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ABSTRAK

       Penelitian ini dilatar belakangi pentingnya penilaian kepuasan karyawan di Apotik Sumber
Anom warujayeng  Nganjuk untuk mencapai  tujuan  perusahaan.  Kepuasan karyawan yang tinggi
dapat dicapai jika seluruh elemen yang ada dalam perusahaan terintegrasi dengan baik, dan mampu
menjalankan peranannya sesuai dengn kebutuhan dan keinginan karyawan. Oleh sebab itu diperlukan
dukungan  upaya  peningkatan  kepuasan  kerja  pada  Apoti  Sumber  Anom  Warujayeng  Nganjuk
diupayakan melalui motivasi, disiplin kerja dan lingkungan kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis  dan  mengetahui  pengaruh  Motivasi,  disiplin  kerja,  dan  lingkungan  kerja  terhadap
kepuasan karyawan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Pengaruh Motivasi terhadap Kepuasan karyawan
Apotik  Sumber  anom  Warujayeng  Nganjuk.(2)  Pengaruh  Disiplin  Kerja  terhadap  Kepuasan
karyawan  Apotik  Sumber  anom Warujayeng  Nganjuk.  (3)  Pengaruh  Lingkungan  kerja  terhadap
Kepuasan karyawan Apotik Sumber anom Warujayeng Nganjuk.  (4) untuk mengetahui  Pengaruh
yang  signifikan secara  simultan  antara  Motivasi,  Disiplin  kerja,  dan Lingkungan kerja  terhadap
Kepuasan karyawan Apotik Sumber anom Warujayeng Nganjuk.
       Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah korelasi dengan teknik pengambilan sampel. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 40
orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah
regresi linier berganda dengan terlebih dahulu di uji menggunakan uji validitas dan reliabilitas. 

Kesimpulan  penelitian  ini  adalah  (1)  Motivasi  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepuasan
karyawan Apotik  Sumber anom Warujayeng Nganjuk.  (2)  Disiplin  kerjai  berpengaruh signifikan
terhadap  Kepuasan karyawan  Apotik  Sumber  anom Warujayeng  Nganjuk.  (3)  Lingkungan  kerja
berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan karyawan Apotik Sumber anom Warujayeng Nganjuk. (4)
secara simultan atau bersama-sama ketiga variabel bebas yang terdiri dari motivasi, disiplin kerja,
dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan karyawan.

Kata Kunci :Motivasi, Disiplin Kerja,Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja
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I. LATARBELAKANG

      Apotik adalah suatu tempat tertentu

tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian

dan  penyaluran  perbekalan  farmasi

kepada masyarakat.  Apotik mempunyai

fungsi utama dalam pelayanan obat atas

dasar  resep  yang  berhubungan  dengan

itu,  serta  pelayanan  obat  tanpa  resep

yang  biasa  dipakai  di  rumah.  dalam

pelayanan  obat  ini  apoteker  harus

berorientasi  pada pasien atau penderita,

apakah  obat  yang  diinginkan  pasien

tersebut  dapat  menyembuhkan

penyakitnya  serta  ada  tidaknya  efek

samping  yang  merugikan.  Semakin

pesatnya  perkembangan  pelayanan

apotik  dan  semakin  tingginya  tuntutan

masyarakat,  menuntut  pemberi  layanan

apotik  harus  mampu  memenuhi

keinginan  dan  selera  masyarakat  yang

terus berubah dan meningkat. Apoteker

diharapkan  mempunyai  pengetahuan

yang  memadai  bukan  hanya  dalam

bidang  farmasi,  tetapi  juga  mengenai

peraturan manajemen apotek, organisasi,

dan komunikasi juga bertanggung jawab

untuk  memastikan  bahwa  pasien

mendapatkan  terapi  obat  yang  aman,

tepat,  dan  biaya  efektif  .  Motivasi,

disiplin  kerja,  dan  lingkungan  kerja

sangat  penting  dalam  meningkatkan

Kepuasan kerja.

Menurut Martoyo (2008:115) kepuasan kerja

pada  dasarnya  merupakan  salah  satu  aspek

psikologis  yang  mencerminkan  perasaan

seseorang  terhadap  pekerjaannya,  ia  akan

merasa puas dengan adanya kesesuaian antara

kemampuan,keterampilan  dan  harapannya

dengan pekerjaan yang ia hadapi.

