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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1. Sejarah Singkat KSPPS BMT Fastabiq Jepara 

KSPPS BMT Fastabiq adalah lembaga keuangan syariah 

yang didirikan berdasarkan inisiatif pemuda Muhammadiyah Jepara 

yang saat itu prihatin dengan lesunya perekonomian di  kabupaten 

Jepara yang diharapkan dapat berperan aktif dalam membangun 

perekonomian umat Islam yang bersih dari riba dan berdasarkan 

syariah Islam serta keinginan untuk meningkatkan taraf 

kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama.  

Pada tanggal 02 Januari 2009 KSPPS BMT Fastabiq 

didirikan dan diresmikan dan mempunyai badan hukum 

518/218/BH/XIV.10/II/2009 dengan modal pertama dari semua 

anggota sebesar Rp. 8.150.000,- dan dari dana asosiasi Rp. 

1.300.000,- bersamaan dengan cabang-cabangnya yang lain yang 

tersebar dibeberapa kecamatan di Jepara. 

4.1.2. Visi, Misi dan Tujuan KSPPS BMT Fastabiq Jepara  

KSPPS BMT Fastabiq Jepara mempunyai visi, misi dan 

tujuan, di antaranya :  

a. Visi : menjadi mitra kerja yang handal dalam permodalan usaha 

anggota 
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b. Misi  :  

1) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota, sesuai 

dengan jatidiri koperasi jasa keuangan syariah. 

2) Menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan syariah dengan 

efektif, efisien, dan transparan. 

3) Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak. 

4) Menjadi unit usaha jasa keuangan syariah percontohan. 

c. Tujuan : 

1) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya 

di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi 

melalui sistem syariah. 

2) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalamkegiatan usaha  

mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi 

Indonesia pada umumnya. 

3) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat 

dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. 

4.1.3. Lokasi KSPPS BMT Fastabiq Jepara 

a. Kantor Pusat, alamat : Jl. Bawu – Batealit Km.7 Batealit Jepara 

59461. Telp. (0291) 596105. 

b. Kantor Operasional Cabang Bawu, alamat : Jl. Bawu-Batealit 

Km.7 Batealit Jepara 59461. Telp.  (0291) 596105. 
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c. Kantor Operasional Cabang Kecapi, alamat : Jl. RA. Kardinah 

No.1 (Perempatan Tuyem) Kecapi, Tahunan Jepara 59461. Telp. 

(0291) 4299990. 

d. Kantor Operasional Cabang Demeling, alamat : Jl. Raya 

Mlonggo – Jepara Km. 07 Mlonggo Jepara. Telp. (0291) 595328. 

e. Kantor Operasional Cabang Bangsri, alamat : Jl. Wijayakusuma 

No. 75 Bangsri Jepara. Telp. (0291) 771085. 

f. Kantor Operasional Cabang Bulu, alamat : Jl. Letjen Suprapto 

No. 54 Jepara. Telp. (0291) 596740. 

g. Kantor Operasional Cabang Blimbingrejo, alamat : Jl. 

Blimbingrejo No. 2 (Sebelah Barat Balai Desa) Nalumsari Jepara 

59466.  
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4.1.4. Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus KSPPS BMT Fastabiq 

Jepara 

a. Struktur Organisasi KSPPS BMT Fastabiq Jepara  

Gambar. 4.1. 

Struktur Organisasi KSPPS BMT Fastabiq Jepara 
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Keterangan:  

1) Rapat anggota yang rutin dilakukan sebulan sekali membahas 

planning kinerja kedepannya untuk BMT. 

2) Pengawas disini dihimpun dari beberapa orang untuk 

mengawasi kinerja dan profit yang dihasilkan dari BMT. 

3) Dewan syariah merupakan pengawas dan pemberi kebijakan 

peraturan dari pihak luar BMT. 

4) Pengurus merupakan orang-orang yang bertugas mengurus 

kebijakan di BMT. 

5) General manager bertugas memantau kinerja bawahannya 

seperti manager pembiayaan, manager audit internal dan 

SDM (sumber daya manusia) serta manager  keuangan. 

6) Manager pembiayaan disini bertugas mengawasi staf 

pembiayaan yang mengatur angsuran pembiayaan yang telah 

diACC atau disetujui oleh pihak BMT. 

7) Manager audit dan  SDM merupakan manager yang  bertugas 

memeriksa keuangan secara menyeluruh yang mencakup 

pemeriksaan transaksi keluar dan transaksi masuk dari dan ke 

BMT itu sendiri, dan juga para SDM (sumber daya 

manusianya) yaitu para staf karyawannya. 

