 
Dengan melihat tabel model summary nilai Rsquare 
(R2) disebut denan koefisien determinasi 
(Nisfiannoor, 2009).  
4. Persamaan regresi  

Persamaan regresi ini digunakan untuk 
memprediksi seberapa besar penambahan suatu nilai 
independen variabel pada dependen variabel yaitu 
dengan menggunakan rumus  
 
Y = ( a + b1X1 + b2X2+.....bnXn) ± standar error 
estimate[50].  

 
Keterangan :  
Y = Variabel terikat (motivasi kerja)  
a = Konstanta  
b1 = Koefisien regresi pertama (kepuasan kerja)  
X1 = Variabel bebas pertama (kepuasan kerja)  
b2 = Koefisiensi regresi kedua (keterlibatan kerja)  
X2 = Variabel bebas kedua (keterlibatan kerja) 

 

IV. HASIL  PENELITIAN 
 

Deskripsi Subjek Penelitian 
Subjek penelitian merupakan karyawan tetap 

dengan lama bekerja yang bervariasi yaitu: karyawan 
yang telah bekerja selama lebih dari 20 tahun 
sebanyak 45,88%; bekerja selama 10-20 tahun 
sebanyak 20%, bekerja selama 5-10 tahun sebanyak 
8,24%, dan bekerja kurang dari lima tahun sebanyak 
25,88%. Sebagian besar subjek berusia 41-50 tahun 
(38,82%), dan 21-30 tahun (27,06%). Subjek 
penelitian terdiri dari perempuan sejumlah 67,06% 
dan laki-laki sejumlah 32,94%. 

 
Kepuasan Kerja 

Sebagian besar subjek penelitian memiliki 
kepuasan kerja dalam tingkat sedang (50,59%). 
Subjek penelitian yang memiliki tingkat kepuasan 

kerja yang tinggi sebanyak 30,59%, dan tingkat yang 
sangat tinggi sebanyak 18,82%. Di sisi lain, subjek 
penelitian yang memiliki kepuasan kerja dalam 
tingkat rendah dan sangat rendah tidak ada sama 
sekali atau bernilaikan 0%. Jadi, dapat disimpulkan 
bahwa mayoritas subjek dalam penelitian ini, berada 
dalam kategori sedang yang berarti bahwa sebagian 
besar subjek penelitian mempunyai kepuasan kerja 
yang sedang dalam pekerjaannya. 

 
Keterlibatan Kerja 

Subjek penelitian memiliki keterlibatan kerja 
dalam tingkatan yang beragam. Subjek penelitian 
yang memiliki keterlibatan kerja dalam tingkat 
sedang sejumlah 38,82%, tingkat tinggi sejumlah 
45,88%, dan tingkat yang sangat tinggi 15,29%, 
sedangkan untuk kategori rendah dan sangat rendah 
tidak ada sama sekali atau bernilaikan 0%. Jadi, 
dapat disimpulkan bahwa mayoritas subjek dalam 
penelitian ini, berada dalam kategori tinggi yang 
berarti bahwa sebagian besar subjek penelitian 
memiliki katerlibatan kerja yang tinggi dalam 
pekerjaannya di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. 

 
Motivasi Kerja 
Subjek yang memiliki motivasi kerja yang sangat 
tinggi sejumlah 50,59% dan yang tinggi sejumlah 
49,41%, sedangkan tingkat sedang, tingkat rendah 
dan sangat rendah tidak ada sama sekali atau 
bernilaikan 0%. Hal ini mengindikasikan bahwa 
sebagian besar subjek mempunyai motivasi kerja 
yang sangat tinggi dalam pekerjaannya di Rumah 
Sakit Kristen Mojowarno. 
 
