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ABSTRAK 

 

NOVIKA ARIANI, NIM   1621100093, Fakultas Ekonomi, Program Studi  

Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. PENGARUH 

MOTIVASI KERJA DAN SEMANGAT KERJA TERHADAP 

PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI BPR MANUNGGAL DELANGGU 

KLATEN. 
Tujuan  penelitian  ini  adalah  1)  untuk  menguji  signifikansi  

pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas kerja pegawai BPR Manunggal 

Delanggu Klaten, 2) untuk menguji signifikansi pengaruh semangat kerja terhadap 

produktivitas kerja pegawai BPR Manunggal Delanggu Klaten, 3) untuk menguji 

signifikansi pengaruh motivasi kerja dan semangat kerja terhadap produktivitas 

kerja pegawai BPR Manunggal Delanggu Klaten. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Metode   untuk   mengumpulkan   data   dengan   wawancara,   observasi,   library 

research, penelitian dokumentasi dan angket.  Teknik analisis data dengan analisis 

korelasi Product Moment. 

Dari hasil analisis data diperoleh nilai t hitung untuk variabel motivasi 

kerja adalah 2,558 lebih besar dari t tabel = 2,042 (2,558 > 2,042), berarti Ha 

diterima dan Ho ditolak, sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh 

yang positif dan signifikan antara motivasi kerja terhadap produktivitas kerja. 

Sedangkan nilai t hitung untuk variabel semangat kerja adalah Nilai t hitung 2,056 

lebih besar dari t tabel = 2,042 (2,056 > 2,042), berarti Ha diterima dan Ho 

ditolak, sehingga dapat  dinyatakan bahwa terdapat pengaruh  yang positif dan 

signifikan antara semangat kerja terhadap produktivitas kerja. 

. 

Keywords : motivasi kerja, semangat kerja, produktivitas kerja 

 

 

 

 
 

 



BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 

 
 
 
 

A. LatarBelakang Masalah 
 

Pertumbuhan ekonomi suatubangsa memerlukan suatu pola pengolahan 

sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan 

secara  penuhb agi kesejahteraan seluruh masyarakat. Tersedianya sumber 

alam, modal dan teknologi belum menjadi jaminan bahwa kemajuan akan 

diraih secara gemilang. Salah satu tolak ukur  keberhasilan suatu Negara 

adalah keberhasilan dalam sektor perbankan. Perkembangan dan peningkatan 

jasa pelayanan perusahaan perbankan semakin menjadi perhatian masyarakat. 

Hal ini dapat dilihat dari ketatnya persaingan yang terjadi diantara sekian 

banyak perusahaan perbankkan. 

Industri perbankan dan jasa keuangan, saat ini dihadapkan pada 

persaingan yang sangat  tajam, kompleks dan  perubahan  lingkungan bisnis 

yang cepat. Persaingan menjadi semakin ketat setelah bank asing turut 

memperebutkan nasabah pada pasar yang sama. Bank asing ini mempunyai 

kelebihan dalam ha lnama besar yang mendunia, pilihan produkyang inovatif, 

serta jaringan global. 

Untuk  dapat bersaing dalam  dunia  perbankan tersebut, diperlukan 

sumber daya yang unggul. Tenaga kerja atau pegawai merupakan sumber daya 

manusia yang paling berharga, bagian yang integral dari satu kumpulan faktor-

faktor produksi dan memegang peranan paling penting dibanding faktor 
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lainnya. Tanpa adanya tenaga kerja yang berkualitas, mustahil suatu bank 

berhasil. 

Manajemen sumber daya manusia pada dasarnya adalah langkah- 

langkah perencanaan, penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan dan 

penggunaan sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan individu 

maupun organisasional. Oleh karena itu keberhasilan pengelolaan organisasi 

sangat  ditentukan  oleh  kegiatan  pendayagunaan  sumber   daya   manusia 

tersebut. 

Dewasa ini peranan sumber daya manusia sangat penting artinya dalam 

menentukan kelangsungan hidup suatu bank, karena betapapun sempurnanya 

peralatan yang dimiliki suatu oleh bank tetapi tanpa manusia yang bermoral 

baik, dinamis dan bersatu, maka mustahil bank dapat bertahan hidup lama. 

Motivasi serta semangat kerja dari para pegawai merupakan salah satu 

hal yang memegang peranan untuk meningkatkan produktivitas maupun 

efektivitas   kerja  pegawai, di mana  produktivitas kerja  pegawai tersebut 

adalah merupakan salah satu prinsip ekonomi yang harus selalu dijunjung 

tinggi oleh perusahaan yang selalu ingin maju dan berkembang. Agar tujuan 

perusahaan ataupun suatu bank dapat tercapai, maka pihak perusahaan atau 

bank harus dapat meningkatkanmotivasi dan semangat kerja pegawai, karena 

motivasi dan semangat kerja yang tinggi akan meningkatkan produktivitas 

kerja. Hal ini sesuai dengan pendapat Rober A.Sutermeiste yang dikutipoleh J. 

