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ABSTRAK 

Ahmad Nurul Huda. 2017. “Pengaruh Motivasi Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap 

Kepuasan Kerja Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Unit Desa Karya 

Mukti Di Kecamatan Pelepat Ilir Kbupaten Bungo”. Skripsi. Program 

Studi Pendidikan Ekonomi. Jurusan PIPS FKIP Universitas Jambi.  

Pembimbing I Prof. Dr. Drs. Rahmat Murbojono, M.Pd, Pembimbing II Drs. 

Irwan, M.Pd 

Kata Kunci: Motivasi Kerja, Disiplin Kerja, Kepuasan Kerja Karyawan 

 

Berdasarkan hasil observasi dan beberapa data yang didapatkan, ditemukan 

adanya indikasi ketidak puasan kerja karyawan Koperasi. Gejala yang terlihat adalah 

ketidak puasan akan gaji, perilaku pemimpin, pekerjaan dan kondisi kerja, dll. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Koperasi Karya Mukti di Kecamatan 

Pelepat Ilir Kabupaten Muara Bungo. diketahui bahwa semenjak adanya kenaikan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan 

disiplin kerja terhadap kepuasan kerja karyawan koperasi simpan pinjam Unit Desa 

Karya Mukti Dikecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo 

Jenis penelitian yang digunakan ini kuantitatif yaitu data yang dikumpulkan dan 

dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Variabel bebas (independen variabel) yaitu 

motivasi kerja      dan disiplin kerja       Variabel terikat (dependen variabel). Hasil 

kepuasan kerja (Y). Berdasarkan hasil penelitian, dari uji hipotesis X1 terhadap Y 

variable motivasi kerja (X1)  sebesar 0.320 atau dapat dinyatakan sebagai persamaan 

linier Y = 0.320 (X1). Pada tabel tersebut nilai t sebesar 10.412 dengan sig = 0,00, uji 

hipotesis X2 terhadap Y, analisis koefisien untuk disiplin kerja (X2)  sebesar 0.517 atau 

dapat dinyatakan sebagai persamaan linier Y = 0.517(X2). Pada tabel tersebut nilai t 

sebesar 9.142 dengan sig = 0,00. Hasil uji hipotesis X1, X2 terhadap Y diketahui 

diketahui Rsquare = 0,437 sementara rtabel = 0,339 Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima yaitu  terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja 

dan disiplin kerja terhadap kepuasan kerja dengan Besaran dalam Persamaan Regresi 

sebesar 43.7%. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja 

terhadap kepuasan kerja karyawan koperasi simpan pinjam unit Desa Karya Mukti di 

Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. 
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I. PENDAHULUAN 

Setiap organisasi pasti memiliki tujuan atau target yang ingin dicapai. Tujuan 

tersebut dapat dicapai dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dalam 

perusahaan. Meskipun terdapat berbagai sumber daya yang penting dalam perusahaan, 

satu-satunya faktor yang menunjukkan keunggulan kompetitif suatu organisasi adalah 

aspek sumber daya manusia dan bagaimana pengelolaannya. Dalam menghadapi arus 

globalisasi seperti saat ini, potensi sumber daya manusia (SDM) harus dapat 

dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga mampu memberikan output yang optimal. Oleh 

karena itu organisasi harus memikirkan cara yang dapat dilakukan untuk 

mengembangkan karyawannya agar dapat mendorong kemajuan organisasinya dalam 

rangka bersama-sama mencapai tujuan organisasi. 

Istilah kebutuhan mengandung arti bahwa ada kekurangan akan sesuatu dan 

kekurangan tersebut mungkin dapat dipuaskan dengan mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Dorongan-dorongan (motif) dari dalam pada diri seseorang menyebabkan 

orang itu melakukan sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan atau keinginannya. 

Motif pekerja yang akan dibahas dalam penelitian ini menurut tiga motif social 

McClelland, yaitu motif prestasi, motif afiliasi, dan motif kekuasaan. Motif prestasi 

adalah motif untuk meraih keberhasilan dalam kaitannya dengan standar internal yang 

“exellent”. Motif afiliasi adalah motif untuk berhubungan dan bersahabat dengan orang 

lain. Sedangkan motif kekuasaan adalah motif untuk mengendalikan atau 

mempengaruhi orang lain (McClelland, 1961). Menurut Sardiman (dalam Ekawarna, 

2013: 71) menyatakan bahwa “motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang 

yang ditandai dengan munculnya “perasaan/felling” dan didahului dengan tanggapan 

adanya tujuan”. 