Analisis Stastistik  
Uji Asumsi  
1. Uji Normalitas  

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini adalah 
motivasi kerja menunjukkan nilai signifikansi 
Kolmogrov-Smirnov sebesar 0,061 dengan tingkat 
signifikansi p > 0,05[51]. Hasil uji normalitas yang 
dilakukan menunjukkan bahwa variabel motivasi 
kerja memiliki penyebaran data yang normal. Hal ini 
sejalan dengan pernyataan Santoso[49] yang 
menyatakan bahwa nilai signifikansi yang lebih 
besar 0,05 menunjukkan data terdistribusi secara 
normal.  

Saat peneliti mencoba melihat hasil normalitas 
139 subjek ternyata hasil normalitasnya menyatakan 
tidak normal dengan nilai 0,000. Pada akhirnya 
peneliti mencoba untuk melakukan transformasi data 
dengan cara Log dan LN tetapi hasil tetap tidak 
normal, kemudian peneliti menggunakan cara lain 
yakni menggunakan cara trimming data outlier 
dengan membuang subjek yang jumlah total pada 
motivasi kerja terlalu rendah atau terlalu tinggi 
sampai pada hasil normal. Data outlier merupakan 
nilai yang menyimpang cukup jauh dari rata-ratanya. 
Data outlier dapat dihilangkan karena dianggap tidak 
mencerminkan sebaran data yang sesungguhnya[49]. 
Pada akhirnya sampai pada pembuangan 54 subjek, 
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data peneliti menjadi normal sehingga, total data 
yang akan diolah nantinya adalah 85 kuesioner. 
 
2. Uji Linearitas 

Hasil uji asumsi linearitas variabel kepuasan 
kerja dengan motivasi kerja dan variabel keterlibatan 
kerja dengan motivasi kerja dalam penelitian ini 
memiliki nilai signifikansi  linearity sebesar 0,000. 
Oleh karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka 
dapat disimpulkan bahwa antara variabel kepuasan 
kerja dengan motivasi dan keterlibatan kerja dengan 
motivasi kerja sama-sama memiliki hubungan yang 
linear.  
 
3. Uji Multikolinearitas  

Nilai tolerance pada kedua variabel independen 
yakni variabel kepusan kerja dan keterlibatan kerja 
lebih dari 0,1 yakni (tolerance) 0,541 dan nilai VIF 
kurang dari 10 yakni 1,849 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa kedua independen pada 
penelitian ini yakni kepuasan kerja dan keterlibatan 
kerja tidak mengalami multikolinearitas. 
 
 Uji Hipotesis  
1.  Pengujian Hipotesis 1  

Pada uji kelayakan model dengan melihat pada 
tabel anova yang menghasilkan nilai Fhitung sebesar 
43,732 dan Ftabel sebesar 3,96 ini berarti nilai 
Fhitung > Ftabel pada uji kelayakan model pada 
hipotesis satu modelnya layak dan dapat 
melanjutkan pada uji berikutnya dan dengan 
diperkuat nilai signifikansi dari tabel Anova adalah 
0,000 (p = 0,000). Berdasarkan nilai signifikansi 
tersebut maka model regresi dapat digunakan untuk 
menganalisis besarnya pengaruh kepuasan kerja 
terhadap motivasi kerja karyawan karena p= 0,000 
(p<0,05). 

Berdasarkan pada hasil regresi didapatkan nilai 
thitung sebesar 6,613 dan nilai t tabel sebesar 1,989, 
dimana t hitung > t tabel yang mana artinya diterima 
dan dapat dilihat pada nilai signifikansi 0,000 
(p<0,05), hal ini berarti variabel kepuasan kerja 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
motivasi kerja.  

Peneliti melihat pada persentase besarnya 
sumbangan pengaruh kepuasan kerja terhadap 
motivasi kerja, dengan melihat nilai Rsquare 0,345, 
ini berarti 34,5% yang mempengaruhi motivasi kerja 
adalah kepuasan kerja dan 65,5% dipengaruhi oleh 
variabel lain. Pada persamaan regresi Y = 
(23,290+0,137(75)±2,555 ini menunjukkan bahwa 
setiap penambahan satu nilai kepuasan kerja akan 
menambah motivasi kerja sebesar 0,137. Setelah uji 
hipotesis dapat dikatakan bahwa H1 diterima.  