8) Manager keuangan bertugas menganalisis keuangan dari 

pihak eksternal seperti investor, kreditor, pemerintah dan lain 

sebagainya. 
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9) Manager cabang bertugas memantau kinerja staf karyawan di 

cabang yang dikelola. 

10) Pembiayaan di sini yang dimaksud adalah staf pembiayaan 

yang bertugas mengelola angsuran pembiayaan yang masuk 

dan keluar dari para  anggota. 

11) Funding di sini merupakan tugas staf karyawan untuk 

mempromosikan barang atau jasa atau produk dalam segi 

perbankan, dan funding adalah kegiatan menghimpun dana 

atau bisa didefinisikan sebagai suatu kegiatan membeli dana 

dari masyarakat. 

12) Teller merupakan seorang petugas dari pihak bank yang 

berfungsi untuk melayani anggota dalam hal transaksi 

keuangan perbankan kepada semua anggotanya. Tugas 

seorang teller secara umum yaitu menangani, membantu, dan 

memberikan solusi bagi semua anggota yang ingin 

melakukan transaksi perbankan termasuk di dalamnya nanti 

memberikan jasa layanan uang tunai maupun non tunai. 

b. Susunan Pengurus KSPPS BMT Fastabiq Jepara  

1) Ketua  : Adhy Setiyawan, SP. 

2) Sekretaris : Nur Kholis, SE. 

3) Bendahara : Sudarman. 

4) Dewan Syariah :  

a) Ustad Hery Huzaery, ST, M.Ag. 
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b) Ustad Drs. Agus Arifin. 

5) Susunan Pengawas :  

a) Ketua : Yasir Kholidi, S.Pt. 

b) Anggota : Gardana Pujakesuma, SE. 

6) Pengelola  

a) General Manager : Gatot Almunib, SE. 

b) Manager Operasional : Bambang Setiyo Pramono 

c) Manager Keuangan : Eni Susilowati 

d) Manager Cabang Bawu : Dikki Abdillah Faisal 

e) Manager Cabang Kecapi : Hartono 

f) Manager Cabang Demeling : Tri Sasono Bekti Wibowo 

g) Manager Cabang Bangsri : Agusta Dani Irawan 

h) Manager  Cabang Bulu : Agung Prabowo 

i) Manager Cabang Blimbingrejo : Reni Wahyu Dekrita 

j) Marketing Bawu : Katrin Setiawan 

k) Marketing Kecapi : Afthonul Afif dan Ircham 

l) Marketing Demeling : Ahmad Saiful Kaffa 

m) Marketing Bangsri : Ardiyanto Hendro S 

n) Marketing Bulu : Lukman Faiz 

o) Marketing Blimbingrejo : Fery Yusuf 

p) Teller Kecapi : Silvia Dora Bonita 

q) Teller Demeling  : Pangestika Sari 

r) Teller Bangsri : Maya Santhi 
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s) Teller Bulu : Amilatun Nikmah 

t) Teller Blimbingrejo : Setyo Puji Istiqomah 

4.1.5. Produk KSPPS BMT Fastabiq Jepara 

a. Produk Simpanan 

1) Sirela 

Sirela adalah bentuk simpanan dengan akad 

mudharabah, dengan nisbah 20%, dimana mitra bisa 

menabung dan mengambil tabungannya sewaktu-waktu. 

2) Sisuka 

Simpanan sukarela berjangkadengan akad mudharabah 

dengan nisbah yang lebih tinggi, dan mengambilnya hanya 

dengan waktu yang telah di tentukan seperti deposito 

diperbankan. 

3) Simpanan Ukhuwah 

Simpanan ukhuwah yaitu simpanan yang 

dikombinasikan dengan arisan dengan jangka waktu tertentu. 

4) Sifitri 

Sifitri merupakan simpanan dengan akad mudharabah 

dengan nisbah 20% dan hadiah lebaran, dimana mitra bisa 

menabung sewaktu-waktu dan pengambilannya hanya bisa 

dilakukan menjelang hari raya saja. 

5) Simpel 
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Simpel merupakan simpanan khusus untuk pelajar 

dengan akad mudharabah dan tersedia hadiah menjelang 

kenaikan kelas, dimana pelajar dapat menabung sewaktu-

waktu. 

6) Sipenmas 

Sipenmas adalah simpanan untuk  masa depan, dengan 

sistem bagi hasil yang kompetitif cocok untuk tabungan 

pensiun serta rencana jangka panjang lainnya. 

b. Produk Pembiayaan 

1) Mudharabah 

Pinjaman yang diberikan kepada anggota dan kepada 

calon anggota yang dapat digunakan sebagai modal usaha. 