Ravianto (2001 : 19) sebagai berikut : 

a. Produktivitas itu kira-kira 90% bergantung kepada prestasi kerja dan 

yang  10% bergantung pada perkembangan  teknologi dan bahan 

mentah
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b. Prestasi kerja karyawan itu sendiri 80–90% bergantung kepada motivasi 

untuk bekerja dan yang 10–20 % bergantung pada kemampuannya. 

c.  Selanjutnya dikatakan, motivasi kerja itu sendiri 50 % kondisi sosial, 

40 % kebutuhan-kebutuhan dan yang 10% kondisi fisik. 

 

Wujud pemberian motivasi serta  semangat kerja, bisa saja berupa 

insentif yang dapat dinilai dengan uang atau yang tidak bsia dinilai dengan 

uang. Misalnya upah yang layak, pekerjaan yang menarik, kesempatan baik 

pangkat dan kemajuan, penyerahan kepercayaan dan tanggung jawab, 

penghargaan atas pekerjaan yang telah diselesaikan, kondisi lingkungan kerja 

yang baik, tata tertib dan disiplin yang bijaksana, jaminan pekerjaan yang 

tetap,  pemberian   bantuan  dalam  persoalan  pribadi  dan  keluarga  dan 

sebagainya. 

Dengan berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul sebagai berikut. 

“PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN SEMANGAT KERJA 

TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI BPR MANUNGGAL 

DELANGGU KLATEN”. 

 
 

B. Alasan Pemilihan Judul 
 

Alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah : 
 

1.   Alasan Obyektif 
 

Produktivitas kerja para pegawai dapat tercapai apabila motivasi kerja dan 

semangat kerja para pegawai tinggi dan sebaliknya produktivitas kerja 

rendah apabila motivasi kerjadan semangat kerja para pegawai tidak ada.
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2.   Alasan Subjektif 
 

a.  Menghemat waktu tenaga dan biaya karena lokasi penelitian strategis 

sehingg amudah dijangkau. 

b.   Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan studi. 
 

 
 

C. PenegasanJudul 
 

Untuk menghindari kesalah pahaman tentang pengambilan judul skripsi  di 

atas, maka penulis memberikan penegasan judul sebagai berikut : 

1.   Motivasi Kerja 
 

Motivasi kerja adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang terdorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai 

tujuan (T. Hani Handoko, 2002 : 328). 

2.   Semangat Kerja 
 

Semangat kerja di sini mempunyai arti suatu usaha yang dilakukan 

pegawai untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan 

kerjanya. 

3.   Produktivitas Kerja 
 

Produktivitas kerja ialah perbandingan antara hasil yang dicapai (output) 
 

dengan peran sertayang dilakukan karyawan persatuan waktu (input) 
 

 
 

D. Pembatasan Masalah 
 

Untuk    membatasi   agar   tidak   terjadi   perluasan  dan    pengkaburan 

pembahasan    masalah   karena    keterbatasan   waktu,   biaya,   tenaga     serta 

kemampuan   penulis,   maka   penulis   membatasi   permasalahan hanya  pada 

pengaruh   motivasi   kerja   dan   semangat  kerja terhadap  produktivitas kerja 

pegawai BPR Manunggal Delanggu Klaten.
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E. Perumusan Masalah 
 

Berdasarkan uraiandi atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah : 

1. Adakah pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap 

produktivitas kerja pegawai BPR Manunggal Delanggu Klaten? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan antara semangat kerja terhadap 

produktivitas kerja pegawai BPR Manunggal Delanggu Klaten? 

3.   Adakah pengaruhyang signifikan antara motivasi kerja dan semangat kerja 

terhadap produktivitas kerjape gawai BPR Manunggal Delanggu Klaten? 

 
 

F. Tujuan Penelitian 

 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

 
1. Untuk menguji signifikan pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas 

kerja pegawai BPR Manunggal Delanggu Klaten. 

2. Untuk menguji signifikansi pengaruh semangat kerja terhadap produktivitas 

kerja pegawai BPR Manunggal Delanggu Klaten. 

3.   Untuk   menguji signifikansi  pengaruh  motivasi kerja  dan semangat kerja 

terhadap produktivitas kerja pegawai BPR Manunggal Delanggu Klaten. 

 
 

G. Manfaat Penelitian 

 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang akan dilakukan adalah :
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1.   Bagi Peneliti 
 

 

Sebagai praktek nyata atas teori dari ilmu yang diperoleh penulis selama 

kuliah, sehingga diharapkan dapat melengkapi ilmu yang diperoleh 

sebelumnya. 

2.  Bagi BPR 
 

 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan 

kebijaksanaan dimasa yang akan datang berkenaan engan memotivasi serta 

semangat kerja pegawai dalam rangka meningkatkan produktivitas 

kerjanya. 

