
 

BAB IV 

ANALISIS  DATA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

PT Asuransi Asei Indonesia (Asuransi Asei) merupakan hasil transformasi PT 

Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) yang berpengalaman dan memiliki kompetensi di 

bidang asuransi dan jaminan. Asuransi Asei hadir menjadi menjadi perusahaan asuransi 

yang lebih dinamis dan mampu menghadapi tantangan masa depan.  

Secara legal (de jure), PT Asuransi Asei Indonesia berdiri pada 9 Oktober 2014 

berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 08 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris 

Marthin Aliunir, SH dan memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI melalui 

Surat Keputusan Nomor AHU-29156.40.10.2014 tertanggal 13 Oktober 2014 serta Surat Ijin 

Usaha Asuransi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-121/D.05/2014 tanggal 21 

Oktober 2014. 

Namun, secara de facto bisnis Asuransi Asei sudah berlangsung sejak 1985 melalui 

PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 

1983, yang bergerak di bidang asuransi dan jaminan untuk mendukung pengembangan 

ekspor non-migas nasional. Seiring dengan kebutuhan nasional, pemerintah selaku 

pemegang saham, melakukan tranformasi PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) menjadi 

PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero) dengan call brand Asei Re, yang fokus dalam 

pengembangan bisnis reasuransi. Asei Re kemudian berganti nama menjadi PT Reasuransi 

Indonesia Utama (Persero) dengan call brand Indonesia Re. Sedangkan bisnis asuransi dan 

jaminan dilaksanakan oleh anak perusahaan, PT Asuransi Asei Indonesia. 

 



 

 Visi Perusahaan 

"Menjadi perusahaan asuransi yang terkemuka dan terpercaya di Indonesia melalui 

layanan terintegrasi berbasis teknologi." 

  Misi Perusahaan 

1. Berkomitmen tinggi dalam mernberikan pelayanan prima serta bernilai tambah 

pada  stakeholder melalui inovasi produk dan pengembangan teknologi informasi yang 

berkesinambungan. 

2. Memperoleh hasil underwriting yang terus meningkat melalui Asuransi 

Keuangan, Asuransi Umum, dan Asuransi Syariah. 

3. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas sumber daya manusia yang 

profesional secara berkelanjutan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh iklim kerja dan 

kesiapan berubah terhadap motivasi kerja dan kinerja pada Asuransi Asei Indonesia di 

Kantor Pusat Jakarta. Pengambilan data penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner 

sebanyak 120 eksemplar. Dari penyebaran kuesioner, seluruh kuesioner dapat dikumpulkan 

kembali oleh peneliti atau memiliki tingkat pengembalian sebesar 100%. Hasil pengembalian 

kuesioner dapat ditunjukkan pada Tabel berikut: 

Tabel IV.1 

Jumlah Kuesioner 

No Keterangan Jumlah Persentase 

1 Jumlah kuesioner yang disebar 120 100% 

2 Jumlah kuesioner yang tidak 

kembali 
0 0% 

3 Jumlah kuesioner yang 

kembali 
120 100% 

Sumber : Data primer diolah, 2015 



 

Sesuai dengan permasalahan dan perumusan model yang telah dikemukakan, serta 

kepentingan pengujian hipotesis, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi analisis karakteristik responden, analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.2.1  Uji Validitas 

Pengujian validitas instrumen pada penelitian ini menggunakan koefisien 

korelasi sederhana (Product Moment) antara skor yang ada pada setiap indikator 

(butir) dengan skor total dari butir-butir dalam sebuah variabel (konstruk). Uji 

validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS. Hasil 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel IV.2 dibawah ini: 

Tabel IV.2 

Hasil Uji Validitas Variabel Iklim Kerja 

Item r hitung p value Keterangan 

x1.1 0.768 0.000 Valid 

x1.2 0.847 0.000 Valid 

x1.3 0.790 0.000 Valid 

x1.4 0.786 0.000 Valid 

x1.5 0.782 0.000 Valid 

          Sumber : Data primer diolah, 2015 

 

Dilihat dari tabel IV.2 diatas  Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh 

item pertanyaan pada variabel iklim kerja memiliki nilai p value lebih kecil dari 0,05, 

sehingga seluruh item pertanyaan dinyatakan valid. 

 

 

 



 

Tabel IV.3 

Hasil Uji Validitas Variabel Kesiapan Berubah 

Item r hitung p value Keterangan 

x2.1 0.806 0.000 Valid 

x2.2 0.825 0.000 Valid 

x2.3 0.843 0.000 Valid 

x2.4 0.896 0.000 Valid 

x2.5 0.874 0.000 Valid 

                 Sumber : Data primer diolah, 2015 

Dilihat dari tabel IV.3 diatas Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh 

item pertanyaan pada variabel kesiapan berubah memiliki nilai p value lebih kecil dari 

0,05, sehingga seluruh item pertanyaan dinyatakan valid. 

Tabel IV.4 

Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi Kerja 

Item r hitung p value Keterangan 

Y1.1 0.869 0.000 Valid 

Y1.2 0.888 0.000 Valid 

Y1.3 0.890 0.000 Valid 

Y1.4 0.916 0.000 Valid 

Y1.5 0.888 0.000 Valid 

                     Sumber : Data primer diolah, 2015 

Dilihat dari tabel IV.4 Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item 

pertanyaan pada variabel motivasi kerja memiliki nilai p value lebih kecil dari 0,05, 

sehingga seluruh item pertanyaan dinyatakan valid. 

 

 

 



 

Tabel IV.5 

Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja  

Item r hitung p value keterangan 

Y2.1 0.852 0.000 Valid 

Y2.2 0.881 0.000 Valid 

Y2.3 0.881 0.000 Valid 

Y2.4 0.880 0.000 Valid 

Y2.5 0.902 0.000 Valid 

                     Sumber : Data primer diolah, 2015 

Dilihat dari tabel IV.5 Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item 

pertanyaan pada variabel kinerja memiliki nilai p value lebih kecil dari 0,05, sehingga 

seluruh item pertanyaan dinyatakan valid. 

4.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif 

konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. Teknik statistik yang 

digunakan adalah Alpha Cronbach. Dalam penelitian ini uji reliabilitas dilakukan 

dengan menghitung Cronbach’s Alpha dari masing-masing instrument dalam suatu 

variabel. Instrumen yang dipakai dalam variabel dikatakan andal (reliable) bila 

memiliki Cronbach’s alpha lebih dari 0,7 (Ghozali, 2007). Hasil uji reliabilitas 

pertanyaan tentang variabel penelitian, dapat diringkas sebagaimana yang tersaji 

dalam tabel  berikut ini. 

 

 

 



 

Tabel IV.6 

Ringkasan hasil pengujian reliabilitas 

Variabel 
Alpha 

Cronbach 
Nilai kritis Status 

Iklim kerja 0.853 0,7 Reliabel 

Kesiapan berubah 0.903 0,7 Reliabel 

Motivasi kerja 0.934 0,7 Reliabel 

Kinerja pegawai 0.926 0,7 Reliabel 

 Sumber : Data Primer diolah, (2015)  

Dilihat dari tabel IV.6 Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh 

variabel penelitian ini memiliki koefisien Alpha Cronbach diatas 0,7. Dengan 

demikian kuesioner yang digunakan sebagai instrumen pengukur data telah dapat 

dinyatakan reliabel. 

4.3. Analisis Deskriptif 

Data primer yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisis 

deskriptif, yaitu untuk mengetahui gambaran profil karyawan Asuransi Asei Kantor Pusat 

Jakarta dan penilaian karyawan pada variabel penelitian. 