2) Musyarokah 

Usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih 

menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan 

proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai 

kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan 

menurut proporsi modal. Transaksi Musyarakah dilandasi 

adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk 

meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-

sama dengan memadukan seluruh sumber daya. 
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3) Murabahah 

Pinjaman yang diberikan kepada anggota dan calon 

anggota yang dapat digunakan sebagai pembiayaan dalam 

bentuk pembelian suatu barang. 

4) Ijaroh 

Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan 

hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu 

dengan pembayaran sewa (ujrah), antara perusahaan 

pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu’ajjir) dengan 

penyewa (musta’jir) tanpa didikuti pengalihan kepemilikan 

barang itu sendiri. 

4.2. Penyajian Data 

Dalam penelitian ini responden adalah sampel penelitian yang 

berjumlah 60 karyawan dari populasi 60 karyawan KSPPS BMT Fastabiq 

Jepara. Identitas responden yang diuraikan, yaitu mencakup jenis kelamin, 

umur, lama kerja, pendapatan dan pendidikan. 

4.2.1. Umur Responden  

Umur responden yang berpartisipasi dalam pengisian 

kuesioner penelitian ini terbagi dalam empat tingkatan, yaitu < 20 

tahun, antara 20-30 tahun, antara 30-40 tahun dan > 40 tahun, 

selanjutnya hasil penelitian data umur responden, ditunjukkan pada 

tabel. 4.1. di bawah ini : 
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Tabel. 4.1. 

Umur Responden 

 

No Umur Jumlah Presentase 

1 < 20 Tahun 3 5 

2 Antara 20-30 Tahun 42 70 

3 Antara 30-40 Tahun 8 13,3 

4 >  40 Tahun 7 11,7 

Jumlah 60 100% 

Sumber : Data Primer yang Diolah 2017 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa karyawan pada KSPPS 

BMT Fastabiq Jepara yang rata-rata bekerja berumur antara 20-30 

tahun, yaitu sebanyak 42 orang (70%). Hal ini dilakukan perusahaan 

demi meningkatkan kinerja dan produktifitas KSPPS demi 

mengembangkan usaha dengan tenaga kerja yang lebih muda dan 

energik. 

4.2.2. Jenis Kelamin Responden 

Berdasarkan identitas responden yang terkumpul, maka dapat 

diketahui bahwa jumlah responden berdasarkan jenis kelamin. 

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel 4.2. 

di bawah ini : 

Tabel. 4.2. 

Jenis Kelamin Responden 

 

No Jenis Kelamin Jumlah Presentase 

1 Laki-laki 34 56,7 

2 Perempuan 26 43,3 

Jumlah 60 100% 

Sumber : Data Primer yang Diolah 2017 
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Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa karyawan pada 

KSPPS BMT Fastabiq Jepara sebanyak 34 karyawan laki-laki 

(56,7%) dan 26 karyawan perempuan (43,3%). Para karyawan 

perempuan kebanykan pada posisi teller dan accounting yang lebih 

teliti, sementara karyawan laki-laki banyak menjadi marketing dan 

juru tagih. 

4.2.3. Pendidikan Responden 

Pendidikan yang telah ditempuh oleh karyawan yang bekerja 

pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara berbagai macam. Untuk lebih 

jelasnya dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) golongan, 

yaitu lulusan SMA, lulusan D3, lulusan S1, dan lulusan S2. Data 

pendidikan responden yang merupakan sampel penelitian, dapat 

dilihat pada tabel 4.3. di bawah ini : 

Tabel. 4.3. 

Pendidikan Responden 

 

No Pendidikan Jumlah Presentase 

1 Lulusan SMA 14 23,3 

2 Lulusan D3 1 1,7 

3 Lulusan S1 42 70 

4 Lulusan S2 3 5 

Jumlah 60 100% 

Sumber : Data Primer yang Diolah 2017 

Dilihat dari tingkat pendidikan yang ditunjukkan pada tabel. 

4.3. di atas, kebanykan responden yang bekerja adalah mereka yang 

berpendidikan S1 dengan jumlah 42 karyawan (70%). Harapan 

KSPPS BMT Fastabiq Jepara, dengan tenaga kerja professional yang 



61 
 

terdidik, maka BMT akan cepat berkembang dan meraih sukses di 

masyarakat. 

4.2.4. Lama Kerja Responden 

Berdasarkan identitas responden yang terkumpul maka dapat 

diketahui karakteristik responden berdasarkan lama kerja pada tabel. 