      Handoko  (2012:193)  kepuasan  kerja

adalah  keadaan  emosional  yang

menyenangkan  atau  tidak  menyenangkan

dengan  mana  para  karyawan  memandang

pekerjaan  mereka.  Kepuasan  kerja

mencerminkan  perasaan  seseorang  terhadap

pekerjaannya.

       Menurut Wibowo (2010:378), “motivasi”

merupakan  “proses  psikologis  yang

membangkitkan  dan  mengarahkan  perilaku

pada  pencapaian  tujuan”.  Menurut  Sudarmo

(2011:132) motivasi merupakan “faktor yang

mendorong seseorang untuk melakukan suatu

aktivitas  tertentu”.  Oleh karena itu,  motivasi

sering  diartikan  sebagai  faktor  pendorong

seseorang untuk melakukan aktivitas. Dengan

adanya  motivasi,  seorang  pegawai  akan

memenuhi  tugasnya  sesuai  standar  atau

bahkan  melampaui  standar  karena  apa  yang

menjadi motivasinya dalam bekerja terpenuhi

dan  kepuasannya  akan  meningkat.  Hal  ini

dibuktikan  dengan  penelitian  oleh  Yonius

(2011)  mengenai  pengaruh  Disiplin  kerja

terhadap  kepuasan  kerja  di  Rumah  sakit

umum daerah sumedang,
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 dengan  hasil  bahwa  disiplin  kerja

mempunyai  pengaruh  positif  dan

signifikan  terhadap  kepuasan  kerja

karyawan.

      Karyawan pada umumnya sangat

membutuhkan  motivasi  dalam

melakukan  suatu  pekerjaan,  agar

timbul suatu semangat atau kegairahan

dalam  bekerja.  Setiap  karyawan

memiliki  perbedaan  motivasi  kerja

pada  dirinya  saat  bekerja.  Terdapat

sebagian  karyawan  menginginkan

penghargaan  dari  perusahaan  tempat

bekerja  dan  rasa  puas  dalam

melaksanakan  pekerjaan,  hanya  bisa

dirasakan  oleh  dirinya  sendiri.  Untuk

itu,  motivasi  kerja  sangat  diharapkan

untuk meningkatkan kinerja karyawan.

Motivasi  kerja  dapat  menjadi

pendorong  seseorang  melaksanakan

suatu kegiatan guna mendapatkan hasil

yang terbaik.

       Menurut  Hasibuan  (2011:195 )

Disiplin  kerja  merupakan sebuah titik

awal  dari  segala  kesuksesan  dalam

rangka  mencapai  tujuan  sebuah

organisasi.  Penerapan  disiplin  kerja

dalam suatu organisasi  bertujuan agar

semua  karyawan  yang  ada  dalam

perusahaan  tersebut  bersedia  dengan

sukarela  mematuhi  serta  mentaati

setiap  tata  tertib  yang  berlaku  tanpa  ada

paksaan. 

Disiplin  kerja  yang  baik  dapat  dilihat  dari

tingginya kesadaran parakaryawannya dalam

mematuhi sertamentaati segala peraturan dan

tata  tertib  yang  berlaku,  besarnya  rasa

tanggung jawab akan tugas masing-masing,

serta meningkatkan efisiensi dan kinerja para

karyawannya.  Pendapat  lain  mengenai

disiplin  kerja.  Dari  uraian  diatas  maka

penulis  tertarik  untuk  mengambil  judul

“Pengaruh  Motivasi,  Disiplin  Kerja,  dan

Lingkungan  Kerja  terhadap  Kepuasan

Karyawan  di  Apotik  Sumber  Anom

Warujayeng Nganjuk“.

II. METODE

1. Pendekatan Penelitian

       Pendekatan  penelitian  yang

digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah

pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono

(2016  :  30)  Pendekatan  kuantitatif  yaitu

upaya  untuk  memecahkan  masalah

penelitian  dengan  menggunakan

perhitungan dan rumus-rumus. Digunakan

untuk meneliti pada populasi atau sampel

tertentu, pengumpulan data menggunakan

instrument  penelitian,  analisis  data

bersifat  kuantitatif  /  statistik,  dengan
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tujuan untuk menguji hipotesis yang

telah ditetapkan.

