
 

 

ABSTRAK 

Riska Eka Damayanti (1158020267) : “Pengaruh Kualitas Sumber Daya 

Manusia dan Motivasi terhadap Produktivitas Kerja” (Studi pada 

Karyawan Perusahaan PT. Ikhsantex Bandung) 

 Produktivitas kerja merupakan suatu indikator yang ada di dalam suatu 

perusahaan yang sangat penting untuk dikaji. Adapun hal-hal yang terkait atau 

yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja salah satunya dengan 

memperhatikan kualitas sumber daya manusia dan motivasi. Kedua variabel 

tersebut menarik untuk diteliti, seperti salah satunya hasil penelitian dari 

Mokodompis (2005), yang menyebutkan bahwa adanya pengaruh kualitas 

sumber daya manusia dan motivasi terhadap produktivitas kerja. 

 Dengan diadakannya penelitian tentang pengaruh kualitas sumber daya 

manusia dan motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan di Perusahaan PT. 

Ikhsantex Bandung, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh kualitas sumber daya manusia dan motivasi terhadap produktivitas 

kerja baik secara parsial maupun simultan. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, untuk menjawab 

pertanyaan di atas peneliti menggunakan metode penelitian asosiatif.. Jenis data 

yang digunakan adalah data primer (wawancara tahap awal penelitian) dan data 

sekunder (kuesioner). Adapun instrument penelitian diuji dengan uji validitas 

dan uji reliabilitas. Sedangkan pengujian hipotesisnya menggunakan korelasi, uji 

linier berganda, uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi. Dengan menggunakan 

responden yang berjumlah 88 orang karyawan di perusahaan PT. Ikhsantex 

Bandung. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) kualitas sumber daya manusia 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan 

dengan nilai signifikansi 0,001 < 0.005 dan nilai thitung 3,608 > ttabel. (2) 

motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,005 dan nilai thitung  5,205 > 

1,66298 (3) dan secara simultan kualitas sumber daya manusia dan motivasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan dengan 

nilai signifikansi 0,001 < 0,005 dan nilai Fhitung 43,233 > Ftabel. Adapun nilai 

koefisien determinasinya yaitu sebesar 25,40% pada produktivitas kerja di 

perusahaan PT. Ikhsantex Bandung dan sisanya sebesar 74,59% dipengaruhi 

oleh variabel lainnya. 
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