4.3.1   Analisis Karakteristik Responden 

Karakteristik responden yang dianalisa dalam penelitian ini meliputi jenis 

kelamin, umur, pendidikan, dan jabatan atau divisi. Karakteristik responden tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

 

 



 

4.3.1.1 Jenis Kelamin Responden  

Gender atau jenis kelamin merupakan sebuah variabel yang 

mengekspresikan kategori biologis. Menurut Robbins (2006) masih menjadi 

perdebatan tentang kesamaan kinerja wanita dengan kinerja pria dalam bekerja 

bekerja. Hasil angket yang telah disebarkan diperoleh hasil seperti terlihat pada 

tabel IV.7 berikut ini : 

Tabel IV.7 

          Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Laki-Laki 67 55.8% 

Perempuan 53 44.2% 

Total 120 100.0% 

          Sumber : Data Primer, 2015 

Berdasarkan hasil jawaban 120 karyawan Asuransi Asei Kantor Pusat 

Jakarta, mayoritas adalah laki-laki yaitu sebanyak 67 orang atau 55,8% dan 

sisanya sebesar 53 orang atau 44,2% adalah perempuan. Hal ini menunjukkan 

bahwa mayoritas pegawai Asuransi Asei Kantor Pusat Jakarta laki – laki, namun 

jumlahnya tidak beda jauh dengan pegawai perempuan. Hal ini menunjukkan 

bahwa Asuransi Asei Kantor Pusat Jakarta memberikan kesempatan yang sama 

kepada pegawai perempuan dan laki – laki untuk mengembangkan karirnya di 

perusahaan tersebut. 

4.3.1.2 Karakteristik Responden  Berdasarkan  Umur 

Kinerja personel akan semakin menurun seiring dengan meningkatnya 

usia. Personel yang lebih tua akan mempunyai tingkat keabsenan yang lebih besar 

dibandingkan personel yang lebih muda karena kesehatan yang memburuk akan 

membutuhkan waktu pemulihan yang lebih lama, Robbins (2006). Menurut 



 

Desler, (2007) pada usia 14 tahun dimana pada tahap tersebut ia mengembangkan 

pemahaman diri, kemudian pada usia antara 15 s.d 24 tahun merupakan tahap 

penjelajahan, selanjutnya pada umur 25 s.d 30 tahun seseorang akan melakukan 

pertimbangan yang matang mengenai pekerjaan yang ia pilih, selama periode usia 

antara 31 hingga 44  tahun diharapkan telah dapat ditentukan pilihan yang mantap 

akan suatu pekerjaan yang layak. Setelah tahap penjelajahan adalah tahap 

pemeliharaan, ini terjadi pada umur 45 s.d 60 tahun yaitu dimana seseorang akan 

tetap terus berkonsentrasi dan memelihara pekerjaannya. Tahap yang terakhir 

adalah tahap kemerosotan, ini terjadi pada usia 60 tahun ke atas mulai memasuki 

masa pensiun. Hasil analisis deskriptif berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai 

berikut : 

                     Tabel IV.8 

                                  Karakteristik Berdasarkan Umur Responden 

Umur Kategori Jumlah Presentase 

(%) 

15 – 24 Tahun Penjelajahan 6 5% 

25 – 30 Tahun Pertimbangan 10 8.3% 

31 – 44 Tahun Kematangan 69 57.5% 

45 – 60 Tahun Konsisten 35 29.2% 

     

Total 

 
120 100.0% 

                      Sumber : Data Primer, 2015 

Berdasarkan hasil jawaban karyawan Asuransi Asei Kantor Pusat Jakarta 

menunjukkan bahwa mayoritas umur karyawan antara 31 – 44 tahun yaitu sebesar 

57,5%. Sedangkan yang berusia antara 45 – 60 tahun sebesar 29,2%, antara 25 – 

30 tahun sebesar 8,3%, antara 15 - 24 tahun sebesar 5%, dan tidak karyawan yang 

berusia kurang dari 15 tahun dan lebih dari 60 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa 

karyawan di Asuransi Asei Kantor Pusat Jakarta mayoritas adalah berusia muda, 



 

dengan karyawan yang mayoritas berusia muda diharapkan memiliki semangat 

dan motivasi kerja yang tinggi dan berdampak positif pada kinerjanya, sehingga 

perkembangan perusahaan semakin baik atau maju, karena pada usia antara 31 – 

44 tahun karyawan sudah dapat menentukan pilihan yang mantap akan suatu 

pekerjaan yang layak. Seorang karyawan yang menginjak usia antara 31 – 44 

tahun memiliki produktivitas yang tinggi, karena sudah dapat menetukan 

passionnya, apabila karyawan bekerja sesuai bidang dan minat, maka akan 

bekerja dengan profesional dan berusaha meraih mimpi atau harapannya baik 

untuk diri sendiri maupun kemajuan perusahaan. 

4.3.1.3 Pendidikan Responden  

Fungsi pendidikan adalah sosialisasi, transmisi pengetahuan kultural 

seperti nilai (value) dan kepercayaan (belief). Membantu individu memilih dan 

belajar peran sosial serta mempertemukan antara bakat (talent) dan 

kemampuannya (ability) dengan kebutuhan spesialisasi pekerjaan. Hasil angket 

yang telah disebarkan diperoleh hasil seperti terlihat pada tabel IV.9 berikut ini : 

Tabel IV.9 

 Karakteristik Tingkat Pendidikan Responden 

Tingkat Pendidikan Jumlah Prosentase (%) 

Diploma 50 41.7% 

S1 67 55.8% 

S2 3 2.5% 

Total 120 100.0% 

                              Sumber : Data Primer, 2015  

 

 

 



 

Berdasarkan tabel IV.9 dapat diketahui bahwa mayoritas responden yang 

bekerja di Asuransi Asei Kantor Pusat Jakarta berpendidikan S1 yaitu sebesar 

55,8%. Sedangkan yang pendidikan terakhir diploma sebesar 41,7%, dan S2 

sebesar 2,5%. Tingkat pendidikan formal karyawan Asuransi Asei Kantor Pusat 

Jakarta mayoritas adalah berpendidikan tinggi. Tingkat pendidikan formal 

karyawan Asuransi Asei Kantor Pusat Jakarta mayoritas adalah berpendidikan 

tinggi, sehingga kualitas kerja akan semakin maksimal. Karena deskripsi 

pekerjaan yang ada disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan keahlian individu 

pegawai. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan 

seseorang makin mudah orang tersebut untuk memperoleh informasi, sehingga 

diharapkan kinerja karyawan juga semakin meningkat. Hasil penelitian 

menunjukkan sebagain besar karyawan telah lulus S1, karyawan yang 

berpendidikan tinggi memiliki pengetahuan, keterampilan dan informasi yang 

cukup untuk mendukung pekerjaannya. Pendidikan dapat mempengaruhi perilaku 

seseorang akan pola hidup terutama dalam memotivasi diri sendiri untuk bekerja 

dengan profesional, sehingga kinerjanya terus meningkat.  

4.3.1.4 Karakteristik Responden  Berdasarkan  Jabatan atau divisi 

Menurut Dessler, (2007) bahwa sebuah deskripsi jabatan merupakan 

pernyataan tertulis tentang apa yang harus dilakukan oleh pekerja, bagaimana 

orang itu melakukannya, dan bagaimana kondisi kerjanya. Dimana deskripsi 

jabatan atau pekerjaan merupakan hasil analisis pekerjaan yang sistematis sebagai 

rangkaian kegiatan atau proses menghimpun dan mengolah informasi mengenai 



 

pekerjaan. Hasil deskripsi tentang responden berdasarkan jabatan atau divisi dapat 

dilihat dalam tabel IV.10 : 

Tabel IV.10 

Jabatan atau divisi Responden 

Jabatan atau divisi Jumlah Prosentase (%) 

Penjualan 55 45.8% 

Underwriting 28 23.3% 

SDM 37 30.8% 

Total 120 100.0% 

               Sumber : Data Primer, 2015 

Berdasarkan tabel IV.10 dapat diketahui bahwa mayoritas responden yang 

bekerja pada bagian penjualan yaitu sebesar 45,8%. Sedangkan bagian 

underwriting sebesar 23,3%, dan SDM sebesar 30,8%. Hal ini menunjukkan 

bahwa karyawan Asuransi Asei Kantor Pusat Jakarta banyak membutuhkan 

pegawai pada bagaian penjualan atau marketing, hal ini disebabkan perusahaan 

dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi atau perbankan, sehingga dengan 

jumlah karyawan bagian penjualan semakin banyak diharapkan pendapatan 

perusahaan juga semakin tinggi. Pada perusahaan asuransi kinerja karyawan 

menentukan tingkatan jabatan, semakin baik kinerja maka jabatan karyawan akan 

semakin meningkat, dan karyawan yang memiliki kinerja tinggi dapat dilihat dari 

kemampuan karyawan dalam memperoleh nasabah, semakin banyak nasabah yang 

diperoleh maka pendapatan perusahaan semakin meningkat. Semua karyawan 

memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai jabatan dan pertanggung 

jawabannya, sehingga semua karyawan harus fokus dan memiliki obyektivitas 

yang sama pula, yaitu memajukan perusahaan untuk kepentingan seluruh 

stakeholder. 