2. Teknik Penelitian

        Teknik koresional berkaitan

dengan  tujuan  penelitian  yaitu

menggambarkan  variabel  yang

sesungguhnya  mempengaruhi

loyalitas  pelanggan,  namun

demikian  data  yang  diperlukan

dalam penelitian ini belum tersedia,

sehingga  masih  perlu  menyusun

instrumen pengumpulan data secara

terstruktur  dan  formal.  Atas  dasar

kriteria ini, maka teknik yang sesuai

adalah deskriptif.

      Menurut Sugiyono (2016:100)

Penelitian  deskriptif  adalah

penelitian  yang  bersifat  atau

bertujuan  untuk  memaparkan  atau

penggambaran  data-data  dengan

cara  observasi  lapangan  dan

menganalisa data tersebut.

3. Tempat Penelitian

     Penelitian  ini  dilakukan  di  Apotek

Sumber  Anom  di  Warujayeng  yang

berlokasi di 

jl.  Ahmad  Yani  No.  201,Kec.

Tanjunganom  Kab.  Nganjuk.  Alasan

memilih  lokasi  tersebut  karena

keterjangkauan  lokasi  penelitian  oleh

peneliti, baik dilihat dari segi tenaga, dana

maupun dari segi efisiensi waktu.

4. Waktu Penelitian

      Penelitian di  Apotek Sumber Anom

Warujayeng Nganjukdilaksanakan selama

3 bulan yaitu bulan 26 Sepember 2017 –

30 Desember 2017. Selama waktu tersebut

digunakan peneliti untuk 

observasi,  pengumpulan  data,  analisis

data, hingga penyusunan laporan.

5. Populasi

      Menurut  Sugiyono  (2016:80),

populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri  atas  obyek  atau  subyek  yang

mempunyai  kualitas  dan  karakteristik

tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti

untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik
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kesimpulannya.  Populasi  dalam

penelitian  ini  adalah  40  Karyawan

Apotik  Sumber  Anom Warujayeng

Nganjuk.

6. Sampel 

      Menurut  Sugiyono

(2016:62),  “Sampel  adalah

bagian  dari  jumlah

karakteristik  yang  dimiliki

oleh  populasi  tersebut”.

sehingga  dapat  dikatakan

sampel  merupakan  bagian

yang  dapat  mewakili  dari

keseluruhan  populasi

tersebut.

      Teknik  pengambilan

sampel  pada  umumnya

dilakukan  dengan  cara

pengumpulan  data

menggunakan  instrument

penelitian,  analisis  data

bersifat  kuantitatif  /statistik

dengan  tujuan  untuk

menguji  hipotesis  yang  telah

ditetapkan. 

       Teknik pengambilan sampel

pada penelitian ini adalah sensus.

Teknik sampling sensus menurut

Supranto (2008), “Sensus adalah

cara  pengumpulan  data  apabila

seluruh elemen populasi diselidiki

satu  per  satu”.  Data  yang

diperoleh  tersebut  merupakan

hasil pengolahan sensus disebut

 sebagai  data  yang  sebenarnya

(true  value),  atau  sering  juga

disebut  parameter.  Menurut

Sugiyono  (2016:165  “bila  dalam

penelitian  akan  melakukan

analisis  dengan  multivariate

(korelasi  atau  regresi  ganda)

maka jumlah sampel minimal 10

kali  dari  jumlah  variabel  yang

diteliti”.  Variabel pada penelitian

ini  ada  4  (independen  +

dependen), maka jumlah anggota

sampel adalah  10 x 4 = 40 yang

artinya  minimal  anggota  sampel
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yang  diteliti  adalah  40

orang,maka  peneliti

menentukan  sampel  yang

diteliti  yaitu  sekitar  40

responden.

7. Instrumen Penelitian dan Teknik

       Instrumen penelitian adalah suatu

alat  yang  digunakan  mengukur

fenomena  alam  maupun  sosial  yang

diamati.  Secara  spesifik  semua

fenomena ini disebut variabel penelitian

(Sugiyono  2016:102).Instrumen yang

digunakan  dalam  penelitian  adalah

kuesioner (angket).