4.4. di bawah ini : 

Tabel. 4.4. 

Lama Kerja Responden 

 

No Lama Kerja Jumlah Presentase 

1 < 1 Tahun 13 21,7 

2 Antara 1-5 Tahun 27 45 

3 Antara 5-10 Tahun 20 33,3 

4 >  10 Tahun 0 0 

Jumlah 60 100% 

Sumber : Data Primer yang Diolah 2017 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa responden 

sebagian besar lama kerjanya antara 1-5 tahun sebanyak 27 

karyawan (45%). Dengan adanya tenaga kerja yang mempunyai 

loyalitas diharapkan KSPPS dapat berkembang dengan cepat. 

4.2.5. Pendapatan Responden 

Pendapatan karyawan yang bekerja pada KSPPS BMT 

Fastabiq Jepara disesuaikan dengan jabatan dan kinerjanya, karena di 

KSPPS BMT Fastabiq jepara akan ada gaji bulanan serta bonus. 

Untuk lebih jelasnya dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) 

tingkatan, yaitu < Rp.700.000, antara Rp.700.000 s/d Rp.1.500.000, 

antara Rp.1.500.000 s/d Rp.2.500.000, > Rp.2.500.000. Data 



62 
 

pendapatan responden yang merupakan sampel penelitian dapat 

dilihat pada tabel. 4.5. di bawah ini : 

Tabel. 4.5. 

Pendapatan Responden 

 

No Pendapatan Jumlah Presentase 

1 < Rp.700.000 2 3,3 

2 Antara Rp.700.000-Rp.1.500.000  25 41,7 

3 Antara Rp.1.500.000-Rp.2.500.000 23 38,3 

4 >  Rp.2.500.000 10 16,7 

Jumlah 60 100% 

Sumber : Data Primer yang Diolah 2017 

Dilihat dari tingkat pendapatan yang ditunjukkan pada tabel. 

4.5. di atas, bahwa kebanyakan responden yang bekerja telah 

mendapatkan gaji yang layak yakni antara Rp.700.000-

Rp.1.500.000/bulan, yakni sebanyak 25 karyawan (41,7%). Dengan 

gaji yang layak para karyawan dituntut untuk bekerja maksimal serta 

diberi target yang tinggi agar mereka selalu termotivasi. 

4.3. Deskripsi Variabel 

4.3.1. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Motivasi Kerja (X1) 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, 

maksimum dan minimum. Berikut ini analisis variabel 

kepemimpinan (X1). 
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Tabel. 4.6. 

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Motivasi Kerja (X1) 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1_1 60 1.00 5.00 4.3333 .91442 

X1_2 60 1.00 5.00 4.2500 .85618 

X1_3 60 1.00 5.00 4.0000 .93881 

X1_4 60 1.00 5.00 4.1833 .83345 

X1_5 60 1.00 5.00 4.0000 .92057 

X1_6 60 2.00 5.00 4.3333 .79547 

Motivasi Kerja 60 9.00 30.00 25.1000 4.10333 

Valid N (listwise) 60     

Sumber : Data Primer yang Diolah 2017 (Output SPSS) 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa variabel 

motivasi kerja (X1) memiliki nilai minimum sebesar 9, dan nilai 

maximum sebesar 30. Sedangkan rata-rata dari variabel motivasi 

kerja (X1) adalah 25,10 dengan standar devisi sebesar 4,10. 

4.3.2. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepuasan Kerja (X2) 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, 

maksimum dan minimum. Berikut ini analisis variabel kepuasan 

kerja (X2). 
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Tabel. 4.7. 

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepuasan Kerja (X2) 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X2_1 60 1.00 5.00 4.3333 .83700 

X2_2 60 2.00 5.00 4.3667 .78041 

X2_3 60 2.00 5.00 4.1500 .84020 

X2_4 60 2.00 5.00 4.1667 .78474 

X2_5 60 2.00 5.00 4.3500 .84020 

Kepuasan Kerja 60 9.00 25.00 21.3667 3.24150 

Valid N (listwise) 60     

Sumber : Data Primer yang Diolah 2017 (Output SPSS) 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa variabel 

kepuasan kerja (X2) memiliki nilai minimum sebesar 9, dan nilai 

maximum sebesar 25. Sedangkan rata-rata dari variabel kepuasan 

kerja (X2) adalah 21,36 dengan standar devisi sebesar 3,24. 

4.3.3. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Komitmen 

Organisasional Karyawan (Y) 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, 

maksimum dan minimum. Berikut ini analisis variabel komitmen 

organisasional karyawan (Y). 
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Tabel. 4.8. 

