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ABSTRAK 

Aisah, Lis. 2019. Pengaruh Motivasi Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi Kasus pada PT. Giat Bersama Usaha Ponorogo). 

Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 

agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dosen pembimbing Dr. Shinta 

Maharani, M.Ak. 

 

Kata Kunci : Prestasi, Gaji dan Bonus 

 

Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh pentingnya pengelolaan 

kinerja karyawan dalam organisasi. Salah satu cara yang digunakan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan dalam sebauh perusahaan adalah dengan 

mengelola sumber daya manusia secara optimal. Mengelola sumber daya manusia 

dengan memperhatikan motivasi kerja dan kompensasi merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan di perusahaan. Berdasarkan latar 

belakang diatas dapat ditarik masalah penelitian sebagai berkut : (1) Apakah 

motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap  kinerja  karyawan pada PT. Giat 

Bersama Usaha Ponorogo. (2) Apakah kompensasi  berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Giat Bersama Usaha Ponorogo. (3) Apakah 

motivasi dan kompensasi  berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Giat Bersama Usaha Ponorogo. (4) manakah yang paling berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Giat Bersama Usaha Ponorogo. 

Jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan program komputer SPSS 

23. Penelitian ini dilakukan terhadap karyawan PT. Giat Bersama Usaha 

Ponorogo yang berjumlah 33 populasi yang dijadikan sampel. Tujuan skripsi ini 

adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi kerja dan kompensasi 

terhadap kinerja karyawan. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan 

angket dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel motivasi kerja tidak berpengaruh 

signifikan dengan nilai thitung < ttabel yaitu (1,827 < 2,042) dan kompensasi 

berpengaruh signifikan sebesar thitung > ttabel yaitu (2,863 > 2,042).Secara simultan 

variabel independen (motivasi kerja dan kompensasi) berpengaruh terhadap 

variabel dependen (kinerja karyawan) dengan nilai koefisien determinasi sebesar 

16,7%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kinerja karyawan mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu 

perusahaan dan setiap perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan 

kinerja pegawainya dengan  harapan apa yang menjadi tujuan perusahaan akan 

tercapai. Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi 

tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama 

satu  periode tertentu. Secara lebih tegas Amstrong dan Baron mengatakan  

kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan 

strategis organisasi.
1
 

Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance yang 

berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. 

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja adalah hasil kerja baik secara 

kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas 

sesuai tanggung jawab yangdiberikan.2 

                                                             
1 Irham Fahmi, Manajemen Kinerja ( Teori dan Aplikasi ), (Bandung : Cv. Alfabeta, 2010), 2. 
2 Mangkunegara, Anwar Prabu Manajemen Sumber Daya Manusia. 2002, 22. 
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Menurut Supardi dalam penelitian Fransiskus Adi dan Djoko Wiyono 

mengatakan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya adalah  motivasi , kondisi lingkungan kerja, hubungan dengan reksn 

kerja, kemampuan dan pengalaman masa lalu.
3
 Setiap perusahaan selalu 

menginginkan dapat mencapai tujuan yang maksimal, tujuan itu dapat tercapai 

apabila kinerja karyawannya baik.  

Salah satu tujuan manajemen sumber daya manusia, yaitu memastikan 

organisasi memiliki tenaga kerja yang bermotivasi dan berkinerja yang tinggi, 

serta dilengkapi dengan sarana untuk menghadapi perubahan yang dapat 

memenuhi kebutuhan pekerjanya, dalam usaha mendukung pencapaian tenaga 

kerja yang memiliki motivasi kerja dan kinerja tinggi, yaitu dengan cara 

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
4
 Pemberian motivasi sangat penting bagi 

karyawan, karena besar kecilnya suatu motivasi merupakan ukuran terhadap 

prestasi kerja karyawan.  Maka apabila sistem yang diberikan perusahaan cukup 

adil bagi karyawan, akan mendorong karyawan untuk lebih baik dalam 

melakukan pekerjaannya dan lebih bertanggungjawab atas masing-masing tugas 

yang diberikan.
5
 

Motivasi adalah energi yang menggerakkan individu untuk berusaha 

mencapai tujuan yang diharapkan. Disamping itu, motivasi juga diartikan sebagai 

                                                             
3 Fransiskus Adi dan Djoko Wiyono, Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan, 

Jurnal Maksipreneur, Vol II, No 2, 2013, 102. 
4 Nurul Ulfatin, Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2016), 120. 
5 Veitzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. rajagrafido Persada, 2006), 

112. 
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proses psikis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi 

dapat bersumber dari dorongan dari dalam diri maupun dari luar diri seseorang. 

Dalam memotivasi karyawan didalam organisasi, seorang pemimpin berharap 

dengan persoalan yang dapat mempengaruhi kinerja setiap karyawan yaitu 

kemauan dan kemampuan. Pemimpin dapat mempengaruhi kemauan dan 

kemampuan karyawan dalam bekerja dengan memotivasi.
6
 Jadi jika motivasi 

kerja yang diberikan pemimpin tinggi maka kinerja karyawan akan meningkat. 

Kompensasi merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang, barang 

langsung atau barang tidak langsung yang diterima pegawai sebagai imbalan atas 

jasa yang diberikan kepada perusahaan.
7
 Sistem kompensasi juga berpotensi 

sebagai salah satu sarana penting dalam membentuk perilaku dan mempengaruhi 

kinerja. Melalui kompensasi tersebut karyawan dapat meningkatkan prestasi 

kerja, motivasi dan kepuasan kerja serta meningkatkan kebutuhan hidupnya
8
 Jadi 

jika kompensasi yang diberikan tinggi maka kinerja karyawan juga tinggi. 

Penelitian ini dilakukan di  PT. Giat Bersama Usaha yang beralamat di Jl. 

Barito 2B Ponorogo. Perusahaan ini  merupakan perusahaan yang berkembang 

dibidang manufaktur memproduksi mainan education. Usaha ini mulai dibuka 

pada bulan November 2016.  Awalnya hanya  usaha kecil yang dibantu oleh 

keluarganya saja yang dikerjakan di rumahnya dengan nama “Beezy Board” saat 

                                                             
6Syamsir Torang, Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan 

Organisasi, (Bandung : CV. Alfabeta, 2016), 57. 
7 Mila Badriyah, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2017), 

153. 
8 Umi Farida, Manajemen Sumber Daya , (Ponorogo: UNMUHPO, 2015), 157. 
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ini sudah berbadan hukum dan mengganti nama sebagai  PT. Giat Bersama 

Usaha.  Meskipun usaha ini masih memasuki tahun ke-3 pada tahun 2019 ini, PT. 

Gait Bersama Usaha Ponorogo sudah berkembang pesat. 

Dengan adanya persaingan di dunia mainan education dan banyaknya 

perusahaan yang mulai meniru usaha ini. Karyawan juga dituntut untuk 

mempunyai motivasi dan kinerja yang baik, sehingga menghasilkan produktivitas 

dan kontribusi yang baik bagi perusahaan.  

Berdasarkan wawancara dengan pihak manajer perusahaan mengenai 

motivasi kerja karyawan : 

Setiap pagi ibu Ika (direktur perusahaan) memberikan brefing pagi. 

Namun jika beliau sedang tidak ada disini maka kami secara bergantian 

menggantikan beliau.  Pemberian brefing ini bertujuan untuk 

menumbuhkan semangat kerja karyawan dan  menegaskan kembali tugas-

tugas yang harus diselesaikan hari itu. Selain itu brefing pagi juga sebagai 

sarana untuk menjalin komunikasi yang baik antar rekan kerja. Meskipun  

ada perbedaan agama disini namun rasa toleransi dijunjung tinggi oleh 

para karyawan maupun pimpinan perusahaan.
9
 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada saudara Arif 

Nurokhim diketahui bahwa kinerja karyawan masih rendah. Hal ini ditunjukkan 

                                                             
9 Jennyfer Evelyn, Wawancara, pukul 09.30 tanggal 18 November 2018 di PT. Giat Bersama 

Usaha. 
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dengan hasil pencapaian produk yang tidak memenuhi target perusahaan. 