      Menurut Sugiyono (2016:142),

Kuesioner  adalah  metode

pengumpulan  data  yang  dilakukan

dengan  cara  memberi  seperangkat

pertanyaan atau pernyataan 

tertulis  kepada  responden  untuk

dijawabnya.  Pertanyaan-pertanyaan

yang  digunakan  dalam  angket  ini

disusun berdasarkan skala likert. 

III. HASIL DANKESIMPULAN

A. Analisis Data

1. Uji Normalitas

      Pengujian normalitas ini dapat dilakukan

melalui analisis grafik dan analisis statistik.

a) Analisis Grafik

      Berikut hasil uji grafik histogram dan

grafik normal probability plot dengan dasar

pengambilan keputusan ,Menurut  Ghozali

(2011:163), pada grafik histogram jika data

memiliki puncak tepat di tengah-tengah titik

nol  membagi  2  sama  besar  dan  tidak

memenceng ke kanan maupun ke kiri, maka

model regresi memenuhi asumsi normalitas

dan pada grafik normal probability plot  jika

data menyebar disekitar garis  diagonal  dan

mengikuti arah garis diagonal menunjukkan

pola distribusi normal, 

maka  model  regresi  memenuhi  asumsi

normalitas sebagai berikut:

Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram

Simki-Economic Vol. 02 No. 01 Tahun 2018 ISSN : 2599-0748
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Sumber:Output  SPSS  dari  data
primer yang telah diolah

     Berdasarkan gambar  4.2 dapat  dilihat

bahwa data  telah  berdistribusi  normal.  Hal

ini  ditunjukkan  gambar  tersebut  sudah

memenuhi  dasar  pengambilan  keputusan,

bahwa data memiliki puncak tepat di tengah-

tengah titik nol membagi 2 sama besar dan

tidak memenceng ke kanan maupun ke kiri,

maka  model  regresi  memenuhi  asumsi

normalitas.

2) Multikolinearitas

      Menurut Ghozali  (2011:139),  uji

multikolonieritas  bertujuan  untuk

menguji  apakah  dalam  model  regresi

ditemukan  adanya  korelasi  antar

variabel bebas. Model regresi yang baik

seharusnya  tidak  terjadi  korelasi

diantara variabel bebas. 

      Menurut Ghozali (2005:110), untuk

mendeteksi  ada  atau  tidaknya

multikolinieritas  di  dalam  model

regresi,  pengujian  ini  menggunakan

nilai  tolerance dan  lawannya  variance

inflation  factor (VIF).  Jika  nilai

tolerance rendah  sama  dengan  nilai  VIF

tinggi  (karena  VIF = 1/tolerance).  Nilai  cut

off yang  umum dipakai  untuk  menunjukkan

adanya  multikolinieritas  adalah  nilai

tolerance  > 0.10 atau sama dengan nilai VIF

<10.  Berikut  hasil  uji  multikolinieritas  dari

analisis  matrik  korelasi  antar  variabel

independen  dan perhitungan nilai  Tolerance

dan VIF, ditunjukkan pada tabel 4.9 dibawah

ini.

Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficientsa

Variabel Nilai
VIF

Keterangan 

Motivas 4,490 Bebas Multikolinearitas

Disiplin
Kerja

3,34
9

Bebas Multikolinearitas

Lingkungan
kerja

4,684 Bebas Multikolinearitas

        Pada model regresi yang baik seharusnya

antar  variabel  independen  tidak  terjadi  korelasi

atau tidak terjadi multikolinieritas. 

        Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa

variabel  pelayanan,  fasilitas  dan  lokasi memiliki

nilai  Tolerance sebesar  0,223;0,299 ;  0,214  yang

lebih besar dari 0,10 dan VIF sebesar 4,490; 3,349

; 4,684  yang lebihkecil dari 10,  dengan demikian

dalam  model  ini  tidak  ada  masalah
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multikolinieritas,  hal  ini  berarti  antar

variabel independen tidak terjadi korelasi.

3) Uji Autokorelasi

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summaryb

Model R R Square Adjuste

d R 

Square

Std. Error

of the

Estimate

Durbin-

Watson

1 ,951a ,905 ,897 2,07439 1,884

     Menurut Ghozali (2011:111) dengan

melihat  Durbin  Watson dengan

ketentuan du <dw< 4-du jika nilai DW

terletak  antara  du  dan  4  -  du  berarti

bebas  dari  autokorelasi.  Berdasarkan

tabel di atas nilai DW hitung lebih besar

dari  (du)  =  1,659dan  kurang  dari  4  –

1,659 (4-du) = 2,341 atau dapat dilihat

pada Tabel 4.10yang menunjukkan du <

d  <  4  –  du  atau  1,659<1,884<  2,341,

sehingga  model  regresi  tersebut  sudah

bebas dari masalah autokorelasi. 

