
ABSTRAKSI 
 

Setiap perusahaan tidak dapat bersaing dan berkembang tanpa adanya prestasi kerja 
yang baik. Prestasi kerja dipengaruhi oleh kepuasan kerja karyawan yang terdiri oleh rasa 
senang dan bertanggung jawab dengan pekerjaan mereka, gaji yang cukup untuk memenuhi 
kebutuhan fisik minimum, adanya pengawasan kerja yang bersifat objektif dan mendukung 
dari supervisor, dan kelompok kerja karyawan yang dapat bekerja sama untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan dan menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. 
Prestasi kerja perusahaan dan kepuasan kerja karyawan saling berhubungan, dengan adanya 
kepuasan kerja yang terpenuhi dari sisi karyawan maka akan meningkatkan prestasi kerja 
dari sisi perusahaan yang dapat membuat tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai dan 
terpenuhi. 

Penelitian ini dilakukan pada Auto2000 Jemursari Surabaya. Obyek penelitian 
adalah para karyawan bagian pemasaran yang bekerja Auto2000 yang berjumlah 30 orang. 
Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan variabel bebas yaitu 
faktor  faktor kepuasan kerja (X) yang terdiri dari pekerjaan itu sendiri (X1), gaji (X2), 
Pengawasan (X3), dan kelompok kerja (X4), sedangkan variabel terikatnya adalah prestasi 
kerja karyawan (Y). 

Model regresi linier berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 Y = 19,852+ 0,323X1 + 0,531X2 + 0,293X3 + 0,247X4 

Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 15.0 
for Windows,  diperoleh hasil bahwa besarnya kontribusi variabel bebas yaitu faktor  
faktor kepuasan kerja (X), terhadap variabel terikat yaitu prestasi kerja karyawan (Y) dapat 
ditunjukkan dengan nilai signifikansi dari variabel-variabel bebas yaitu pekerjaan itu 
sendiri (X1) sebesar gaji (X2) sebesar pengawasan (X3) sebesar dan 
kelompok kerja (X4) sebesar . seluruhnya lebih kecil (<) dari nilai level of significant 

 = 0,05. Artinya ada pengaruh yang signifikan baik secara bersama-sama maupun secara 
parsial antara variabel pekerjaan itu sendiri, gaji, pengawasan, kelompok kerja terhadap 
prestasi kerja karyawan bagian pemasaran Auto2000 Jemursari Surabaya. Besarnya 
koefisien determinasi berganda  (R2) sebesar 0,825. Ini berarti 82,5% tingkat prestasi kerja 
karyawan bagian pemasaran Auto2000 Jemursari Surabaya ditentukan oleh faktor  faktor 
kepuasan kerja, dengan demikian sisanya sebesar 17,5% tingkat prestasi kerja karyawan 
bagian pemasaran Auto2000 Jemursari Surabaya   masih ditentukan oleh variabel  variabel 
lain yang tidak diteliti. Selanjutnya, variabel yang berpengaruh dominan terhadap prestasi 
kerja (Y) karyawan karyawan bagian pemasaran Auto2000 Jemursari Surabaya adalah 
variabel gaji (X2) dengan nilai beta weights ( I) sebesar 0,531. 
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