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ABSTRAKSI  
 
Penelitian ini mempelajari hubungan antara manajemen partisipatif dalam  konteks 

perencanaan strategis dan kepuasan kerja karyawan di perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa yaitu PT. Murni Berlian Motor Surabaya pada divisi service.Tujuan diadakan 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan agar produktifitas 

karyawan dapat tercapai dengan menggunakan sistem manajemen partisipatif. Hasil dari 

analisis menunjukkan bahwa penggunaan gaya manajemen partisipatif oleh para manajer 

dan persepsi para karyawan terhadap proses perencanaan strategik yang bersifat 

partisipatif dapat diasosiasikan secara positif dengan tingginya tingkat kepuasan kerja. 

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa efektifnya komunikasi terhadap proses 

perencanaan strategik dalam unit kerja dapat pula diasosiasikan secara positif dengan 

tingginya kepuasan kerja. Penelitian ini juga menemukan bahwa manajemen partisipatif 

yang melibatkan pengawasan komunikasi secara efektif dapat meningkatkan kepuasan 

kerja pada karyawan. Penelitian dilakukan pada 40 orang yang bekerja sebagai karyawan 

di PT.Murni Berlian Motor Surabaya pada divisi service. Teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian 

regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS for windows Release 12, 

diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : Y = 0,873 + 0,263X1 + 0,099X2 + 0,364X3 

Kemudian dari hasil uji F dapat dilihat bahwa nilai F hitung = 5,476 lebih besar dari nilai 

F tabel = 2,866, maka dapat disimpulkan dari hasil uji F di atas maka disimpulkan untuk 

menolak hipotesis nol.   
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Dengan demikian hipotesis penelitian diterima, dengan kata lain faktor manajemen 

partisipatif yang terdiri atas gaya manajemen partisipatif oleh manajer, partisipasi dalam 

proses perencanaan strategik dalam unit kerja dan komunikasi yang efektif antar 

supervisor dengan karyawan secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan. Besarnya pengaruh atau koefisien determinasi (R2) yang 

disumbangkan variabel manajemen partisipatif terhadap kepuasan kerja karyawan adalah 

sebesar 31,3% dan sisanya 68,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel bebas 

yang digunakan dalam penelitian ini. Dari hasil diatas maka manajemen partisipatif 

mempunyai pengaruh yang nyata (signifikan) terhadap kepuasan kerja karyawan pada 

divisi service PT. Murni Berlian Motor Surabaya.  

 

Kata kunci : Manajemen partisipatif, kepuasan kerja 
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