Meskipun sudah diberikan motivasi kerja yang tinggi oleh pimpinan. Karyawan 

masih belum bisa mencapai target yang diberikan perusahaan. Direktur sudah 

memberikan deadline ketika akan mengikuti bazar-bazar besar. Pada tanggal 29 

sampai 1 Desember juga mengikuti bazar besar di Jakarta. Dua bulan sebelum 

bazaar  direktur sudah memberikan target jumlah produk-produk yang akan 

dibawa namun h-2 minggu hasil produksi karyawan belum mencapai 50% dari 

jumlah yang diinginkan. 10 

Berdasarkan wawancara dari saudara Ali Mahfud. Meskipun sudah 

diberikan kompensasi sesuai devisi dan lamanya bekerja, baik dalam pemberian 

gaji,
 

bonus dan tunjangan hari raya namun kinerja karyawan belum bisa 

maksimal.
 11

 Idealnya jika kompensasi tinggi maka akan  mempengaruhi kinerja 

karyawan yang tinggi pula. 

Berkaitan dengan kesenjangan-kesenjangan diatas, peneliti tertarik untuk 

meneliti kinerja karyawan yang berkaitan dengan motivasi kerja dan kompensasi. 

Maka peneliti tertarik untuk menguji teori dengan melakukan penelitian yang 

judul Pengaruh Motivasi Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan di 

PT. Giat Bersama Usaha Ponorogo. 

 

                                                             
10Ibid. 
11 Karyawan PT. Giat Bersama  Usaha, Wawancara, pukul 09.30 tanggal 18 November 2018 

di PT. Giat Bersama Usaha. 
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B. Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variabel yang dapat diuji untuk menindaklanjuti dalam 

penelitian ini. Namun, kartena luasnya bidang cakupan serta adanya berbagai 

keterbatasan yang ada, baik waktu, dana, tenaga, maupun jangkauan peneliti, 

dalam penelitian ini tidak semua dapat ditindaklanjuti. Untuk itu, dalam penelitian 

ini dibatasi pada masalah pengaruh motivasi kerja dan kompensasi terhadap 

kinerja karyawan pada PT. Giat Bersama Usaha. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap  kinerja  karyawan  pada 

karyawan PT. Giat Bersama Usaha Ponorogo ?   

2. Apakah kompensasi  berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada karyawan 

PT. Giat Bersama Usaha Ponorogo?  

3. Apakah motivasi kerja dan kompensasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada karyawan PT. Giat Bersama Usaha Ponorogo ? 

4. Manakah yang paling dominan mempengaruhi kinerja karyawan pada 

karyawan PT. Giat Bersama Usaha ? 
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D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan  masalah  tersebut di atas,  maka  tujuan dalam 

penelitian ini adalah :   

1. Untuk  mengetahui dan menganalisis  pengaruh  motivasi  terhadap  kinerja  

karyawan  pada karyawan PT. Giat Bersama Usaha. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis  pengaruh  kompensasi  terhadap  kinerja  

karyawan  pada karyawan PT. Giat Bersama Usaha. 

3. Untuk  mengetahui dan menganalisis  pengaruh  motivasi kerja dan 

kompensasi  terhadap kinerja karyawan pada karyawan PT. Giat Bersama 

Usaha. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang paling dominan 

mempengaruhi kinerja karyawan pada karyawan PT. Giat Bersama Usaha 

 

E. Manfaat  Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk 

mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu ekonomi syariah pada khususnya 

mengenai ilmu motivasi kerja, kompensasi dan kinerja karyawan. Selain itu 

juga dapat menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan 

masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja 

yang sebenarnya. 
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2. Secara praktis 

a) Bagi Perusahaan 

Sebagai  bahan  masukan  dan  pertimbangan  pada  perusahaan  

tersebut dalam  mencari  pemecahan  masalah  yang  dihadapi  berkaitan  

dengan motivasi dan  kompensasi untuk menigkatkan kinerja karyawan 

yang terjadi di dalam perusahaan. 

b) Bagi Karyawan 

Sebagai  bahan masukan untuk meningkatkan kinerja karyawan secara 

efektif dan efesien. 

c) Bagi Pemerintah 

Sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan dan penerapan pemberian 

kompensasi sesuai kebutuhan masyarakat . 

F. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Bab I, berisi pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. 

Pada bab ini terdiri dari sub bab yang meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

Bab II, menguraikan tentang kajian pustaka yang terdiri dari sub bab yaitu 

diskripsi teori, telaah pustaka, kerangka berfikir serta pengajuan hipotesis. 

Bab III, menjelaskan metode penelitian berisi beberapa sub bab yaitu 

rancangan penelitian, variable penelitian dan definisi operasional, populasi 



9 
 

 

sampel dan teknik sampling, instrument penelitian, validasi dan reabilitas 

penelitian serta teknik pengolahan data dan analisis data. 

Bab IV, adalah temuan dan hasil penelitian berisi sub bab yaitu gambaran 

umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data serta pembahasan dan 

interprestasi. 

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam 

bab ini akan disimpulkan hasil pembahasan untuk menjelaskan sekaligus 

menjawab persoalan yang telah diuraikan. 

Bagian akhir, berisi rujukan, lampiran-lampiran, riwayat hidup dan 

pernyataan keaslian penelitian. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Motivasi 

a. Pengertian Motivasi  

Motivasi adalah energi yang menggerakkan individu untuk berusaha 

mencapai tujuan yang diharapkan. Disamping itu, motivasi juga diartikan 

sebagai proses psikis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. 

Motivasi dapat bersumber dari dorongan dari dalam diri maupun dari luar 

diri seseorang. Dalam memotivasi karyawan didalam organisasi, seorang 

pemimpin berharap dengan persoalan yang dapat mempengaruhi kinerja 

setiap karyawan yaitu kemauan dan kemampuan. Pemimpin dapat 

mempengaruhi kemauan dan kemampuan karyawan dalam bekerja dengan 

memotivasi.
1
  

Menurut teori Herzberg motivasi terdiri dari dua faktor yaitu faktor 

motivasional dan faktor higine atau pemeliharaan. Menurut teori ini faktor 

motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya 

intrinsik yang berarti bersumber dari diri seseorang, sedangkan yang faktor 

                                                             
1Syamsir Torang, Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan 

Organisasi, (Bandung : CV. Alfabeta, 2016), 57. 
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pemeliharaan berasal dari faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik yang berarti 

bersumber dari luar diri seseorang, seperti halnya organisasi.
2
  

Mc Clelland mengemukakan bahwa ada 3 kebutuhan manusia yang 

mendasar yaitu kebutuhan berprestasi (need for achievement), kebutuhan 

berafiliasi (need for affiliation) dan kebutuhan berkuasa (need for power). 

Teori tersebut menggambarkan bahwa jika seseorang memiliki prestasi 

tinggi, maka ia akan berani menetapkan tujuan yang menantang. Selain itu, 

seseorang akan bekerja keras untuk mencapai tujuan dan menggunakan 

keterampilan dan kemampuannya untuk mencapainya.
3
 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Motivasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang bersifat 

internal maupun eksternal. Yang termasuk faktor intern al adalah:
4
 

1) Persepsi seseorang mengenai diri sendiri  

2) Harga diri  

3) Harapan pribadi  

4) Kebutuhan  

5) Keinginan  

6) Kepuasan kerja  

7) Prestasi kerja yang dihasilkan  

                                                             
2Sondang P. Siagan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2016), 

290-291. 
3 Torang, Organisasi dan, 59. 
4 Siagan, Manajemen, 294. 
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Sedangkan fakor eksternal yang mempemgaruhi motivasi seseorang 

antara lain:
5
 

1) Jenis dan sifat pekerjaan  

2) Kelompok kerja dimana seseorang bergabung  

3) Organisasi tempat orang bekerja 

4) Situasi lingkungan pada umumnya 

5) Sistem imbalan yang berlaku dan cara penerapannya 

c. Prinsip-prinsip dalam Motivasi Kerja  

Terdapat beberapa prinsip dalam motivasi kerja karyawan 

diantaranya, yaitu :
6
 

1) Prinsip Partisipasi 

Dalam upaya memotivasi kerja, karyawan perlu diberikan 

kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan 

dicapai oleh pemimpin. 

2) Prinsip Komunikasi  

Pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan usaha pencapaian tugas, informasi yang jelas, pegawai akan lebih 

mudah dimotivasi kerjanya. 