      Hal ini berarti ada korelasi antara

kasalahan  penganggu  pada  periode  t

dengan  kesalahan  pengganggu  pada

periode t-1 (sebelumnya).

4) Uji Heterokedatisitas

       Menurut  Ghozali  (2011:139),  uji

heteroskedastisitas  bertujuan  untuk

menguji  apakah  dalam  model  regresi

terjadi  ketidaksamaan  variance  dari

residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan

yang lain. Model regresi yang baik adalah

yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

        Jika Jika tidak ada pola yang jelas serta

titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka

0  pada  sumbu  Y,  maka  tidak  terjadi

heteroskedastisitas  dan  model  regresi  layak

digunakan. Hasil uji heteroskedastisitas dengan

menggunakan grafik scatter plot.

Gambar Hasil Uji
Heteroskedatisitas

      Berdasarkan gambar 4.4 yang ditunjukkan

oleh  grafik  scatterplot terlihat  bahwa  titik-
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titik menyebar secara acak serta tersebar

baik  di  atas  maupun dibawah angka 0

pada  sumbu  Y.  Dan  ini  menunjukkan

bahwa  model  regresi  ini  tidak  terjadi

heteroskedastisitas. Hal ini berarti dalam

model  regresi  tidak  terjadi

ketidaksamaan  variance  dari  residual

satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang

lain.

A. Analisis Linier Berganda

      Analisis statistik yang digunakan

adalah  analisis  regresi  linear

berganda. Analisis  ini  digunakan

untuk  memperoleh  gambaran  yang

menyeluruh  mengenai  pengaruh

motivasi (X1), disiplin kerja (X2), dan

lingkungan  kerja  (X3) terhadap

kepuasan keryawan (Y). Berdasarkan

perhitungan  komputer  program

statistik 

SPSS  (Statistical  Product  and

Service  Solution)for  Windows versi

21  diperoleh  hasil  analisis  seperti

terangkum pada tabel sebagai berikut: 

      Berdasarkan Tabel  4.11 di atas,  maka

didapat  persamaan  regresi  linier  berganda

sebagai berikut :

       Berdasarkan tabel  4.11 menunjukkan

bahwa  persamaan  regresi  linear  berganda

yang diperoleh dari hasil uji analisis yaitu Y =

5,308+  0,321X1  +0,161X2+0,283X3  +  

persamaan regresi tersebut mempunyai makna

sebagai berikut :

1. Konstanta = 5,308

      Jika variabel motivasi (X1), disiplinkerja

(X2), dan 

lingkungan  kerja  (X3)=  0,  maka  kepuasan

keryawan (Y) akan menjadi 5,308.

2. Koefisien X1 = 0,321

Simki-Economic Vol. 02 No. 01 Tahun 2018 ISSN : 2599-0748



Naim Mustofa|13.1.02.02.0276
FE - Manajemen

simki.unpkediri.a
c.id

||12||

       Setiap  penambahan  1  satuan

variabel  motivasi  (X1),  disiplin  kerja

(X2),  dan  lingkungan  kerja  (X3)tetap

dan  tidak  berubah,  maka  akan

meningkatkan  kepuasan  keryawan

(Y)sebesar  0,321.  Sebaliknya,

jikamotivasi  (X1)  turun  1  satuan

dengan  asumsi  disiplin  kerja(X2),

lingkungan  kerja(X3)  tetap  dan  tidak

berubah,  maka  akan  menurunkan

kepuasan keryawan (Y) sebesar 0,321.

3. Koefisien X2 = 0,161 

      Setiap  penambahan  1  satuan

variabel ada disiplin kerja(X2), dengan

asumsi  variabel  motivasi(X1),  dan

lingkungan  kerja(X3)tetap  dan  tidak

berubah,  maka  akan  meningkatkan

kepuasan keryawan (Y) sebesar 0,161.

