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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di CV. Rumah Alam Jaya Organik (CV.RAJ 

Organik) di Jalan S. Supriadi Gg. 9 Sukun, Malang. Pertimbangan penentuan lokasi 

itu dilakukan karena CV.RAJ Organik merupakan home industry yang berbasis 

kemitraan budidaya Cacing tanah (Lumbricus rubellus) yang sesuai dengan topik 

penelitian yang mengangkat hubungan antara komunikasi dan motivasi kerja 

terhadap kepuasan kerja mitra. 

3.2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kausal, yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh antara dua variabel atau lebih (Umar, 2005). 

Hubungan kausal merupakan hubungan yang sifatnya sebab-akibat. Salah satu 

variabel (independent) mempengaruhi variabel yang lain (dependent). Penelitian 

seperti ini menjelaskan hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi dari variabel 

diteliti.  

3.3. Pemilihan Sampel 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei–Juni 2018. Penetapan responden 

dari pihak CV.RAJ Organik dilaksanakan secara sengaja (purposive), yaitu dengan 

ketentuan masyarakat yang bermitra dengan CV.RAJ Organik. Menurut Arikunto 

(2010) purposive sampling adalah teknik mengambil sampel dengan tidak 

berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya 

pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.  
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Teknik yang digunakan dalam pengambilan responden pada penelitian ini 

yaitu teknik sensus dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2011) 

sensus itu sendiri adalah penentuan semua anggota populasi untuk dijadikan 

sebagai responden, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang 

diambil untuk dianalisis berupa angka numerik. 

Menurut Singgih dan Tjiptono (2001), populasi adalah sekumpulan orang 

atau obyek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang dapat 

membentuk masalah pokok dalam suatu riset khusus. Adapun yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah semua mitra dari CV.RAJ Organik di Kota 

Malang yang berjumlah 60 orang, seperti pendapat Arikunto (2010) yang 

menyatakan bahwa apabila jumlah responden kurang dari 100, maka lebih baik 

diambil keseluruhan data se hingga penelitiannya disebut penelitian populasi. 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data berdasarkan bentuk dan sifatnya adalah data kuantitatif atau data 

yang berupa angka seperti, angka rating atau skala hasil melalui wawancara kepada 

responden dengan kuesioner, sedangkan sumber data pada penelitian adalah data 

primer. Menurut Narimawati (2008) data primer merupakan data yang berasal dari 

sumber asli atau pertama. Data primer tersebut berupa jawaban hasil penyebaran 

kuisioner kepada mitra yang telah bekerjasama dengan pihak CV.RAJ Organik. 

3.5. Metode Pengambilan Data 

Pengumpulan data pada proses penelitian ini dilaksanakan melalui 2 cara, 

meliputi: 
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1. Kuesoner (Angket) 

Suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar 

pertanyaan atau pernyataan kepada mitra dari CV.RAJ Organik. Jenis kuesoner 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesoner tertutup yang mana kuesioner 

yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih. Melalui 

teknik ini dikumpulkan data yang berupa jawaban tertulis dari responden atas 

sejumlah pertanyaan yang diajukan di dalam angket tersebut. Indikator – indikator 

yang merupakan penjabaran dari variabel komunikasi kerja dan motivasi kerja 

terhadap kepuasan kerja mitra dari CV.RAJ Organik merupakan materi pokok yang 

diramu menjadi sejumlah pertanyaan di dalam angket. 

2. Wawancara Terstruktur 

Prosedur dalam pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan kepada mitra dari CV.RAJ Organik yang berhubungan dengan masalah 

yang sedang diteliti. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara 

terstruktur yakni wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan 

berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

3.6. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011).  

Variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu:  

1. Variabel Endogen (Variabel Terikat)  

Variabel endogen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepuasan kerja 

(Y). Kepuasan kerja dari mitra adalah keadaan emosional yang menyenangkan 
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maupun tidak menyenangkan yang dirasakan oleh mitra CV.RAJ Organik dalam 

memandang pekerjaanya.   