3) Prinsip mengakui andil bawahan 

                                                             
5 Ibid, 294. 
6 AA. Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, 

(Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 100. 
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Pemimpin mengakui bahwa bawahan (karyawan) mempunyai andil 

didalam usaha pencapaian tujuan. Dengan pengakuan tersebut, karyawan 

akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. 

4) Prinsip pendelegasian wewenang 

Pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada 

karyawan untuk sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan terhadap 

pekerjaan yang dilakukan, akan membuat karyawan menjadi termotivasi 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin. 

5) Prinsip pemberi perhatian 

Pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang akan diinginkan 

karyawan bawahannya, akan memotivasi karyawan. 

d. Indikator-indikator Motivasi  

Menurut Teori Maslow, menjelaskan motivasi kerja dipengaruhi 

oleh kebutuhan fisik, kebutuhan akan keamanan dan keselamatan, 

kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan diri, dan kebutuhan 

aktualisasi diri. Kemudian dari faktor-faktor tersebut diturunkan menjadi 

indikator-indikator untuk mengetahui motivasi kerja karyawan, yaitu :
7
 

1) Kebutuhan Fisiologis  

Kebutuhan fisiologis merupakan hirarki kebutuhan manusia yang 

paling dasar yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup seperti 

makan,minum, perumahan, oksigen, tidur dan sebagainya. 

                                                             
7 Siagan, Manajemen, 287. 
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2) Kebutuhan Rasa Aman  

Apabila kebutuhan fisiologis relatif sudah terpuaskan, maka 

muncul kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. 

Kebutuhan akan rasa aman ini meliputi keamanan akan perlindungan 

dari bahaya kecelakaan kerja, jaminan akan kelangsungan pekerjaannya 

dan jaminan akan hari tuanya pada saat mereka tidak lagi bekerja. 

3) Kebutuhan Sosial 

Jika kebutuhan fisiologis dan rasa aman telah terpuaskan secara 

minimal, maka akan muncul kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk 

persahabatan, afiliasi dana interaksi yang lebih erat dengan orang lain. 

Dalam organisasi akan berkaitan dengan kebutuhan akan adanya 

kelompok kerja yang kompak, supervisi yang baik, rekreasi bersama dan 

sebagainya.  

4) Kebutuhan Penghargaan (prestise) 

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan untuk dihormati, 

dihargai atas prestasi seseorang, pengakuan atas kemampuan dan 

keahlian seseorang serta efektifitas kerja seseorang.  

5) Kebutuhan Aktualisasi diri  

Aktualisasi diri merupakan hirarki kebutuhan dari Maslow yang 

paling tinggi. Aktualisasi diri dalam arti tersedianya kesempatan bagi 

seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya 

sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. 
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Kebutuhan-kebutuhan yang disebut pertama dan kedua kadang-

kadang diklasifikasikan dengan cara lain, misalnya dengan 

menggolongkannya sebagai kebutuhan primer, sedangkan yang lainnya 

dikenal pula denga klasifikasi kebutuhan sekunder. Terlepas dari cara 

membuat klasifikasi kebutuhan manusia itu, yang jelas ialah sifat, jenis 

dan intensitas kebutuhan manusia merupakan makhluk individu yang 

khas. Juga jelas bahwa kebutuhan manusia itu tidak hanya berupa 

materi, akan tetapi juga bersifat psikologikal, mental, intelektual dan 

bahkan juga spiritual.
8
 

2. Kompensasi 

a. Pengertian Kompensasi 

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan  

sebagai balas jasa untuk mereka. Jadi melalui kompensasi tersebut karyawan 

dapat meningkatkan kinerjanya, motivasi dan kepuasan kerja serta 

meningkatkan hidupnya.
9
 Menurut Nitisemito, pengaruh kompensasi 

terhadap kinerja karyawan sangat besar. Semangat kerja tinggi, keresahan 

dan loyalitas karyawan dipengaruhi oleh besarnya kompensasi.
10

 

Kompensasi juga dapat didefinisikan sebagai semua pendapatan 

yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima 

                                                             
8 Ibid, 288. 
9Umi Farida, Manajemen Sumber Daya , (Ponorogo: UNMUHPO, 2015), 157.  
10 Nurul Ulfatin, Teguh Triwiyanto,  Manajemen Sumber Daya Manusia , (Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada, 2016) 120. 
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pegawai sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.
11

 

Pengusaha adalah setiap tenaga kerja yang memperoleh pendapatannya 

berupa laba atau deviden dari modal yang diinvestasikannya. Sedangkan 

besarnya pendapatan tidak menentu tergantung dari laba perusahaan. 

Karyawan atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menjual 

tenaganya baik fisik maupun pikirannya kepada suatu perusahaan dan 

memperoleh balas jasa/kompensasi sesuai dengan peraturan atau 

perjanjian.
12

 

Sistem Kompensasi juga berpotensi sebagai salah satu sarana 

penting dalam membentuk perilaku dan mempengaruhi kinerja. Namun 

demikian banyak organisasi mengabaikan potensi tersebut dengan suatu 

persepsi kompensasi tidak lebih sekedar biaya  yang harus diminimalisirkan. 

Secara umum kompensasi merupakan sebagian kunci pemecahan bagaimana 

membuat anggota berbuat sesuai dengan keinginan organisasi. Sistem 

kompensasi ini akan membantu menciptakan kemauan diantara orang-orang 

yang berkualitas untuk bergabung dengan organisasi dan melakukan 

tindakan yang diperlukan organisasi.
13

 

b. Fungsi Pemberian Kompensasi 

Pemberian kompensasi memberikan fungsi dan tujuan, yaitu:
14

 

                                                             
11 Badriyah, Manajemen, 153. 
12 Farida, Manajemen,157. 
13 Ibid, 158. 
14 Badriyah, Manajemen, 154-155. 
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1) Pengalokasian sumber daya manusia secara efesien 

Fungsi ini menunjukkan bahwa pemberian kompensasi yang 

cukup baik kepada pegawai yang berprestasi baik akan mendorong 

mereka untuk bekerjaa dengan baik dan dapat kea rah pekerjaan yang 

lebih produktif. Dengan kata lain, ada kecenderungan pegawai untuk 

bergeser atau berpindah dari perusahaan yang kompensasinya rendah ke 

perusahaan yang kompensasinya tinggi dengan cara menunjukkan 

prestasi  kerja yang lebih baik.  

2) Penggunaan sumber daya manusia secara efesien dan efektif dan efesien 

Pemberian kompensasi yang tinggi kepada seorang pegawai 

mengandung implikasi bahwa perusahaan akan menggunakan tenaga 

pegawai tersebut dengan seefesien mungkin. Dengan cara demikian, 

perusahaan yang bersangkutan akan memperoleh manfaat dan 

keuntungan maksimal. Di sinilah produktivitas pegawai sangat 

menentukan. 

3) Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi 

Sebagai akibat alokasi dan penggunaan sumber daya manusia 

dalam perusahan yang bersangkutan secara efesien dan efektif, sistem 

pemberian kompensasi tersebut secara langsung dapat membantu 

stabilitas perusahaan dan secara tidak langsung ikut andil dalam 

mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Negara secara 

keseluruhan. 
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c. Tujuan Pemberian Kompensasi 

Selain beberapa fungsi diatas, kompensasi mempunyai tujuan positif. 

Pendapapat para pakar tentang tujuan pemberian kompensasi berbagai 

macam, tetapi pada prinsipnya sama. Tujuan kompensasi pada umumnya 

sebagai berikut:
15

 

1) Ikatan kerja sama 

Dengan demikian kompensasi terjadilah ikatan kerja sama formal antara 

pegawai dan perusahaan. Pegawai harus mengerjakan tugas-tugasnya 

dengan baik, dsedangkan perusahaan wajib memberikan kompensasi 

sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 

2) Kepuasan kerja 

Dengan balas jasa, pegawai dapat memenuhi kebutuhan fisik, status 

sosial dan egoisticnya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari 

jabatanya. 

3) Pengadaan efektif  

Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan pegawai 

yang berkualitas untuk perusahaan akan lebih mudah. 

4) Motivasi  

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer mudah memotivasi 

bawahannya. 

5) Stabilitas pegawai 

                                                             
15 Ibid, 155-156. 
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Dengan program kompensasi atas peinsip adil dan layak serta eksternal 

konsistensi yang kompetitif, stabilitas pegawai lebih terjamin karena 

turn-over relative kecil. 