Sebaliknya,  jika disiplin  kerja(X2)

turun 1 satuan dengan asumsi motivasi

(X1),  dan lingkungan kerja (X3)  tetap

dan  tidak  berubah,  maka  akan

menurunkan  kepuasan  keryawan (Y)

sebesar 0,161.

4. Koefisien X3 = 0,283 

      Setiap penambahan 1 satuan variabel

lingkungan  kerja (X3)  dengan  asumsi

variabel  motivasi (X1),  dan  disiplin  kerja

(X2) tetap  dan  tidak  berubah,  maka  akan

meningkatkan  kepuasan  keryawan (Y)

sebesar 0,283. Sebaliknya,

      Jika lingkungan kerja (X3) turun 1 satuan

dengan  asumsi  motivasi(X1)  dan  disiplin

kerja(X2)tetap dan tidak berubah, maka akan

menurunkan kepuasan keryawan(Y)  sebesar

0,283.

C. Pengujian Hipotesis

a. Uji t

      Berdasarkan hasil  regresi  pada

tabel diatas menunjukkan bahwa : 

      Motivasi (X1) Variabel Motivasi<

0,05  yang  berarti  H0  ditolak  dan  Ha

diterima. Motivasi secara parsial
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berpengaruh  terhadap  kepuasan

keryawan.

      Disiplin Kerja (X2) variabel

Disiplin kerja< 0,05 yang berarti

H0 ditolak dan Ha diterima. Hasil

dari pengujian parsial ini adalah

disiplin  kerja  berpengaruh

terhadap kepuasan keryawan.

      Lingkungan  Kerja  (X3)

variabel  lingkungan  kerja<0,05

yang  berarti  H0  ditolak  dan  Ha

diterima. 

Hasil  dari  pengujian  parsial  ini

adalah  lingkungan  kerja

berpengaruh  terhadap  kepuasan

keryawan.

b. Uji F

      Berdasarkan  hasil  perhitungan

pada SPSS for windows versi 21 dalam

tabel  4.13  diperoleh  nilai  signifikan

adalah  0,000.  Hal  ini  menunjukkan

bahwa  nilai  signifikan  uji  F  variabel

Motivasi,  disiplin  kerja,  dan  lingkungan

kerja< 0,05 yang berarti  H0  ditolak  dan Ha

diterima.

Hasil  dari  pengujian  simultan  ini  adalah

Motivasi,  disiplin  kerja,  dan  lingkungan

kerjaberpengaruh  secara  simultan  terhadap

kepuasan karyawan.

D. Analisis Koefisien Determinasi (R2)

      Berikut hasil koefisien determinasi dari

ketiga variabel bebas, yaitu adalah motivasi,

disiplin kerja, dan lingkungan kerja.

        Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.14

diperoleh nilai  Adjusted R2 sebesar 0,897.dengan

demikian  menunjukkan  bahwa  adalah  motivasi,

disiplin  kerja,  dan  lingkungan  kerja  dapat

menjelaskan kepuasan  karyawan sebesar  89,7%

dan sisanya yaitu  10,3% dijelaskan variabel  lain

yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

E. Pembahasan

1. Pengaruh  Motivasi  terhadap  Kepuasan

Karyawan.
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       Motivasi berpengaruh signifikan

terhadap kepuasan karyawan pada 

Apotik  Sumber  Anom  warujayeng

Nganjuk.Hal ini terbukti berdasarkan

hasil  perhitungan  uji  t,  dimana  nilai

signifikan  variabel motivasi  adalah

0,000< 0,05. Nilai tersebut lebih kecil

dari  α = 0.05,  sehingga hipotesis  Ha

diterima. 

       Motivasi merupakan dorongan

yang timbul dari diri seseorang untuk

menghasilkan  intensitas,  arah  dan

ketekunan  individual  dalam  usaha

mencapai tujuan yang telah ditetapkan

organisasi.  Berdasarkan  persepsi

karyawan  stimulasi-stimulasi  dalam

bekerja dapat  diwujudkan  dengan

perusahaan  berusaha  meningkatkan

motivasi  karyawan seperti

memberikan kompensasi bentuk uang,

memberikan  penghargaan  dan

pengendalian,  penetapan  pola  kerja

yang  efektif,  dan  memberikan

kebijakan  yang  sesuai  untuk

mempengaruhi  sikap  atau  perasaan

karyawan,  sehingga  dapat  menyebabkan

terjadinya kepuasan karyawan yang bekerja

pada  Apotik  Sumber  Anom  Warujayeng

Nganjuk .Hasil  penelitian  ini  memperkuat

penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kurniadi

(2014) 

dengan  judul  pengaruh  kompensasi  dan

motivasi  terhadap  kinerja karyawan  di

Apotek Berkah.

