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ABSTRAK 

 

 

AGIT ADITYA NUARI, NIM. 1421103553, Fakultas Ekonomi, Jurusan 

Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “PENGARUH 

MOTIVASI, UPAH DAN KETERAMPILAN TERHADAP 

PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN BPR DELANGGU RAYA 

KLATEN” 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk : 1) 

menganalisis dan mengetahui pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja 

karyawan BPR Delanggu Raya Klaten; 2) menganalisis dan mengetahui pengaruh 

upah terhadap produktivitas kerja karyawan BPR Delanggu Raya Klaten; 3) 

menganalisis dan mengetahui pengaruh keterampilan terhadap terhadap 

produktivitas kerja karyawan BPR Delanggu Raya Klaten; 3) menganalisis dan 

mengetahui pengaruh motivasi, upah dan keterampilan terhadap produktivitas 

kerja karyawan BPR Delanggu Raya Klaten. 

Teknik pengumpulan data dengan observasi, interview dan kuesioner. 

Sampel dalam penelitian ini sejumlah 30 karyawan BPR Delanggu Raya Klaten. 

Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas : motivasi (X1), upah (X2) dan 

keterampilan (X3) serta variabel terikat (Y) : produktivitas kerja. Teknik analisis 

data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS.  

Motivasi berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan 

BPR Delanggu Raya Klaten. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh t 

hitung X1= 4,348 dengan signifikansi 0,00. Dengan menggunakan batas 

signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut berada di bawah taraf 5% dan t hitung 

sebesar 4,348 > t tabel sebesar 2,042. Upah berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan BPR Delanggu Raya Klaten. Hal ini terbukti dari 

hasil uji t yang memperoleh t hitung X2= 3,045 dengan signifikansi 0,05. Dengan 

menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut berada di bawah 

taraf 5% dan t hitung sebesar 3,045 > t tabel sebesar 2,042. Keterampilan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan BPR Delanggu 

Raya Klaten. Hal ini sesuai dengan hasil uji t yang memperoleh t hitung X3= 

1,065 dengan signifikansi 0,297. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, 

nilai signifikansi tersebut berada di atas taraf 5% dan t hitung sebesar 1,065 < t 

tabel sebesar 2,042. Motivasi, upah dan keterampilan secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan BPR 

Delanggu Raya Klaten. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh  F 

hitung sebesar sebesar 10,579 dengan taraf signifikansi 0,000. Hal ini 

menunjukkan bahwa signifikan Fhitung  lebih kecil dari signifikan 0,05.  

 

  

 

Kata kunci : motivasi, upah, keterampilan, produktivitas kerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan  kegiatan  manajemen  sekarang  ini  berkembang  sangat 

pesat, sehingga memaksa organisasi  untuk  mengadakan  perubahan  lingkup 

organisasinya. Perubahan tersebut bertujuan agar organisasi memiliki daya 

saing, supaya organisasi memiliki daya saing yang kuat, maka  perlu  diadakan 

perencanaan dan pengelolaan. Salah satu pengelolaan yang dilakukan oleh 

organisasi adalah pengelolaan sumber daya  manusia, karena pekerjaan pada 

dasarnya dilakukan oleh manusia meskipun menggunakan alat bantu lainnya. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat  strategis 

dan fundamental dalam organisasi. Dibandingkan dengan faktor lain, sumber 

daya manusia merupakan aset yang paling berharga. Peran sumber daya 

manusia akan sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi  

dalam  mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, oleh  karena  itu  sumber  

daya manusia sangat penting bagi organisasi. Berhasil tidaknya suatu 

organisasi dalam mempertahankan eksitensinya dimulai dari manusia itu 

sendiri dalam mempertahankan organisasi dalam meningkatkan afektivitas 

dan efisiensi secara maksimal. Dengan kata lain kinerja organisasi sangat 

dipengaruhi dan bahkan tergantung pada kualitas dan kemampuan kompetitif 

sumber daya manusia yang dimilikinya. 
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 Karyawan sebagai sumber daya manusia dalam suatu organisasi akan 