6) Disiplin 

Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar, disiplin pegawai 

semakin baik. Mereka akan enyadari dan menaati peraturan-peraturan 

yang berlaku. 

7) Pengaruh serikat buruh 

Dengan program kompensasi yang baik, pengaruh serikat buruh dapat 

dihindarkan dan pegawai akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. 

8) Pengaruh pemerintah 

Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan 

yang berlaku (seperti batas upah minimum), intervensi pemerintah dapat 

dihindari. 

d. Bentuk-bentuk Kompensasi 

Kompensasi dapat dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu :
16

 

1) Kompensasi yang berbentuk uang  

Kompensasi berbentuk uang artinya kompensasi itu dibayarkan dengan 

sejumlah uang kepada karyawan yang bersangkutan. 

2) Kompensasi yang berbentuk barang 

Kompensasi ini dibayar dengan bentuk barang. 

                                                             
16Farida, Manajemen, 159. 
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Sedangkan kompensasi itu dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
17

 

1) Kompensasi langsung (direct compensation) 

Yaitu kompensasi yang diberikan secara langsung berupa gaji, 

upah atau upah insentip. Gaji adalah balas jasa yang dibayarkan secara 

periodic kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. 

Upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan 

pedoman atas perjanjian yang disepakati. Sedangkan upah insetip adalah 

tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang 

prestasinya diatas prestasi standart. 

2) Kompensasi tidak langsung (indirct Compensation)  

Yaitu kompensasi ini diberikan secara tidak langsung 

berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dalam 

usaha untuk meningkatkan kesekahteraan mereka. Contohnya tunjangan 

hari raya, uang pensiun, pakaian dinas, fasilitas kendaraan, perumahan, 

transportasi dan lain sebagainya. 

 

3. Kinerja Karyawan 

a. Pengertian 

Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance 

yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh 

seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara 

                                                             
17 Ibid, 159-160. 
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kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai 

tanggung jawab yangdiberikan.
18

  

b. Faktor-faktor Kinerja Karyawan 

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, 

target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah 

disepakati bersama.
19

 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja, yaitu: 
20

 

1) Efektifitas dan efisiensi  

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh 

mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila akibat-akibat 

yang tidak dicari kegiatan menilai yang penting dari hasil yang dicapai 

sehingga mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak 

efesien. Sebaliknya, bila akibat yang dicari-cari tidak penting atau remeh 

maka kegiatan tersebut efesien. 

2) Otoritas (wewenang) 

                                                             
18 Mangkunegara, Anwar Prabu Manajemen Sumber Daya Manusia. 2002, 22 
19Rivai, Vethzal & Basri. Peformance Appraisal: Sistem yang tepat untuk Menilai 

Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahan. (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada. 2005), 50. 
20 Prawirosentono, Suryadi,  Kebijakan Kinerja Karyawan, (Yogyakarta: BPFE,1999), 

27. 
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Otoritas menurut adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah 

dalam suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi 

kepada anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai 

dengan kontribusinya. Perintah tersebut mengatakan apa yang boleh 

dilakukan dan yang tidak boleh dalam organisasi tersebut. 

3) Disiplin  

Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. 

Jadi, disiplin karyawan adalah kegiatan karyawan yang bersangkutan 

dalam menghormati perjanjian kerja dengan organisasi dimana dia 

bekerja. 

4) Inisiatif  

Inisiatif yaitu kemampuan untuk memutuskan dan melakukan 

sesuatu yang benar tanpa harus diberi tahu, mampu menemukan apa 

yang seharusnya dikerjaakan terhadap suatu yang ada disekitar.  

Berusaha untuk terus bergerak untuk melakukan beberapa hal meskipun 

keadaan terasa sulit. 

c. Karakteristik Kinerja Karyawan  

Karakteristik orang yang mempunyai kinerja tinggi adalah sebagai 

berikut:
21

 

1) Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi.  

                                                             
21 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 2002), 68. 
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2) Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi.  

3) Memiliki tujuan yang realistis.  

4) Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk 

merealisasi tujuannya.  

5) Memanfaatkan umpan balik (feed back) yang konkrit dalam seluruh 

kegiatan kerja yang dilakukannya.  

6) Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah 

diprogramkan. 

d. Indikator Kinerja Karyawan  

Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada 

enam indikator, yaitu:
22

 

1) Kualitas 

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap 

keterampilan dan kemampuan karyawan.  

2) Kuantitas 

Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah 

seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.  

3) Ketepatan waktu 

                                                             
22 Sudarmanto, Kinerja Pengembangan Kompetensi SDM, ( Yogyakarta : Pustaka Belajar, 

2015), 12. 
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Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang 

dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.  

4) Kerja sama tim 

Merupakan tingkat aktivitas dalam bekerja yang dapat dilakukan 

dengan tim kerja maupun mandiri. 

 

B. Kajian Penelitian Terdahulu 

Kajian penelitian  terdahulu  merupakan  kumpulan  hasil-hasil  penelitian 

yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti-peneliti  terdahulu  dan  mempunyai kaitan  

dengan  penelitian  yang  akan  dilakukan. Dalam tinjauan pustaka ini penulis 

mengemukakan hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang 

akan penulis lakukan, diantaranya sebagai berikut : 

Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Samsul Huda, IAIN Ponorogo 

Tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh Kompensasi Finansial dan Nonfinansial 

Terhadap Kinerja Karyawan di Bintang Swalayan Ponorogo”. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut menunjukkan variabel kompensasi finansial berpengaruh 

secara signifikan dengan nilai thitung > ttabel yaitu (5,693 > 2,008). Nilai R Square 

yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 0,389 atau 38,9%. Kompensasi 

nonfinansial juga berpengaruh signifikan sebesar thitung > ttabel yaitu (5,514 > 

2,008). Nilai R Square yang didapat sebesar 0,374 atau 37,4%. Begitu pula 

secara simultan variabel independen (kompensasi finansial dan nonfinansial) 
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berpengaruh terhadap variabel dependen (kinerja karyawan) dengan nilai 

koefisien determinasi sebesar 40,4%.
23

  

Penelitian lain juga diteliti oleh Medi Prakoso, Universitas Negeri 

Yogyakarta pada Tahun 2016 dengan judul “ Pengaruh Motivasi dan 

Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan di Art Studio Jakarta”.Bberdasarkan 

hasil penelitian ini diperoleh hasil yang signifikansi pada variabel motivasi  kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan sebesar 5%, yang ditunjukkan 

dari hasil regresi β sebesar 0,220 atau 22% dan nilai signifikansi 0,001; dimana 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 (p=0,001<0,05), dan  (Δ 2)  sebesar  0,033;  (2)  

kompensasi    berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  karyawan, yang  

ditunjukkan  dari  hasil  regresi  β  sebesar  0,241,  dan  nilai  signifikansi  0,000;  

dimana signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05  (p=0,000<0,05),  dan  (Δ 2)  0,043;  

(3)  motivasi  kerja  dan kompensasi  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  

karyawan,  yang  ditunjukkan  dari  hasil regresi  bahwa  motivasi  kerja  

(β=0,187;  p=0,002)  dan  kompensasi  (β=0,214;  p=0,000). Kontribusi  motivasi  

kerja  dan  kompensasi  untuk  menjelaskan  kinerja  karyawan  Percetakan Art 

Studio sebesar (Δ 2) 0,066.
24

 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ardy Afriansyah, Universitas 

Diponegoro Semarang pada Tahun 2014 yang berjudul “Pengaruh Kompensasi 

                                                             
23 Samsul Huda, Pengaruh Kompensasi Finansial dan Nonfinansial Terhadap Kinerja 

Karyawan di Bintang Swalayan Ponorogo, 2018. 
24Medi Prakoso, Pengaruh Motivasi dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan di Art 

Studio Jakarta, (Universitas Negeri Yogyakarta pada Tahun 2016). 
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dan Konflik Kerja Terhadap Kinerja Karyawan  (Studi Pada Kantor Pt. Pos 

Indonesia (Persero) Mail Processing Center  Semarang)”. Berdasarkan hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan 

signifikan  terhadap  kinerja  sedangkan  konflik  kerja  berpengaruh  negatif  dan 

signifikan terhadap kinerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi linier berganda dan menggunakan teknik pengambilan sampel dengan 

simple random sampling untuk menguji pengaruh kompensasi dan konflik kerja 

terhadap kinerja dengan hasil persamaan Y = 0,481X1 – 0,290X2
25

 