 



 

4.3.2. Penilaian Responden Terhadap Variabel Penelitian 

Penilaian ini didasarkan pada nilai rata-rata variabel, dengan ketentuan 

penilaian adalah sebagai berikut : 

Skor minimum   = 1 

                                    Skor maksimum = 6 

                                     6  -  1 

Interval =  = 0,83 

                                   6 

 

Sehingga diperoleh batasan persepsi adalah sebagai berikut: 

 1,00 – 1,83      = Penilaian sangat tidak setuju  

1,84 – 2,66 = Penilaian tidak setuju  

2,67 – 3,50  = Penilaian agak tidak setuju 

3,51 – 4,33      = Penilaian agak setuju 

                         4,34 – 5,16      = Penilaian setuju 

                          5,17 – 6,00      = Penilaian sangat setuju 

4.3.2.1 Variabel Iklim kerja 

Iklim kerja diukur dengan 5 indikator yang dapat ditunjukkan pada Tabel IV.11 

berikut: 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel IV.11 

Hasil Deskriptif Variabel Iklim kerja  

Indikator Iklim kerja Mean Kategori 

Hasil kerja  mendapat pengakuan yang membanggakan 

dari seluruh staf dan pimpinan 3.06 tidak kondusif 

Merasa nyaman dengan sistem pengawasan kerja yang 

ada. 2.97 tidak kondusif 

Dalam pekerjaan yang  lakukan, selalu dikoordinasikan 

dengan pimpinan 2.88 tidak kondusif 

Mencoba memberikan bantuan kepada rekan/teman 

dalam menyelesaikan pekerjaan 2.90 tidak kondusif 

Selalu mendiskusikan hal-hal yang sulit dalam 

pekerjaan bersama rekan kerja. 2.93 tidak kondusif 

Iklim Kerja 2.95 tidak kondusif 

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2015     

Berdasarkan Tabel IV.11 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas karyawan 

telah memberikan penilaian tidak kondusif terhadap variabel iklim kerja dengan 

rata-rata skor sebesar 2,95, yaitu berada pada interval antara 2,67 – 3,50. Penilaian 

tertinggi terjadi pada indikator hasil kerja  mendapat pengakuan yang 

membanggakan dari seluruh staf dan pimpinan, sedangkan penilaian terendah 

terjadi pada indikator dalam pekerjaan yang  lakukan, selalu dikoordinasikan 

dengan pimpinan. 

Jika dilihat secara menyeluruh menunjukkan bahwa seluruh indikator 

iklim kerja telah dinilai rendah atau tidak kondusif oleh karyawan. Hal ini 

hendaknya menjadi perhatian manajemen Asuransi Asei Kantor Pusat Jakarta 

untuk meningkatkan iklim kerja di lingkungan perusahaan, agar produkivitas dan 

semangat karyawan untuk bekerja keras dan pofesional semakin meningkat dan 

kinerjanya juga terus mengalami peningkatan.  

Menurut Gilles (1996) menyebutkan bahwa keberhasilan kinerja 

organisasi tidak hanya dapat dipandang dari satu faktor tertentu saja tetapi harus 



 

memperhatikan beberapa faktor yang diantaranya adalah iklim kerja yang 

kondusif bagi staf. Upaya peningkatan kinerja dapat dilakukan dengan perbaikan 

kualitas sumber daya yang ada di dalamnya, misalnya menetapkan kompetensi 

setiap staf, menyeimbangkan jumlah kerja dengan beban kerja, pemenuhan sarana 

fisik, perbaikan sistem manajemen dan memberi perhatian kepada seluruh staf. 

Perbaikan iklim organisasi penting dilakukan karena suasana yang tidak kondusif 

menyebabkan kinerja karyawan semakin menurun.  

4.3.2.2 Deskriptif terhadap Variabel Kesiapan berubah 

Kesiapan berubah diukur dengan 5 indikator dan dapat ditunjukkan pada tabel  

IV.12 berikut : 

Tabel IV.12 

Hasil Deskriptif Variabel Kesiapan berubah  

No Indikator Kesiapan berubah Mean Kategori 

1 
Dapat menyesuaikan pekerjaan yang baru 

dengan peraturan dan kebijakan yang ada 2.94 

 

tidak siap 

2 
Persepsi  terhadap perubahan memberikan 

manfaat terhadap pekerjaan yang  lakukan 3.12 

 

tidak siap 

3 
Menyikapi positif perubahan ke arah lebih baik 

3.13 

 

tidak siap 

4 
Mendapatkan manfaat terhadap perubahan 

yang terjadi  3.08 

 

tidak siap 

5 
Mendukung visi misi perusahaan  

3.07 

 

tidak siap 

Kesiapan Berubah 3.07 

 

tidak siap 

             Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2015    

 

 

 

 



 

Berdasarkan Tabel IV.12 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas karyawan 

telah memberikan penilaian tidak siap terhadap variabel kesiapan berubah dengan 

rata-rata skor sebesar 3,07 yaitu berada pada interval antara 2,61 – 3,50. Penilaian 

tertinggi terjadi pada indikator menyikapi positif perubahan ke arah lebih baik, 

sedangkan penilaian terendah terjadi pada dapat menyesuaikan pekerjaan yang 

baru dengan peraturan dan kebijakan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa 

karyawan tidak siap untuk berubah, karena kondisi comfort zone membuat 

karyawan merasa enggan untuk memulai hal baru, termasuk dalam penyesuaian 

terhadap kebijakan baru yang ditetapkan oleh pimpinan atau perusahaan.  

4.3.2.3 Deskriptif terhadap Variabel Motivasi kerja 

Motivasi kerja diukur dengan 5 indikator dapat dilihat pada tabel IV.13 berikut :                                

                                                Tabel IV.13 

Hasil Deskriptif Variabel Motivasi kerja  

No Indikator Motivasi kerja Mean Kategori 

1 Selalu semangat dalam bekerja 3.18 Rendah 

2 Selalu siap menghadapi tantangan kerja  3.14 Rendah 

3 

Memiliki kemauan untuk berkarya 

bersama perusahaan 3.22 Rendah 

4 

Memiliki tujuan untuk berkembang 

bersama perusahaan 3.32 Rendah 

5 

Memiliki rasa keingintahuan yang tinggi 

terhadap sesuatu pekerjaan yang belum  

pahami 3.09 Rendah 

Motivasi Kerja 3.19 Rendah 

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2015     

 

 

 



 

Berdasarkan Tabel IV.13 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas karyawan 

telah memberikan penilaian rendah terhadap variabel motivasi kerja dengan rata-

rata skor sebesar 3,19 yaitu dalam kriteria rendah dengan skor antara 2,67 – 3,50. 

Penilaian tertinggi terjadi pada indikator memiliki tujuan untuk berkembang 

bersama perusahaan dan penilaian terendah terjadi pada indikator memiliki rasa 

keingintahuan yang tinggi terhadap sesuatu yang belum pahami. Hasil ini 

menunjukkan bahwa motivasi kerja karyawan termasuk rendah. Manajemen atau 

pimpinan di Asuransi Asei Kantor Pusat Jakarta sebaiknya mendorong dan 

memotivasi karyawan untuk bekerja dengan baik. Pimpinan dapat memotivasi 

karyawan dengan (1) Menginspirasi, yaitu dengan memasukkan semangat ke 

dalam diri orang agar bersedia melakukan sesuatu dengan efektif. Orang 

diinspirasi melalui kepribadian pimpinan, keteladanannya, dan pekerjaan yang 

dilakukannya secara sadar atau tidak sadar, (2) Mendorong, yaitu dengan 

merangsang orang untuk melakukan apa saja yang harus dilakukan melalui pujian, 

persetujuan dan bantuan. 

