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ABSTRAK 

 

WINDY PUTRI ARIANTI. 810128107. Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT Megah Megalon Industri Cileungsi 

Bogor. Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2016. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data empiris yang valid mengenai 

pengaruh antara motivasi kerja terhadap produktivitas kerja karyawan PT Megah 

Megalon Industri. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung mulai bulan 

Maret sampai dengan bulan Mei 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan 

PT Megah Megalon Industri yang berjumlah 345 orang. Populasi terjangkau yaitu 

sebanyak 138 orang dan peneliti mengambil sampel yang digunakan sebanyak 100 

orang karyawan dengan menggunakan teknik acak sederhana. Instrumen data yang 

digunakan variabel X (motivasi kerja) diukur menggunakan kuesioner dengan 

menggunakan skala likert. Data tersebut kemudian diuji validitas dan realibilitas, 

persamaan regresi dan uji persyaratan analisis serta uji hipotesis. Persamaan regresi 

yang dihasilkan adalah Ŷ = 11,11 + 0,105X. Uji persyaratan anilisis yaitu uji 

normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors menghasilkan Lhitung = 

0,052, sedangkan Ltabel  untuk n = 100 pada taraf signifikan 0,05 adalah 0,089. Karena 

Lhitung < Ltabel maka galat taksiran Y atas X berdistribusi normal. Uji linieritas regresi 

menghasilkan (Fh) 1,55 < (Ft) 1,61 ini berarti Ho diterima dan persamaan regresi 

berbentuk linier. Kemudian mulai dilakukan uji hipotesis uji keberartian regresi 

menghasilkan Fh 63,41 > Ft 3,96 ini berarti persamaan regresi tersebut signifikan. 

Koefisien korelasi Product Moment dari Pearson menghasilkan rxy sebesar 0,627, 

selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji t 

dan dihasilkan thitung 7,96 > ttabel 1,67. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 

39,28%  yang menunjukan bahwa 39,28% variasi produktivitas  kerja dipengaruhi 

motivasi kerja. 

 

  

Kata kunci: Motivasi Kerja, Produktivitas Kerja 



iv 

 

ABSTRACT 

 

WINDY PUTRI ARIANTI. 810128107. The Influence of Work Motivation On 

Employee Productivity At PT Megah Megalon Industri Cileungsi Bogor. Skripsi. 

Jakarta: Study Program of Economic Education, Faculty of Economic, State 

University of Jakarta. 2016. 

 

 

The aim of this research is to obtain empirical data, vaild about the influence of work 

motivation on employee productivity at PT Megah Megalon Industry. This research 

during 3 months counted from March to May 2016. Using survey method with 

quantitative approach. The population were all employees PT Megah Megalon as 

many as 345 people. Population affordability as many as 138 people. Then Sample 

were taken as many as 100 people using simple random sample. the variable data X1 

(Motivation) instrument used was s questionnaire using Likert scale models.the 

resulting regression equation is Ŷ = 11,11 + 0,105X. test requirements analysis o the 

normality test error of estimates regression of Y on X to produce Lilifors test 0,052, 

while the Ltable = 0,089. Because the Lcount < Ltable  then an error estimate is normally 

distributed. Testing Linierity of regression produces (Fh) 1,55 < (Ft) 1,61 it means 

that Ho was accepted and liniearity. Regression equation Fh 63,41 > Ft 3,96 it 

means significant. Correlation coefficient of Product Moment generating rxy = 0,627, 

then performed the test significance correlation coefficient using the t test and 

resulting, tcount 7,96 > ttable 1,67. The coeficient of determination is 39,28%  and it 

means that 39,28%  the variation of employees productivity is determined by work 

motivation. 
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PERNYATAAN ORISINALITAS 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan 

gelar akademik sarjana. 

2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan 

dalam daftar pustaka. 

3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari 

terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi 

akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya 

sesuai dengna norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta. 
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hingga patah punggungnya. Dia akan menangis hingga suaranya terputus. 

 (HR al-Hakim) 

 

“Kegagalan dan keberhasilan itu sama saja, yang terpenting jangan sampai 

merasa buruk, karena dirimu tidak diasuh dengan buruk”  (Nicole, Lucid) 

 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta Sentot Hariyadi dan 
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