Kepuasan kerja menurut Susilo Martoyo (1992: 115) merupakan salah satu 

aspek psikologis yang mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaanya, ia akan 

merasa puas dengan adanya kesesuaian antara kemampuan, keterampilan dan 

harapannya dengan pekerjaan yang ia hadapi. Selain itu kepuasan kerja karyawan akan 

berdampak positif terhadap kualitas pelayanan yang akan diberikan nantinya dan bagi 

organisasi, kepuasan kerja akan berdampak positif terhadap efektivitas organisasi, 

melalui perbaikan sikap dan tingkah laku serta ketrampilan karyawan. Selanjutnya, bagi 

masyarakat tertentu akan menikmati hasil produksi yang maksimum dari organisasi. 

Berdasarkan hasil observasi dan beberapa data yang didapatkan, ditemukan 

adanya indikasi ketidak puasan kerja karyawan Koperasi. Gejala yang terlihat adalah 

ketidakpuasan akan pelayanan, kepuasan kerja, motivasi anggota dan disiplin anggota 

dll. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Koperasi Karya Mukti di Kecamatan 

Pelepat Ilir Kabupaten Muara Bungo. diketahui bahwa semenjak adanya kenaikan 

Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berimbas kepada kenaikan harga-harga kebutuhan 

lainnya, para karyawan berharap kebijakan tersebut juga diiringi dengan kenaikan 

pendapatan atau gaji karyawan. Namun karena tidak adanya peningkatan Upah 

Minimum Provinsi (UMP), maka gaji pegawai negeripun juga tidak mengalami 

peningkatan. Belum terealisasinya harapan tersebut membuat karyawan cenderung 

merasa tidak puas terhadap sikap pimpinan yang diterima. Selain itu ketidakpuasan 

terhadap perilaku pemimpin juga dirasakan karyawan Koperasi Karya Mukti di 

Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Muara Bungo .  Dimana terdapat salah satu bidang 

yang atasannya yang berlaku otoriter dalam memimpin dan kurang memberikan ruang 

kepada bawahan dalam menyuarakan pendapatnya. Ketidakpuasan dalam perkerjaan 

dan kondisi kerja juga dirasakan para karyawan, mereka merasa bertambahnya beban 
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kerja yang diterima tidak sesuai dengan standar jumlah karyawan dan waktu yang 

tersedia. 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Koperasi 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum 

koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus 

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Undang-

Undang No 25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1).  

Menurut Sudarsono dan Edilius (2002:1), “Koperasi sebagai organisasi atau 

lembaga ekonomi modern yang mempunyai tujuan, sistem  pengelolaan, tertib 

organisasi bahkan mempunyai asas dan sendi-sendi dasar”. 

Dilihat dari asal katanya, istilah koperasi (cooperative) bersumber dari kata co-

operation yang artinya kerjasama. “Ada juga yang mengartikan koperasi menolong satu 

sama lain (to help one another) atau saling bergandengantangan (hand in han)“ (Sitio, 

Arifin dan Halomoan,2001:13).  

Bila dirinci lebih jauh, beberapa pokok pikiran yang tergantung dalam 

pengertian koperasi tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki 

kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan 

kesejahteraan ekonomi mereka.  

2. Masing-masing anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama.  

3. Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta 

mengawasi jalannya usaha koperasi. Resiko dan keuntungan usaha koperasi 

ditanggung dan dibagi secara adil. (Sitio, Arifin dan Halomoan,2001:16-19).  

Menurut Widiyanti (2003:55),“Koperasi adalah suatu perkumpulan  yang 

beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan 

keluar sebagai anggota; dengan bekerja sama secara kekeluargaan dalam manjalankan 

usaha”.  

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah 

organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan 

hukum koperasi yang merupakan tata susun ekonomi sebagai usaha bersama 

berdasarkan asas kekeluargaan.  

 

2.2 Motivasi Kerja 

Menurut Sardiman (dalam Ekawarna, 2013: 71) menyatakan bahwa “motivasi 

adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya 

“perasaan/felling” dan didahului dengan tanggapan adanya tujuan”. “Motivasi berasal 

dari kata motif yaitu daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. 

Berawal dari kata motif tersebut motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang 

telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu terutama bila kebutuhan 

untuk mencapai tujuan sangat dirasakan/mendesak” (Sardiman, 2001:71). 

Menurut As’ad (1991: 45), motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan 

semangat atau dorongan kerja. Dengan demikian, motivasi yang ada pada seseorang 

merupakan kekuatan pendorong yang akan mewujudkan suatu perilaku guna mencapai 

tujuan kepuasan dirinya. Terkait dengan itu, menurut Handoko (2003: 252), motivasi 

juga diartikan sebagai keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan 
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individu untuk  melakukan  kegiatan- kegiatan tertentu guna mencapai tujuan baik 

organisasi maupun tujuan individual. 