2. Variabel Eksogen (Variabel Bebas)  

Variabel eksogen yang digunakan dalam penelitian ini adalah komunikasi dan 

motivasi. Definisi dari varibel tersebut adalah sebagi berikut:  

a. Komunikasi (X1) adalah perilaku pengorganisasian yang terjadi dan 

terlibat dalam proses itu yang berinteraksi satu sama lain dalam CV.RAJ 

Organik. 

b. Motivasi (X2) adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan 

ketekunan seorang mitra CV.RAJ Organik untuk mencapai tujuannya 

3.7. Teknik Pengukuran Variabel 

3.7.1. Skala Likert 

Teknik pengukuran variabel yang digunakan untuk memberikan jawaban 

adalah dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah metode pengukuran 

yang dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

kelompok orang tertentu tentang fenomena sosial yang ada (Sugiyono, 2011), 

dengan skala Likert ini diketahui sikap pendapat dan persepsi dari mitra di CV.RAJ 

Organik.   

Teori yang digunakan dalam pengukuran variabel, untuk variabel 

komunikasi menggunakan teori Riva’i dan Sagala (2011) dengan menggunakan 

skala likert yang menggunakan indikator berjumlah 4 item, untuk mengukur 

kepuasan kerja, menggunakan teori Robbin (2010) dengan menggunakan skala 

model likert dimana jumlah indikator 3 item, untuk Motivasi, mengedit dari skala 

model likert yang disusun oleh Maslow (2010) dimana nilai dengan indikator 5 
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item, apabila hasil dari realibilitas lebih besar dari 0,6 maka instrument tersebut 

dapat digunakan sebagai alat ukur (Azwar, 2013).  

Penelitian ini menggunakan skala Likert dengan alternatif skor mulai dari 1 

sampai dengan 5, skor ini nantinya digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat 

responden atau mitra. Pendapat yang dinilai paling positif, nantinya diberikan skor 

tertinggi yakni sebesar 5. Begitu pula sebaliknya, pendapat yang dinilai 

memberikan pendapat negatif diberikan skor terkecil sebesar 1. Penilaian atas 

masing-masing jawaban terhadap variabel komunikasi, motivasi dan kepuasan 

kerja diberikan skor sebagai berikut:  

Tabel 1: Skor dari Skala Likert  

Skor Skala Komunikiasi dan 

Motivasi 

Kepuasan Kerja 

5 Sangat Setuju Sangat Baik Sangat Tinggi 

4 Setuju Baik Tinggi 

3 Cukup Setuju Cukup Baik Cukup Tinggi 

2 Tidak Setuju Tidak Baik Rendah 

1 Sangat Tidak Setuju Sangat Tidak Baik Sangat Rendah 

Sumber: Data sekunder Diolah, 2018  
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Tabel 2. Kisi – Kisi Instrumen Penelitian 

Variabel Indikator Butir Pertanyaan 

Kepuasan Kerja (Y) Kondisi kerja itu sendiri Y1.01 ; Y1.02 ; Y1.03 ; 

Y1.04 

Upah  Y1.05 ; Y1.06 ; Y1.07 

Hubungan kerja dengan 

Pimpinan perusahan 

Y1.08 ; Y1.09 ; Y1.10 ; 

Y1.11 

Hubungan kerja dengan 

rekan kerja. 

Y1.12 ; Y1.13 

Komunikasi (X1) Komunikasi vertikal  X1.01 ; X1.02 ;  X1.03 ; 

X1.04 ;  X1.05 ;  X1.06 ; 

X1.07.  

Komunikasi horisontal  X1.08 ; X1.09 ; X1.10 ; 

X1.11  

Komunikasi diagonal  X1.12 ; X1.13 ; X1.14 . 

Motivasi Kerja (X2) Kebutuhan fisiologis  X2.01; X2.02 ; X2.03 

Kebutuhan akan rasa aman X2.04 ; X2.05 ; X2.06. 