 
2. Pengujian Hipotesis 2  

Pada uji kelayakan model dengan melihat pada 
tabel Anova yang menghasilkan nilai Fhitung 
sebesar 36,563 dan Ftabel sebesar 3,96 ini berarti 
nilai Fhitung > Ftabel pada uji kelayakan model 

pada hipotesis satu modelnya layak dan dapat 
melanjutkan pada uji berikutnya dan dengan 
diperkuat nilai signifikansi dari tabel Anova adalah 
0,000 (p = 0,000). Berdasarkan nilai signifikansi 
tersebut maka model regresi dapat digunakan untuk 
menganalisis besarnya pengaruh keterlibatan kerja 
terhadap motivasi kerja karyawan karena p= 0,000 
dimana p<0,05. Berdasarkan hasil regresi didapatkan 
nilai thitung sebesar 6,047 dan nilai ttabel sebesar 
1,989, dimana t hitung > t tabel yang mana artinya 
diterima dan dapat dilihat pada nilai signifikansi 
0,000 (p<0,05). Hal ini artinya pada variabel 
keterlibatan kerja pengaruh yang signifikan terhadap 
motivasi kerja. Peneliti melihat pada persentase 
besarnya sumbangan pengaruh keterlibatan kerja 
terhadap motivasi kerja, dengan melihat nilai 
Rsquare 0,306, ini berarti 30,6% yang 
mempengaruhi motivasi kerja adalah keterlibatan 
kerja dan 60,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Pada 
persamaan regresi Y = (21,955+0,200(60)±2,630 ini 
menunjukkan bahwa setiap penambahan satu nilai 
kepuasan kerja akan menambah motivasi kerja 
sebesar 0,200. Setelah uji hipotesis dapat dikatakan 
bahwa H2 diterima.  

  
3. Pengujian Hipotesis 3  

Pada uji kelayakan model dengan melihat pada 
tabel Anova yang menghasilkan nilai Fhitung 
sebesar 26,154 dan Ftabel sebesar 3,11 ini berarti 
nilai Fhitung > Ftabel pada uji kelayakan model 
pada hipotesis satu modelnya layak dan dapat 
melanjutkan pada uji berikutnya dan dengan 
diperkuat nilai signifikansi dari tabel Anova adalah 
0,000 (p = 0,000). Berdasarkan nilai signifikansi 
tersebut maka model regresi dapat digunakan untuk 
menganalisis besarnya pengaruh kepuasan kerja dan 
keterlibatan kerja terhadap motivasi kerja karyawan 
karena p= 0,000 (p<0,05).  

Berdasarkan tabel koefisien multiple regression 
didapatkan nilai thitung kepuasan kerja sebesar 
3,352 dan nilai ttabel sebesar 1,989, dan pada nilai 
thitung keterlibatan kerja sebesar 2,442 dan nilai 
ttabel sebesar 1,989 dimana t hitung > t tabel yang 
mana artinya diterima dan dapat dilihat pada nilai 
signifikansi 0,000 (p<0,05). Hal ini berarti variabel 
kepuasan kerja dan keterlibatan kerja memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja. 
Peneliti melihat pada persentase besarnya 
sumbangan pengaruh kepuasan kerja dan 
keterlibatan kerja terhadap motivasi kerja, dengan 
melihat nilai Rsquare 0,389, ini berarti 38,9% yang 
mempengaruhi motivasi kerja adalah kepuasan kerja 
dan keterlibatan kerja dan 61,1% dipengaruhi oleh 
variabel lain. Pada persamaan regresi Y = 
(20,488+0,092(75)+0,104(60))±2,482 ini 
menunjukkan bahwa setiap penambahan satu nilai 
kepuasan kerja akan menambah motivasi kerja 
sebesar 0,092, dan setiap penambahan satu nilai 
keterlibatan kerja turut menambah motivasi keja 
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sebesar 0,104. Setelah uji hipotesis dapat dikatakan 
bahwa H3 diterima.  

