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ABSTRAK 
 
 

BAMBANG SIGIT SANTOSO, NIM. 1121103341, Fakultas Ekonomi, 
Jurusan Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “HUBUNGAN 
FAKTOR INDIVIDUAL DAN ORGANISASIONAL DENGAN MOTIVASI 
KERJA KARYAWAN PADA CV. SAHABAT KLATEN” 

Latar belakang dari penelitian ini adalah motivasi karyawan untuk bekerja 
biasanya merupakan hal yang rumit, karena motivasi itu melibatkan faktor-faktor 
individual dan organisasional. Faktor individual muncul dari dalam diri karyawan 
itu sendiri sedangkan faktor-faktor organisasional muncul dari organisasi, di mana 
kedua faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya motivasi 
karyawan di dalam bekerja. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) menguji signifikansi hubungan 
antara faktor individual dengan motivasi kerja karyawan pada CV. Sahabat 
Klaten, 2) menguji signifikansi hubungan antara faktor organisasional dengan 
motivasi kerja karyawan pada CV. Sahabat Klaten, 3) menguji signifikansi 
hubungan antara faktor individual dan organisasional dengan motivasi kerja 
karyawan pada CV. Sahabat Klaten. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 
Metode untuk mengumpulkan data dengan kuesioner dan angket. Sampel dalam 
penelitian ini sejumlah 40 orang. Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu 
variabel bebas yaitu faktor individual (X1) dan faktor organisasional (X2) serta 
variabel terikat (Y) yaitu motivasi kerja. Teknik analisis data dengan analisis 
korelasi Product Moment. 

Dari perhitungan uji t dapat diketahui besarnya nilai t hitung 3,56 untuk 
faktor individual yang lebih besar dari nilai t tabel 2,021 dan 2,72 untuk faktor 
organisasional. Dengan demikian berarti hipotesis diterima sehingga terdapat 
hubungan yang positif dan signifikan antara faktor individual dan faktor 
organisasional terhadap motivasi kerja karyawan. 

 
 
 

Keywords : faktor individual, faktor organisasional, motivasi kerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan atau organisasi selalu ingin mendapatkan hasil kerja 

yang terbaik dari para karyawannya, tetapi peningkatan hasil dari karyawan juga 

haruslah diikuti dengan peningkatan motivasi baik dari sisi perusahaan atau 

organisasi maupun dari sisi karyawan itu sendiri. Pemenuhan kualitas kerja 

karyawan tersebut didapat dari segala aspek kerja karyawan yang meliputi gaji, 

rasa aman dalam bekerja dan aspek-aspek lain yang dapat mendukung kualitas 

dan produktivitas kerja karyawan, sehingga pihak perusahaan dapat mencapai 

tujuan akhir yang ingin dicapai. 

Produktivitas karyawan adalah aset yang sangat besar yang dimiliki oleh 

sebuah perusahaan, oleh karena itu perusahaan tersebut hendaknya selalu menjaga 

agar produktivitas kerja karyawannya tidak mengalami penurunan. Di dalam 

melaksanakan segala tugas dan pekerjaan di dalam sebuah perusahaan didorong 

oleh suatu motif yang diberikan oleh perusahaan tersebut, seperti memberikan 

kesempatan kepada para karyawan untuk memberikan saran, ide serta keluhan. 

Dengan memberikan kesempatan tersebut, maka secara tidak langsung motivasi 

kerja karyawan dapat ditingkatkan. 

Pimpinan diharapkan dapat memberikan perhatian kepada para 

karyawannya, sehingga mereka merasa diperhatikan oleh perusahaan, dengan 

demikian ada sebuah ikatan batin yang kuat antara pimpinan dengan para 

karyawan. Tindakan pimpinan dalam mengikutsertakan para karyawannya untuk 

membantu dalam pengambilan keputusan yang dibuat oleh manajemen akan 
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memberikan rasa senang di dalam diri karyawan. Seorang pimpinan perusahaan 

harus mampu melihat keadaan organisasi perusahaan pada khususnya dan juga 

mampu menampung segala keluhan dan keadaan para karyawan pada umumnya, 

karyawan mungkin dalam menjalankan pekerjaan mampu untuk mengerjakan 

dengan baik dan mungkin sebaliknya, oleh karena itu kinerja karyawan 

hendaknya tetap terus diperhatikan. 

CV. Sahabat merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

industri percetakan dan penerbit yang bersaing ketat dengan percetakan maupun 

penerbit lain. Oleh karenanya untuk dapat bersaing dengan perusahaan yang lain, 

setiap karyawan harus menyadari bahwa untuk dapat mencapai hasil yang baik 

maka perlu ditingkatkan fungsi kualitas kerjanya. Untuk dapat meningkatkan 

kualitas kerja yang dengan sendirinya berdampak pada produktivitas kerja 

karyawannya maka motivasi di dalam bekerja haruslah menjadi pertimbangan 

yang penting bagi pihak perusahaan. 

