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ABSTRAKSI

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari
motivasi dan kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan departemen pemasaran
PT. Selyca Mulia, sekaligus mengetahui pula variabel yang dianggap dominan
terhadap kinerja karyawan.

Peran kegiatan pemasaran sangat penting dalam usaha memasarkan dan
menjual produknya untuk mempertahankan kelangsungan usaha PT. Selyca Mulia
yang bergerak dalam bidang properti, sehingga diperlukan karyawan departemen
pemasaran PT. Selyca Mulia yang berkualitas dan dapat bekerja secara optimal.
Untuk itu, terdapat faktor dalam bekerja yang diharapkan mampu mengoptimalkan
kerja karyawan di suatu perusahaan, diantaranya melalui motivasi serta kemampuan
kerja karyawannya guna mendapatkan hasil yang memuaskan dari pemasaran yang
dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang melihat hubungan antar
variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah
motivasi kerja dan kemampuan kerja. Variabel terikatnya adalah kinerja karyawan.
Populasi penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di Departemen Pemasaran PT.
Celica Mulia di Samarinda dengan jumlah 60 orang. Pengumpulan data dilakukan
melalui observasi dan penyebaran kuesioner. Analisis data dilakukan melalui regresi
linier berganda.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka diperoleh hasil regresi sebagai
berikut :

Y = 4,353 + 0,069 X1 + 0,607 X2

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja (X1= 0,069) dan
variabel kemampuan kerja (X2 = 0,607) secara bersama-sama berpengaruh signifikan
terhadap kinerja karyawan Depatemen Pemasaran PT. Selyca Mulia. Koefisien
Determinasi Berganda (R2) atau R Squared diperoleh sebesar 0,699. Hal ini berarti
secara bersama-sama 69,9 % perubahan variabel Y disebabkan oleh perubahan
variabel X1 dan X2, sedangkan sisanya sebesar 30,1 % disebabkan oleh variabel lain
yang tidak masuk ke dalam model regresi. Analisis secara parsial menunjukkan
bahwa variabel kemampuan kerja menjadi variabel bebas yang paling berpengaruh
secara parsial terhadap kinerja karyawan departemen pemasaran PT. Selyca Mulia,
dengan nilai Beta yang sebesar 0,761.

Kata kunci : motivasi kerja, kemampuan kerja, kinerja karyawan.
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