Berdasarkan beberapa hasil penelusuran karya  ilmiah terdahulu peneliti 

memfokuskan studinya pada masalah motivasi kerja, kompensasi dan kinerja 

karyawan. Dari penelitian yang sudah ada peneliti bermaksud untuk meneruskan 

penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Peneliti juga menemukan beberapa 

kesamaan dan perbedaan seperti terlihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti/ 

Tahun 

Judul Isi Persamaan perbedaan 

1.  Samsul 

Huda/ 

2018 

Pengaruh 

Kompensasi 

Finansial dan 

Nonfinansial 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan di 

Bintang 

a. Berdasarkan 

hasil penelitian 

tersebut 

menunjukkan 

variabel 

kompensasi 

financial 

berpengaruh 

Variabel 

terikat : 

Kinerja 

Karyawan 

 Pengamnbilan 

sampling : 

Sampel jenuh 

Variabel bebas : 

a. Kompensasi 

Finansial 

b. Kompensasi 

Nonfinansia

l 

 

Pengumpulan 

                                                             
25 Ardy Afriansyah,  Pengaruh Kompensasi dan Konflik Kerja Terhadap Kinerja Karyawan  

(Studi Pada Kantor Pt. Pos Indonesia (Persero) Mail Processing Center  Semarang)  Universitas, 

(Diponegoro Semarang pada Tahun 2014). 
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Swalayan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

b. Variabel 

nonfinansial 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

c. Variabell 

independen 

berpengaruh 

terdapat variabel 

dependen. 

data : 

Angket dan 

dokumentasi 

 

Objek 

Penelitian : 

Karyawan 

Bintang 

Swalayan 

 

2.  Medi 

Prakoso/ 

2016 

Pengaruh 

Motivasi dan 

Kompensasi 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan di 

Art Studio 

Jakarta 

a. Terdapat 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

varaiabel 

motivasi 

terhadap kinerja 

karyawan. 

b. Terdapat 

pengaruh positif 

anatara 

kompensasi 

dengan kinerja 

karyawan. 

c. Motivasi dan 

kompensasi 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja 

karyawan. 

Varaiabel 

bebas : 

a. Motivasi 

b. Kompensasi 

 

Variabel 

terikat : 

Kinerja 

karyawan 

 

Pengambilan 

data : 

Angket dan 

Wawancara 

Objek yang 

diteliti : 

Karyawan di 

Art Studio 

Jakarta  

3.  Ardy 

Afriansyah/ 

2014 

Pengaruh 

Kompensasi 

dan Konflik 

Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

(Studi Kasus 

a. Kompensasi 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja 

karyawan 

b. Konflik kerja 

berpengaruh 

negatif terhadap 

Variabel 

bebas: 

Kompensasi 

 

Variabel 

terikat : 

Kinerja 

karyawan 

Varaibel bebas : 

Konflik kerja 

 

Objek 

penelitian: 

Kantor PT. Pos 

Indonesia 

(Persero) Mail 
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pada Kantor 

PT. Pos 

Indonesia 

(Persero) 

Mail 

Processing 

Center 

Semarang)  

kinerja 

karyawan. 

c. Kompensasi dan 

konflik kerja 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

 

Pengambilan 

Sampling : 

Simple random 

samplig 

 

Processing 

Center 

Semarang 

 

 

Posisi penelitian ini adalah meneruskan dari penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan sebelumnya oleh Medi Prakoso mengenai pengaruh motivasi dan 

kompensasi terhadap kinerja. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya, penelitian ini menambahkan analisis regresi sederhana dan koefien 

determinasi dalam menguji data serta dalam menentukan indikator kinerja 

karyawan menggunakan teori menurut Riordan.  

Syamsul Huda juga melakukan penelitian yang serupa yakni pengaruh 

kompensasi financial dan kompensasi nonfinansial terhadap kinerja karyawan. 

Pada penelitian ini, peneliti sama-sama membahas mengenai kinerja karyawan 

sebagai variabel Y (dependen) dan pengambilan sampling menggunakan sampel 

jenuh. Perbedaan penelitian ini terletak pada variable independen yaitu 

kompensasi financial dan kompensasi non finansial serta pengumpulan data 

menggunakan angket dan dokumentasi perusahaan. Penelitian ini juga berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardy Afriansyah yang mengguinakan 

sampel random sampling sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sampel 

jenuh. 
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C. Kerangka Berfikir 

Untuk mengetahui masalah yang akan  dibahas, perlu adanya kerangka 

pemikiran yang merupakan landasan dalam  meneliti masalah yang bertujuan 

untuk menemukan, mengembangkan dan menguji  kebenaran suatu  penelitian 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

                          = Secara Parsial 

                = Secara Simultan  

 

 

KINERJA 

KARYAWAN 

 

KOMPENSASI 

 

MOTIVASI 

KERJA 
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Dari paradigm diatas dapat diuraikan kerangka pemikiran, yaitu: 

1. Jika motivasi tinggi maka kinerja karyawan akan baik, sebaliknya jika 

motivasi rendah maka kinerja karyawan akan rendah. 

2. Jika kompensasi tinggi maka kinerja karyawan akan baik, sebaliknya jika 

kompensasi rendah maka kinerja karyawan akan rendah. 

3. Jika motivasi dan kompensasi baik maka kinerja karywan akan baik. 

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa variable X mempengaruhi 

variable Y baik secara parsial maupun simultan. Sedangkan hubungan antar 

variable dijelaskan seperti berikut : 

1. Hubungan Motivasi dengan Kinerja Karyawan 

Motivasi untuk melakukan suatu kegiatan muncul karena ada 

kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, motivasi akan 

melemah, motivasi juga bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Karyawan 

yang memiliki motivasi untuk mencapai tujuan pribadi  mereka harus 

meningkatkan kinerja mereka. Jika kinerja karyawan  meningkat maka 

kinerja organisasi juga akan meningkat yang akan mempengaruhi kinerja 

individu, kelompok dan organisasi untuk berkembang. Salah satu cara untuk 

memotivasi karyawan dimulai dari belajar bagaimana memengaruhi perilaku 

individu. 

Motivasi kerja memiliki hubungan positif dengan kinerja karyawan 

seperti terlihat pada perilaku karyawan melalui pengembangan diri seperti 
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pelatihan, tanggung jawab pada tugas yang diberikan oleh atasan, apresiasi 

dan promosi berdasarkan evaluasi kinerja. Fluktuasi Kinerja karyawan dapat 

dilihat dari motivasi yang diberikan kepada karyawan. Seseorang yang 

memiliki motivasi tinggi dalam bekerja cenderung melakukan pekerjaan 

dengan baik dan maksimal.
26

 

2. Hubungan Kompensasi dan Kinerja Kayawan 

Manajemen  kompensasi adalah proses pengembangan dan penerapan 

strategi, kebijakan, serta sistem kompensasi yang membantu organisasi untuk 

mencapai sasarannya dengan mendapatkan dan mempertahankan orang yang 

diperlukan dan dengan meningkatkan motivasi serta komitmen mereka. 

Karyawan menukarkan tenaganya untuk mendapatkan reward financial 

maupun non financial. Kompensasi adalah fungsi Human Resource 

Management (HRM) yang berhubungan dengan  setiap jenis reward yang 

diterima individu sebagai balasan atas pelaksanaan tugas-tugas organisasi. 

Sedangkan kompensasi adalah total seluruh imbalan yang di terima para 

karyawan sebagai pengganti jasa yang telah mereka berikan.
27

 

Menurut Nitisemito, pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan 

sangat besar. Semangat kerja tinggi, keresahan dan loyalitas karyawan 

                                                             
26 Arif, Yusuf Hamali, dkk.  “The Effect Of Motivation On Employee Performance In 

Biological Product Division Of Pt Medion Bandung Barat,” Journal The WINNERS, (Vol. 16 No. 2, 

2015), 109. 
27 Lidya Octafia, dkk,  Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manado, 2. 
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dipengaruhi oleh besarnya kompensasi.
28

 Hal ini juga sejalan dengan 

pendapat Prawiro Sentono, kinerja karyawan akan baik jika digaji atau diberi 

upah sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu hubungan antar keduanya 

menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.
29

 

3. Hubungan Motivasi Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Menurut Ririvega dalam jurnal yang ditulisnya  mengakatan bahwa 

salah satu tujuan pemberian kompensasi adalah motivasi. Jika balas jasa yang 

diberikan cukup besar, manajerakan mudah memotivasi bawahannya. 

