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Penelitian ini merupakan studi kasus pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 

Cabang Malang dengan Judul “ Analisis Motivasi Kerja Karyawan Perusahaan Asuransi Jiwa 

Bersama Bumiputera Cabang Malang” 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi kerja, hubungan antara usaha dengan 

prestasi , hubungan antara prestasi dengan keluaran dan hubungan antara keluaran dengan nilai 

pada karyawan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Malang. 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil tiga hipotesis, yaitu : adanya hubungan yang positif 

antara usaha dengan prestasi, hubungan yang positif antara prestasi dengan keluaran dan adanya 

hubungan yang positif antara keluaran dengan nilai. 

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana motivasi kerja karyawan adalah 

dengan menggunakan rentang skala. Dan untuk mengetahui hubungan antara usaha dengan 

prestasi, prestasi dengan keluaran dan antara keluaran dengan nilai menggunakan analisis 

korelasi. 

Hasil analisis dengan menggunakan rentang skala untuk mengetahui motivasi kerja karyawan 

adalah tergolong tinggi. Sedangkan hasil analisis untuk alat analisis hubungan adalah antara 

usaha dengan prestasi terdapat hubungan yang positif, dan hubungan tersebut tergolong kuat 

dengan hasil korelasi sebesar 0.780. Hubungan antara prestasi dengan keluaran adalah hubungan 

positif dengan hasil korelasi sebesar 0.731yang tergolong hubungan kuat. Sedangkan hubungan 

antara keluaran dengan nilai adalah hubungan positif dengan hasil korelasi sebesar 0.824 yang 

tergolong hubungan yang sangat kuat.  

Dari hasil analisis korelasi tersebut, menyatakan bahwa adanya hubungan yang positif antara 

usaha dengan prestasi, antara prestasi dengan keluaran dan antara keluaran dengan nilai. Dengan 

demikian hipotesis dalam penelitian ini terbukti. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat mengimplikasikan bahwa sebaiknya Perusahaan 

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Malang lebih banyak memberikan pemahaman dan 

pelatihan bagi karyawannya untuk meningkatkan inner motivasi ( motivasi dalam dirinya 

sendiri) sepanjang hal tersebut dapat dilakukan. 

 