Motivasi karyawan yang rendah juga disebabkan adanya kebijakan dari 

perusahaan yang tidak sesuai dengan harapan, dimana atasan kurang 

mengkomunikasikan tugas dan pekerjaan bawahan, sehigga karyawan merasa 

tidak mendapat arahan atau bimbingan dari atasan. Karyawan juga aset 

perusahaan yang berharga, dan merupakan mitra atasan atau pimpinan dalam 

menjalankan perusahaan, serta bagian dari team work pimpinan, sehingga atasan 

harus membuka kesempatan bagi karyawan untuk menyampaikan masalah yang 

timbul dan dibahas pada level manajemen untuk dicarikan solusi yang terbaik. 



 

4.3.2.4  Deskriptif terhadap Variabel Kinerja  

Kinerja Karyawan dengan 5 butir pertanyaan, hasil deskriptif terhadap kinerja  

ditunjukkan pada Tabel berikut : 

 

Tabel IV.14 

Deskriptif Kinerja 

No Indikator Kinerja Karyawan Mean Kategori 

1 Mampu bekerja sesuai prosedur dan peraturan 3.24 Rendah 

2 

Dapat bekerja sesuai target waktu yang di 

tentukan 3.14 Rendah 

3 

Mampu mengambil inisiatif dalam bekerja 

sehingga dapat memanfaatkan waktu  3.25 Rendah 

4 

Selalu mencoba dan hal-hal baru di dalam 

pekerjaan  3.18 Rendah 

5 

Selalu bekerja dengan ketelitian sehingga 

pekerjaan yang  lakukan tidak perlu dilakukan 

berulang kali 3.18 Rendah 

Kinerja 3.20 Rendah 

              Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2015     

Berdasarkan tabel IV.14 diatas hasil deskriptif terhadap kinerja 

menunjukkan bahwa rata-rata sebesar 3,20 yang berarti kinerja karyawan secara 

rata-rata adalah rendah karena berada pada interval 2,67 – 3,50. Hasil ini juga 

didukung dengan mayoritas jawaban rendah. Kinerja karyawan tertinggi terjadi 

pada memiliki tujuan untuk berkembang bersama perusahaan dan penilaian 

terendah selalu siap menghadapi tantangan kerja. Kinerja karyawan Asuransi 

Asei Kantor Pusat Jakarta termasuk rendah, sehingga sesuai dengan keadaan di 

perusahaan saat ini, yang disebabkan oleh sistem kerja dan posisi karyawan yang 

mengalami transformasi dan kesejahteraan karyawan juga kurang diperhatikan, 

sehingga karyawan tidak dapat bekerja tepat waktu atau tidak dapat mencapai 

target yang ditetapkan oleh perusahaan. 



 

4.4.  Analisis Statistik  

Analisis statistik dalam penelitian ini menggunakan 2 analisis regresi linier 

berganda, model pertama untuk mengetahui pengaruh iklim kerja dan kesiapan berubah 

terhadap motivasi kerja, sedangkan model kedua untuk mengetahuai pengaruh iklim kerja, 

kesiapan berubah, dan motivasi kerja terhadap kinerja. Hasil analisis regresi linier 

berganda juga menunjukkan pengaruh tidak langsung antara iklim kerja dan kesiapan 

berubah terhadap kinerja melalui motivasi kerja pegawai. Sebelum dilakukan analisis 

regresi linier berganda terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, agar hasil persamaan 

regresi tidak bias. 

4.4.1.  Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji heterokedasitas, 

dan uji multikolinearitas. 

4.4.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode 

Kolmogorov-Smirnov. Jika p < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tidak 

normal. Sebaliknya jika p > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi normal. Hasil Uji Normalitas tersebut dapat di lihat pada tabel 4.15 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel IV.15 

Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov 

Variabel KS Probabilitas 

X1 1.154 0.139 

X2 1.193 0.116 

Y1 1.579 0.014 

Y2 1.057 0.214 

                         Sumber : Data Sekunder diolah, 2015 

Berdasarkan tabel IV.15 diatas  hasil uji normalitas diatas menunjukkan 

bahwa nilai probabilitas variabel iklim kerja sebesar 0,139, kesiapan berubah 

sebesar 0,116, dan kinerja sebesar 0,214, sehingga ketiga variabel tersebut 

berdistribusi normal. Variabel motivasi kerja memiliki nilai probabilitas sebesar 

0,014 artinya motivasi kerja tidak berdistribusi normal, karena p value < 0,05.  

4.4.1.2 Uji Multikolinieritas 

Untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran multikolinearitas 

dapat digunakan Uji VIF yaitu apabila nilai VIF kurang dari 10. Uji 

Multikolinieritas hanya pada Regresi linier berganda. Hasil uji multikolinieritas 

dapat ditunjukkan pada tabel IV.16 berikut : 

Tabel IV.16 

Hasil Perhitungan Multikolinearitas 

Variabel Bebas VIF Tolerance Keterangan 

Iklim Kerja 2.185 0.458 Tidak terjadi multikoliniritas 

Kesiapan berubah 1.992 0.502 Tidak terjadi multikoliniritas 

Motivasi Kerja 2.297 0.435 Tidak terjadi multikoliniritas 

           Sumber : Data primer diolah, 2015  

 

 

 

 



 

Berdasarkan tabel IV.16 diatas hasil pengolahan data untuk uji multikolinearitas menunjukkan 

bahwa semua variabel bebas mempunyai harga VIF kurang dari 10, yakni : VIF variabel iklim 

kerja nilainya sebesar 2,185, VIF variabel kesiapan berubah nilainya sebesar 1,992 dan  VIF 

variabel motivasi kerja nilainya sebesar 2,297. Dengan demikian seluruh variabel bebas terhindar 

dari multikoliarity, sehingga  asumsi kedua bahwa tidak ada multikolinearitas dalam model 

dinyatakan memenuhi. 

4.4.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

Ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, diuji dengan 

menggunakan harga koefisien korelasi Rank Spearman antara skor setiap variabel 

bebas dengan skor dari variabel residual. Dari harga koefisien korelasi Rank 

Spearman tersebut, kemudian dihitung harga “t” statistiknya dan dari harga “t” 

tersebut dicari nilai p- value. Hasil pengujian secara keseluruhan dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel IV.17 

Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Koef.Korelasi P- value Keterangan 

Iklim Kerja  0,163 0,076 Tidakada Heteroskedastisitas 

Kesiapan 

Berubah 
0,158 0,085 Tidak ada Heteroskedastisitas 

Motivasi 

Kerja 
0,170 0,063 Tidak ada Heteroskedastisitas 

Sumber : Data primer diolah, 2015  

Berdasarkan tabel IV.17 di atas diperoleh informasi bahwa semua variabel bebas mempunyai 

koefisien korelasi yang rendah, sehingga menghasilkan harga t statistik yang mempunyai taraf 

signifikansi atau p-value lebih besar dari 0,05. Karena semua variabel bebas mempunyai harga p-

value lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat 

heteroskedastisitas. 



 

4.5 Analisis dan Pembahasan Regresi  

Analisis hasil penelitian mengenai pengaruh iklim kerja dan kesiapan berubah 

terhadap terhadap kinerja pegawai  melalui variabel intervening motivasi kerja. Analisis 

dengan menggunakan metode kuantitatif digunakan untuk membuktikan hipotesis yang 

diajukan dengan menggunakan model analisis regresi atau analisis linear berganda, 

digunakan untuk menelaah pembuktian analisis kuantitatif.  Pembuktian ini dimaksudkan 

untuk menguji variasi suatu model regresi yang digunakan dalam menerangkan variabel 

bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dengan cara menguji kemaknaan dari koefisien 

regresinya dengan bantuan program SPSS. 