 

V. PEMBAHASAN 
 
Hasil uji hipotesis 1 (pertama) dalam penelitian 

ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja mempunyai 
pengaruh terhadap motivasi kerja. Hal ini dibuktikan 
dengan nilai thitung sebesar 6,613. Berdasarkan nilai 
thitung tersebut maka didapatkan nilai signifikansi 
0,000. Nilai signifikasi ini lebih kecil dari nilai 
probabilitas 0,05 atau nilai 0,000<0,05, sehingga 
disimpulkan bahwa kepuasan kerja mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. Hasil 
penelitian ini memperkuat penemuan hasil 
sebelumnya, seperti Winardi[36], Wijono[37], Kinicki 
dan Kreitner[39], Maznah[53] dan Mills[38] menemukan 
bahwa kepuasan kerja kerja mempunyai pengaruh 
dan signifikan terhadap motivasi kerja.  

Pada persamaan regresi kepuasan kerja terhadap 
motivasi kerja didapatkan prediksi bahwa setiap 
penambahan satu nilai kepuasan kerja akan 
menambah motivasi kerja sebesar 0,137. Semakin 
tinggi kepuasan kerja seseorang maka motivasi 
kerjanya juga akan semakin tinggi. Hal ini sesuai 
dengan teori dari Kinicki dan Kreitner[39] yang 
menyatakan bahwa kepuasan kerja menentukan 
tinggi rendahnya motivasi kerja, jika kepuasan kerja 
yang tinggi akan menghasilkan motivasi kerja yang 
tinggi pula.  

Hasil analisis regresi juga menunjukkan Rsquare 
(R2) koefisiensi determinasi dari variabel kepuasan 
kerja mempunyai nilai sebesar 0,345. Berdasarkan 
hal tersebut diketahui bahwa kepuasan kerja 
mempunyai pengaruh terhadap motivasi kerja 
sebesar 34,5%, sedangkan faktor-faktor diluar 
kepuasan kerja mempunyai pengaruh sebesar 65,5%.  

Hasil uji hipotesis 2 (kedua) disimpulkan bahwa 
keterlibatan kerja mempunyai pengaruh terhadap 
motivasi kerja. Hal ini dibuktikan dengan nilai t 
hitung sebesar 6,047. Berdasarkan nilai t hitung 
tersebut maka didapatkan nilai signifikansi 0,000. 
Berdasarkan nilai signifikansi tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa keterlibatan kerja mempunyai 
pengaruh terhadap motivasi kerja karyawan karena p 
= 0,000 dimana p< 0,05. Hasil penelitian ini 
memperkuat penemuan hasil sebelumnya, seperti 
Chughtai[18], Kakabedse[41], dan Uygur[21] 
menemukan bahwa kepuasan kerja mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja.  

Pada persaman regresi keterlibatan kerja 
terhadap motivasi kerja didapatkan prediksi bahwa 
setiap penambahan satu nilai kepuasan kerja akan 
menambah motivasi kerja sebesar 0,200 artinya 
bahwa semakin tinggi keterlibatan kerja seseorang 
maka motivasi kerjanya juga akan semakin tinggi. 
Hal ini sesuai dengan teori dari Brown dalam 
Chughtai[18]. menyatakan bahwa karyawan-
karyawan yang terlibat dalam pekerjaan cenderung 

lebih termotivasi, jadi keterlibatan kerja yang tinggi 
akan menghasilkan motivasi kerja yang tinggi pula.  

Hasil analisis regresi juga menunjukkan Rsquare 
(R2) dari variabel keterlibatan kerja mempunyai 
nilai sebesar 0,306. Berdasarkan hal tersebut 
diketahui bahwa keterlibatan kerja mempunyai 
pengaruh terhadap motivasi kerja sebesar 30,6%, 
sedangkan faktor-faktor di luar keterlibatan kerja 
mempunyai pengaruh sebesar 69,4%.  

