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ABSTRAK 

 

JEMMY LAMANI. Hubungan antara Komunikasi dengan Motivasi Kerja pada 

karyawan PT. Dasa Prakarsa Sejati Divisi Sekretariat dan Divisi Produksi dan 

Operasional di Tangerang. Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Tata Niaga, 

Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 

Juni 2015. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 

komunikasi dengan motivasi kerja pada karyawan PT. Dasa Prakarsa Sejati divisi sekretariat 

dan divisi produksi dan operasional di Tangerang. Penelitian ini dilakukan selama empat 

bulan terhitung maret 2015 sampai Juni 2015. Adapun metode yang digunakan adalah 

metode survei dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh 

karyawan PT. Dasa Prakarsa Sejati yang berjumlah 107 orang. Sampel penelitian ini adalah 

karyawan PT. Dasa Prakarsa Sejati yang bekerja pada divisi sekretariat yang berjumlah 35 

orang dan karyawan pada divisi produksi dan operasional yang berjumlah 25 orang. Sampel 

yang digunakan sebanyak 51 orang dengan menggunakan teknik acak sederhana. 

Berdasarkan uji F diketahui bahwa nilai regresi linier Fhitung (1,08) < Ftabel (2,01). Hubungan 

yang positif antara komunikasi dengan motivasi kerja pada karyawan PT. Dasa Prakarsa 

Sejati divisi sekretariat dan divisi produksi dan operasional di Tangerang hal ini dapat 

ditunjukkan dari nilai thitung = 4,690 > ttabel = 1,67, artinya semakin tinggi atau efektif 

komunikasi maka akan semakin meningkat motivasi kerja, sebaliknya jika komunikasi 

rendah atau tidak efektif maka akan mengakibatkan menurunnya motivasi kerja. Adapun nilai 

antar variabel komunikasi dengan motivasi kerja sebesar Ŷ = 64,64 + 0,38X. 

Besar variasi motivasi kerja ditentukan oleh terjadinya komunikasi sebesar 30,98%. 

Hubungan antara komunikasi (variabel X) dengan motivasi kerja (variabel Y) adalah linier dan 

signifikan dengan nilai regresi signifikan Fhitung (21,99) > Ftabel (4,08) dan nilai regresi linier Fhitung 

(1,08) < Ftabel (2,01). 

Motivasi kerja pada karyawan PT. Dasa Prakarsa Sejati divisi sekretariat dan divisi 

produksi dan operasional ditentukan oleh komunikasi sebesar 30,98%  dan sisanya sebesar 

69,02% dipengaruhi oleh fakto-faktor lain yaitu fasilitas kantor, pemberian kompensasi dan 

gaya kepemimpinan. 

 

Kata kunci: Motivasi Kerja. Komunikasi 



 

 

ABSTRACT 

 

Jemmy Lamani. The Relationship between communication and work motivation on 

employees at PT. Dasa Prakarsa Sejati in Secretariat division and Production and 

Operational division in Tangerang. Skripsi, Jakarta: Study Program Administration, 

Department of Economics and Business Administration, Faculty of Economics, 

University of Jakarta, June 2015. 

This study aims to determine whether there is a relationship between communication 

and work motivation on employees at PT. Dasa Prakarsa Sejati in Secretariat division and 

Production and Operational division in Tangerang. This study was conducted during the four 

months from March 2015 to June 2015. The method used was a survey with the correlational 

approach. The population is all employees of PT. Dasa Prakarsa Sejati amounting 107 people. 

Samples were all employees of PT. Dasa Prakarsa Sejati at Secretariat division totaling 35 

people and employees at Production and Operational division totaling 25 people. The 

samples are 51 people with the use of simple random sampling. F test is known that the linear 

regression Fcount (1,08) < Ftable (2,01). Relationship of the positive relationship between 

communication and work motivation at employees PT. Dasa Prakarsa Sejati it can be shown 

from the tcount = 4,690 > ttable 1,67, meaning that the higher or effectiveness communication 

will increase work motivation, on the other hand, if the communication given low it will 

result in a decrease in work motivation. The value of the variable between communication 

and work motivation of  Ŷ = 64,64 + 0,38X. 

Large variations in work motivation determined by the communication of 30,98%. 

The relationship between communication (variable X) with work motivation (variable Y) is 

linear and significant regression significant Fcount (21,99) > Ftable (4,08) and the linear 

regression Fcount (1,08) < Ftable (2,01). 

Work motivation at employees PT, Dasa Prakarsa Sejati is determined by the 

communication of 30,98% and 69,02% of the rest influenced by other factors such as office 

facilities, compensation and leadership style. 

 

Keywords: Work Motivation, Communication 

 



 



 



 

 

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

“Jika seseorang berpergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah 

akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga” 

- Nabi Muhammad SAW - 

 

 

“Hiduplah seolah engkau mati besok, Belajarlah seolah engkau hidup 

selamanya” 

- Mahatma Gandhi - 

 

 

“Adalah baik untuk merayakan kesuksesan, tapi hal yang lebih 

penting adalah untuk mengambil pelajaran dari kegagalan” 

- Bill Gates - 

 

Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, Orang 

yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin… 

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua Orang Tua dan adik saya 

yang selama ini telah memberikan kasih saying yang begitu tulus, doa 

dan dukungannya yang senantiasa menumbuhkan semangat padaku 

sehingga akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Serta untuk 

sahabat-sahabtku Tegar, Dana, Rafika, Esti, Anton, dan yang lainnya 

yang selalu ada untuk memberikan semangat dalam menyelesaikan 

skripsi ini, semoga Ridho Allah SWT. Dan keberkahan-Nya selalu 

menyertai kalian. Aamiin… 



 

 

KATA PENGANTAR 

 

 
Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa peneliti panjatkan kehadirat 

Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti diberikan kemudahan 

dan kesabaran serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Hubungan antara Komunikasi dengan Motivasi Kerja pada PT. Dasa Prakarsa 

Sejati divisi Sekretariat dan divisi Produksi dan Operasional di Tangerang” ini 

dengan baik. 

 Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk 

memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Tata Niaga, Ekonomi 

dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 

 Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti mendapatkan banyak bimbingan, 

bantuan, saran serta dukungan moril dari berbagai pihak. Untuk itu, pada 

kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Drs. Nurdin Hidayat, MM., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan 

Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dan Dosen 

Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga dalam 

memberikan bimbingan, arahan serta saran kepada peneliti dengan penuh 

kesabaran dalam penyusunan skripsi ini. 

2. Dra. Nurahma Hajat, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

banyak meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan bimbingan, 

arahan serta saran kepada peneliti dengan penuh kesabaran dalam 

penyusunan skripsi ini. 



 

 

3. Ryna Parlina, SE, MBA. Selaku Pembimbing Akademik yang telah 

banyak meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan motivasi dan 

nasehat serta saran kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Dra. Tjutju Fatimah, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan Tata 

Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

5. Drs. Dedi Purwana ES, M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

6. Para karyawan PT. Dasa Prakarsa Sejati Tbk. atas informasi, bantuan, 

waktu serta kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian. 

7. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa, bantuan, dukungan moril 

dan materiil untuk peneliti. 

8. Teman-teman TN Non Reg 2010, TN Reg 2010 dan TN Non Reg 2011 

yang berjuang bersama dan saling memberikan bantuan, dukungan, doa 

dan semangat selama penelitian skripsi ini. 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh 

karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan untuk 

perbaikan penulisan skripsi ini. Selanjutnya peneliti berharap semoga skripsi ini 

dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri maupun bagi pembaca. 
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