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ABSTRAKSI 

Motivasi adalah suatu kehendak ataupun dorongan untuk mencapai suatu 
tujuan tertentu dan Kemampuan merupakan kapasitas seseorang dalam melakukan 
sesuatu kegiatan, hasil dari sinergi kedua faktor - faktor tersebut sangat 
mempengaruhi kinerja kerja seorang individu sehingga faktor - faktor tersebut 
hendaknya diperhatikan 

Karyawan bagian operasional pada divisi Caroline bertugas melayani 
pelanggan Telkomsel yang hendak menanyakan informasi seputaran TelkomseI. 
Kondisi kerja yang sangat monoton membuat kondisi kerja karyawan bagian ini 
sangat perlu tingkat motivasi dan disertai kemampuan yang baik, karena apabila 
kedua faktor tersebut dapat dimanage denganbaik maka akan menghasilkan tingkat 
kinerja yang baik pula. 

Penelitian ini akan membahas apakah motivasi dan kemampuan mempunyai 
pengaruh yang bermakna terhadap kinerja karyawan. 

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis 
regresi linier berganda. Dengan menggunakan perhitungan SPSS maka dapat 
diketahui persamaan regresi tinier bergamJa sebagai berikut: 

Y =- 0,542 + 0,642Xl + 0,486X2 
Berdasarkan hasil pembuktian hipotesis pertama menunjukkan bahwa 

motivasi dan kemampuan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap kinerja karyawan. Ini dapat dilihat dari nilai probabilitas· atau signifikansi F 
hitung = 0,000 < level of significant 0,05. Dilihat dari nilai probabilitas atau 
signifikansi t-hitung dari motivasi dan kemampuan yang masing-masing mempunyai 
nilai sebesar 0,000 dan 0,001 yang semuanya lebih kecil dari level of significant 
sebesar 0,05, sehingga hipotesis kedua yang menunjukkan bahwa motivasi dan 
kemampuan secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 
kerja terbukti. 

Pada penelitian ini didapat nilai R2 sebesar 0,765, ini berarti bahwa 76,5% 
perubahan variabel Y secara bersama-sama disebabkan oleh kedua variabel X, 
sedangkan sisanya sebesar 23,5% disebabkan variabellain. 

Manajemen dalam usahanya untuk mempertahankan atau meningkatkan 
kinerja karyawannya harns dapat meningkatkan tingakt motivasi dan kemampuan dari 
karyawannya. 
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