Menurut Hasibuan (1999), motivasi mempersoalkan bagaimana cara mendorong 

gairah kerja bawahan , agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua 

kemampuan dan keterampilan untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Pendapat tersebut 

didukung oleh Jones (1997), mengatakan motivasi mempunyai kaitan dengan suatu 

proses yang membangun dan memelihara prilaku ke arah suatu tujuan. Manullang 

(2006: 147), motivasi adalah pemberian daya rangsang kepada pegawai agar bekerja 

dengan segala daya dan upaya. 

Setiap organisasi tentu ingin mencapai tujuan. Untuk tujuan tersebut, peranan 

manusia yang terlibat didalamnya sangat penting. Untuk menggerakkan manusia agar 

sesuai dengan yang di khendaki organisasi. 

Berdasarkan pengertian-pengertian   yang   di kemukakan oleh beberapa para 

ahli mengenai pengertian dari motivasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pengertian motivasi adalah merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, 

merangsang atau menggerakan seseorang  untuk  melakukan sesuatu   atau   berbagai   

kegiatan yang dilakukannya yaitu untuk mencapai suatu tujuan. 

 

2.3 Pengertian Disiplin Kerja 

 Secara etimologi disiplin berasal dari bahasa latin “disipel” yang artinya 

pengikut. Seiring dengan perkembangan jaman, kata tersebut mengalami perubahan 

menjadi “disipline” yang artinya kepatuhan atau yang menyangkut tata tertib. Disiplin 

kerja adalah suatu sikap ketaatan seseorang terhadap aturan / ketentuan yang berlaku 

dalam organisasi, yaitu: menggabungkan diri dalam organisasi atas dasar keinsafan, 

bukan unsur paksaan, (Wursanto, 1987:147). Disiplin adalah sikap dari seseorang atau 

kelompok orang yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti mematuhi segala aturan 

yang ditetapkan (M. Sinungan, 1997: 135). Sedangkn menurut Gie The Liang (1981:96) 

disiplin diartikan sebagai suatu keadaan tertib dimana orang-orang tergabung dalam 

organisasi tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan dengan senang hati. 

Kedisiplinan adalah kesadaran dan ketaatan seseorang terhadap peraturan perusahaan 

atau lembaga dan norma sosialyang berlaku, (Hasibuan, 2001: 193). 

 Kedisiplinan merupakan fungsi operasional manajemen sumber daya manusia 

yang terpenting karena semakin baik disiplin kerja pegawai, semakin baik kinerja yang 

dapat dicapai. Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi organisasi untuk mencapai hasil yang 

optimal. Kedisiplinan merupakan faktor yang utama yang diperlukan sebagai alat 

peringatan terhadap pegawai yang tidak mau berubah sifat dan perilakunya. Sehingga 

seorang pegawai dikatakan memiliki disiplin yang baik jika pegawai tersebut memiliki 

rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya.    

 Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah sikap 

ketaatan dan kesetiaan seseorang atau kelompok orang terhadap peraturan tertulis atau 

tidak tertulis yang tercermin dalam bentuk tingkah laku atau perbuatan pada suatu 

organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.  

Mangkunegara (2001:129) mengutarakan macam-macam displin kerja dalam 

organisasi, yaitu yang bersifat preventif dan bersifat korektif:  

a. Disiplin Preventif  

Pendekatan yang bersifat preventif adalah tindakan yang mendorong para pegawai 

untuk taat kepada berbagai ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar yang 

ditetapkan. Artinya melalui kejelasan dan penjelasan tentang pola sikap, tindakan dan 
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perilaku yang diinginkan dari setiap anggota organisasi diusahakan pencegahan jangan 

sampai para pegawai berperilaku negatif.   

Keberhasilan penerapan pendisiplinan preventif terletak pada disiplin pribadi para 

pegawai organisasi. Akan tetapi agar disiplin pribadi tersebut semakin kokoh, paling 

sedikit ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :  

1. Para anggota organisasi perlu didorong agar mempunyai rasa memiliki organisasi, 

karena secara logika seseorang tidak akan merusak sesuatu yang merupakan 

miliknya.  

2. Para pegawai perlu diberikan penjelasan tentang berbagai ketentuan yang wajib 

ditaati dan standar yang harus dipenuhi. Penjelasan yang dimaksud seyogianya 

disertai informasi lengkap mengenai latar belakang berbagai ketentuan yang bersifat 

normatif tersebut.  

