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ABSTRAK 

 

 

Rd Rosida Novadianty Maulina : Pengaruh Motivasi Terhadap Produktivitas 

Kerja Pegawai di Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang 

 

Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk 

melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Bahwa motivasi yang baik berpengaruh  

positif terhadap cara kerja, hasil kerja dan semangat kerja. Penelitian ini dilatar 

belakangi adanya permasalahan mengenai produktivitas kerja pegawai di 

Kecamatan Tomo Kab Sumedang masih rendah. Penulis menduga hal tersebut 

terjadi karena motivasi yang diberikan oleh Camat yang dirasakan belum cukup 

efektif sesuai dengan apa yang diharapkan oleh setiap pegawai.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : Seberapa besar pengaruh 

kebutuhan fisiologis dalam konteks motivasi terhadap produktivitas kerja, 

Seberapa besar pengaruh kebutuhan keamanan dalam konteks motivasi terhadap 

produktivitas kerja, Seberapa besar pengaruh kebutuhan penghargaan dalam 

konteks motivasi terhadap produktivitas kerja, Seberapa besar pengaruh 

kebutuhan berkelompok dalam konteks motivasi terhadap produktivitas kerja, 

Seberapa besar pengaruh motivasi secara keseluruhan terhadap produktivitas kerja 

pegawai di Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang. 

Untuk mengukur motivasi di Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang, 

penulis menggunakan teori Abraham H. Masslow yaitu dimensi kebutuhan 

fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan penghargaan, kebutuhan berkelompok 

dan kebutuhan aktuaisasi diri. Sedangkan untuk mengukur produktivitas kerja 

menggunakan teori Umar yaitu sikap kerja, tingkat keterampilan, hubungan antar 

lingkungan kerja, efisiensi tenaga kerja dan manajemen produktivitas. 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif verifikatif dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui 

studi kepustakaan dan studi lapangan (angket). Teknik pengambilan sampel 

menggunakan Sampling Jenuh dengan 45 responden dari 45 populasi. Teknik 

pengolahan data yang digunakan adalah korelasi dan regresi linier sederhana. 

Dengan menggunakan metode korelasi dan regresi dapat disimpulkan 

bahwa, kebutuhan fisiologis berpengaruh terhadap produktivitas kerja sebesar 

32,054%, kebutuhan keamanan berpengaruh sebesar 22,873%, kebutuhan 

penghargaan berpengaruh sebesar 30,122% dan kebutuhan berkelompok 

berpengaruh sebesar 26,343% yang kemudian secara simultan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai di Kecamatan Tomo 

Kabupaten Sumedang, dengan besaran 0.565 dan F hitung sebesar 7,334. 

Koefisien determinasi yang dihasilkan adalah sebesar 0.319 yang berarti 31,9% 

perubahan produktivitas kerja  oleh motivasi, sedangkan sisanya sebesar 68,1% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 
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ABSTRACT 

 

 

Rd Rosida Novadianty Maulina : The Effect Of Motivation Against Work 

Productivity Employee At Sub-District  Tomo Sumedang District 

 

Motivation is the driving force of the heart a person to do or achieve 

something objective. That was good motivation positive influence the workings, 

the work and morale. This research background on the issue of employee 

productivity in Sub Tomo Sumedang district is low. I suspect it is because the 

motivation given by the Head who felt not quite effective in accordance with what 

is expected by each employee. 

The study was conducted to determine: How much influence physiological 

needs in the context of motivation on work productivity, How much influence the 

security needs in the context of motivation on work productivity, How much 

influence esteem needs in the context of motivation on work productivity, How 

much influence group needs in the context of motivation on work productivity, 

motivation How much influence overall employee productivity in Sub Tomo 

Sumedang district. 

To measure motivation in Sub Tomo Sumedang district, the author uses 

the theory of Abraham H. Masslow the dimensions of physiological needs, safety 

needs, esteem needs, requirements and needs aktuaisasi groups themselves. As for 

the measure of labor productivity using the theory that Umar work attitude, skill 

level, the relationship between the work environment, employee efficiency and 

productivity management. 

The method used is descriptive method of verification by using a 

quantitative approach, the technique of data collection through library research 

and field studies (questionnaire). Sampling Sampling technique using saturated 

with 45 respondents from 45 populations. Data processing techniques used were 

correlation and simple linear regression. 

By using correlation and regression methods can be concluded that, the 

physiological effect on labor productivity amounted to 32.054%, the effect of 

22.873% safety, requirements influence the award of 30.122% and influential 

group needs at 26.343% which is then simultaneously have a positive and 

significant impact on employee productivity at sub-district Tomo regency 

Sumedang, with the amount of 0,565 and F count equal to 7.334. The resulting 

coefficient of determination 0,319 amounted to 31.9%, which means changes in 

labor productivity by motivation, while the remaining 68.1% is explained by other 

variables not included in this study. 
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