 
 

H.  Hipotesis 

 
Hipotesis  identik  pengertiannya  dengan  dugaan  awal  yang   bersifat 

sementara yang harus dibuktikan kebenarannya. Dalam penelitian ini, penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

1.   Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap produktivitas 

kerjapegawai BPR  Manunggal Delanggu Klaten. 

2.   Ada   pengaruh   yang   signifikan   antara    semangat   kerja   terhadap 

produktivitas kerja pegawai BPR Manunggal DelangguKlaten. 

3.   Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja dan semangat kerja 

terhadap produktivitas kerja pegawai BPR Manunggal Delanggu Klaten.
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I.  Sistematika Penulisan 
 

Bab I     Pendahuluan  berisi  latarbelakang  masalah, alassan pemilihan judul, 

penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan. 

Bab II   Tinjauan Pusataka berisi tentang pengertian manajemen sumber daya 

manusia, motivasi kerja, dasar-dasar motivasi, pengertian motivasi, 

teori-teori motivasi kerja, jenis dan bentuk motivasi, semangat kerja, 

keinginan-keinginan karyawan, pengertian produktivitas kerja, 

Bab III  Metode Penelitian berisi tentang metode yang digunakan dalam 

penelitian serta gambaran umum objek penelitian yang berisi tentang 

sejarah perusahaan, struktur organisasi, aspek-aspek kegiatan 

perusahaan. 

Bab IV  Hasil danpembahasan yang berisi tentang penyajian data dan analisis 

data penelitian. 

Bab V   Simpulan dan Saran yang berisis impulan seluruh hasil penelitian dan 

saran kepada pihak terkait.
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 
 

Dalam bab V ini akan  dikemukakan tentang kesimpulan yang diambil 

berdasarkan pembahasan dan analisis data dalam bab-bab terdahulu, dan bertitik 

tolak dari kesimpulan yang diambil akan diberikan saran-saran dengan harapan 

akan  dapat memberikan  masukan-masukan  bagi BPR Manunggal Delanggu 

Klaten. 

 
 

A. Simpulan 

 
1.   Dari perhitungan korelasi product moment diperoleh rx1y = 0,412 dan  rx2y 

  
= 0,396 dengan p = 0,00.Harga r table dengan N = 34 pada taraf 

signifikansi 5% adalah 0, 361 Jadi r hitung> r tabel. Hal ini berarti terdapat 

hubungan  positif  dan  cukup  erat  antara  motivasi  kerja   dengan 

produktivitas kerja pegawai  di BPR  Manunggal Delanggu  Klaten,  dan 

terdapat hubungan positif dan antara semangat kerja dengan produktivitas 

kerja pegawai di BPR Manunggal Delanggu Klaten. 

2.   Nilai t hitung untuk variabel motivasi kerja adalah 2,558 lebih besar dari t 

tabel =  2,042 (2,558 >  2,042), berarti Ha  diterima dan Ho ditolak, 

sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara motivasi kerja terhadap produktivitas kerja. Sedangkan 

nilai t  hitung  untuk  variable  semangat kerja  adalah  Nilai t hitung 2,056 

Lebih besar dari  t table = 2,042 (2,056>2,042), berarti Ha diterima dan Ho 
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ditolak, sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif 

dan signifikan antara semangat kerja terhadap produktivitas kerja 

3.   Dari perhitungan dengan analisis regresi dapat diperoleh persamaan regresi 

untuk X1  adalah Y = 12,27 + 0,57X  yang  artinya a = 12,27 (konstan) 

artinya tanpa ada motivasi kerja masih ada produktivitas kerja sebesar 

12,27 satuan produktivitas, b  =   0,57 (slope) artinya jika ada kenaikan 

motivasi kerja naik sebesar 1 satuan maka produktivitas kerja akan naik 

sebesar 0,57 satuan produktivitas. Sedangkan persamaan regresi untuk X2 

adalah Y=11,30+0,59 X artinya a = 11,30 (konstanta) tanpa ada semangat 

kerja masih ada produktivitas kerja sebesar 11,30 satuan, b = 0,59 (slope) 

jika semangat kerja naik satu satuan maka produktivitas kerja juga naik 

0,59 satuan. 

 

 
 

B. Saran-saran 

 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan dukungan teori yang 

dikemukakan  para ahli,  penulis  akan mengemukakan  beberapa   saran 

mengenai pengaruh motivasi kerja dan semangat kerja terhadap produktivitas 

kerja pegawai 

1.   Salah  satu  teknik  untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai adalah 

dengan memberikan dorongan-dorongan berupa insentif, bonus dan 

sebagainya kepada pegawai, mengingat pegawai adalah penentu 

keberhasilan perusahaan. Dengan dorongan-dorongan ataupun motivasi 

yang diberikan diharapkan produktivitas kerja pegawai dalam bekerja akan
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lebih meningkat dan dapat diandalkan dalam mendukung tercapainya 

tujuan perusahaan. 

2.   Setiap   pegawai  hendaknya  memahami  dan   menyadari  arti  pentingnya 

semangat kerja untuk pencapaian tujuan bersama.
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