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ABSTRAKSI 

 

  Faktor Motivasi 
Terhadap Prestasi Kerja Wanita Pengusaha Yang Tergabung Dalam Ikatan Wanita 

Untuk 
mengetahui besarnya pengaruh faktor-faktor motivasi yang terdiri dari needs for 
achievements (kebutuhan prestasi), needs for affliliation (kebutuhan afiliasi), dan 
needs for power (kebutuhan kekuasaan) secara bersama  sama terhadap prestasi 
kerja wanita pengusaha yang tergabung dalam Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia di 
Kota Madiun; (2) Untuk mengetahui faktor motivasi yang mempunyai pengaruh yang 
dominan terhadap prestasi kerja wanita pengusaha yang tergabung dalam Ikatan 
Wanita Pengusaha Indonesia di Kota Madiun. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Variabel yang 
diteliti adalah variabel bebas (X) yang terdiri dari Need For Achievement (Kebutuhan 
Prestasi) (X1), Need For Affiliation (Kebutuhan Afiliasi) (X2), Need For Power 
(Kebutuhan Kekuasaan) (X3), serta variabel terikat yaitu prestasi kerja wanita 
pengusaha (Y). Penelitian ini dilakukan di dalam Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia 
yang berada di Kota Madiun, dengan menggunakan responden wanita pengusaha 
dengan jumlah 40 orang. Teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner 
dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil analisis regresi linier berganda 
diperoleh persamaan Sebagai berikut : 

Y =  -0.714 + 0.616 X1  + 0.349 X2  +  0.216 X3 

 Pada persamaan tersebut didapatkan dengan nilai Fhitung sebesar 48,265, 
dengan nilai signifikan sebesar 0.000 dimana hal ini membuktikan kebenaran 
hipotesis pertama yaitu adanya pengaruh secara bersama-sama yang signifikan dari 
variabel bebas yang terdiri dari needs for achievements (kebutuhan prestasi), needs 
for affliliation (kebutuhan afiliasi), dan needs for power (kebutuhan kekuasaan) 
terhadap variabel terikat yaitu prestasi kerja wanita pengusaha yang tergabung dalam 
Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia di Kota Madiun. 
 Nilai R square (R 2 ) sebesar 0,801 Yang berarti besarnya pengaruh variabel 
needs for achievements (kebutuhan prestasi), needs for affliliation (kebutuhan 
afiliasi), dan needs for power (kebutuhan kekuasaan) Terhadap prestasi kerja wanita 
pengusaha yang tergabung dalam Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia di Kota 
Madiun dibandingkan variabel lain yang tidak diamati adalah sebesar 19,9 % 
 Dari hasil uji t didapatkan hasil bahwa adanya pengaruh secara parsial (sendiri 

 sendiri) kebutuhan berprestasi, afiliasi dan kekuasaan terhadap prestasi kerja 
pengusaha wanita yang tergabung dalam Ikatan Wanita Pengusaha di Kota Madiun. 
Dengan nilai beta sebesar 0,773 menunjukkan bahwa secara parsial need for 
achivement (kebutuhan prestasi) adalah merupakan variabel yang berpengaruh 
dominan. Artinya dari semua aspek motivasi maka motivasi yang paling penting 
untuk meningkatkan prestasi kerja adalah kebutuhan prestasi.  