     Hasil  yang  diperoleh  ada  pengaruh

positif  antara  motivasi  terhadap  kinerja

karyawan  sebesar  20,7%.  Hal  ini  berarti

motivasi dapat  digunakan  untuk

memprediksi kepuasan karyawan.

2. Pengaruh  Disiplin  Kerja  Promosi

Terhadap Kepuasan Karyawan

      Disiplin  Kerja berpengaruh signifikan

terhadap  kepuasan  Karyawan  pada  Apotik

Sumber Anom Warujayeng Nganjuk. Hal ini

terbukti  berdasarkan  hasil  perhitungan  uji  t,

dimana  nilai  signifikan  variabel  Disiplin

Kerja adalah 0,008< 0,05. Nilai tersebut lebih

kecil  dari  α  =  0.05,  sehingga  hipotesis  Ha

diterima.

Simki-Economic Vol. 02 No. 01 Tahun 2018 ISSN : 2599-0748



Naim Mustofa|13.1.02.02.0276
FE - Manajemen

simki.unpkediri.a
c.id

||15||

      Menurut  Husin  (2010:95),

mengatakan  bahwa  disiplin  adalah

dimana  para  pegawai  patuh  dan  taat

pada peraturan kerja yang berupa lisan

maupun tulisan yang berasal dari 

organisasi  atau  suatu

kelompok.Semakin tinggi disiplin kerja

yang  karyawan  lakukan  akan  semakin

memperlihatkan  kepuasan  karyawan

yang  didapat  saat  bekerja  di  Apotik

Sumber Anom Warujayeng Nganjuk.

       Hasil  penelitian ini memperkuat

penelitian  yang  dilakukan  oleh Yonius

(2011)  berjudul  Pengaruh Disiplin Kerja

terhadap  Kepuasan  Kerja  Karyawan

(  Study  pada  Rumah  Sakit  Daerah

kabupaten  Sumedang).  Dari  penelitian

tersebut  menyebutkan  bahwa  ada

pengaruh  positif  dan  signifikan  disiplin

kerja  terhadap  kepuasan  kerja.Hal  ini

berarti  disiplin   kerja  dapat  digunakan

untuk  memprediksi  kepuasan  kerja

karyawan.

3. Pengaruh Lingkungan  Kerja

terhadap Kepuasan Karyawan

       Lingkungan  kerja berpengaruh

signifikan  terhadap  kepuasan  karyawan

pada  Apotik Sumber  Anom Warujayeng

Nganjuk. Hal ini terbukti berdasarkan hasil

perhitungan  uji  t,  dimana  nilai

signifikanvariabel  lingkungan kerja adalah

0,008< 0,05. Nilai tersebut lebih kecil dari

α = 0.05, sehingga hipotesis Ha diterima.

         Menurut Supardi (2010) lingkungan kerja

merupakan  keadaan  sekitar  tempat  kerja  baik

secara  fisik  yang  dapat  memberikan  kesan

menyenangkan,  mengamankan,  menentramkan,

dan  kesan  betah  bekerja  dan  lain  sebagainya.

Sehingga  lingkungan  kerja yang  baik  akan

menimbulkan  kepuasan kerja  karyawan terhadap

kinerja yang dilakukan. 

         Menurut  Arep  (2010:103)  Manfaat

lingkungan  kerja  adalah  menciptakan  gairah

kerja,  sehingga  produktivitas  kerja  meningkat.

Sementara  itu,  manfaat  yang  diperoleh  karena

bekerja  dengan  orang-orang  yang  termotivasi

adalah pekerjaan  dapat diselesaikan dengan tepat.

Artinya pekerjaan diselesaikan sesuai standar yang

benar  dan  dalam  skala  waktu  yang  ditentukan.
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Kinerjanya  akan  dipantau  oleh  individu

yang  bersangkutan  dan  tidak  akan

membutuhkan  terlalu  banyak  pengawasan

serta  semangat  juangnya  akan  tinggi.