 Motivasi karyawan untuk bekerja biasanya merupakan hal yang rumit, 

karena motivasi itu melibatkan faktor-faktor individual dan organisasional. Faktor 

individual muncul dari dalam diri karyawan itu sendiri sedangkan faktor-faktor 

organisasional muncul dari organisasi, di mana kedua faktor tersebut dapat 

berpengaruh terhadap tinggi rendahnya motivasi karyawan di dalam bekerja. 

Kebutuhan karyawan yang semakin meningkat sedangkan pemberian gaji 

oleh perusahaan yang dirasa sudah tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan 

karyawan menyebabkan motivasi kerja karyawan menjadi menurun. Di samping 

itu lingkungan kerja seperti ketidakharmonisan dengan rekan kerja juga menjadi 

salah satu faktor menurunnya motivasi kerja karyawan di CV. Sahabat Klaten. Hal 
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ini terbukti saat ada karyawan yang mempunyai masalah dengan rekan kerjanya 

membuat karyawan tersebut terlihat setengah-setengah dalam bekerja. 

Beberapa masalah tersebutlah yang mendasari peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang faktor-faktor motivasi kerja tersebut dalam bentuk 

skripsi yang berjudul ”HUBUNGAN FAKTOR INDIVIDUAL DAN 

ORGANISASIONAL DENGAN MOTIVASI KERJA KARYAWAN PADA CV. 

SAHABAT KLATEN”. 

 
B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Alasan Subjektif 

a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. 

b. Untuk mengetahui motivasi kerja karyawan CV. Sahabat Klaten. 

2. Alasan Objektif 

Faktor individual dan organisasional itu berpengaruh terhadap motivasi kerja 

karyawan CV. Sahabat Klaten. 

 
C. Pembatasan Masalah  

Dalam hal ini penulis akan mambatasi masalah yang diteliti meliputi 

hubungan faktor individual yang meliputi kebutuhan karyawan, tujuan kerja, sikap 

dan kemampuan karyawan serta faktor organisasional yang meliputi pemberian 

gaji, rasa aman dalam bekerja, pujian, dan penghargaan dengan motivasi kerja CV. 

Sahabat Klaten. 

 
D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut. 
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1. Apakah ada hubungan yang signifikan antara faktor individual dengan 

motivasi kerja karyawan pada CV. Sahabat Klaten? 

2. Apakah ada hubungan yang signifikan antara faktor organisasional dengan 

motivasi kerja karyawan pada CV. Sahabat Klaten? 

3. Apakah ada hubungan yang signifikan antara faktor individual dan 

organisasional dengan motivasi kerja karyawan pada CV. Sahabat Klaten? 

 
E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.  Untuk menguji signifikansi hubungan antara faktor individual dengan 

motivasi kerja karyawan pada CV. Sahabat Klaten. 

2.  Untuk menguji signifikansi hubungan antara faktor organisasional dengan 

motivasi kerja karyawan pada CV. Sahabat Klaten. 

3.  Untuk menguji signifikansi hubungan antara faktor individual dan 

organisasional dengan motivasi kerja karyawan pada CV. Sahabat Klaten. 

 
F. Manfaat Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Penulis 

Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah di 

Universitas Widaya Dharma Klaten. 

2. Bagi Perusahaan 

Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan untuk 

dapat meningkatkan motivasi kerja karyawannya. 
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3. Bagi Pihak Lain 

Dapat memberikan masukan, menambah informasi bagi peneliti, serta dapat 

digunakan sebagai acuan penelitian di bidang yang sama di masa yang akan 

datang. 

 
G. Kerangka Pemikiran 

Motivasi merupakan daya penggerak yang dapat menciptakan kegairahan 

kerja bagi seseorang agar mereka mau bekerjasama, bekerja efektif dan terintegrasi 

dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Terdapat dua faktor di 

dalam motivasi karyawan untuk bekerja yaitu faktor individual dan faktor 

organisasional di mana kedua faktor tersebut dapat membuat seseorang termotivasi 

di dalam melaksanakan pekerjaan. Untuk mengetahui hubungan antara kedua 

faktor tersebut dapat disusun sebuah kerangka pemikiran teoritis seperti yang tersaji 

dalam gambar sebagai berikut. 

Variabel Independen 

                    Variabel dependen 

 

        
  
 
 

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran 

 
H. Hipotesis 

Hipotesis dalam kegiatan penelitian pada dasarnya merupakan kesimpulan 

sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji 

secara empiris.  

Adapun hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :  

Faktor Individual (X1) 

Faktor Organisasional (X2) 
Motivasi Kerja 

(Y) 
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1. Ada hubungan yang signifikan antara faktor individual dengan motivasi 

kerja karyawan pada CV. Sahabat Klaten. 

