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MOTTO 

"Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian serta orang-

orang yang menuntut ilmu beberapa derajat‖ 

(Q.S. Al Mujadaah: 11) 

―Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 

ssesudah kesulitan itu ada kemudahan‖ 

(Q.S. Al-Insyirah: 6-7) 

―Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim‖ 

(H.R. Ibnu Majah) 

―Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga 

perkara yaitu: Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholih yang 

senantiasa mendoakannya‖ 

(H.R. Muslim) 

―Aku akan mencari ilmu hanya karena Allah, dan aku tidak akan mencari jika 

untuk selain Allah‖ 

(Imam al-Ghozali) 

―Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung 

bahayannya kebodohan‖ 

(Imam Syafi’i) 

 

 



viii 
 

ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja 

terhadap kepuasan kerja secara parsial, pengaruh komitmen organisasional 

terhadap kepuasan kerja secara parsial, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan secara parsial, pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja 

karyawan secara parsial, pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, 

seberapa besar pengaruh secara langsung motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan melalui kepuasan kerja dengan pengaruh secara tidak langsung motvasi 

kerja terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja, serta seberapa besar 

pengaruh secara langsung komitmen organisasional terhadap kinerja karyawan 

melalui kepuasan kerja dengan pengaruh secara tidak langsung komitmen 

organisasional terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. 

 Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 

Sleman. Jumlah sampel dari penelitian ini adalah 100 pegawai Kantor Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman. Analisis data menggunakan SPSS versi 

20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi kerja secara parsial 

mempengaruhi kepuasan kerja serta kinerja karyawan. Komitmen organisasional 

secara parsial mempengaruhi kepuasan kerja serta kinerja karyawan. Kepuasan 

kerja mempengaruhi kinerja karyawan. Pengaruh langsung motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan lebih besar dari pada pengaruh tidak langsung motivasi 

kerja terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Dan pengaruh langsung 

Komitmen organisasional terhadap kinerja karyawan lebih besar dari pada 

pengaruh tidak langsung Komitmen organisasional terhadap kinerja karyawan 

melalui kepuasan kerja 

 

Kata Kunci: Motivasi Kerja, Komitmen Organisasional, Kepuasan Kerja, 

Kinerja Karyawan 
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