Hasil hipotesis 3 (ketiga) dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa kepuasan kerja dan keterlibatan 
kerja secara bersama-sama mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap motivasi kerja karyawan di 
Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Hasil analisis 
regresi menunjukkan bahwa nilai Rsquare dari 
variabel kepuasan kerja dan keterlibatan kerja adalah 
0,389 yang artinya bahwa 38,9% dari variabel 
motivasi kerja dapat dijelaskan oleh variabel 
kepuasan kerja dan keterliabatan kerja, sedangkan 
61,1 % dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
menjadi fokus dalam penelitian ini, contohnya 
komitmen organisasi, gaya kepemimpinan dan 
lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja 
dan keterlibatan kerja memiliki pengaruh terhadap 
motivasi kerja, meskipun tidak cukup besar.  

Hasil kepuasan kerja dan keterlibatan kerja 
berpengaruh terhadap motivasi kerja dalam 
penelitian ini, didukung dengan teori yang 
mengatakan bahwa motivasi kerja dipengaruhi oleh 
variabel kepuasan kerja, keterlibatan kerja, desain 
pekerjaan, komitmen organisasi, gaji dan 
pelatihan[38]. Kemudian hasil penelitian dari Ciliana 
dan Mansoer[53] kepuasan kerja dan keterlibatan 
kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap kesiapan untuk berubah pada karyawan. 
Ciliana dan Mansoer[53], mengatakan bahwa 
karyawan akan cenderung memiliki motivasi untuk 
memberikan kontribusi yang berarti dalam 
perubahan pada dirinya. Motivasi kerja tersebut 
yang kemudian membuat karyawan menjadi lebih 
siap untuk berubah, berubah untuk jadi lebih baik 
karena karywan tersebut merasa terlibat dalam 
pekerjaannya dan merasa puas pada pekerjaannya. 
Secara tidak langsung pada penelitian Ciliana dan 
Mansoer[53] mengatakan bahwa motivasi kerja 
memiliki pengaruh pada kepuasan kerja dan 
keterlibatan kerja. Hal yang berbeda dari penelitian 
Ciliana dan Mansoer[53] dengan penelitian ini adalah 
pada penelitian ini secara langsung untuk 
mengetahui apakah ada pangaruh dari kepuasan 
kerja dan keterlibatan kerja terhadap motivasi kerja 
karyawan. Variabel lain yang mungkin berpengaruh 
terhadap motivasi kerja adalah lingkungan kerja. 
Maznah[52] melakukan penelitian pengaruh 
lingkungan organisasi dan kepuasan kerja terhadap 
motivasi kerja pada pegawai politiknik negeri 
Lhoseumawe. Lingkungan organisasi merupakan 
suatu keadaan karyawan atau tempat karyawan 
menjalankan aktivitasnya baik meliputi fisik dan 
nonfisik yang dapat memberikan kesan 
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menyenangkan, aman, tentram, perasaan betah atau 
kerasan, dan lain sebagainya, seperti contoh 
perlengkapan kerja yang lengkap[52]. Hasil 
penelitiannya pengaruh lingkungan organisasi 
memiliki koefisien sebesar 0,217 dengan p = 0,019 
pada tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa pengaruh lingkungan organisasi 
terhadap motivasi kerja adalah positif dan signifikan.  