Motivasi merupakan proses yang berperan pada intensitas, arah dan lamanya 

berlangsung upaya individu kearah pencapaian sasaran. Sehingga apabila 

seorang karyawan menganggap bahwa kompensasi yang diberikan oleh 

perusahaan sesuai dengan yang karyawan harapkan, maka akan dapat 

memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan.
30

 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang 

kebenaranya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang 

                                                             
28 Nurul Ulfatin, Teguh Triwiyanto,  Manajemen Sumber Daya Manusia , (Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada, 2016) 120. 
29 Aprijon, Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Guru SLTA di Kecamatan Bangkinang, 

Menara (Riau : Jurnal Kewirausahaan, Vol 13, No.1, Januari- Juni 2014), 93. 
30Ririvega kasenda, Kompensasi dan Motivasi Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan 

pada PT. Bangun Wenang Beverages Company Manado, (Vol.1 No. 3, 2013), 858.  
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diperoleh dari tinjauan pustaka.
31

 Menurut Atmadilaga penyusunan hipotesis 

berupa logika berpikir deduktif dalam rangka mengambil kesimpulan khusus 

(hipotesis) dari kesimpulan umum berupa premis-premis. Adapun kebenaran 

logika deduktif menganut asas koherensi. Artinya, mengingat bahwa premis-

premis itu merupakan sumber informasi yang tidak perlu diuji lagi kebenaran 

ilmiahnya, maka dengan  sendirinya hipotesis sebagai kesimpulan dari premis-

premis itu mempunyai kepastian kebenaran  pula.
32

  

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Medi Prakoso (2016) dan Rati 

Narastuti (2018) bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Sehingga dihasilkan hipotesis sebagai berikut : 

H0 :  Motivasi  kerja tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap          

Kinerja Karyawan.   

H1 :  Motivasi  kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap      

Kinerja Karyawan.   

Penelitian oleh Anaas Tri R. D. Y (2016) dan Ardy Afriansyah (2014) 

bahwa kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sehingga 

dihasilkan hipotesis sebagai berikut : 

H0 :   Kompensasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap          

Kinerja Karyawan.   

                                                             
31 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif analisis isi dan data sekunder, (Depok : 

PT. Rajagrafindo Persada, 2012), 63. 
32 Elvinaro Ardianto, Metodologi Penelitian untuk Publik Relations (Bandung: Simbiosa 

Retakama Media, 2011), 21. 
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H2 :  Kompensasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap        kinerja 

karyawan. 

Dari teori-teori yang relevasn dan didukung penelitian-penelitian 

terdahulu sehingga dihasilkan hipotesis seperti dibawah ini : 

H0 :  Motivasi  kerja dan Kompensasi tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Kinerja Karyawan.   

H3 :  Motivasi Kerja dan Kompensasi mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan. 

Berdasarkan variabel diatas yang pertama membahas seputar motivasi 

kerja dan yang kedua membahas mengenai kompensasi. Maka, peneliti menarik 

hipotesis untuk masalah keempat dalam penelitian ini terkait dengan faktor yang 

paling dominan mempengaruhi kinerja karyawan yaitu : 

H0 :  Faktor yang tidak dominan mempengaruhi Kinerja Karyawan. 

H4 :  Faktor yang paling dominan mempengaruhi Kinerja Karyawan. 
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35 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian atau research design dalam arti umum atau luas 

meliputi seluruh proses penelitian yang dilakukan dari mengajukan pertanyaan 

penelitian hingga ditemukan jawaban pertanyaan penelitian.
1
 Penelitian yang 

akan dilakukan penulis adalah penelitian jenis kuantitatif yang mana data-data 

yang diperoleh sebagian besar berupa angka-angka.
2
 Menurut Sugiono 

penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya 

dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistika dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
3
 

Penelitian  kuantitatif  pada  umumnya  dilakukan  pada  populasi  atau 

sampel  tertentu  yang  representatif.  Proses  penelitian  bersifat  deduktif,  di 

mana  untuk  menjawab  rumusan  masalah  digunakan  konsep  atau  teori 

sehingga  dapat  dirumuskan  hipotesis.  Hipotesis  tersebut  selanjutnya  diuji 

melelui  pengumpulan  data  lapangan.  Untuk  mengumpulkan  data  

digunakan  instrumen penelitian. Data yang yang terkumpul selanjutnya 

dianalisis secara kuantitatif  dengan  menggunakan  aplikasi  SPSS  sehingga  

                                                             
1Ulber Silalah, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2015)97-

98. 
2Sugiono, Metode Penelitian (Bandung : Alfabeta, 1994), 7. 
3Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantiitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung : 

Alfabeta, 2015), 14. 
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dapat  disimpulkan hipotesis  yang  dirumuskan  terbukti  atau  tidak.
4
 Tujuan  

akhir  yang  ingin dicapai  dalam  melakukan  penelitian  dengan  

menggunakan  pendekatan kuantitatif  adalah  menguji  teori,  membangun  

fakta,  menunjukkan  hubungan dan  pengaruh  serta  perbandingan  antar  

variabel,  memberikan  deskripsi statistik, menaksir dan  meramalkan 

hasilnya.
5
 

Subyek penilitian yang akan penulis teliti adalah karyawan di PT. Giat 

Bersama Usaha Ponorogo. Objek penelitian yang akan diteliti meliputi 

motivasi kerja dan kompensasi (variabel independen) apakah berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan dan manakah dari kedua objek tersebut yang paling 

mempengaruhi kinerja karyawan (variabel dependen). Penelitian ini akan 

dilakukan di Perusahaan PT. Giat Bersama Usaha Jalan Barito 2B Jenangan 

Ponorogo.  

 

B. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Sesuai dengan kerangka pemikiran maka penentuan variabel dalam 

penelitian ini adalah : 
6
 

a. Variabel dependen 

Variabel dependen adalah sejumlah  gejala dengan berbagai  

unsur atau  faktor didalamnya  yang  ada  ditentukan  dan  

                                                             
4 Ibid.,8 
5 Syofian Siregar, Metode Penelitian Sosial Kuantitatif (Bandung: PT. Refika Aditama, 

2015),110. 
6 Sogiyono. Statistika untuk Penelitian. (Alfabeta, Bandung, 2009). 
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dipengaruhi  oleh  adanya  variabel  lain,  yaitu kinerja karyawan. 

Variabel bebas (independen), yang terdiri dari :  

1) Motivasi (X1)  

Motivasi  kerja  adalah  dorongan  dari  dalam  diri  

seseorang  untuk melaksanakan  tugas  yang  ingin  

dilakukannya, agar  mereka  mau  bekerja  keras  dengan  

memberikan semua  kemampuan  dan  keterampilannya  untuk  

mewujudkan  tujuan  perusahaan. Motivasi (X1), diukur melalui 

indikator sebagai berikut :  

a) Kebutuhan Fisiologis  

b) Kebutuhan Rasa Aman  

c) Kebutuhan Sosial 

d) Kebutuhan Penghargaan (prestise) 

e) Kebutuhan Aktualisasi diri  

2) Kompensasi ( X2 )  

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para 

karyawan sebagai balas jasa untuk mereka. Jadi melalui 

kompensasi tersebut karyawan dapat meningkatkan prestasi 

kerja, motivasi dan kepuasan kerja serta meningkatkan 

hidupnya.
7
 Indikator dari Kompensasi :  

a) Gaji 

b) Upah intensif 

                                                             
7Umi Farida, Manajemen Sumber Daya , (Ponorogo: UNMUHPO, 2015)157.  
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c) Fasilitas  

b. Variabel independen  

Variabel  independen  adalah  sejumlah  gejala  dengan  

berbagai  unsur  atau faktor  yang  didalamnya  menentukan  dan  

mempengar uhi  adanya  variabel  -  variabel yang lain, yaitu : 

Motivasi dan KompensasiVariabel terikat (dependen), yaitu : 

Kinerja (Y) Kinerja  adalah  hasil  dari  proses  pekerjaan  

tertentu  secara  terencana  pada waktu  dan  tempat  dari  karyawan  

PT. Giat Bersama Usaha Ponorogo  Kinerja karyawan (Y), diukur 

melalui:    

1) Kualitas  

2) Kuantitas 

3) Ketepatan Waktu 

4) Kerjasama Tim 

2. Definisi Operasional  

Definisi operasional ialah gambaran teliti mengenai prosedur yang 

diperlukan untuk memasuki unit-unit analisis ke dalam kategori-kategori 

tertentu dari tiap-tiap variabel. Dengan demikian, definisi operasional atau 

operasionalisasi merupakan tahapan terakhir dalam proses pengukuran.
8
 

Definisi Operasional dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1 

                                                             
8 Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan 

Aplikasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 90. 
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Instrument Penelitian 

No Variable Indikator Jumlah 

soal 

Sumber  

1  Motivasi a. Kebutuhan Fisiologis  

b. Kebutuhan Rasa 

Aman  

c. Kebutuhan Sosial 

d. Kebutuhan 

Penghargaan (prestise) 

e. Kebutuhan Aktualisasi 

diri  

 

1-2 

3-4 

 

5-6 

7-8 

 

 

9-10 

 

 

Sondang P. 

