
 
 

 

ABSTRAK 

Adesi Andiyani (1158020005). Pengaruh Pemberian Motivasi Dan Kepuasan 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Divisi Pengemasan     

PT. Astra Honda Motor Plant 4 Karawang) 

Motivasi dan kepuasan kerja sangat berkaitan langsung dengan kinerja 

karyawan. Motivasi dan kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan dapat 

menurunkan ataupun menaikkan kinerja karyawan. Karyawan yang merasa puas 

dengan pekerjaan yang diperoleh akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja 

sehingga akan berdampak pada peningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: (1) pengaruh pemberian motivasi 

terhadap kinerja karyawan. (2) pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. 

(3) pengaruh pemberian motivasi dan kepuasan kerja secara simultan terhadap kinerja 

karyawan PT. Astra Honda Motor Plant 4. 

Penelitian ini dilakukan pada karyawan PT. Astra Honda Motor Plant 4 

Karawang dengan sampel sebanyak 53 orang karyawan (Packaging Section). 

Variabel dalam penelitian ini adalah Pemberian Motivasi (X1) dan Kepuasan Kerja 

(X2). Sedangkan Variabel (Y) adalah Kinerja Karyawan. Metode analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan data diolah dengan program 

SPSS (Statistical Product Service Solution) versi 20.0 yang terlebih dahulu dilakukan 

pengujian validitas dan realibilitas. 

Hasil dari uji regresi linier berganda diperoleh persamaan : Y = 29,186 + 

0,276X1 + 0,249X2. Hasil dari uji t diketahui bahwa variabel pemberian motivasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan karena nilai t hitung lebih besar 

dari t tabel dan nilai signifikansi 0,048 < 0,05. Variabel kepuasan kerja tidak 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel 

dengan nilai signifikansi 0,64 > 0,05. Hasil uji F membuktikan bahwa variabel 

pemberian motivasi dan kepuasan kerja secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan karena nilai f hitung lebih besar dari f tabel dengan nilai 

signifikansi 0,009 < 0,05. Hasil dari koefesien determinasi (R
2
) membuktikan bahwa 

pemberian motivasi dan kepuasan kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

karyawan 0,173 atau 17,3%, dan selebihnya 82,7% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti  dalam penelitian ini. 
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