dapat bekerja dengan baik apabila mereka mempunyai minat dan semangat 

terhadap pekerjaan tersebut. Minat dan semangat tersebut dapat tumbuh 

apabila pimpinan selalu menyadari akan kewajiban-kewajibannya terhadap 

para karyawan tersebut, dalam hal ini membimbing, membina dan 

merawatnya secara wajar sesuai dengan asas-asas kemanusiaan serta 

menghargainya sebagai pelaksana dari organisasi 

Karyawan yang memiliki semangat kerja yang tinggi akan meningkatkan 

kehidupan organisasi. Loyalitas dan semangat kerja dapat dilihat dari mereka 

merasa senang dengan pekerjaannya. Mereka akan memberikan lebih banyak 

perhatian, imajinasi dan keterampilan dalam pekerjaannya. Dengan demikian 

diperlukan suatu motivator bagi karyawan yaitu berupa pemenuhan kebutuhan 

fisik dan non fisik. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut maka karyawan 

akan bersedia bekerja dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Mereka akan 

lebih memusatkan perhatiannya terhadap tugas dan tanggung jawabnya, 

sehingga hasil pekerjaan yang dicapai dapat meningkat. Untuk itulah 

dibutuhkan suatu dorongan bagi karyawan di dalam  menyelenggarakan 

kegiatan di suatu perusahaan. Dorongan itulah yang disebut motivasi.  

Menurut Handoko (2011: 252) menjelaskan bahwa motivasi adalah 

keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk 

melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Dengan motivasi kerja 

yang tinggi karyawan akan bekerja dengan giat untuk melaksanaakan 
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pekerjaannya, tetapi jika motivasi kerja rendah maka sebaliknya membuat 

tidak bersemangat  kerja dan  mudah  menyerah. Motivasi mewakili dari 

proses psikologi manusia menentukan arah tujuan dan kehadiran untuk 

menjalankan suatu aktifitas dengan sukarela agar mencapai tujuan tertentu. 

Motivasi akan mendorong secara penuh perilaku,  memberi perintah perilaku 

dan menjadi dasar manusia. Mengetahui informasi motivasi  kerja  karyawan  

akan  sangat  membantu dalam perencanaan dan pengembangan karyawan 

dalam mencapai  produktivitas  yang  lebih baik. 

Perlu diketahui bahwa karyawan sebagai sumber daya manusia yang 

penting bagi organisasi, maka tenaga kerja memerlukan penghargaan serta 

diakui keberadaannya, juga prestasi kerja yang mereka ciptakan dan harga diri 

yang mereka miliki karena sumber daya manusia bukan mesin yang siap 

pakai. Salah satu cara memberikan penghargaan terhadap prestasi kerja 

karyawan yaitu dengan melalui upah. Upah merupakan masalah yang menarik 

dan penting bagi organisasi, karena upah mempunyai pengaruh yang sangat 

besar terhadap pekerja. Apabila upah yang diberikan oleh organisasi dirasa 

sudah sesuai dengan jasa atau pengorbanan yang diberikan maka karyawan 

akan tetap bekerja dan lebih giat dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan 

kinerjanya. 

Faktor lain yang berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan  

adalah keterampilan. Karyawan yang memiliki keterampilan baik, maka  akan 

mempercepat pencapaian tujuan organisasi. Produktivitas kerja yang 

dihasilkan oleh karyawan juga sangat dipengaruhi oleh keterampilan.  
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Semakin terampil karyawan maka akan semakin baik produktivitas yang 

dihasilkan. Keterampilan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan  

otot-otot dan urat syaraf  yang mana tampak dalam kegiatan  jasmani seperti 

menulis, mengetik, dan sebagainya. Meskipun sifatnya motorik, namun  

keterampilan  memerlukan  koordinasi  gerak yang teliti dan kesadaran yang 

tinggi.  

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Delanggu Raya merupakan lembaga 

keuangan yang menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi kelas bawah. 