Siagan, 

Manajemen 

Sumber Daya 

Manusia, (Jakarta 

: PT. Bumi 

Aksara, 2016), 

287. 

 2 Kompens

asi 

a. Gaji 

b. Upah intensif 

c. Fasilitas 

 

11-12 

13-14 

15-19 

Mila Badriyah, 

Manajemen 

Sumber Daya 

Manusia, 

(Bandung : CV. 

Pustaka Setia, 

2017) 

3 Kinerja 

Karyawa

n 

a. Kualitas 

b. Kuantitas 

c. Ketepatan Waktu 

d. Kerjasama Tim 

26-28 

29-30 

31-32 

33-34 

Sudarmanto, 

Kinerja dan 

Pengemmbangan 

SDM, 

(Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar, 

2015), 12. 

 

C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling  

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek yang terdiri dari manusia, 

benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa 

yang terjadi sebagai sumber.
9
 Populasi  merupakan  wilayah    

generalisasi  yang  terdiri  atas  obyek/subyek yang  mempunyai  kualitas  

dan  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti untuk  

                                                             
9Tukiran Taniredja, Penelitian  Kuantitatif: Sebuah Pengantar, (Bandung : CV. Alfabeta, 

2014), 33. 
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dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya. Populasi  pada 

penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Giat Bersama Usaha 

Ponorogo. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajarinya semua misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti menggunakan sampel dari jumlah populasi tersebut. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampling jenuh yaitu 

teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel. Hal ini dikarenakan jumlah sampel relative kecil, yaitu kurang 

dari 30 orang.
10

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

seluruh karyawan di PT. giat Bersama Usaha sebanyak 33 orang. 

3. Teknik Sampling 

Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  angket  

atau  kuesioner. Angket  atau  kuesioner  merupakan  cara  pengumpulan  

data  dengan  memberikan pertanyaan  secara  tertulis  yang  akan  

dijawab  oleh  responden,  agar  peneliti memperoleh  data  

lapangan/empiris  untuk  memecahkan  masalah  penelitian  dan menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. 

 

D. Jenis dan  Sumber  Data  

                                                             
10 Sugiono, Metode, 118. 
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Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kuantitatif. Dimana 

data berupa angka. Data berdasarkan sumbernya ada 2 yaitu :
 11

 

a. Data Primer 

   Jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer,  yaitu  data  

yang dikumpulkan  secara  langsung  oleh  peneliti  atau  pihak  pertama. 

Data  primer  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  tanggapan 

karyawan yang diperoleh melalui kuesioner.   

b. Data Sekunder 

   Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari 

sumber pertama dan telah tersusun dalam bentuk dokumen tertulis. Yang 

dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana 

datadapat diperoleh. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat peneliti menggunakan 

beberapa metode dalam pengumpulan data yang dianggap tepat dan sesuai 

dengan permasalahan. Metode-metode tersebut adalah sebagai berikut : 

 

1. Angket (Kuesioner) 

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data 

dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada 

                                                             
11 Wiratna Sujarweni, Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi, (Yogyakarta : Pustaka Baru 

Press 2015), 76. 
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responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan 

tersebut.
12

 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

tertutup karena alternative jawaban sudah ditentukan sebelumnya oleh 

peneliti. Sedangkan instrument daftar pertanyaan dapat berupa 

pertanyaan, checklist dan skala.
13

 Dalam penelitian ini ada empat jawaban 

yang mengenai persetujuan responden terhadap pertanyaan atau 

pernyataan yang telah disediakan. Dengan ketentuan sebagai berikut : 

 

Tabel 3.2 

Alternatif Jawaban 

 

Simbol Alternatif Jawaban Nilai 

SS Sangat Setuju 4 

S Setuju 3 

TS Tidak Setuju 2 

STS Sangat Tidak Setuju 1 

 

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan kuesioner dengan 

skala likert, variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator. Kemudian 

dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item instrument berupa 

pernyataan yang perlu dijawab oleh responden. Butir-butir kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian ini seperti tabel dibawah ini : 

                                                             
12 Slamet Santoso, Penelitian Kuantitatif : Metode dan Langkah Pengolahan Data, 

(Ponorogo : Umpo Press, 2015), 21. 
13 Ibid, 21. 
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Tabel 3.3 

Butir-butir kuesioner variabel motivasi kerja 

 
No Indikator  Nomor Butir 

Pernyataan 
Jumlah 

1.  Kebutuhan fisiologis  
 

1-2 
 

2 

2.  Kebutuhan rasa aman  
 

3-4 
 

2 

3.  Kebutuhan sosial 5-6 
 

2 

4.  Kebutuhan penghargaan 7-8 
 

2 

5.  Kebutuhan aktualisasi diri 9-10 
 

2 

Jumlah 10 
 
 
 
 

Tabel 3.3 

Butir-butir kuesioner variabel kompensasi 

 
No Indikator  Nomor Butir 

Pernyataan 
Jumlah 

1.  Gaji 
 

11-12 
 

2 

2.  
  

Upah Intensif 13-14 2 

3.  Fasilitas 15-16 
 

2 

Jumlah 6 

 

 

Tabel 3.4 

Butir-butir kuesioner variabel kinerja karyawan 

No Indikator  Nomor Butir 
Pernyataan 

Jumlah 

1.  Kualitas 17-18 2 

2.  
   

Kuantitas 19-20 
 

2 

3.  Ketepatan waktu 21-22 
 

 
2 

4.  Kerjasama Tim 23-24 2 

Jumlah 8 

 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 
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yang harus diteliti. Metode ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal kecil 

yang lebih mendalam dari responden. Wawancara dapat dilakukan secara 

terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap 

muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon.
14

 

Wawancara dillakukan kepada pimpinan dan karyawan PT. giat 

Bersama Usaha guna mengunggkap variabel-variabel. Jenis wawancara 

yang digunakan tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara hanya garis 

besar yang ditanyakan. 

 

F. Metode Pengelolahan dan Analisis Data 

Guna mencapai tujuan penelitian, metode pengelolahan data dan 

analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan program SPSS 23. 