Kebutuhan sosial atau 

afiliasi  

X2.07 ; X2.08 ; X2.09 ; 

X2.10 

Kebutuhan yang 

mencerminkan harga diri 

X2.11 ; X2.12 ; X2.13. 

Kebutuhan aktualisasi diri  X2.14 ; X2.15 ; X2.16. 

Sumber: Data sekunder Diolah, 2018  

Menganalisis data dan pengujian instrument untuk penelitian ini, dibantu 

dengan menggunakan software pengolahan data Partial least Square (PLS) yang 

dioperasikan melalui software Smart PLS 3. 

3.7.2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pertanyaan atau 

pernyataan pada kuesioner yang harus dihilangkan atau diganti karena dianggap 

kurang relavan. Uji validitas sering kali digunakan untuk mengukur ketepatan dari 

suatu item dalam kuesioner, apakah item dalam kuesioner tersebut sudah tepat 

dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji Reliabilitas merupakan perhitungan 

yang digunakan untuk menetapkan apakah instrumen dalam hal ini kuesioner dapat 

dipergunakan lebih dari satu kali, paling tidak responden boleh sama (Ghozali, 

2016).  
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Pengujian validitas dan reliabilitas dapat dilakukan secara langsung dari 

PLS. Kevalidan dari suatu peubah indikator dalam mengukur variabel laten dapat 

dinilai dengan melihat nilai dari Loading Factor (LF). Secara umum (rule of 

thumb), nilai dari LF indikator ≥ 0,7 data dapat dikatakan valid, tetapi menurut 

Harsono (2016) dalam pengembangan indikator baru, nilai LF ≥ 0,5 dan 0,6 masih 

dapat diterima untuk kevalidan datanya, bahkan 0,4 juga masih dapat ditolelir.  

Konsistensi dari variabel indikator dalam mengukur variabel laten dapat 

dilihat dari nilai construct reliability dan variance extracted. Apabila nilai construct 

reliability > 0,7 dan variant extracted > 0,5, maka menunjukan variabel indikator 

tersebut konsisten (Kartika dalam Harsono, 2016).   

Uji coba instrumen dilakukan pada 60 responden yang ada pada CV.RAJ 

Organik. Hasil dari pengujian validitas dengan menggunakan Partial Least Square 

dapat dilihat pada lampiran 2, pada pengujian ini menggunakan syarat kevalidan 

data dengan nilai LF ≥ 0,7, sehingga apabila semua indikator memiliki nilai LF ≥ 

0,7 maka nilai korelasi antar indikator dengan variabel dianggap memenuhi 

convergent validity. 

Lampiran 2 menunjukkan bahwa tidak semua pernyataan atau item yang 

mewakili masing-masing indikator dikatakan valid. Variabel kepuasan kerja 

dengan indikator hubungan kerja dengan pimpinan perusahan dan hubungan kerja 

dengan rekan kerja, dinyatakan gugur karena mempunyai nilai LF dibawah 0,7 

yaitu sebesar 0,588 dan 0,582. Variabel eksogen tidak terjadi masalah karena semua 

data memenuhi kriteria dalam uji validitas yakni memiliki nilai LF diatas 0,7. 

Indikator upah merupakan ukuran paling kuat dari variabel kepuasan kerja yang 

memiliki nilai LF terbesar yaitu 0,909. Indikator komunikasi horisontal merupakan 
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ukuran paling kuat dari variabel komunikasi yang memiliki nilai LF terbesar yaitu 