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Komitmen Organisasional 

Karyawan (Y) 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Y_1 60 1.00 5.00 4.2000 .83969 

Y_2 60 1.00 5.00 4.1667 .97714 

Y_3 60 1.00 5.00 4.1500 .81978 

Y_4 60 1.00 5.00 4.2167 .86537 

Y_5 60 1.00 5.00 4.0000 .92057 

Y_6 60 2.00 5.00 4.3500 .84020 

Y_7 60 1.00 5.00 4.2833 .84556 

Y_8 60 2.00 5.00 4.2500 .85618 

Y_9 60 1.00 5.00 4.3333 .83700 

Y_10 60 2.00 5.00 4.2333 .81025 

Y_11 60 1.00 5.00 4.3167 .79173 

Komitmen Organisasional 60 16.00 55.00 46.5000 7.06507 

Valid N (listwise) 60     

Sumber : Data Primer yang Diolah 2017 (Output SPSS) 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa variabel 

komitmen organisasional (Y) memiliki nilai minimum sebesar 16, 

dan nilai maximum sebesar 55. Sedangkan rata-rata dari variabel 

komitmen organisasional (Y) adalah 46,50 dengan standar devisi 

sebesar 7,06. 
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4.4. Analisis Data 

4.4.1. Uji Instrumen 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya kuesioner. Suatu kuesioner dilakukan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r 

hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n-2, di 

mana jumlah sampel sebesar 60, sehingga df = 60-2 = 58 dan 

alpha = 0,05 didapat r tabel = 0,2144 (lihat r tabel df = 58 dengan 

uji satu arah). Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai 

positif maka butir pertanyaan dinyatakan valid. Hasil pengujian 

validitas dengan menggunakan SPPS, dalam penelitian ini, 

sebagai berikut : 

Tabel. 4.9. 

Uji Validitas Variabel Penelitian 

 

Variabel  Pertanyaan r hitung r tabel Kriteria  

Motivasi 

Kerja 

X1_1 0,765 0,2144 Valid  

X1_2 0,754 0,2144 Valid 

X1_3 0,647 0,2144 Valid 

X1_4 0,648 0,2144 Valid 

X1_5 0,584 0,2144 Valid 

X1_6 0,634 0,2144 Valid 

Kepuasan 

Kerja 

X2_1 0,704 0,2144 Valid 

X2_2 0,648 0,2144 Valid 

X2_3 0,690 0,2144 Valid 

X2_4 0,693 0,2144 Valid 

X2_5 0,594 0,2144 Valid 

Komitmen Y_1 0,747 0,2144 Valid 
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Organisasional Y_2 0,741 0,2144 Valid 

Y_3 0,721 0,2144 Valid 

Y_4 0,759 0,2144 Valid 

Y_5 0,545 0,2144 Valid 

Y_6 0,724 0,2144 Valid 

Y_7 0,697 0,2144 Valid 

Y_8 0,570 0,2144 Valid 

Y_9 0,740 0,2144 Valid 

Y_10 0,657 0,2144 Valid 

Y_11 0,708 0,2144 Valid 

Sumber : Data Primer yang Diolah 2017  

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa masing-

masing item yang menyusun masing-masing kuesioner r hitung 

lebih besar dari r tabel (0,2144), yang berarti masing-masing item 

dari variabel motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap 

komitmen organisasional adalah valid. Dengan demikian syarat 

validitas dari alat ukur terpenuhi. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban atas pertanyaan 

konsisten dari waktu ke waktu. Untuk menguji reliabilitas dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan uji statistic Cronbach Alpha. 

Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach 

Alpha > 0,70. Hasil dari uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 
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Tabel. 4.10. 

Uji Reliabel Variabel Penelitian 

 

No Variabel Penelitian Cronbach’s Alpha Kriteria 

1 Motivasi Kerja 0,870 Reliabel 

2 Kepuasan Kerja 0,853 Reliabel 

3 Komitmen Organisasional 0,922 Reliabel 

Sumber : Data Primer yang Diolah 2017 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai 

Cronbach’s Alpha untuk semua variabel penelitian nilainya lebih 

besar dari > 0,70, sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen 

dalam penelitian ini adalah reliabel dan layak untuk digunakan. 

4.4.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini, meliputi : uji 

normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedasatisitas 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel dependen dan variabel independen antara 

keduanya mempunyai kontribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik harus memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal.  

Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah 

berdasarkan normal probability plot, di mana data menyebar di 

sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal atau dengan 

grafik histogram yang menunjukkan pola distribusi normal maka 

model regresinya memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan 

hasil pengolahan SPSS, diperoleh hasil, sebagai berikut : 
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Gambar. 4.2. 

Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas, menunjukkan bahwa data menyebar 

di sekitar garis diagonal atau mengikuti arah diagonal dan grafik 
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histogram juga menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresinya memenuhi asumsi normalitas 

b. Uji Multiikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas dan sebaiknya variabel ini tidak terjadi korelasi di antara 

variabel bebas. Cara mendeteksi adanya multikolonieritas, yaitu 

dengan cara melihat tabel VIF (Variance Inflation Factor) dan 

nilai tolerance. Hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan 

tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance 

kurang dari 0,10, itu berarti tidak ada korelasi yang nilainya lebih 

dari 95%. Jika nilai VIF kurang dari 10 maka multikolonieritas 

perlu dihindari atau tidak ada multikolonieritas antar variabel 

independen dalam model regresi. Berikut ini hasil pengujian 

multikolonieritas. 

Tabel. 4.11. 

Uji Multiokolonieritas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 3.633 2.930  1.240 .220   

Motivasi Kerja .815 .155 .473 5.270 .000 .447 2.239 

Kepuasan Kerja 1.049 .196 .481 5.356 .000 .447 2.239 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 3.633 2.930  1.240 .220   

Motivasi Kerja .815 .155 .473 5.270 .000 .447 2.239 

Kepuasan Kerja 1.049 .196 .481 5.356 .000 .447 2.239 

a. Dependent Variable: Komitmen Organisasional 

Sumber : Data Primer yang Diolah 2017 

Hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan semua 

variabel independen memiliki nilai nolerance lebih kecil dari 

0,10. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan semua 

variabel bebas memiliki nilai VIF < 10. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada multikoloneiritas antar variabel bebas dalam 

model regresi. 

c. Uji Heteroskedasatisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian 

heteroskedastisitas menggunakan scatterplot (grafik plot) dan 

cara untuk mendeteksi adanya heteroskedasatisitas, yaitu dengan 

melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) 

dengan residualnya (SRESID). Dengan asumsi apabila titik-titik 

yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka 



72 
 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini 

hasil pengujian heteroskedastisitas. 

Gambar. 4.3. 

Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dari grafik scatterplots di atas, terlihat bahwa titik-titik 

menyebar secara acak tersebar baik di atas maupun di bawah 

angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 

4.4.3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda (multiple regression) 

dilakukan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel 

independen (explonatory) terhadap satu variabel dependen. Berikut 

hasil dari regresi linier berganda. 
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Tabel. 4.12. 

Uji Regresi Linier Berganda 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.633 2.930  1.240 .220 

Motivasi Kerja .815 .155 .473 5.270 .000 

Kepuasan Kerja 1.049 .196 .481 5.356 .000 

a. Dependent Variable: Komitmen Organisasional 

Sumber : Data Primer yang Diolah 2017 (Output SPSS) 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan regresi 

berganda, sebagai berikut :  

Y = b1 X1 + b2 X2 + e 

Y = 0,473X1 + 0,481X2 

Persamaan regresi tersebut dapat dari kolom standarlized 

coefficiens karena penelitian ini berfungsi untuk mengetahui 

pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

Adapun persamaan tersebut dapat diartikan, sebagai berikut : 

a. Koefisien b1 (0,473) 

Jika variabel motivasi kerja meningkat 0,473, maka 

komitmen organisasional meningkat 0,473. Semakin tinggi 

tingkat motivasi kerja maka semakin baik pula komitmen 

organisasional karyawan di KSPPS BMT Fastabiq Jepara 
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b. Koefisien b2 (0,481) 

Jika variabel kepuasan kerja meningkat 0,481, maka 

komitmen organisasional meningkat 0,481. Semakin tinggi 

tingkat kepuasan kerja maka semakin baik pula komitmen 

organisasional karyawan di KSPPS BMT Fastabiq Jepara 

4.4.4. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi (R2) yang memiliki fungsi untuk 

menjelaskan sejauh mana kemampuan variabel independen 

(motivasi kerja dan kepuasan kerja) terhadap variabel dependen 

(komitmen organisasional). Hasil olahan statistik yang dibantu 

program SPSS 17.0 for windows menunjukkan bahwa variabel 

independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 

79,5%, sedang yang 20,5% sisanya dijelaskan variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam model regresi ini. 