 4.5.1.  Hasil Analisis Regresi berganda Model I 

Analisis untuk model regresi tahap 1 digunakan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh parsial variabel independent iklim kerja dan kesiapan berubah 

terhadap variabel intervening motivasi kerja. Berikut persamaan substrukturnya : 

  Dimana:  

                                          

Y1= Variabel motivasi Kerja 

b = Koefisien regresi 

X1= Variabel iklim kerja 

X2 = Variabel kesiapan berubah 

   = Error 

 

 

 



 

Sehingga diperoleh persamaan regresinya adalah sebagai berikut : 

                                              Y1 = 0,465X1 + 0,364X2 

Hasil analisis diatas menunjukan bahwa variabel iklim kerja dan kesiapan 

berubah    berpengaruh positif terhadap variabel motivasi kerja, artinya iklim 

kerja dan kesiapan berubah rendah maka motivasi kerja pun akan rendah.iklim 

kerja yang kondusif/baik akan meningkatkan motivasi kerja yang tinggi dan 

membuat pegawai siap untuk menerima setiap perubahan. 

4.5.1.1 Pengaruh Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing atau secara parsial 

variabel independent iklim kerja dan kesiapan berubah terhadap variabel motivasi 

kerja secara parsial digunakan uji t. Adapun hasil regresi berganda model  1 

sebagai berikut: 

IV.18 

Hasil Regresi Linier Berganda 

Model 

Pengaruh 

Langsung 

Koefisien 

regresi 

t statistic P-Value 

X1 → Y1 0.465 5.869 0.000 

X2 →Y1 0.364 4.588 0.000 

          Sumber : Data primer diolah, 2015 

 

Dari hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa : 

a) Secara parsial, iklim kerja berpengaruh Positif dan signifikan terhadap 

motivasi kerja pegawai.hal ini di buktikan dengan koefisien regresi sebesar 

0,465 dengan taraf signifikansi 0,000 (kurang dari 0,05). Angka ini dapat 

diartikan kondusif dan tidak kondusif sebuah iklim kerja akan 

menyebabkan tinggi rendahnya motivasi kerja pegawai.iklim kerja yang 



 

kondusif akan mendapatkan hasil kerja yang baik sebaliknya jika iklim 

kerja yang tidak kondusif akan menyebabkan rendahnya 

motivasi.sedangkan hasil yang didapat bahwa iklim kerja di PT Asuransi 

Asei Kantor Pusat Jakarta tidak kondusif. Hal ini di dapat dari skor rata-

rata variabel iklim kerja 2,95 (tidak kondusif) jadi secara realita hasil 

penelitian ini bahwa iklim kerja PT Asuransi Asei Kantor Pusat Jakarta 

termasuk dalam kategori rendah dikarenakan motivasi yang rendah. 

b) Secara parsial, kesiapan berubah berpengaruh Positif dan signifikan 

terhadap motivasi kerja pegawai.hal ini di buktikan dengan koefisien 

regresi sebesar 0,364 dengan taraf signifikansi 0,000 (kurang dari 0,05). 

Angka ini dapat diartikan siap dan tidak siap sebuah kesiapan berubah 

pegawai dalam menghadapi perubahan akan menyebabkan tinggi 

rendahnya motivasi. Dimana terdapat pegawai yang siap dan tidak siap 

menghadapi perubahan.pegawai yang siap akan perubahan mempunyai 

motivasi yang tinggi sedangkan yang tidak memiliki motivasi yang 

rendah.sedangkan hasil yang didapat bahwa kesiapan berubah  di PT 

Asuransi Asei Kantor Pusat Jakarta tidak siap. Hal ini di dapat dari skor 

rata-rata variabel kesiapan berubah 3.19 (rendah) jadi dapat dilihat hasil 

penelitian ini bahwa kesiapan berubah PT Asuransi Asei Kantor Pusat 

Jakarta termasuk dalam kategori tidak siap dikarenakan motivasi yang 

rendah. 

 

 



 

4.5.1.2 Koefisien Determinasi Berganda dan Uji F 

Pengaruh serentak pada model regresi 1  menunjukan seberapa kuat 

pengaruh iklim kerja dan kesiapan berubah secara serentak terhadap motivasi 

kerja pada pegawai. Hasil penelitian di peroleh angka koefisien determinasi (R
2
) 

sebesar 0,557, maka dapat diartikan bahwa 55,7% tinggi rendahnya pada motivasi 

kerja pegawai disebabkan kondusif dan tidak kondusif  dan dipengaruhi siap dan 

tidak siap kesiapan berubah pegawai. Sedangkan sisanya sebesar 44,3 % 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. 

Dari tabel IV.18 pada model 1 di atas di dapat F hitung sebesar 75,863 dan 

probabilitas (Sig-F) sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa probabilitas 

kurang dari taraf signifikansi 5% (p<0,05), maka menolak Ho. Ini menunjukkan 

bahwa variabel iklim kerja, dan kesiapan berubah secara serentak berpengaruh 

signifikan terhadap motivasi kerja karyawan Asuransi Asei Kantor Pusat Jakarta. 

4.5.2 Hasil Analisis Regresi Berganda  Model  II 

Regresi Model I dari penelitian ini menjelaskan analisis pengaruh parsial 

variabel independent iklim kerja, kesiapan berubah dan motivasi kerja terhadap 

variabel dependent kinerja pegawai. Berikut persamaan substrukturnya: 

                                    

                  Y2 =  Variabel Kinerja Pegawai 

         b =  Koefisien Regresi 

         X1 =  Variabel Iklim Kerja 

         X2 =  Variabel Kesiapan Berubah 

          Y1 =  Variabel Motivasi Kerja 



 

               =  Error 

Sehingga diperoleh persamaan regresinya adalah sebagai berikut : 

Y2 =  0,088X1 + 0,097X2+ 0,511Y1 

Hasil analisis diatas menunjukan variabel iklim kerja, kesiapan berubah, dan 

variabel motivasi kerja berpengaruh positif terhadap variabel kinerja artinya 

variabel iklim kerja, kesiapan berubah dan motivasi kerja tinggi maka kinerja 

semakin tinggi. 

    4.5.2.1 Pengaruh Uji t (Parsial) 

Regresi Model II dari penelitian ini menjelaskan pengaruh variabel  

independent iklim kerja,kesiapan berubah dan motivasi kerja terhadap 

variabel dependent kinerja pegawai secara parsial digunakan uji t, adapun 

hasil analisis regresi berganda model 2 sebagai berikut : 

Tabel IV.19 

Hasil Regresi Linier Berganda 

Variabel  Koefisien 

Regresi 

t statistic p-value 

X1→Y2 0.088 0.841 0.402 

X2→Y2 0.097 0.971 0.334 

Y1→Y2 0.511 4.761 0.000 

                      Sumber : Data primer diolah, 2015 

a. Hasil pengujian secara parsial pada variabel iklim kerja diperoleh koefisien 

beta (Standaridized) sebesar 0,088. Hasil ini berarti Ho diterima yang 

berarti tidak terdapat pengaruh secara signifikan iklim kerja terhadap 

kinerja karyawan Asuransi Asei Kantor Pusat Jakarta. Dengan demikian 

dapat dijelaskan bahwa kondusif tidak kondusifnya iklim kerja yang 

dipersiapkan oleh pegawai belum mampu merubah tingkat kinerja pegawai 



 

tersebut.  

