
Hubungan Motivasi Kerja dan Kcmribadian Dengan Prestasi Kerja (Susi Hariyawati) 97 

HUBUNGAN MOTIVASI KERJA DAN KEPRIBADIAN 
DENGAN PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA 

PT.MAGNA DANA INVESTAMA BERJANGKA 
SURABAYA 

Susi Hariyawati 
Adm.Bisnis FSIP-UPN"Veteran"]atim 

ABSTRACT 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara motivasi kerja dan kepribadian 
dengan prestasi keIja karyawan di PT Magna Dana Investama Berjangka Surabaya. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 54 karyawan bagian Broker pada PT. Magna Dana 
Investama Berjangka Surabaya, dan menggunakan Uji Korelasi Rank Spearman yang 
menggunakan alat bantu komputer dengan program SPSS. 11.0. . 
Berdasarkan hasit analisis data menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan, diduga ada 
hubungan antara Motivasi KeIja dan Kepribadian dengan Prestasi KeIja Karyawan pada PT. 
Magna Dana Investama Berjangka Surabaya, 
Kata kunei : motivasi kerja, kepribadian dan prestasi kerja karyawan 

PENDAHULUAN. 
'\, 
.' 

Sumber daya manusia dipandang 
sangat penting sebagai faktor pendorong 
utama yang menentukan berhilsil atau 
tidaknya suatu perusahaan. Dengan sumber 
daya manusia yang berkualitas akan 
mendorong terciptanya semangat etos keIja 
yang tinggi, dengan etos keIja yang tinggi 
maka akan memotivasi seseorang untuk 
mencapai prestasi keIja yang baik 
dilingkungan perusahaan. Dengan demikian 
motivasi kerja karyawan sangat 
mempenganthi bertahan atau tidaknya suatu 
perusahaan dalam persaingan yang sangat 
ketat. Seorang manajer iiierupakon Ujung 
tombak sukses atau tidaknya suatu 
perusaliaan perIu memprediksi adanya usaha 
pengembangan ketrampilan dan kemampuan 
manajerial bawahannya. 

Dalain prinsip manajemen motivasi 
merupakan sebab, pikiran dasar atau 
dorongan bagi seseorang untuk berbuat 
sesuatu ide pokok yang selalu berpengaruh 
besar ,terhadap tingkah laku manusia. 
Sedangkan masalah pokok dalam memotivasi 
adalah bagainiana cara terbaik untuk 
mengusahakan agar ]>awahannya dapat selalu 
berpretasi secara maksimal untuk 
kepentingan perusahaan. Setiap manusia 

melakukan sesuatu pada dasamya kerena 
didorong oleh motivasi tertentu. Motivasi 
adalah alasan-alasan, dorongan-dorongan 
yang ada didalam diri manusia yang, dapat 
menyebabkail untuk melakukan sesuatu atau 
berbuat sesuatu. 

Dengan demikian manajer mempunyai 
tanggung jawab yang besar dalam membantu 
dan mempetigarulil tingkah lam bawahannya 
agar mereka dapat melaksanakan secara 
efektif dan efisien. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini akan dilaksanakan di 
PT. Barata Indonesia. Variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah: 
Variabel terikatnya adalah kineIja karyawan. 
Variabel bebasnya adalah kepemimpinan 
LaissezFaire, kepemimpinan Demokratik dan 
kepemiinpinan .·Kharismatik. Teknik analisis 
menggunakan metode statistik dalam bentuk 
regresi linier berganda. ' 

BASIL PENELITIAN 

Dalam penelitian ini juga digunakan 
empat variabel yang terdiri dari satu variabel 
tidak bebas, yaitu kineIja karyawan dan tiga 
variabel bebas yaitu kepemimpinan Laissez 
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