3. Para pegawai didorong menentukan sendiri cara-cara pendisplinan diri dalam 

kerangka ketentuan yang berlaku umum bagi seluruh anggota organisasi.  

b. Disiplin Korektif  

Disiplin korektif adalah suatu upaya menggerakan pegawai dalam menyatukan 

suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan 

pedoman yang berlaku pada organisasi. Pada disiplin korektif, pegawai yang melanggar 

disiplin perlu diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

Tujuan pemberian sanksi adalah untuk memperbaiki pegawai pelanggar, 

memelihara peraturan yang berlaku, dan memberikan pelajaran bagi pelanggar.  Berat 

atau ringannya suatu sanksi tentunya pada bobot pelanggaran yang telah terjadi. 

Pengenaan sanksi biasanya mengikuti prosedur yang sifatnya hierarki. Artinya 

pengenaan sanksi diprakasai oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan, 

diteruskan kepada pimpinan yang lebih tinggi dan keputusan akhir diambil oleh pejabat 

pimpinan yang berwenang.  

Pendisiplinan dilakukan secara bertahap, dengan mengambill berbagai langkah 

yang bersifat pendisiplinan dimulai dari yang paling ringan hingga yang paling terberat. 

Misalnya dengan peringatan lisan, pernyataan ketidak puasaan oleh atasan langsung, 

penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, pembebasan dari 

jabatan, pemberhentian sementara, pemberhentian atas permintaan sendiri, 

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, pemberhentian tidak 

dengan hormat 

 

III  METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Dalam kegiatan penelitian, rancangan penelitian merupakan unsur pokok yang 

harus ada sebelum proses penelitian dilaksanakan. Penelitian ini adalah penelitian ex 

postfacto, yang artinya yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa 

yang telah terjadi dan menurut kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat 

menyebabkan timbulnya kejadian tersebut (Sugiyono, 2006:5). Penelitian ex postfacto 

merupakan penelitian dimana variable-variabel telah terjadi ketika penelitian dimulai 

dengan pengamatan variable terkait dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, 

peneliti ingin mengetahui besaran pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap 

kepuasan kerja koperasi simpan pinjam Unit Desa Karya Mukti Didesa Karya Mukti 

Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. Peneliti mencari informasi melalui ketua 

koperasi karya mukti, Masyarakat sekitar koperasi. Instrument yang digunakan peneliti 
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untuk mendapatkan informasi tentang data-data yang diperlukan peneliti menggunakan 

angket.  

3.2 Variabel Penelitian 
Variabel penelitian ini adalah motivasi kerja (X1) disiplin kerja(X2) kepuasan 

kerja karyawan koperasi simpan pinjam (Y). Adapun variabel bebas (X1) adalah 

motivasi kerja dan (X2) disiplin kerja, sedangkan variabel terikatnya (Y) adalah 

kepuasan karyawan koperasi simpan pinjam Unit Desa Karya Mukti Dikecamatan 

Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan Di koperasi Karya Mukti Kecamatan Pelepat Ilir 

Kabupaten Bungo. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 04 sd 11 April  2017. 

3.4 Populasi dan Sampel 

 3.4.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang mempunyai karakteristik 

tertentu yang menjadi sumber data dalam penelitian. Hal ini seiring pendapat  menurut 

Sugiyono (2004:72) bahwa Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempuyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi dapat diartikan 

sebagai keseluruhan dari objek penelitian yang menjadi perhatian dalam suatu ruang 

lingkup dan waktu yang kita tentukan. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan 

Koperasi Karya Mukti Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. 

 3.4.2 Sampel 

Menurut Riduwan (2009:70) sampel penelitian adalah “sebagian dari populasi 

yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi”. 

Mengingat jumlah populasi yang terlalu banyak dan besar, maka penelitian ini 

perlu ditentukan sampelnya. Menurut Arikunto Suharsimi (2012:122) mengartikan 

sampel adalah ” untuk sekedar antisipasi apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik 

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi selanjutnya 

apabila subjeknya besar dapat diambil 10-15%,20-25%,atau lebih”. 

Mengacu pada pendapat Suharsimi Arikunto mengenai sampel di atas, maka 

peneliti mengambil semua sampel dari  anggota  sebesar 34 orang. 

 

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Adapun pada bagian ini akan dideskripsikan data yang diperoleh dari hasil 

pengukuran tentang variabel kemandirian belajar (X1), dan variabel lingkungan sekolah 

(X2). 

