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ABSTRAK 

Lukmanul Hakim, 2013, Skripsi. Judul: “Pengaruh Motivasi Dan Kepuasan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. PLN Rayon Sampang”. 

 

Pembimbing:  Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, SE., M.Si 
 

 

Kata Kunci: Motivasi, Kepuasan Kerja dan Kinerja 

 

PT. PLN Rayon Sampang merupakan salah satu perusahaan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN), yang mempunyai tugas selain memberikan 

pelayanan kepada masyarakat khususnya tentang pelayanan kelistrikan, juga harus 

memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada perusahaan dalam bentuk 

keuntungan. Untuk mencapai dua fungsi tersebut, khusunya pelayanan kepada 

perusahaan diperlukan sumber daya manusia yang memiliki motivasi kerja yang 

tinggi. Setiap individu tentunya memiliki tingkat motivasi dan kepuasan kerja 

yang berbeda-beda sesuai sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Motivasi dan 

kepuasan kerja yang diberikan tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaannya untuk mewujudkan 

tujuan perusahaan. 

 

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja kayawan PT. 

PLN Rayon Sampang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan eksplanatif. Hipotesis dengan Analisis Jalur ( Path Analysis). Jumlah 

sampel 52 responden, karena keterbatasan populasi sehingga seluruh populasi 

dijadikan sampel dengan teknis sensus proportional random sampling dalam 

Sugiyono.   

 

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa ada hubungan antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa tingkat koefisien 

beta variabel motivasi sebesar 0.253 dan koefisien beta variabel kepuasan kerja 

sebesar 0.187. Sedangakan nilai R sebesar 0.796, nilai multiple R sebesar 0.591 

dan angka koefisien determinasi atau R² yang  disesuaikan yaitu sebesar 0.574. Ini 

berarti mengandung makna bahwa terdapat hubungan yang erat antara variabel 

motivasi (X1) terhadap kinerja karyawan (Y) yang dimediasi oleh kepuasan kerja 

(Z). Artinya motivasi itu secara langsung dapat mempengaruhi kinerja karyawan 

PT. PLN Rayon Sampang dan secara tidak langsung motivasi juga dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan PT. PLN Rayon Sampang yang dimediasi oleh 

kepuasan kerja. Sedangkan 40.8% dipengaruhi oleh variabel lain.  

 

 