“Terdapat pengaruh positif iklim kerja terhadap kinerja pegawai” tidak 

terbukti. 

b. Hasil pengujian secara parsial pada variabel kesiapan berubah diperoleh 

koefisien beta (Standaridized) sebesar 0,097. Hasil ini berarti Ho diterima 

yang berarti tidak terdapat pengaruh secara signifikan kesiapan berubah 

terhadap kinerja karyawan Asuransi Asei Kantor Pusat Jakarta. Hal ini 

menunjukkan besar kecilnya kesiapan berubah karyawan tidak 

mempengaruhi kinerja. Dengan demikian hipotesis kempat yang 

menyatakan: 

’’Terdapat pengaruh positif dari kesiapan berubah terhadap kinerja 

pegawai” tidak terbukti. 

c. Hasil pengujian  secara parsial pada variabel motivasi kerja diperoleh 

koefisien beta (Standaridized) sebesar 0,511. Hasil ini berarti Ho ditolak 

yang berarti terdapat pengaruh secara signifikan motivasi kerja terhadap 

kinerja pegawai Asuransi Asei Kantor Pusat Jakarta. Hal ini menunjukkan 

semakin tinggi motivasi kerja maka kinerja pegawai juga semakin 

meningkat. Dengan demikian hipotesis kelima yang menyatakan “Terdapat 

pengaruh positif dari motivasi kerja terhadap kinerja pegawai” terbukti. 

4.5.2.2. Koefisien Determinasi Berganda dan Uji F 

Pengaruh serentak pada model regresi II ini menunjukan seberapa kuat 

pengaruh iklim kerja (X1), kesiapan berubah (X2), dan motivasi kerja (Y1) 

secara serentak terhadap kinerja. Hasil koefisien determinasi pada model regresi 



 

model 2 (R
2
) sebesar = 0,418, angka ini dapat diartikan bahwa 41,8 %  tinggi 

rendahnya kinerja dipengaruhi oleh kondusif tidak kondusif sebuah iklim kerja 

siap tidak siapnya sebuah kesiapan berubah seorang pegawai dan tinggi 

rendahnya motivasi. Sedangkan sisanya sebesar 58,2% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. 

Dari tabel IV.19 pada model 2 di atas di dapat F hitung sebesar 27,740 dan 

probabilitas (Sig-F) sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa probabilitas 

kurang dari taraf signifikansi 5% (p<0,05), maka menolak Ho. Ini menunjukkan 

bahwa variabel iklim kerja, kesiapan berubah, dan motivasi kerja secara serentak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Asuransi Asei Kantor Pusat 

Jakarta.  

4.5.3.   Analisis Jalur 

Analisis jalur digunakan untuk menganalisa hubungan antara variabel dengan 

tujuan untuk mengetahui pengaruh tidak langsung iklim kerja dan kesiapan berubah 

terhadap kinerja dimana motivasi kerja  sebagai variabel intervening. Hasil analisis 

jalur iklim kerja dan kesiapan berubah terhadap kinerja dengan motivasi kerja 

sebagai intervening pada gambar IV.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                             

  

                                                     

    

       Gambar IV.1 

          Kerangka Konseptual 

 

Berdasarkan gambar tersebut, maka dapat di hitung besarnya pengaruh tidak 

langsung secara total, yaitu : 

1) Pengaruh iklim kerja terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja : 

(X1  Y1  Y2) = (0,465 x 0,511) + 0,088 = 0,326 

1) Pengaruh kesiapan berubah terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja : 

(X1  Y1  Y2) = (0,364 x 0,511) + 0,097 = 0,283 

Dari hasil Analisis jalur menunjukkan bahwa besarnya pengaruh total iklim kerja 

terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja lebih tinggi yaitu sebesar 0,326 

dibandingkan pengaruh kesiapan berubah terhadap kinerja pegawai  melalui motivasi 

kerja yang hanya sebesar 0,283.jadi iklim kerja berpengaruh lebih kuat dan dominan  

terhadap kinerja pegawai melalui motivasi dibanding dengan variabel kesiapan berubah 
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4.6  Pembahasan Hasil Penelitian Inferensial 

4.6.1.  Pengaruh Iklim kerja(X1) terhadap Motivasi kerja (Y1) 

Iklim kerja berpengaruh positif terhadap motivasi kerja terbukti nilai t hitung 

sebesar 5,869 dan p value sebesar 0,000 <5%. Hasil deskptif variabel iklim kerja 

pada tabel IV.11 dengan rata- rata skor sebesar 2,95 yaitu berada pada interval 2,67-

350, dan pada tabel IV.13 dapat dilihat bahwa mayoritas karyawan telah memberikan 

penilaian rendah terhadap variabel motivasi kerja dengan rata-rata skor sebesar 3,19 

dengan interval antara 2,67 – 3,50. Hal ini berarti semakin tidak kondusif iklim kerja 

maka motivasi kerja pegawai akan semakin menurun, demikian juga sebaliknya 

semakin kondusif iklim kerja maka motivasi kerja pegawai akan semakin meningkat. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa iklim kerja di Asuransi Asei Kantor Pusat Jakarta 

belum kondusif sehingga berdampak pada menurunnya motivasi kerja pegawai, 

karena suasana kerja yang tidak nyaman maka pegawai tidak memiliki dorongan atau 

motivasi untuk bekerja. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Jonathan I. Mitchell (2004) yang 

menyimpulkan bahwa ada hubungan signifikan antara iklim kerja dengan motivasi 

pada Rumah Sakit di Kanada. 

Dalam penelitian Gibson dkk, (1998) menyatakan bahwa iklim organisasi 

penting untuk menjelaskan motivasi kerja karena ia berhubungan dengan kepuasan 

kerja pegawai. iklim organisasi (kondisi/iklim kerja) merupakan salah satu faktor 

yang berhubungan dengan kepuasan karyawan atau sebagai salah satu faktor yang 

membuat karyawan merasa puas atau merasa tidak puas. 



 

Milton (1981, dalam Hariska, 2008) mengemukakan bahwa iklim kerja 

didasarkan kepada kualitas lingkungan internal organisasi yang berlangsung lama, 

dipengaruhi oleh anggotanya, dan mempengaruhi tingkah laku anggotanya sehingga 

bisa digambarkan ke dalam sebuah atribut yang membedakan antara organisasi yang 

satu dengan organisasi lainnya. Bisa dikatakan bahwa iklim kerja menjadi sesuatu 

yang khas dan hanya dimiliki oleh masing-masing organisasi. 

Iklim kerja di Asuransi Asei Kantor Pusat Jakarta tidak kondusif, karena 

karyawan merasa tidak nyaman dengan sistem pengawasan kerja yang selama ini 

ditetapkan oleh manajemen, dan kurangnya koordinasi antara sesama rekan kerja 

maupun dengan atasan, hal ini berdampak pada penurunan motivasi kerja karyawan. 

Motivasi untuk bekerja dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

motivasi kerja individu, situasi dan Iklim Kerja yang luas. Situasi dan lingkungan 

pekerjaan yang mempengaruhi individu dalam bekerja meliputi : organisasi, fasilitas 

fisik, dan semua kondisi pekerjaan seperti peralatan, materi, sumber daya, peraturan 

dan prosedur yang berlaku. kondisi Iklim Kerja harus memenuhi persyaratan yang 

telah ditentukan sehingga akan mendukung pelaksanaan tugas dengan baik. Apabila 

Iklim Kerja tidak baik atau tidak kondusif akan mengakibatkan motivasi kerja yang 

rendah maka akan mempersulit pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada 

pegawai.sejauh ini iklim kerja di lingkup asuransi asei kantor pusat Jakarta dinilai 

oleh pegawai dalam penelitian ini  tidak kondusif oleh karena itu membutukan 

dukungan yang bersifat positif, baik dukungan dalam bentuk moral maupun fisik 

pada situasi kerja, sehingga pegawai bekerja dengan lingkungan yang aman dan 

nyaman.  