Selain itu yang variabel yang dapat 
mempengaruhi motivasi kerja yang lainnya adalah 
budaya organisasi. Fatmawati[54] melakukan 
penelitian tentang pengaruh budaya organisasi 
terhadap motivasi kerja pegawai IAIN Ar Rainry 
Banda Aceh, dan hasilnya memiliki signifikansi 
0,000 < 0,05 ini menunjukkan budaya organisasi 
secara positif berpengaruh signifikan terhadap 
motivasi kerja. Menurut Robbins (dalam 
Fatmawati[54] budaya organisasi itu sendiri 
merupakan falsafah, ideologi, nilai-nilai, anggapan, 
keyakinan, harapan, sikap dan norma-norma yang 
dimiliki secara bersama serta mengikat dalam suatu 
komunitas tertentu. Selain itu rotasi pekerjaan juga 
memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi 
kerja[54]. Rotasi pekerjaan merupakan perputaran 
pekerjaan, karyawan melakukan pekerjaan yang 
tidak biasanya karyawan tersebut kerjakan.  

Selain itu variabel lain yang mungkin 
mempengaruhi motivasi kerja adalah kepemimpinan. 
Suryati[55] pada penelitiannya memiliki hasil gaya 
kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap motivasi kerja dengan nilai 
signifikansi 0,000 < 0,05. Sementara itu, disiplin 
kerja juga memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap motivasi kerja[55]. Faktor lain yang 
mempengaruhi motivasi kerja adalah desain 
pekerjaan, komitmen organisasi, gaji dan 
pelatihan[38].  

Pada penelitian ini memiliki hasil kepuasan kerja 
dan keterlibatan kerja secara bersama-sama memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja 
karyawan di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Jika 
peneliti lihat lebih jauh, antara kedua variabel 
independen yakni kepuasan kerja dan keterlibatan 
kerja. Variabel manakah yang memiliki pengaruh 
yang lebih adalah pada variabel kepuasan kerja, 
dibandingkan dengan variabel keterlibatan kerja. Hal 
ini dapat dilihat pada nilai Rsquare (R2) nilai 
koefisiensi determinasi kepuasan kerja dengan 
motivasi kerja 34,5%, sedangkan Rsquare (R2) nilai 
koefisiensi determinasi keterlibatan kerja dengan 
motivasi kerja 30,6%.  

Pada kategorisasi kepuasan kerja, jika ditinjau 
lebih jauh baik yang berjenis kelamin laki-laki 
ataupun perempuan, subjek penelitian memiliki 
tingkat kepuasan kerja yang sedang dalam 
pekerjaannya. Tingkat kepuasan kerja dengan 
kategori sedang dengan persentase 50,59% dan 
subjek berjumlah 43 orang. Jadi karyawan di Rumah 
Sakit Kristen Mojowarno, kurang lebih merasakan 
bahwa yang karyawan dapatkan di tempat kerja 

adalah cukup. Karyawan tidak merasakan kepuasan 
kerja yang tinggi ataupun sangat tinggi bahkan 
rendah atau sangat rendah.  

Pada kategorisasi keterlibatan kerja, jika ditinjau 
lebih jauh lagi baik yang berjenis kelamin 
perempuan ataupun laki-laki. Pada subjek penelitian 
memiliki tingkat ketelibatan kerja yang tinggi, 
dengan jumlah subjek 39 orang dan persentase 
45,9%. Hal ini berarti keterlibatan kerja karyawan 
yang ada di Rumah Sakit Kristen Mojowarno 
termasuk pada tingkat yang tinggi, dapat dikatakan 
bahwa dalam pekerjaannya subjek penelitian 
memiliki partisipasi yang aktif.  

Pada kategorisasi motivasi kerja, jika peneliti 
melihat lebih jauh bahwa baik itu subjek penelitian 
dengan jenis kelamin perempuan ataupun laki-laki. 
Subjek penelitian memiliki motivasi kerja yang 
sangat tinggi, dengan jumlah subjek 43 orang dan 
persentase 50,6%. Hal ini berarti motivasi kerja yang 
dimiliki oleh karyawan yang ada di Rumah Sakit 
Kristen Mojowarno mayoritas masuk dalam tingkat 
sangat tinggi dalam pekerjaanya.  