0,938. Indikator bonus merupakan ukuran paling kuat dari variabel kompensasi 

yang memiliki nilai LF terbesar yaitu 0,925, sedangkan dari variabel motivasi kerja 

yang mempunyai indikator terkuat adalah Kebutuhan akan rasa aman dengan nilai 

LF sebesar 0,916. Tidak semua item valid atau gugur, maka perlu dilakuakan lagi 

pengujian vailiditas tahap ke 2. Pengujian validitas kedua dilakukan dengan tidak 

menyertakan kembali pernyatan atau item yang sebelumnya telah gugur. Hasil dari 

pengujian validitas tahap ke 2 dapat dilihat pada lampiran 2  

Berdasarkan hasil pengujian validitas tahap 2, diketahui bahwa sudah tidak 

terdapat pernyataan atau item yang dinyatakan gugur karena sudah mempunyi nilai 

dari LF diatas 0,7. Pernyataan dari indikator upah merupakan ukuran paling kuat 

dari variabel kepuasan kerja dengan nilai LF sebesar 0,914. Pernyataan dari 

indikator komunikasi vertikal dan diagonal merupakan ukuran paling kuat dari 

variabel komunikasi dengan nilai LF sebesar 0,914. Ukuran terkuat pada variabel 

motivasi kerja terdapat pada indikator kebutuhan akan rasa aman yakni dengan nilai 

LF sebesar 0,916. 

Hasil dari pengujian reliability dengan menggunakan Partial Least Square 

(PLS) tahap 1 dapat dilihat pada lampiran 2. Variabel dikatakan memiliki 

reliabilitas apabila nilai dari composite reliabilitynya lebih besar dari 0,7. 

Mengukur relibilitas disini tidak menggunakan cara cronbach’s alpha karena 

penggunakan composite reliability dalam menguji reliabilitas konstruk dapat 

memberikan nilai yang lebih baik jika dibandingkan dengan cronbach’s alpha. 

Hasil uji realibilitas pada lampiran 2 menunjukkan bahwa pernyataan atau 

item dari keempat variabel semua reliabel. Ketiga variabel ini yaitu kepuasan kerja, 
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komunikasi, dan motivasi kerja memiliki nilai composite realibility lebih besar dari 

0,7 yaitu masing-masing 0,958; 0,971 dan 0,968 sehingga dianggap reliabel. 

Pengujian reliability untuk tahap 2, dapat dilihat pada lampiran 2 

Lampiran 2 menunjukkan bahwa semua variabel yang ada yaitu kepuasan 

kerja, komunikasi, dan motivasi kerja sudah memenuhi syarat dari composite 

reliability karena hasil nilai yang didapat sudah memenuhi angka yang 

direkomendasikan yaitu lebih besar dari 0,7 yang dianggap bahwa semua 

pernyataan atau item dari keempat variabel yang diteliti adalah reliabel. Nilai yang 

didapat dari pengujian reliabilitasnya masing- masing untuk variabel kepuasan 

kerja, kepemimpinan, kompensasi dan lingkungan kerja adalah 0,962, 0,971 dan 

0,968, dimana nilai yang paling besar diperoleh variabel komunikasi. 

3.7.3. Perhitungan Kategori Variabel 

Perhitungan kategori variabel dilakukan untuk mengelompokkan setiap 

indikator dari variabel yang ada kedalam setiap kategori berdasarkan batas nilai 

yang telah ada. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat nilai dari setiap indikator 

variabel yang ada. Perhitungan ini digunakan untuk mendukung dalam proses 

analisis deskriptif. Perhitungan dari kategori Variabel dapat menggunkan rumus 

seperti berikut ini:  

i = 
Range

∑Kategori
 = 

skor tertinggi−skor terendah

5
 

Jadi, i = 
(5−1)

5
 = 0,8 
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Tabel 3. Penentuan Kategori Variabel 

Batas Mean Motivasi dan Komunikasi Kepuasan Kerja 

1-1,79 Sangat Tidak Baik Sangat Rendah 

1,8-2,59 Tidak Baik Rendah 

2,6-3,39 Cukup Baik Cukup Tinggi 

3,4-4,19 Baik Tinggi 

4,2-5 Sangat Baik Sangat Tinggi 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018  