BPR Delanggu Raya berdiri karena banyak pengusaha kecil potensial yang 

tidak terjangkau oleh bank. Karena prinsip dasar dalam pemberdayaan 

ekonomi kelas bawah tersebutlah BPR Delanggu Raya mendapatkan 

kepercayaan dari masyarakat. Namun demikian jika manajemen dalam BPR 

sendiri tidak dapat berjalan dengan baik, maka mustahil kepercayaan dari 

masyarakat tersebut dapat terjaga. Motivasi karyawan dalam bekerja yang 

kurang disinyalir sebagai penyebab menurunnya produktivitas kerja karyawan 

yang dapat mempengaruhi layanan terhadap masyarakat. Pemberian upah 

yang dirasa kurang layak juga menjadi masalah tersendiri. 

Sebagai sebuah perusahaan jasa, BPR Delangu Raya juga dituntut 

memiliki SDM yang terampil dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Sebagai karyawan yang telah dipilih melalui proses seleksi, 

karyawan BPR Delanggu Raya seharusnya mampu untuk mengelola 

administrasi secara optimal, tetapi  kenyataannya  karyawan dalam mengelola  

tata  administrasi  masih  kurang  maksimal.  Semestinya  tata administrasi 
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akan menjadi  barometer  keberhasilan  suatu  organisasi.  Hal  ini  tampak  

pada penyimpanan arsip masih terjadi kesalahan, penyimpanan arsip juga 

belum tertata dengan rapi sehingga apabila diperlukan kembali membutuhkan 

waktu yang lama dalam pencariannya bahkan dokumen yang dicari hilang, 

pelayanan yang lamban serta kurangnya keramahan dalam melayani.  

Penggunaan sistem juga masih mengikuti sebelumnya sehingga menutup 

kesempatan untuk berinovasi lebih jauh serta perlengkapan yang digunakan 

dalam tata kearsipan masih secara manual. 

Dari uraian di atas, peneliti ingin meneliti mengenai permasalahan 

motivasi, pemberian upah serta keterampilan dalam kaitannya dengan 

produktivitas karyawan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil judul  

“PENGARUH MOTIVASI, UPAH DAN KETERAMPILAN TERHADAP 

PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN BPR DELANGGU RAYA 

KLATEN.” 

 

B.  Alasan Pemilihan Judul 

Alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah : 

1. Alasan Objektif 

a.  Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah 

motivasi kerja. Apabila karyawan termotivasi dalam bekerja maka 

produktivitas kerjanya akan meningkat dan sebaliknya apabila tidak 

ada motivasi dari karyawan akan menyebabkan produktivitas kerja 

karyawan menurun. 
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b. Peningkatan produktivitas kerja karyawan dapat tercapai apabila 

kebutuhan karyawan dapat dipenuhi oleh perusahaan. Salah satu 

kebutuhan tersebut adalah pemberian upah yang layak oleh 

perusahaan. 

c. Karyawan yang mempunyai keterampilan dalam bidangnya 

mempunyai produktivitas yang tinggi.  

2. Alasan Subjektif 

Peneliti tertarik meneliti masalah sumber daya manusia di BPR Delanggu 

Raya Klaten yang berkaitan dengan motivasi, upah dan keterampilan yang  

dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. 

 

C.  Penegasan Judul 

Berdasarkan judul yang penulis sampaikan dalam penulisan ini, maka 

perlu penulis tegaskan istilah-istilah yang ada dalam penelitian : 

1. Motivasi  

Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai 

tujuan (Handoko, 2011 : 252). 

2. Upah 

Upah  adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian 

kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk 

tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ 

atau jasa yang telah atau akan dilakukan (PP No.78 Th. 2015). 
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3. Keterampilan  

Keterampilan  adalah  perilaku  yang  terkait  dengan  tugas,  yang  bisa 

dikuasai melalui pembelajaran, dan bisa ditingkatkan melalui pelatihan 

dan batuan orang lain (Sudarmanto, 2009:60). 

4. Produktivitas kerja  

Produktivitas  merupakan  perbandingan  antara  totalitas pengeluaran  

pada  waktu  tertentu  dibagi  totalitas  masukan  selama  periode  tertentu 

(Sinungan,  2009:12) . 

