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ABSTRAKSI 


Faktor sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang terpenting 
dan merupakan faktor penentu keberhasilan perusahaan untuk menjalankan 
usahanya disamping faktor-faktor yang lain. Pengelolaan sumber daya manusia ini 
bisa dikatakan lebih rumit daripada mengelola faktor-faktor yang lain karena 
faktor manusia lebih kompleks dan berbeda antara satu individu dengan yang lain. 

Dengan memberikan motivasi kepada agen diharapkan agen dapat 
termotivasi untuk bekerja dengan baik untuk berprestasi lebih baik yang pada 
gilirannya perusahaan akan dapat mencapai tujuannya. 

Motivasi adalah sesuatu yang mendorong atau menyebabkan seseorang 
untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, dorongan 
motivasi ini ada yang timbul dari diri manusia itu sendiri yang disebut faktor 
motivasi intrinsik, dan ada juga yang timbul karena ada dorongan yang bersumber 
dati luar diri pekerja yang biasa disebut faktor motivasi ekstrinsik. Ketiga faktor 
motivasi ekstrinsik yang diberikan perusahaan yang terdiri dati faktor uang, faktor 
penghargaan dan faktor peningkatan karir diduga mempunyai pengaruh terhadap 
pre stasi kerja agen, maka melalui analisis regresi linier berganda dengan 
menggunakan bantuan program microstat diketahui bahwa ketiga faktor tersebut 
mempunyai pengaruh positif terhadap prestasi kerja agen. 
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