
ABSTRAK 

 

Agustina, NPM: 15510441, Pengaruh Motivasi dan Stres Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan PT. Majaria Kencana Sakti Medan, Skripsi, 2019. 

 

Motivasi merupakan keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan 

orang tersebut bertindak. Biasanya orang bertindak karena suatu alasan untuk 

mencapai tujuan. Memahami motivasi sangalah penting karena kinerja, reaksi 

terhadap kompensasi dan persoalan sumber daya manusia yang lain dipengaruhi 

motivasi. Stres Kerja yang timbul di khawatirkan dapat menurunkan kinerja 

karyawan sehingga mengakibatkan menurunnya kepuasan kerja. Oleh karena itu 

kepuasan meerupakan suatu kondisi yang harus dimiliki oleh seseorang karyawan 

sehingga dia akan bekerja dengan penuh semangat dan bersungguh-sungguh 

sehingga dapat mencapai suatu tujuan perusahaan dengan baik. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi dan stress kerja 

terhadap kinerja karyawan PT. Majaria Kencana Sakti Medan. Teruji dan dapat 

diterima berdasarkan nilaithitung variable streskerja (X1) dan (Y) adalah 0,285 

dengan batas signifikansi (a) 0,05maka nilai batas signifikansia(0,05) >tingkat 

signifikansi 0,777. Hal iniberarti variable streskerja (X1) tidak berpengaruh secara 

parsial pada tariff (a) = 5% terhadap kinerja karyawan Y. Untuk variable motivasi 

(X2) terhadap kinerja kerja (Y) nilai thitung= 6,285 dengan tingkat signifikansi 

0,000. Hasil penelitian variable stress kerjadan motivasi kerja mempunyai 

pengaruh secara signifikansi terhadap kinerja kerja, dimana nilai fhitung sebesar 

19,749 dan tariff signifikansi sebesar 0,000 (sig a<0,05). Hal ini berarti variable 

motivasi dan stress kerja secara bersama-sama. 
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PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul : 

PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP  

PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PADA PT. 

ELNUSA PETROFIN MEDAN 

Yang dibuat untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana Manajemen 

pada Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Dharmawangsa Medan dapat 

dipertanggung jawabkan dalam beberapa hal berikut : 

1. Saya adalah satu-satunya pengarang/penulis hasil karya ini. 

2. Karya ilmiah ini adalah asli, dan bukan merupakan tiruan atau dipublikasi 

dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah 

dipublikasikan. 

3. Karya ilmiah ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar 

keserjanaan di lingkungan Universitas Dharmawangsa Medan atau 

Perguruan Tinggi atau Instansi lainnya. 

4. Saya sadar sepenuhnya, jika dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini 

saya telah melakukan pelanggaran hak cipta baik disengaja ataupun tidak, 

maka saya bersedia dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur oleh 

Universitas Dharmawangsa Medan. 

 

Medan,  26 November 2019 
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2. Karya ilmiah ini adalah asli, dan bukan merupakan tiruan atau dipublikasi 

dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah 

dipublikasikan. 

3. Karya ilmiah ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar 

keserjanaan di lingkungan Universitas Dharmawangsa Medan atau 

Perguruan Tinggi atau Instansi lainnya. 

4. Saya sadar sepenuhnya, jika dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini 

saya telah melakukan pelanggaran hak cipta baik disengaja ataupun tidak, 

maka saya bersedia dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur oleh 

Universitas Dharmawangsa Medan. 
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