 

D.  Variabel Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian, maka variabel dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalah sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan 

penelitian, variabel bebas ini merupakan variabel yang berdiri sendiri atau 

tidak dipengaruhi variabel lain. Sebagai variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah motivasi (X1), upah (X2), dan keterampilan (X3). Indikator 

variabel bebas dalalam penelitian ini adalah : 

a. Motivasi (X1), indikatornya : kebutuhan adalah fisiologis, kebutuhan 

rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan  kebutuhan 

aktualisasi diri. 

b. Upah (X2), indikatornya : kelayakan pemberian upah, hak penerimaan 

upah, waktu pemberian upah. 

c. Keterampilan (X3), indikatornya : mencari informasi, proaktif, 

perhatian terhadap kejelasan tugas, kemampuan mempengaruhi. 
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2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain 

(variabel bebas). Adapun yang menjadi variabel terikat adalah 

produktivitas kerja karyawan (Y), indikatornya : ketepatan (waktu dan 

target kerja), ketelitian, inisiatif, kualitas kerja. 

 

E.  Pembatasan Masalah 

Dalam menyusun skripsi ini peneliti membatasi masalah untuk 

memudahkan analisis agar dalam penelitian ini memperoleh pengetahuan yang 

mendalam tentang obyek yang diteliti, sehingga data yang dikumpulkan bisa 

dipelajari secara keseluruhan dan  berintegrasi. 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Motivasi disini dibatasi pada pemberian penghargaan berupa bonus, 

jaminan kerja serta pujian yang diberikan perusahaan maupun pimpinan 

pada karyawannya. 

2. Upah dibatasi pada layak serta adil atau tidaknya perusahaan dalam 

memberikan upah pada karyawannya sesuai dengan UMR. 

3. Keterampilan dibatasi pada kecakapan dan kemampuan karyawan dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan bidangnya masing-

masing. 

 

F.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

adalah: 

1. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan BPR 

Delanggu Raya Klaten? 
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2. Bagaimana pengaruh upah terhadap produktivitas kerja karyawan BPR 

Delanggu Raya Klaten Klaten? 

3. Bagaimana pengaruh keterampilan terhadap produktivitas kerja karyawan 

BPR Delanggu Raya Klaten Klaten? 

4. Bagaimana pengaruh motivasi, upah dan keterampilan terhadap 

produktivitas kerja karyawan BPR Delanggu Raya Klaten? 

 

G.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh motivasi terhadap 

produktivitas kerja karyawan BPR Delanggu Raya Klaten. 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh upah terhadap produktivitas 

kerja karyawan BPR Delanggu Raya Klaten. 

3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh keterampilan terhadap 

terhadap produktivitas kerja karyawan BPR Delanggu Raya Klaten. 

4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh motivasi, upah dan 

keterampilan terhadap produktivitas kerja karyawan BPR Delanggu Raya 

Klaten. 

 

H.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Menjadikan tambahan pengetahuan, wawasan dan pengalaman bagi 

penulis. 
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2. Bagi BPR 

Untuk mengurangi permasalahan yang timbul di BPR yang menyangkut 

bidang sumber daya manusia khususnya mengenai produktivitas kerja 

karyawan melalui pemberian upah dan manajemen motivasi kerja serta 

keterampilan kerja para karyawannya. 

3. Bagi Pembaca 

Dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan dan melanjutkan 

penelitian pada masalah yang sama dengan variabel berbeda. 

 

I. Kerangka Pikir 

Variabel Independen 

        

 

 

Variabel dependen            

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran 

J. Hipotesis 

Hipotesis identik pengertiannya dengan dugaan awal yang bersifat 

sementara yang harus dibuktikan kebenarannya. Dalam penelitian ini, penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

Motivasi 

 (X1) 

Upah  

(X2) 
Produktivitas kerja 

(Y) 

Keterampilan 

(X3) 
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1. Diduga ada pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan BPR 

Delanggu Raya Klaten. 

2. Diduga ada pengaruh upah terhadap produktivitas kerja karyawan BPR 

Delanggu Raya Klaten. 

3. Diduga ada pengaruh keterampilan terhadap produktivitas kerja karyawan 

BPR Delanggu Raya Klaten. 