 

 4.6.2.  Pengaruh Kesiapan berubah (X2) terhadap Motivasi kerja (Y1) 

Kesiapan berubah berpengaruh positif terhadap motivasi kerja. Hasil 

pembuktian telah dilakukan melalui analisis data secara keseluruhan, dimana 

djelaskan bahwa pengaruh langsung antara persepsi pegawai asuransi asei kantor 

pusat Jakarta mengenai kesiapan berubah terhadap motivasi kerja dengan P-value 

0,000. Hasil analisis deskriptif kesiapan berubah dapat dilihat pada Tabel IV.12 

karyawan telah memberikan penilaian tidak siap terhadap variabel kesiapan berubah 

dengan rata-rata skor sebesar 3,07 yaitu berada pada interval antara 2,61 – 3,50 dan 

pada Tabel IV.13 dapat dilihat bahwa mayoritas karyawan telah memberikan 

penilaian rendah terhadap variabel motivasi kerja dengan rata-rata skor sebesar 3,19 

yaitu dalam kriteria rendah dengan skor antara 2,67 – 3,50. Dapat dijelaskan bahwa 

pengaruh langsung antara kesiapan berubah terhadap motivasi kerja memberikan 

bukti  langsung bahwa terdapat hubungan yang positif artinya semakin tidak siap 

persepsi pegawai mengenai kesiapan berubah maka akan semakin rendah motivasi 

kerja pegawai.  

Variabel kesiapan berubah berpengaruh  positif terhadap motivasi kerja, 

terbukti nilai t hitung sebesar 4,588 dan p value sebesar 0,000<5%. Hal ini berarti 

semakin tidak siap seseorang untuk berubah maka motivasi kerjanya juga akan 

menurun. Kesiapan berubah karyawan rendah akan berdampak pada penurunan 

motivasi kerja, dimana karyawan yang tidak dapat menyesuaikan dengan pekerjaan 

baru dan bersikap negatif pada setiap perubahan maka tidak memiliki semangat dan 

keinginan untuk berkembang. 



 

 Hasil penelitian ini sesuai penelitian Armenakis, et.all (2007) yang  

menyatakan bahwa kesiapan untuk berubah menjadi faktor penting dalam 

menciptakan kesuksesan, hal ini dapat ditunjukkan bahwa ketika perubahan 

dilakukan akan muncul sikap negatif, yaitu adanya penolakan terhadap perubahan 

maka motivasi kerja juga akan menurun. 

Menciptakan sikap positif dalam diri karyawan dapat dilakukan dengan 

menciptakan kesiapan untuk berubah pada diri karyawan sehingga perubahan yang 

dilakukan dapat mencapai kesuksesan yang diharapkan. kesiapan seseorang itu 

senantiasa mengalami perubahan setiap hari sebagai akibat dari pertumbuhan dan 

perkembangan fisiologis dan psikologis, serta adanya desakan dari lingkungan. 

kesiapan individu dalam menghadapi perubahan menjadi hal penting yang harus 

diperhatikan dalam setiap proses perubahan. Hal tersebut karena kesiapan individu 

untuk berubah mampu menjembatani strategi manajemen perubahan dengan 

keluaran yang diharapkan, yaitu kesuksesan implementasi strategi (Palmer et al., 

2009). 

Pendapat tersebut sesuai Armenakis et al. (1993) yang menyebutkan bahwa 

kesiapan untuk menghadapi perubahan merupakan salah satu faktor yang memberi 

kontribusi terhadap efektifitas implementasi perubahan. Peran penting tersebut juga 

diperkuat oleh Berneth (2004) yang mengemukakan bahwa kesiapan untuk berubah 

menjadi faktor penting bagi kesuksesan perubahan organisasi dan mendorong 

karyawan untuk bekerja secara profesional. 

Hasil analisis ini sesuai dengan apa yang dihipotesiskan oleh peneliti, pada 

dasarnya kesiapan berubah oleh seorang pegawai tidak mudah, dan akan 



 

menyebabkan resistensi jika tidak diantisipasi. Langkah dasar mengubah orang 

dengan unfreezing (pencairan), changing (perubahan), refreezing (pembekuan 

kembali). Strategi merupakan bagian yang sangat penting dari proses perubahan. 

Melakukan perubahan berarti merubah orang-orang yang berada dalam organisasi, 

Mereka sudah nyaman dengan budaya kerja yang telah terbangun, maka dari itu 

diperlukan strategi yang cocok agar proses perubahan berjalan sesuai yang 

diharapkan. penciptaan motivasi untuk berubah berperan pentng dalam hal 

ini.Individu didorong untuk mengganti perilaku dan sikap lama dengan yang 

diinginkan manajemen. 

4.6.3  Pengaruh Iklim kerja (X1) terhadap Kinerja (Y2) 

Iklim kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja terbukti nilai t hitung sebesar 

0,841 dan p value 0,402 > 0,05. Hasil deskptif pada variabel iklim kerja pada tabel 

IV.11 dengan rata- rata skor sebesar 2,95 yaitu berada pada interval 2,67-350, dan 

pada tabel IV.14 diatas hasil deskriptif terhadap kinerja menunjukkan bahwa rata-rata 

sebesar 3,20 yang berarti kinerja secara rata-rata adalah rendah karena berada pada 

interval 2,67 – 3,50. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan iklim kerja di perusahaan 

Asuransi Asei Kantor Pusat Jakarta tidak berdampak pada kinerja karyawan.  

Menurut Gilles (1996), iklim dikatakan kondusif bagi suatu organisasi apabila 

memberikan kontribusi pada kinerja efektif dan produktifitas dan bila nilai-nilai inti 

dipegang dan dianut secara intensif dan meluas. Sedangkan iklim yang tidak kondusif 

bila sangat terfragmentasi dan tidak diikat oleh berbagai nilai dan keyakinan bersama 

serta menjadi sumber penolakan dan kekacauan, sehingga dapat menghambat 

pemecahan masalah yang efektif. 



 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklim kerja tidak kondusif, dimana 

karyawan kurang mendapat pengakuan atas hasil kerjanya, dan merasa tidak nyaman 

dengan sistem pengawasan atau kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Jika 

karyawan bekerja dalam suasana yang tidak kondusif maka kinerjanya akan 

mengalami penurunan. meskipun demikian karyawan lebih banyak memikirkan 

pencapaian target, dan lebih banyak kerja di lapangan, sehingga iklim kerja yang 

sekarang tidak mengganggu kelancaran tugas, tetapi  rendahnya kinerja lebih  

dikarenakan  motivasi karyawan yang rendah. 

   4.6.4  Pengaruh Kesiapan berubah (X2) terhadap Kinerja  (Y2) 

Kesiapan berubah tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan Asuransi Asei 

Kantor Pusat Jakarta.Hasil pembuktian telah dilakukan melalui analisis data secara 

keseluruhan diperoleh P-value sebesar 0,000. Hasil analisis deskriptif kesiapan 

berubah dapat dilihat pada Tabel IV.12, karyawan telah memberikan penilaian tidak 

siap terhadap variabel kesiapan berubah dengan rata-rata skor sebesar 3,07 yaitu 

berada pada interval antara 2,61 – 3,50. Pada tabel IV.14 diatas hasil deskriptif 

terhadap kinerja menunjukkan bahwa rata-rata sebesar 3,20 yang berarti kinerja secara 

rata-rata adalah rendah karena berada pada interval 2,67 – 3,50, bukti bahwa tidak 

terdapat hubungan langsung antara kesiapan berubah terhadap kinerja. Hal ini 

disebabkan karena tidak semua karyawan memiliki sikap positif terhadap perubahan, 

karyawan yang bersikap negatif terhadap perubahan cenderung merasa tidak nyaman 

dan karyawan tidak dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Sesuai pendapat 

Armenakis, (1993) yang menyatakan bahwa ketika perubahan dilakukan akan muncul 

dua sikap yaitu positif dan negatif. Sikap positif ditunjukkan dengan adanya kesiapan 



 

untuk berubah dan sikap negatif ditunjukkan dengan adanya penolakan terhadap 

perubahan. Menciptakan sikap positif dalam diri karyawan dapat dilakukan dengan 

menciptakan kesiapan untuk berubah pada diri karyawan sehingga perubahan yang 

dilakukan dapat mencapai kesuksesan yang diharapkan.tingkat kesiapan berubah dari  

pegawai relative pada level yang sama, sehingga secara umum dari level kesiapan 

berubah tidak mampu mempengaruhi kinerja pegawai  

Hasil analisis menunjukkan bahwa karyawan tidak siap mengalami perubahan, 

karena kurangnya dukungan dari atasan atau perusahaan untuk memotivasi karyawan 

dalam mengembangkan diri dan kemampuan, serta mengambil langkah baru demi 

kemajuan perusahaan, dan ditambah dengan suasana kerja yang tidak kondusif 

membuat karyawan tidak semangat untuk mengalami perubahan menuju kearah yang 

lebih baik.  