3.8. Teknik Analisis Data 

3.8.1. Analisis Inferensial PLS 

Partial Least Square (PLS) adalah metode berbasis keluarga dari regresi 

pertama kali dikembangkan pada tahun 1960-an oleh Herman O. A. Wold dalam 

bidang ekonometrik. PLS merupakan suatu teknik prediksi yang bisa mengelolah 

banyak variabel independen, bahkan sekalipun terjadi multikolinieritas diantara 

variabel-variabel tersebut (Ramzan dan Khan, 2010). PLS memiliki asumsi data 

penelitian bebas distribusi yang artinya data penelitian tidak mengacuh pada lebih 

besar kecilnya salah satu distribusi tertentu (misalnya distribusi normal). PLS 

merupakan metode alternatif dari SEM yang nantinya dapat dipergunakan dalam 

mengatasi permasalahan hubungan antara variabel yang kompleks dengan ukuran 

sampel data yang kecil yaitu sekitar 30 sampai 100 data, mengingat SEM sendiri 

memiliki ukuran sampel data yaitu minimal 100 (Hair, 2010).  

Metode PLS dapat digunakan untuk mengetahui kompleksitas hubungan 

suatu konstrak dengan konstrak yang lainnya, serta hubungan suatu konstrak dan 

indikator-indikatornya. Konstrak tersebut terbagi menjadi dua yaitu konstrak 

eksogen dan konstrak endogen dimana konstrak eksogen yakni konstrak penyebab, 

konstrak yang tidak dapat dipengaruhi oleh konstrak lainnya namun konstrak 

eksogen dapat memberikan efek kepada konstrak lainnya, sedangkan konstrak 
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endogen adalah konstrak yang dijelaskan oleh konstrak eksogen yakni efek dari 

konstrak eksogen (Yamin, 2009).  

PLS dapat bekerja untuk model dengan hubungan konstrak dan indikator-

indikatornya yang bersifat reflektif dan formatif, sedangkan SEM hanya dapat 

bekerja untuk model hubungan yang bersifat reflektif saja. Kelebihan menggunakan 

metode PLS ini yakni data tidak harus berdistribusi normal multivariate atau 

indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai dengan rasio dapat 

digunakan pada model yang sama dan ukuran sampel pada PLS tidak harus besar 

yakni dapat kurang dari 100. PLS dibagi menjadi dua persamaan, yaitu inner 

mode dan outer model. Inner model menentukan hubungan antara konstrak dan 

konstrak lain, sedangkan outer model menentukan hubungan antara konstrak dan 

indikator-indikatornya. (Ghozali,2016). 

Spesifikasi model dalam PLS ada 2 jenis menurut Wiyono (2011):  

1. Evaluasi Model Pengukuran atau Outer Model   

Pada prinsipnya evaluasi model pengukuran atau outer model digunakan 

untuk menspesifikasikan secara detail hubungan antara variabel laten dengan 

indikator dari variabel yang ada atau dengan kata lain untuk mengukur seberapa 

jauh indikator tersebut dapat menjelaskan variabel latennya.  

Uji yang dilakukan pada outer model:  

a. Uji Validitas: 

1) Convergent validity. Nilai ini adalah nilai loading faktor pada setiap variabel 

laten dengan indikatornya. Nilai yang diinginkan > 0.7.  

2) Discriminant Validity. Nilai ini diambil dari nilai cross loading faktor yang 

berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan yang 
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memadai atau tidak, dengan cara membandingkan nilai loading pada 

konstruk yang dituju harus lebih besar dari nilai loading factor dengan 

konstruk yang lain.  Discriminant validity juga dapat diukur dengan cara 

lain yaitu dengan melihat nilai Average Variance Extracted (AVE). Nilai 

AVE yang diharapkan diatas 0.5. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat ukur 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Instrumen yang mempunyai reliabilitas 

tinggi, menunjukkan bahwa instrumen tersebut baik. Alat ukur yang baik itu jika 

digunakan berkali-kali akan memberikan hasil yang hampir serupa.  

Menurut Ghazali (2006), rumus yang digunakan untuk mencari nilai 

reliabilitas instrumen adalah composite reliability. Kriteria uji reliabilitas adalah 

jika data yang memiliki composite reliability lebih besar dari 0,7 maka dapat 

dikatakan bahwa data tersebut mempunyai reliabilitas yang tinggi.  