4. Diduga ada pengaruh motivasi, upah dan keterampilan terhadap 

produktivitas karyawan BPR Delanggu Raya Klaten. 

 

K. Sistematika Penulisan 

Bab I  Pendahuluan berisi latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, 

penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir, hipotesis, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka berisi manajemen sumber daya manusia, motivasi 

kerja, tinjauan tentang upah, tinjauan tentang keterampilan 

produktivitas kerja serta penelitian terdahulu.  

Bab III Metode Penelitian berisi tentang metode-metode yang dilakukan 

dalam penelitian serta gambaran umum objek penelitian. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan berisi tentang analisis data dan pembahasan 

yang berisi tentang penyajian data dan analisis data penelitian. 

Bab V Simpulan dan Saran berisi kesimpulan dari keseluruhan bab skripsi 

yang ada beserta saran-sarannya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

  

A. Simpulan 

Penelitian ini dilaksanakan untuk menguji pengaruh variabel motivasi, 

upah dan keterampilan terhadap produktivitas kerja karyawan BPR Delanggu 

Raya Klaten. Dari hasil dan analisis data serta pembahasan pada bab 

sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut ini : 

1. Hasil analisis regresi memperoleh persamaan: Y  = 8,016 + 0,504X1 + 

0,379X2 + 0,114X3 yang artinya produktivitas kerja dipengaruhi oleh 

motivasi, upah dan keterampilan. Hasil penelitian juga diperoleh koefisien 

determinasi (adjusted R
2
) sebesar 0,498. Hal ini berarti 49,8% 

produktivitas kerja karyawan dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

variabel motivasi, upah dan keterampilan. Sedangkan sisanya yaitu 50,2% 

kinerja karyawan BPR Delanggu Raya Klaten dipengaruhi oleh variabel-

variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

2. Motivasi berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan 

BPR Delanggu Raya Klaten. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang 

memperoleh t hitung X1= 4,348 dengan signifikansi 0,00. Dengan 

menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut berada di 

bawah taraf 5% dan t hitung sebesar 4,348 > t tabel sebesar 2,042. 

3. Upah berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan BPR 

Delanggu Raya Klaten. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh t 

 

74 



 75 

hitung X2= 3,045 dengan signifikansi 0,05. Dengan menggunakan batas 

signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut berada di bawah taraf 5% dan t 

hitung sebesar 3,045 > t tabel sebesar 2,042.  

4. Keterampilan tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan BPR Delanggu Raya Klaten. Hal ini sesuai dengan hasil uji t 

yang memperoleh t hitung X3= 1,065 dengan signifikansi 0,297. Dengan 

menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut berada di 

atas taraf 5% dan t hitung sebesar 1,065 < t tabel sebesar 2,042.  

5. Motivasi, upah dan keterampilan secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan BPR 

Delanggu Raya Klaten. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh  

F hitung sebesar sebesar 10,579 dengan taraf signifikansi 0,000. Hal ini 

menunjukkan bahwa signifikan Fhitung  lebih kecil dari signifikan 0,05. 

 

B. Saran-saran 

1. Dari hasil penelitian terbukti bahwa motivasi kerja berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan. Oleh karenanya dalam upaya meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan, pihak BPR sebaiknya mampu menerapkan 

berbagai kebijakan yang dapat meningkatkan motivasi kerja karyawannya. 

Upaya yang dilakukan misalnya melalui pemberian tunjangan ataupun 

bonus yang lebih baik, menambah insentif karyawan yang memenuhi 

target kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik sehingga 

karyawan bisa bekerja dengan lebih baik. 
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2. Pemberian upah harus sesuai dengan UMR yang telah diputuskan oleh 

pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan akan meningkatkan 

produktivitas kerja karyawannya. 

3. Dari hasil penelitian ternyata keterampilan tidak berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan. Meskipun demikian, BPR haruslah tetap 

memperhatikan masalah keterampilan kerja karyawannya dengan 

mengadakan pelatihan-pelatihan dan perekrutan karyawan baru yang 

terampil sesuai dengan bidang kerjanya. 
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