4.6.5.  Pengaruh Motivasi kerja (Y1) terhadap Kinerja (Y2) 

Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja Pegawai, hasil 

pembuktian telah dilakukan melalui analisis data secara keseluruhan yang hasil P-

value sebesar 0,000. besarnya harga P-value tersebut memberikan bukti bahwa 

tedapat hubungan positif antara variabel  Motivasi kerja dengan kinerja pegawai 

Asuransi Asei kantor pusat Jakarta. Hasil analisis deskriptif pada  Tabel IV.13 dapat 

dilihat bahwa mayoritas karyawan telah memberikan penilaian rendah terhadap 

variabel motivasi kerja dengan rata-rata skor sebesar 3,19 yaitu dalam kriteria rendah 

dengan skor antara 2,67 – 3,50. Dan pada tabel IV.14 diatas hasil deskriptif terhadap 

kinerja menunjukkan bahwa rata-rata sebesar 3,20 yang berarti kinerja secara rata-

rata adalah rendah karena berada pada interval 2,67 – 3,50 berdasarkan hasil analisis 



 

regresi linier menunjukkan bahwa secara parsial variabel motivasi kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hashim 

Zameer, Sehzad Ali, Waqar- Nisar, dan Muhammad Amir (2014) bahwa motivasi 

kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.  

Mangkunegara (2005) menyatakan faktor yang mempengaruhi kinerja 

pegawai adalah faktor kemampuan dan faktor motivasi. Kinerja yang dicari oleh 

perusahaan dari seseorang tergantung dari kemampuan, motivasi, dan dukungan 

individu yang diterima. Menurut Munandar (2001) ada hubungan positif antara 

motivasi dan kinerja dengan pencapaian prestasi, artinya karyawan yang mempunyai 

motivasi prestasi yang tinggi cenderung mempunyai kinerja tinggi, sebaliknya 

mereka yang mempunyai kinerja rendah dimungkinkan karena motivasinya rendah. 

Penelitian Suharto dan Budhi Cahyono (2005) juga menguji hubungan motivasi 

dengan kinerja karyawan, bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. 

4.6.6.  Pengaruh Iklim kerja (X1) dan Kesiapan berubah (X2) terhadap Kinerja (Y2) 

Melalui Motivasi kerja (Y1) 

Berdasarkan hasil analisis jalur menunjukkan bahwa variabel iklim kerja dan 

kesiapan berubah berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai melalui motivasi 

kerja. Hasil deskptif pada variabel iklim kerja pada tabel IV.11 dengan rata- rata skor 

sebesar 2,95 yaitu berada pada interval 2,67-350. Hasil analisis deskriptif kesiapan 

berubah dapat dilihat pada Tabel IV.12 karyawan telah memberikan penilaian tidak 

siap terhadap variabel kesiapan berubah dengan rata-rata skor sebesar 3,07 yaitu 

berada pada interval antara 2,61 – 3,50. Pada tabel IV.14 diatas hasil deskriptif 



 

terhadap kinerja sebesar 3,20 yang berarti kinerja secara rata-rata adalah rendah 

karena berada pada interval 2,67 – 3,50. Dalam tabel IV.13 dapat dilihat bahwa 

mayoritas karyawan telah memberikan penilaian rendah terhadap variabel motivasi 

kerja dengan rata-rata skor sebesar 3,19 yaitu dalam kriteria rendah dengan skor 

antara 2,67 – 3,50. Besarnya pengaruh total iklim kerja terhadap kinerja pegawai 

melalui motivasi kerja adalah sebesar 0,326. Sedangkan besarnya pengaruh total 

kesiapan berubah terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja adalah sebesar 

0,283. 

Pengaruh total iklim kerja terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja 

memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan pengaruh kesiapan berubah 

terhadap kinerja melalui motivasi. Hal ini disebabkan karena perubahan yang terjadi 

baik yang terjadi di dalam (internal) ataupun di luar (eksternal) organisasi akan 

sangat berpengaruh terhadap iklim kerja organisasi tersebut. Sebagai sebuah entitas 

yang penting di dalam sebuah organisasi, setiap individu tentunya mengharapkan 

mampu bekerja di suatu iklim yang kondusif. Iklim yang kondusif akan menciptakan 

sebuah kondisi yang mendorongnya untuk bekerja dengan giat dan pada akhirnya 

akan meningkatkan kinerja karyawan. Menurut Gilles (1996) menyebutkan bahwa 

keberhasilan kinerja organisasi tidak hanya dapat dipandang dari satu faktor tertentu 

saja tetapi harus memperhatikan beberapa faktor yang diantaranya adalah iklim kerja 

yang kondusif bagi staf. 

Iklim kerja seringkali dapat menjadi awal munculnya konflik, baik konflik 

internal maupun eksternal. Hal ini sesuai dengan pendapat Cowling and James 

(2006:221) yang menyatakan bahwa kondisi iklim kerja harus memenuhi persyaratan 



 

yang telah ditentukan sehingga akan mendukung pelaksanaan tugas dengan baik. 

Apabila iklim kerja tidak baik dan tidak kondusif maka akan mempersulit 

pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada karyawan. Konflik internal yang timbul 

akibat iklim kerja yang tidak kondusif antara lain rasa tidak nyaman dengan 

perasaannya sendiri dan karyawan cenderung tidak bisa mengendalikan 

emosionalnya, sehingga karyawan merasa malas untuk bekerja. Sedangkan konflik 

eksternal akibat iklim kerja yang tidak kondusif yaitu adanya pertentangan atau 

masalah antar karyawan maupun dengak keluarga, hal ini tentu akan berdampak pada 

penurunan motivasi kerja. 

PT Asuransi Asei Kantor Pusat Jakarta khususnya dalam peningkatan kinerja 

para karyawannya. Selain kesiapan berubah dan iklim kerja, maka peran pimpinan 

sebagai motivator, artinya pimpinan sebaiknya ikut memberikan solusi kepada 

pegawai yang tidak siap dalam menghadapi sebuah perubahan dengan cara 

memotivasi . Pimpinan dapat berperan pula sebagai mediator maupun konselor, 

sehingga sebagai pihak yang ikut merasakan perubahan bukan sebaliknya justru 

memperkeruh suasana. 

Motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang 

melakukan suatu perbuatan/kegiatan, yang berlangsung secara sadar. Apabila 

karyawan motivasinya rendah, jangan berharap hasil kerja (kinerjanya) baik, 

sehingga kinerja karyawan akan semakin menurun. Memotivasi karyawan 

merupakan salah satu tugas penting pemimpin perusahaan, agar karyawan bisa 

bekerja sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 



 

Kesiapan berubah lebih pada pribadi atau internal karyawan sendiri,  

sehingga kesiapan dibangun oleh diri sendiri. Keinginan karyawan untuk siap 

berubah atau tidak pastinya sudah dipikirkan segala resikonya, termasuk jika 

karyawan tidak memiliki kesiapan untuk berubah. Salah satu dampak jika karyawan 

tidak ingin berubah demi kemajuan diri adalah motivasi kerja yang rendah, sehingga 

karyawan tersebut tidak memiliki keinginan atau dorongan untuk memenuhi 

kebutuhannya, baik kebutuhan akan prestasi, penghargaan dan aktualisasi diri. Jika 

motivasi karyawan rendah maka kinerjanya juga akan terus mengalami penurunan, 

yang ditandai dengan ketidakmampuan karyawan untuk bekerja sesuai prosedur, 

tidak bisa mengambil inisiatif dalam bekerja, dan tidak mau mencoba hal – hal baru, 

dan tidak teliti dalam pekerjaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