Sehingga  denganadanya  lingkungan  kerja

yang  baik   dapat  dengan  mudah

meningkatkan kepuasan kerja karyawan 

pada  Apotik  Sumber  Anom  Warujayeng

Nganjuk. 

         Hasil  penelitian  ini  memperkuat

penelitian yang dilakukan olehTigor (2012),

yangberjudul  pengaruh  lingkungan  kerja

terhadap  kinerja  pegawai  (studi  pada

pegawai  Kimia  farma).Dari  penelitian

tersebut  menyebutkan  bahwa  lingkungan

kerja  secara  simultan  memiliki  pengaruh

yang  signifikan  terhadap  kinerja

pegawai.Hal  ini  berarti  lingkungan  kerja

dapat  digunakan  untuk  memprediksi

kepuasan karyawan.

4. Pengaruh  Motivasi,  Disiplin  Kerja,

Dan  Lingkungan  Kerja  Terhadap

Kepuasan Karyawan 

       Hasil dari pengujian hipotesis yang

telah dilakukan, menunjukkan bahwa secara

simultan  motivasi, disiplin kerja, dan lingkungan

kerja  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepuasan

karyawan. 

        Berdasarkan tabel   4.13,  diperoleh nilai

signifikan Uji F sebesar 0,000 yang artinya lebih

kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0,05 atau 5%.

H0  ditolak  dan  Ha diterima,  sehingga  dapat

disimpulkan  bahwa  secara  simultan  motivasi,

disiplin kerja, dan lingkungan kerja 

berpengaruh  signifikan  terhadap  kepuasan

karyawan.  Dengan  nilai  koefisien  determinasi

Adjusted R2 sebesar  0,897yang  berarti  bahwa

89,7%  kepuasan  karyawandapat  dijelaskan  oleh

ketiga variabel independen. Dari persentase yang

tergolong  tinggi  tersebut,  menunjukkan  bahwa

masih  terdapat  variabel  lain  yang  dapat

menjelaskan  kepuasan  karyawan,  tetapi  tidak

dimasukkan  dalam  penelitian  ini  yaitu  sebesar

10,3%.

F. Kesimpulan

1. Ada pengaruh  signifikan Motivasi terhadap

kepuasan  karyawan  di  Apotik  Sumber

Anom Warujayeng Nganjuk.  Hal ini berarti

jika motivasi semakin baik maka kepuasan

karyawan akan meningkat.
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2. Ada  pengaruh  signifikan  Disiplin

Kerja  terhadap  kepuasan  karyawandi

Apotik  Sumber  Anom  Warujayeng

Nganjuk.

3. Ada  pengaruh  signifikan  Lingkungan

Kerja  terhadap  kepuasan  karyawandi

Apotik  Sumber  Anom  Warujayeng

Nganjuk. 

4.

Hal  ini  berarti  jika  lingkungan

kerjanyaman  dan  kondusif  maka

kepuasan kerja semakin meningkat.

5. Ada  pengaruh  signifikan  antara

motivasi,  disiplin  kerja,  dan

lingkungan  kerja  terhadap  kepuasan

karyawan. Hal ini berarti jika motivasi,

disiplin  kerja  dan  lingkungan  kerja

meningkat secara bersama-sama maka

akan  meningkatkan  kepuasan

karyawan.

G. Saran

1. Bagi Perusahaan 

       Faktor  Motivasi, disiplin kerja

dan  lingkungan  kerjaterbukti

berpengaruh  signifikan  terhadap

kepuasan  karyawanpada  Apotik  Sumber

Anom Warujayeng Nganjuk maka kepada

pemilik Apotik Sumber Anom Warujayeng

Nganjukharus  bisa  mempertahankan  hal

tersebut  bahkan  kalau  bisa  ditingkatkan

lagi menjadi lebih baik dari sebelumnya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

       Berdasarkan hasil penelitian masih ada

pengaruh dari variabel di luar variabel yang

ada  dalam  penelitian  ini  yakni  sebesar

10,3%. Hal ini dapat menjadi bahan untuk 

melakukan penelitian lanjutan dalam waktu

yang  akan  datang  dengan  memasukkan

variabel  diluar  variabel  yangbelum  ada

dalam  penelitian  ini  seperti  variabel

kepemimpinan,  kinerja  karyawan  dan  lain

sebagainya.
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