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ABSTRAK 


Memasuki era globalisasi-perdagangan bebas. yang alum dimulai di lingkllllgall 
ASf.:AN (Association South-Emsl Asian Nation) • AFTA (Associ&tion Free Tr!ll.!e 
Agre~ment) pada talull1 2003 da.n APEG (Association Petroleum Exportillg COWltries) pada 
tahWl 2020, sebagai negara bemembang , dituntut uubik memiliki SDM yang profesiollal 
berkualilas, disiplin. prodnktif, dan kreatif-illov&tif SDM yang memiliki molivasi kerja 
linggi dWl meuljumyai komitmen terlmdap killerja benmIfu linggi, Numun kondisi lIIoneter 
Indonesia yang mellgajanli "gollcangalt' dan diikuti oleh krisis sembilan bahan pokok pada 
perteugahan tahun 1997 sampai dengan sekarang (April 1998) membawa dampak lerbadap 
industri nasional. Produktivitas mengalami penwunan, yang salah sabmya disebabkan oleh ' 
pellgaruh faktor-faktor motivasi terbadap produktivitas kerja karyawan. 

Perbeda3ll penelilian 3IItara peneliti sebelumnya dellgan penelilian ini adalah obyek 
dari penelilian dan kunm wllktn dalam melaknklln penelitian yaitu pada tabun 1997, 

Penelitian ini dilakukall pada karyawan bagian produksi PT Indllstri Soda Indonesia 
(Persero) dengan tujuan nntllk mengetahui faktor-faktor motivasi yang berpengaruh t"rhadap 
produktivitag kerja karyaw2n serta untuk mengetahui faklor mana yang dominan 
jlengandmya terhadap produktivitas kerja karya:wan bagian prodllksi, Adapuu vW'iabel
variabel motivasi yang diteliti adalah need jar achievement, need for power, need jor 
ajfiliation. need/or security. aM needjor status, 

Model analisis yang digtmakan dalam penelitian illi adalah Regresi Linear B~rganda 
dengan mellggunakan Metode Ordinary Least Square (OLS), Pellgambilan responden 
dilakukan pada karyawan bagian produksi dengan batasan yang berpendidikan S1M dan 
bel1lsia 25-45 tahull, makajumlah responden dip~oleh 54 h'lllyawali. 

Berdasarkan hasil peneliliall, diperoleh kesimpllian bahwa faktor-faktor motiva~i 
uenq)a need jorachfevement, need for power, need/or affiliation, need for security. dan 
need for status secara bersama-sama mempengaruhi prodllktivitas keJja karyawan bagian 
prodllksi, Hal ini ditUlijukkan oloh tingkat R yang signifikan sebesar 0,6314 &tau 63,14 % 
variabel-variabel bebas secara bel1lama-sama dapat mempengal1liliimenjelaskan variabel 
tidak bebasnya, dan F ratio sebesar 16,441 dengan probababilitas 1,967E-09, Sedangkan 
variabel need for achievement memplmyai pengaruh YllIIg dominan terhadap prodllictivila;;: 
kerja karyawan bagian produksi, yaitu sebt'sar 55,89 %, dengan syaral variabt"l be\las 
laiIUlya kOnrdan, 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah motivasi karyawan bagian produksi 
yang tinggi perin diarabkan untuk meningkatkan efektivitas kerja Wltuk mencapai tujnan 
organisasi, dengan memberikan. kehmggaran kepada karyawan Wltuk lebih berinisiali!: 
meugembangkan daya kreasi mencapai h~iuan pemsahaan elm] lllempercepal proses 
penYlIswJan kriteria penilaian kincrja karyaW3fJ, serta memberikan !wsempal311 tonaga kOl:!a 
untuk mendap&tkan traininglpelatihan. 
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