Tabel. 4.13 

Uji Koefisien Determinasi 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .891a .795 .787 3.25800 

a. Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja, Motivasi Kerja 

b. Dependent Variable: Komitmen Organisasional 

Sumber : Data Primer yang Diolah 2017 (Output SPSS) 
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Hasil uji keofisien determinasi tersebut memberikan 

makna, bahwa masih terdapat variabel independen lain yang 

mempengaruhi komitmen organisasional karyawan. Untuk itu 

perlu pengembangan penelitian lebih lanjut terkait dengan topik 

ini. 

b. Uji Parsial (Uji t test) 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Uji t dilakukan dengan cara 

membandingkan t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai 

t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, maka 

suatu variabel independen secara individual mempengaruhi 

variabel dependen. Berikut ini hasil dari uji parsial (uji t). 

Tabel. 4.14. 

Uji Parsial (Uji t Test) 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.633 2.930  1.240 .220 

Motivasi Kerja .815 .155 .473 5.270 .000 

Kepuasan Kerja 1.049 .196 .481 5.356 .000 

a. Dependent Variable: Komitmen Organisasional 

Sumber : Data Primer yang Diolah 2017 (Output SPSS) 
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Daerah Penerimaan Ha  

Daerah Penolakan Ha  

1,67109   5,270 

Berdasarkan tabel di atas, maka uji hipotesis pada uji 

parsial dapat dilakukan dengan : 

1) Hasil dari tabel di atas, dapat dilihat dari nilai thitung 5,270 

pada tingkat signifikan 0,000, sedangkan nilai ttabel pada 

tingkat signifikansi 5% dan df = 59 (60-1) 1,67109. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa thitung > ttabel, yaitu 5,270 > 

1,67109 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Maka Ho ditolak 

sedangkan Ha diterima, artinya motivasi kerja secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional 

karyawan di KSPPS BMT Fastabiq Jepara. Gambarnya : 

Gambar. 4.4. 

Uji t (Variabel Motivasi Kerja Terhadap Komitmen 

Organisasional) 

 

 

 

 

 

2) Hasil dari tabel di atas, dapat dilihat dari nilai thitung 5.356 

pada tingkat signifikan 0,000, sedangkan nilai ttabel pada 

tingkat signifikansi 5% dan df = 59 (60-1) 1,67109. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa thitung > ttabel, yaitu 5.356 > 

1,67109 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Maka Ho ditolak 

sedangkan Ha diterima, kepuasan kerja secara parsial 
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Daerah Penerimaan Ha  

Daerah Penolakan Ha  

1,67109   5,356 

berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional 

karyawan di KSPPS BMT Fastabiq Jepara. Gambarnya : 

Gambar. 4.5. 

Uji t (Variabel Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen 

Organisasional) 

 

 

 

 

c. Uji Simultan (Uji F Test) 

Uji F (uji simultan) pada dasarnya bertujuan untuk 

menguji atau mengkonfirmasi hipotesis yang menjelaskan 

“terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja dan 

kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap komitmen 

organisasional karyawan di KPSSP BMT Fastabiq Jepara”  

Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hasil 

perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Jika nilai Fhitung 

perhitungan dengan nilai Ftabel. Jika nilai Fhitung lebih besar dari 

pada nilai Ftabel, maka Ho ditolak dan menerima Ha. Berikut hasil 

pengujian uji F. 
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Tabel. 4.15. 

Uji Simultan (Uji FTest) 

 

ANOVAb 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2339.970 2 1169.985 110.224 .000a 

Residual 605.030 57 10.615   

Total 2945.000 59    

a. Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja, Motivasi Kerja 

b. Dependent Variable: Komitmen Organisasional 

Sumber : Data Primer yang Diolah 2017 (Output SPSS) 

Dari uji ANOVA di atas, didapat nilai Fhitung sebesar 

110,224 dengan signifikansi 0,000, sedangkan nilai Ftabel sebesar 

4,01 pada tingkat signifikansi 0,05. Ftabel didapat dari : df 

pembilang (jumlah variabel-1) = (2-1) = 1 dan df penyebut  (n – 

k – 1) = (60-2-1) = 57. Sehingga Fhitung > Ftabel (110,224 > 4,01). 

Apabila Fhitung > Ftabel dan signifikansinya 0,000 < 0,05, maka 

hasil analisis tersebut signifikan. Berarti hipotesis alternatif (Ha) 

diterima dan menolak hipotesis nol (Ho), artinya  variabel 

independen motivasi kerja dan kepuasan kerja secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen komitmen 

organisasional karyawan di KSPPS BMT Fastabiq Jepara. 