2. Evaluasi Model Struktural atau Inner Model   

Inner model atau disebut juga sebagai evaluasi model struktural pada 

prinsipnya digunakan untuk menguji pengaruh antara satu variabel laten dengan 

variabel laten lainnya. Pengujian dilakukan dengan melihat persentase varian yang 

dijelaskan dengan melihat nilai R2 untuk variabel laten dependen yang dimodelkan 

mendapatkan pengaruh dari variabel laten independen menggunakan ukuran 

stonegeisser Q square test dan juga melihat besarnya koefisien jalur strukturalnya. 

Evaluasi inner model dapat dilihat dari indikator koefisien determinasi (R2). Nilai 

dari R-square (R2) diamati guna menilai pengaruh dari variabel laten independen 

tertentu terhadap variabel laten dependen yang ada, apakah terdapat pengaruh 
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substantif. Jika nilai dari R2 sebesar 0,67 maka hal ini mengindikasikan model 

struktural variabel endogen sudah baik, jika nilai dari R2 sama dengan 0,33 artinya 

model moderat dan bila nilai dari R2 sama dengan 0,19 artinya model lemah.   

3.8.2. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

analisis Partial Least Square (PLS) yang dioperasikan melalui software Smart PLS 

3. Uji hipotesis disini, dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel komunikasi 

(X1) dan motivasi (X2) terhadap kepuasan kerja (Y).  

1. Uji Hipotesis I 

Pernyataan hipotesis satu sebagai jawaban sementara untuk perumusan 

masalah pertama yang dirumuskan ke dalam pernyataan sebagai berikut: 

H0 : Tidak berpengaruh variabel komunikasi terhadap variabel kepuasan kerja. 

H1 : Variabel komunikasi berpengaruh terhadap variabel kepuasan kerja. 

Kriteria pengujian hipotesis adalah : 

a. Menerima Ho, jika t-statistik < 1,96 dan nilai p > 0,05 dengan demikian tidak 

ada pengaruh variabel komunikasi terhadap variabel kepuasan kerja. 

b. Menolak Ho, , jika t-statistik > 1,96 dan nilai p < 0,05, dengan demikian 

terdapat pengaruh antara variabel komunikasi terhadap variabel kepuasan 

kerja. 

2. Uji Hipotesis II 

Pernyataan hipotesis satu sebagai jawaban sementara untuk perumusan 

masalah pertama yang dirumuskan ke dalam pernyataan sebagai berikut: 

H0 : Tidak berpengaruh variabel komunikasi terhadap variabel motivasi kerja.  

H1 : Variabel komunikasi berpengaruh terhadap variabel motivasi kerja. 
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Kriteria pengujian hipotesis adalah : 

a. Menerima Ho, jika t-statistik < 1,96 dan nilai p > 0,05 dengan demikian tidak

ada pengaruh variabel komunikasi terhadap variabel motivasi kerja.

b. Menolak Ho, , jika t-statistik > 1,96 dan nilai p < 0,05, dengan demikian

terdapat pengaruh antara variabel komunikasi terhadap variabel motivasi

kerja.

3. Uji Hipotesis III

Pernyataan hipotesis satu sebagai jawaban sementara untuk perumusan

masalah pertama yang dirumuskan ke dalam pernyataan sebagai berikut: 

H0 : Tidak berpengaruh variabel motivasi kerja terhadap variabel kepuasan kerja . 

H1 : Variabel motivasi kerja berpengaruh terhadap variabel kepuasan kerja. 

Kriteria pengujian hipotesis adalah : 

a. Menerima Ho, jika t-statistik < 1,96 dan nilai p > 0,05 dengan demikian tidak

ada pengaruh variabel motivasi kerja terhadap variabel kepuasan kerja.

b. Menolak Ho, , jika t-statistik > 1,96 dan nilai p < 0,05, dengan demikian

terdapat pengaruh antara variabel motivasi kerja terhadap variabel kepuasan

kerja.