Pengukuran dilakukan berdasarkan pada respon dari karyawan koperasi simpan 

pinjam unit Desa Karya Mukti di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo yang 

dijadikan responden terhadap butir-butir instrumen dari variabel-variabel penelitian 

seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Statistik deskriptif data dari setiap variabel 

tersebut mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: (1) rata-rata skor (mean), (2) nilai 

tengah (median), (3) skor atau nilai yang paling muncul (modus), (4) standar deviasi 

(SD), (5) skor atau nilai maksimum dan minimum, (6) rentang antara skor maksimum 

dan minimum, (7) rentang skor (range), (8) total skor, dan (9) varians sampel. 
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4.2.3 Pengujian Hipotesis 

4.2.4.1 Pengaruh  Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Koperasi 

Simpan Pinjam Unit Desa Karya Mukti di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten 

Bungo. 

Analisis berikut adalah hasil analisis untuk menguji hipotesis pertama yang 

diajukan sebelumnya. Adapun hipotesis yang diajukan tersebut yaitu terdapat 

pengaruh  motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan koperasi simpan 

pinjam unit Desa Karya Mukti di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. Hasil 

analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 4.12 sebagai berikut. 

4.2.4.2 Pengaruh  Disiplin Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Koperasi Simpan 

Pinjam Unit Desa Karya Mukti di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. 

Analisis berikut adalah hasil analisis untuk menguji hipotesis kedua yang 

diajukan sebelumnya. Adapun hipotesis yang diajukan tersebut yaitu terdapat 

pengaruh disipilin kerja terhadap kepuasan kerja. Berdasarkan tabel di atas 

diperoleh koefisien untuk variable disiplin kerja (X2)  sebesar 0.517 atau dapat 

dinyatakan sebagai persamaan linier Y = 0.517(X2). Pada tabel tersebut nilai t 

sebesar 9.142 dengan sig = 0,00 maka Ho ditolak, dengan kata lain disiplin kerja 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja, ini berarti H2 diterima. Besarnya kontribusi 

disiplin kerja terhadap kepuasan kerja diketahui dari Standardized Coeffisien Beta 

sebesar 51%. Ini berarti bahwa disiplin kerja memberikan prngaruh terhadap 

kepuasan kerja sebesar 51% dan 49% sisanya dijelaskan oleh faktor lain. 

4.2.4.3. Pengaruh  Motivasi kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Unit Desa Karya Mukti di Kecamatan Pelepat 

Ilir Kabupaten Bungo. 

Untuk pengujian hipotesis ketiga yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara 

motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kepuasan kerja.  Dari tabel 4.14 di atas, 

diketahui Rsquare = 0,437 sementara rtabel = 0,339 Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima yaitu  terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja 

dan disiplin kerja terhadap kepuasan kerja dengan Besaran dalam Persamaan Regresi 

sebesar 43.7%. 

Dengan Persamaan Regresi dibawah ini:  

Estimation Command: 

========================= 

LS Y C X1 X2 

Estimation Equation: 

========================= 

Y = C(1) + C(2)*X1 + C(3)*X2 

Substituted Coefficients:  

========================= 

Y = 0.342 + 1.161*X1+ 0,126*X2  
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya 

dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan koperasi 

simpan pinjam unit Desa Karya Mukti di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten 

Bungo dengan persentase sebesar 32%, semakin tinggi motivasi kerja maka 

semakin tinggi kepuasan kerja. 

2. Terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kepuasan kerja karyawan koperasi 

simpan pinjam unit Desa Karya Mukti di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten 

Bungo dengan persentase sebesar 51.7%, semakin tinggi disiplin kerja maka 

semakin tinggi kepuasan kerja. 

3. Terdapat pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kepuasan kerja 

karyawan koperasi simpan pinjam unit Desa Karya Mukti di Kecamatan Pelepat 

Ilir Kabupaten Bungo dengan persentase sebesar 43.7%, semakin tinggi motivasi 

dan disiplin kerja maka semakin tinggi kepuasan kerja. 

4.2 Saran 

Dari analisis yang diperoleh peneliti ingin menyampaikan beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Kepada semua pihak baik instansi pemerintah maupun masyarakat agar dapat 

mendukung sepenuhnya Koprasi yang ada di Desa Karya Mukti di Kecamatan 

Pelepat Ilir Kabupaten Bungo agar berjalan dengan baik. 

2. Penelitian ini hanya membahas pada pembahasan motivasi kerja, disiplin kerja, 

kepuasan kerja karyawan, dan diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat 

meneliti kembali pada variabel variabel lainnya yang berkaitan dengan kepuasan 

kerja karyawan koperasi. 
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