Sehingga dalam penelitian ini, untuk daerah penerimaan Ho dan 

penolakan Ho untuk uji F dapat digambarkan, sebagai berikut : 
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Gambar. 4.6. 

Uji F (Variabel Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja 

Terhadap Komitmen Organisasional) 

 

 

 

 

 

 

4.5. Pembahasan  

4.5.1. Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Komitmen Organisasional 

Karyawan di KSPPS BMT Fastabiq Jepara 

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan antara 

kepemimpinan sebagai variabel X1 terhadap disiplin kerja karyawan 

sebagai variabel Y menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 5,270 

dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan hasil ttabel sebesar 1,67109. 

Dengan hal ini maka variabel motivasi kerja (X1) berpangaruh 

signifikan terhadap variabel komitmen organisasional karyawan (Y) 

di KSPSS BMT Fastabiq Jepara. 

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa ketika motivasi kerja 

semakin tinggi, maka semakin tinggi pula komitmen organisasional 

karyawan. Sehingga untuk meningkatkan komitmen organisasional 

karyawan sesuai dengan keinginan perusahaan, maka diperlukan 

motivasi kerja yang baik yang diberikan oleh manajer perusahaan 

guna mencapai target perusahaan. 

Daerah Penerimaan Ho 

Daerah Penolakan Ho 

4,01 110,224 
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Adanya motivasi kerja pada karyawan akan membuat 

karyawan tersebut bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan 

sehingga dapat menimbulkan komitmen organisasional karyawan. 

Dan motivasi kerja merupakan penyumbang pengaruh paling besar 

terhadap komitmen organisasional yang berupa tanggung jawab, 

kemajuan, pekerjaan itu sendiri, pencapaian, pengakuan, administrasi 

dan kebijakan serta hubungan antar pribadi.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nurdiana Eka Putri, Abdul Hakim dan M. Makmur, bahwa motivasi 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen 

organisasional karyawan di RSUD Dr. Soegiri Lamongan. 

4.5.2. Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasional 

Karyawan di KSPPS BMT Fastabiq Jepara 

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan antara 

kepemimpinan sebagai variabel X1 terhadap disiplin kerja karyawan 

sebagai variabel Y menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 5.356 

dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan hasil ttabel sebesar 1,67109. 

Dengan hal ini maka variabel kepuasan kerja (X2) berpangaruh 

signifikan terhadap variabel komitmen organisasional (Y) di KSPSS 

BMT Fastabiq Jepara. 

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa ketika kepuasan kerja 

semakin tinggi, maka semakin tinggi pula komitmen organisasional 

karyawan. Sehingga untuk meningkatkan komitmen organisasional 
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karyawan sesuai dengan keinginan perusahaan, maka diperlukan 

kepuasan kerja yang baik yang diberikan oleh perusahaan kepada 

para karyawan. 

Adanya kepuasan kerja dapat meningkatkan komitmen 

organisasional karyawan, karena karyawan yang merasa mempunyai 

kepuasan kerja akan memberikan usaha yang maksimal untuk 

tercapainya tujuan organisasi, bersedia berkorban demi kepentingan 

organisasi dan mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap tinggal 

dalam organisasi sehingga nantinya akan menumbuhkan komitmen 

organisasional.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Anastasia Tania dan Eddy M. Sutanto, bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional 

karyawan PT. Dai Knife di Surabaya. 

4.5.3. Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap 

Komitmen Organisasional Karyawan di KSPPS BMT Fastabiq 

Jepara 

Berdasarkan uji simultan yang telah dilakukan antara 

motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional 

(Y) menunjukkan bahwa Fhitung sebesar 110,224 Ftabel sebesar 4,01 

dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan hal ini, maka variabel 

independen motivasi kerja dan kepuasan kerja secara simultan 
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berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional karyawan 

di KSPPS BMT Fastabiq Jepara. 

Seorang karyawan yang memiliki kepuasan kerja yang baik 

akan membuat karyawan semakin mempunyai motivasi kerja untuk 

menjadi lebih baik lagi dalam melakukan segala pekerjaannya, 

sehingga karyawan tersebut merasa telah memiliki komitmen 

organisasional terhadap perusahaan. Karyawan yang bekerja dengan 

motivasi kerja dan kepuasan kerja yang tinggi akan memberikan 

hasil kerja yang maksimal dan memuaskan bagi perusahaan. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Anastasia Tania dan Eddy M. Sutanto, bahwa motivasi kerja dan 

kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

komitmen organisasional karyawan PT. Dai Knife di Surabaya. 