2. Ada hubungan yang signifikan antara faktor organisasional dengan 

motivasi kerja karyawan pada CV. Sahabat Klaten. 

3. Ada hubungan yang signifikan anara faktor individual dan faktor 

organisasional dengan motivasi kerja karyawan pada CV. Sahabat Klaten. 

 

I. Sistematika Penulisan   

Untuk lebih mempermudah dalam mempelajari skripsi ini penulis 

membagi secara sistematis ini menjadi 5 (lima) bab dan terbagi menjadi sub-

sub bab sebagai berikut. 

Bab I  Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, alasan pemilihan 

judul, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, hipotesa penelitian, kerangka pemikiran dan 

sistematika penulisan. 

Bab II  Tinjauan Pustaka berisi faktor-faktor individual dan organisasional, 

motivasi kerja, dasar-dasar motivasi, pengertian motivasi, teori-

teori motivasi kerja, jenis dan bentuk motivasi. 

Bab III  Metode Penelitian berisi tentang metode pengumpulan data, 

sumber data, variabel penelitian, teknik pengambilan sampel, dan 

teknik analisis data. 

Bab IV  Hasil dan Pembahasan meliputi analisis data serta pembahasan dari 

keseluruhan materi yang telah disusun. 

Bab V  Simpulan dan saran meliputi simpulan hasil penelitian dan saran-

saran untuk perbaikan bagi yang bersangkutan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 Dalam bab V ini akan dikemukakan tentang simpulan 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 CV. Sahabat Klaten. 

 

A. Simpulan 

1. Berdasarkan rumus korelasi product moment dapat diketahui hubungan 

antara faktor individual dan faktor organisasional terhadap motivasi kerja 

adalah terdapat hubungan yang positif dengan diperoleh r hitung sebesar 

0,5 untuk faktor individual dan r hitung sebesar 0,404 untuk faktor 

organisasional apabila dikonsultasikan dengan r tabel pada taraf 

signifikansi 5% untuk N = 40 sebesar 0,312 sehingga r hitung lebih besar 

dari r tabel 

2. Dari perhitungan dengan analisis regresi dapat diperoleh persamaan 

regresi Y = 28,39 + 0,32X untuk faktor individual yang artinya a = 28,39 

(konstanta) tanpa ada faktor individual masih ada motivasi kerja sebesar 

28,39 satuan.  b = 0,32 (slope) jika faktor individual naik 1 satuan maka 

motivasi kerja juga naik 0,32 satuan. Sedangkan persamaan regresi untuk 

faktor organisasional (X2)  Y = 31,63 + 0,25X yang artinya a = 31,63 

(konstanta) tanpa ada faktor organisasional masih ada motivasi kerja 31,63 

62 
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satuan.   b = 0,25 (slope) jika faktor organisasional naik 1 satuan maka 

motivasi kerja karyawan juga naik 0,25 satuan 

3. Dari perhitungan uji t dapat diketahui besarnya nilai t hitung 3,56 untuk 

faktor individual yang lebih besar dari nilai t tabel 2,021 dan 2,72 untuk 

faktor organisasional. Dengan demikian berarti hipotesis diterima sehingga 

terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara faktor individual dan 

faktor organisasional terhadap motivasi kerja karyawan.  

 

B. Saran-saran 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan dukungan teori yang 

dikemukakan para ahli, penulis akan mengemukakan beberapa saran 

mengenai pengaruh faktor individual dan faktor organisasional terhadap 

motivasi kerja karyawan. 

1. Salah satu teknik untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan adalah 

dengan memberikan dorongan-dorongan berupa insentif, bonus dan 

sebagainya kepada karyawan, mengingat karyawan adalah penentu 

keberhasilan organisasi. Dengan dorongan-dorongan ataupun motivasi 

yang diberikan diharapkan kemampuan serta keterampilan pegawai dalam 

bekerja agar lebih semangat dan dapat diandalkan dalam mendukung 

tercapainya tujuan organisasi. 

2. Betapapun sempurnanya rencana organisasi, pengawasan dan penelitiannya 

jika tanpa dukungan para pegawai/karyawan maka tujuan organisasi tidak 

akan terwujud. Maka harus ada perhatian yang besar pada pegawai, agar 

para pegawai tahu secara pasti akan tanggung jawab pekerjaannya dan bisa 

secara efektif melaksanakan pekerjaannya maka perlu adanya ketentuan 
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yang berupa kebijaksanaan, instruksi maupun keputusan yang dibuat oleh 

pimpinan secara jelas, tertulis dan diberikan kepada seluruh pegawai 

sebagai pedoman dalam melaksanakan setiap pekerjaannya. 
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