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ABSTRAKSI

Sumber Daya Manusia dalam suatu organisasi merupakan anggota yang
diharapkan berperan serta dalam mensukseskan tujuan organisasi tersebut. Namun
juga sebagai individu-individu yang mempunyai keinginan dalam kepuasan kerja.
Tujuan dan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor-fuktor kepuasan
kerja yaitu fuktor gaji, faktor pekerjaan itu sendiri, faktor peluang promosi, faktor
pengawasan, faktor kelompok ketja, dan faktor kondisi kelja tcrhadap kinerja
karyawan bagian produksi PT. Trias Sentosa Thk. Krian dan untuk mengetahui
faktor kepuasan kelja yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kinelja
karyawan bagian produksi PT. Trias Sentosa Thk. Krian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, variabel yang
diteliti terdiri dan variabel bebas (X) yaitu g!iji (Xl), pekerjaan itu sendiri (Xl),
peluang promosi (Xl), pengawasan (Xi), kelompok kerja (Xs), dan kondisi ketja (~)
dan variabel !erikat atau tergantungnya adalah variabel kinetja karyawan (Y).
sehingga ana1isis yang digunakan dalam penelitian ini adalah ana1isis regresi linier
berganda.
HasH analisis regresi linier berganda, diperoleh persamaan :
Y = 0,776 + 0,23(X1) + 0, 156(X2) + 0,586(X3) + 0,148(X,) + 0,29O(X,) + 0,122 (X.) + e
Dari uji F terbukti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variable-variabel
kepuasan kelja yang terdiri dari gaji (Xt), pekeljaan itu sendiri (Xl), peluang promosi
(X3), pengawasan (Xi), kelompok ketja (Xs), dan kondisi ketja (~) secara bersama
sarna terhadap kineIja karyawan (Y) bagian produksi. Besamya variasi variabel
kinerja karyawan (Y) yang mampu dijelaskan oleh faktor gaji (Xl), faktor pekeljaan
itu sendiri (X2), faktor peluang promosi (Xl), faktor pengawasan (Xi), faktor
kelompok keIja (Xs), dan faktor kondisi kelja (X6) adalah sebesar 96 %. Sedangkan
sisanya sebesar 4 % dijelaskan oleh faktor-faktor diluar model. Hasil uji t, masing
masing variable kepuasan keIja yaitu faktor gaji (Xl), faktor peketjaan itu sendiri
(X2), fuktor peluang promosi (Xl), fuktor pengawasan !XI), faktor kelompok keIja
(Xs), dan faktor kondisi keIja (X6) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja
karyawan (Y). Variabel peluang promosi (Xl) mempunyai pengaruh dominan
terhadap kinelja karyawan (Y) bagian produksi PT. Trias Sentosa Thk. Krian.
Dengan diketahui bahwa factor-faktor kepuasan kerja tersebut memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan maka pihak manajemen
PT.Trias Sentosa Thk. Krian apabila ingin meningkatkan kinerja karyawan bagian
produksi hams memperhatikan dan menitikberatkan kebijaksanaan manajemeooya
pada keenam faktor diatas.
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