Sebelum peneliti menguji hipotesis tiga, pada 
dasarnya secara teori kedua independen pada 
penelitian ini yakni kepuasan kerja dan keterlibatan 
kerja memiliki pengaruh. Menurut Kinicki dan 
Kreiner [39] menyatakan bahwa kepuasan kerja dan 
keterlibatan kerja memiliki pengaruh positif dan 
signifikan. Hasil meta analisis dari 27.925 karyawan 
mengungkapkan adanya pengaruh positif yang 
signifikan antara keterlibatan kerja dan kepuasan 
kerja. Menurut Robbins[17] kepuasan kerja memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap keterlibatan 
kerja. Dhamayanti[56] dalam penelitiannya 
mengatakan bahwa keterlibatan pekerjaan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepuasan kerja karyawan.  

Sowmya dan Panchanatham[57] penelitiannya 
menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara 
kepuasan kerja dan keterlibatan kerja. Kemudian 
penelitian yang dilakukan oleh Aryaningtyas dan 
Lieli[58] hasilnya mengatakan bahwa menunjukkan 
kepribadian proaktif dan persepsi dukungan 
organisasional secara positif dan signifikan 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja melalui 
keterlibatan kerja. Pada penelitian ini kedua 
independen tidak memiliki pengaruh. 

Model regresi yang baik memiliki variabel 
independen yang tidak berkorelasi atau pengaruh 
satu dengan yang lain dan ini terjadi pada penelitian 
ini. Pada penelitian ini tidak terjadi adanya 
multikolineritas atau adanya pengaruh antara 
independen. Hal ini dapat terjadi dikarenakan 
lingkungan yang ada pada peneliti sebelumnya 
berbeda dengan lingkungan yang ada pada Rumah 
Sakit Kristen Mojowarno, selain itu dapat juga 
disebabkan subjek dari peneliti sebelumnya yang 
mengatakan bahwa adanya pengaruh kepuasan kerja 
dengan keterlibatan kerja berbeda dengan subjek 
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dari penelitian ini. Oleh karena itu hasil penelitian 
dapat berbeda. 

VI. KESIMPULAN 
 

Karyawan pada Rumah Sakit Kristen Mojowarno 
rata-rata mempunyai tingkat motivasi kerja yang 
sangat tinggi. Karyawan pada RS ini merasa 
memiliki motivasi kerja yang tinggi terhadap 
pekerjaannya, baik dari motivasi intrinsik dan 
ekstrinsik. Motivasi kerja karyawan yang tinggi ini 
tidak lepas dari pengaruh tingkat kepuasan kerja dan 
tingkat keterlibatan kerja karyawan. 

Motivasi kerja karyawan Rumah Sakit Kristen 
Mojowarno dipengaruhi oleh kepuasan kerja 
karyawan (p<0,05) dan keterlibatan kerja karyawan 
(p<0,05). Kepuasan kerja dan keterlibatan kerja 
mempengaruhi motivasi kerja sebesar 38,9%. 
Karyawan pada Rumah Sakit Kristen Mojowarno 
rata-rata memiliki tingkat kepuasan kerja sedang. 
Hal ini berarti karyawan di Rumah Sakit Kristen 
Mojowarno memiliki kepuasan kerja yang sedang 
pada pekerjaannya, baik dalam hal gaji, tunjangan, 
dan aspek lainnya dari kepuasan kerja. Karyawan di 
Rumah Sakit Kristen Mojowarno juga memiliki 
keterlibatan kerja yang tinggi. Hal ini berarti 
karyawan di Rumah Sakit Kristen Mojowarno 
memiliki keterlibatan kerja yang tinggi dalam 
pekerjaannya; karyawan di Rumah Sakit Kristen 
Mojowarno memiliki partisipasi yang aktif dalam 
pekerjaannya. Selain kepuasan kerja dan keterlibatan 
kerja, motivasi kerja juga dipengaruhi oleh variabel 
lain seperti: komitmen organisasi, gaya 
kepemimpinan, desain pekerjaan, dan variabel 
lainnya. 
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