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ABSTRAKSI 

Motivasi kerja dapst mernacu karyawan untuk lebih berprestasi. Dad beberapa 
teori yang berkaitan dengan moti,rasi, menurut teoti Herzberg dalam penelitiannya 
dikembangkan gagasan bahwa ada dua faktor kondisi yang dapat mempengaruhi 
seseorang dalam pekerj:aannya, faktot motivator dan faktor f!.ygiene (pemelihara). Faktot 
motivator~ yakni faktor yang mampu memuaskan dan mendorong untuk bekerja dengan 
baik meliputi pencapaian prestasi (aclJievemffl~, pengakuan (mognitif.m), pekerjaan itu 
sendlri (the TUork tse!!h tanggungiawab (responsibilities) dan pengernbangan (advanttf11..en~. 
Atas dasar teori Herzberg tersebut maka judul penelitian yang diajukan dalam 
penyusunan slc.ripsi ini adalah : ·-....ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR 
Iv10TIVASJ KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN BAGIAN 
PRODUKSI PJ>...DA PT.''X''DI SlJRABAYN'. Penelitian ini dilakukan pacta karyawan 
bBgian produi<..si PT. Philips Ralin Electronics. 

Tujuan peneiitian ini untuk mengetahui besarnya pengaruh faktor-tak.tor moti\'asi 
kerja secara simultan dan parsial yang mempunyai pengaruh dominan terhadap prestasi 
kefJ3 karyawan baglan produ}r.si PT. Philips Ralin Electronics. 

Data diperoleh deng:::ln melakukan observasi lapangan, memberikan kUt'.:;ioner 
sert~l formulir pcnilaian prestas; kerhl, wawanmra::!;:m data pe1UsaDaan. 
chHa dengan sF.21a likett (skoring) dan dioiah deng:m metode statistik dengan 
menggunar.3G analisa regres! berganda dan dengan melakukan uji statistir. 

HasIl penelitia!l merlUnlukkan bahwa faktor-faktor motivasi kerja yang berupa 
pencapaian prestasi ((ldltf<."fm(l'fl~~ pengakuan (trCognilion), pekerjaan itu sendiri (the TUork 
tSI'{t), tanggung )awab (responsibilities) dan pengembangan (ad'"tmCemen~ secara simultan 
mempunyai pengaruh yang signifir.an terhadap prestasi kerjs karyawan bagian produksi 
PT.Philips Ralin Electronics. Hal ini ditunjl.lkkan oleh nilai FlUlwlg (15,48009) > FIlIlt!I (455) 
Dengan menggunar.an uji parsial (uji t) dibuktikan bahwa faktor pekerjaan itu sendiri (the 
work it.re!!; mempunyai pengaruh yang dominan terhadap prestas! kerja karyawan bagian 
produksi PT.Philips Ralin Electronics. Hal ini ditunjukkan oleh wriabel pekerjaan itu 
sendin yang mernpunyru nilai t llilu!15 (2,894) > t (2,045) dan nilai koefisien korelasi mllt!l 

pan~ial terbesar yaitu sebesar 0,7564. 
Saran yang dianjurKan adalah agar diharapkan perusahaan mempertahankan dan 

seialu mengadakan peninjauan atau pengevaluasian secara berkala pada variasi tugas, 
rotasi pekeqaan sehingga }c-.aryawan hdak mengalami kebosanan, mengadakan 
peningr.atan ctalam penYHringan karyawan, sehingga calon karyawan ditempatkan sesuai 
dengan yal1g dih9qapr.an. Disaq1pipg itu, perusahaan, j\lga disaranr.an se1alu memberikan 

penrt:ri:l.sarniHn pengllrah'an yang jeJ::\s tentang aITl pentlngnya pek'erjaan dan togas yang 
haws dikerjakannya. 
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