Adapun metode pengolahan dan analisis data yang dipakai dalam penelitian 

sebagai berikut : 

1. Uji Coba Instrumen 

a. Validitas 

Validitas adalah kemampuan untuk mengukur apa yang ingin 

diukur. Pengukuran dapat dilakukan secara langsung, melalui ukuran 

pengganti atau melalui pengukuran tidak langsung, dengan konstruk-

konstruk pengujian.
15

 Mutu penelitian terutama dinilai dari validitas 

hasil yang diperoleh. Validitas penelitian diklarifikasikan menjadi 

                                                             
14 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 

2017), 137-138. 
15 Supriyono, Akuntansi Keperilakuan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

2018), 49. 
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validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal yaitu 

berkaitan dengan keyakinan peneliti tentang kesahihan hasil penelitian, 

sedangkan validitas eksternal berkaitan dengan tingkat generalisasi 

hasil penelitian yang diperoleh.
16

 

Validitas adalah pertimbangan paling utama dalam 

mengevaluasi kualitas tes sebagai instrument ukur. Konsep validitas 

mengacu kepada kelayakan, kebermaknaan dan kebermanfaatan 

inferensi tertentu yang dapat dibuat berdasarkan skor hasil tes yang 

bersangkutan. Validasi tes itu sendiri adalah proses pengumpulan bukti-

bukti yang mendukung inferensi yang dimaksud.
17

 

b. Reliabilitas  

Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability . suatu 

pengukuran yang mampu menghasilkan data yang memiliki tingkat 

reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliabel.
18

Reabilitas 

juga diartikan derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang 

ditunjukkan oleh instrument penelitian.
19

Reliabilitas menyangkut 

ketepatan alat ukur. Suatu alat ukur disebut mempunyai reliabilitas 

tinggi atau dapat dipercaya jika alat ukur mantab. Dalam pengertian alat 

ukur tersebut stabil, dapat diandalkan, dan dapat diramalkan.
20

 

                                                             
16 Tukiran Taniredja, Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar), 42. 
17 Saifudin Azwar, Reliabilitas dan Validitas, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), 10-

11. 
18 Ibid, 7. 
19 Husein Umar, Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2005), 126. 
20 Elta Mamang Sangadji, Sopiah, Metode Penelitian-Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2010), 145. 
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Sebelum melakukan  analisis data-data penelitian, uji validitas 

dan reliabilitas instrument penelitian perlu dilakukan. Pengujian 

instrument penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilits Alpha 

dengan bantuan program SPSS (Statistics Package for Social Sciences) 

for windows.Untuk menguji validitas dan reliabilitas data, maka materi 

item pertanyaan dalam kuesioner diujikan kelayakannya terhadap 33 

responden. Sampel ini diambil berdasarkan data karyawan di PT. Giat 

Bersama Usaha. 

Hal ini dilakukan agar tidak terdapat pertanyaan yang samar 

ataupun kurang bisa dipahami oleh responden dari seluruh item 

pertanyaan yang diajukan. Sehingga butir-butir pertanyaan tersebut 

benar-benar bisa mengukur apa yang diukur dan menunjukkan 

keabsahan suatu alat ukur. Adapun langkah proses validitas dan 

reliabilitas instrumennya adalah: 

Pengambilan keputusan 

1) Jika koefisien korelasi > r tabel, maka butir atau variabel tersebut 

valid. 

2) Jika koefisien korelasi < r tabel, maka butir atau variabel tersebut 

tidak valid. 

Atau bisa juga dilakukan dengan uji t, dengan prosedur; ambil 

angka r hasil suatu variabel (butir pertanyaan) dari proses validitas dan 

reliabilitas. Keputusan nilai t dapat dinyatakan dengan kasifikasi 

sebagai berikut: 
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a. Jika t hitung < t tabel, maka terdapat korelasi positif. 

b. Jika t hitung > t tabel, maka tidak terdapat korelasi  

Menguji validitas dengan melihat nilai r pada kolom correted 

item-total correlation pada tabel item-total statistics, kemudian 

dibandingkan dengan r tabel. Menguji reliabilitas dengan melihat nilai r 

Alpha  yang terletak di akhir output, kemudian dibandingkan dengan r 

tabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu 

ke waktu. Reliabilitas suatu test merujuk pada derajat stabilitas, 

konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki 

reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan 

data yang reliable. 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian untuk mengetahui apakah 

distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, data 

yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal, 

yakni distribusi tersebut tidak menceng ke kiri atau menceng ke 

kanan.
21

 

b. Uji Multikolinearitas 

                                                             
21 Singgih Santoso, Statistik Multivariat (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 43. 
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Uji multikolinieritas adalah untuk melihat ada atau tidaknya 

korelasi tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model 

regresi linier berganda. Hubungan antara variabel bebas terhadap 

variabel terikatnya menjadi terganggu, jika ada korelasi yang tinggi 

diantara variabel-variabel bebasnya.
22

 

c. Uji Hetoskedatisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika residual pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas.
23

 

 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji – T 

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana 

pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri 

terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan 

mambandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom 

signifikansi pada masing-masing t hitung, proses uji t identik dengan 

Uji F (lihat perhitungan SPSS pada Coefficient Regression Full 

Model/Enter). Atau bisa diganti dengan Uji metode Stepwise. 

                                                             
22 Yeri Sutopo dan Ahmad Slamet, Statistika Inferensial (Jakarta: CV. Andi Offset, 

2017), 107. 
23 Zulfikar, Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika (Yogyakarta: CV Budi 

Utama, 2012), 224. 

https://www.statistikian.com/2012/08/membuat-r-tabel-dalam-excel.html
https://www.statistikian.com/spss
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b. Uji – F 

Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung 

dengan Tabel F: F Tabel dalam Excel, jika F hitung > dari F tabel, (Ho 

di tolak Ha diterima) maka model signifikan atau bisa dilihat dalam 

kolom signifikansi pada Anova (Olahan dengan SPSS, Gunakan Uji 

Regresi dengan Metode Enter/Full Model). Model signifikan selama 

kolom signifikansi (%) < Alpha (kesiapan berbuat salah tipe 1, yang 

menentukan peneliti sendiri, ilmu sosial biasanya paling besar alpha 

10%, atau 5% atau 1%). Dan sebaliknya jika F hitung < F tabel, maka 

model tidak signifikan, hal ini juga ditandai nilai kolom signifikansi 

(%) akan lebih besar dari alpha. 

c. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien Determinasi (R
2
) adalah mengukur seberapa jauh 

kemmapuan model dalam menerangkan varaiasi varaiabel dependen. 

Nilai koefisien dari determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2  

yang terkecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independennya memberikan hampir semua yang dibutuhkan.
24

 

d. Analisis Regresi Sederhana 

Analisis  regresi  linier  sederhana  digunakan  untuk  mengetahui  

                                                             
24 Algifari, Analisi Regresi, (Yogyakarta : BPFE UGM,2010), 2.  

https://www.statistikian.com/2012/07/f-tabel-dalam-excel.html
https://www.statistikian.com/spss
https://www.statistikian.com/2012/08/regresi-linear-sederhana-dengan-spss.html
https://www.statistikian.com/2012/08/regresi-linear-sederhana-dengan-spss.html
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besarnya pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat.
25

 

Rumus yang digunakan dalam  regresi linier sederhana yaitu:  

Y = a + bX 

Keterangan:  

Y    : Variabel terikat  

X    : Variabel bebas  

A dan b  : Konstanta 

e. Analisis Regresi Berganda 

Analisis Regresi Berganda yaitu analisis yang digunakan untuk 

mengukur pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel 

terikat untuk membuktikan ada atau tidak hubungan kasual antara dua 

variabel bebas atau lebih.untuk mengetahui besarnya pengaruh secara 

kuantitatif dari suatu perubahan variabel X terhadap variabel Y. 

 Analisi regresi menggunakan rumus persamaan regresi berganda 

seperti dibawah ini : 

Y = a+b1X1+b2+e 

Keterangan : 

Y = variabel dependen, yaitu kinerja karyawan 

X1   = variabel independen, yaitu motivasi kerja 

X2 = variabel independen, yaitu kompensasi 

a = konstanta 

b1 = koefisien regresi X1 

                                                             
25  Danang Sunyoto, Metodologi Penelitian Ekonomi : Alat Statistik dan Analisis Output 

Komputer, (Yogyakarta: CAPS, 2011), 115. 
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b2 = koefisien regresi X2 

e  = Standard error 

untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh atau 

tidak terhadap variabel dependen maka akan dilihat dari taraf 

signifikansi standar 5%. Apabila tingkat signifikansi > 5% maka 

hipotesis ditolak dan sebaliknya jika hasil uji hipotesis berada < 5% 

maka hipotesis diterima. 

Dalam menentukan berapa banyak pengaruh atau kontribusi dalam 

perhitungan persen (%) dari masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen ada dua macam yaitu sumbangan efektif 

(SE) dan sumbangan relative (SR). Syarat untuk menghitung SE dan Sr 

adala dengan memiliki hasil analisis korelasi dan regresi. Rumus untuk 

mengetahui berapa persen adalah : 

1. Rumus SE = Beta X rxy X 100% 

2. Rumus SR = SE% / R
2
% 
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BAB IV 

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya PT. Giat  Bersama Usaha 

PT. Giat Bersama Usaha merupakan perusahaan dibidang manufacture 

yang memproduksi  mainan education dengan nama beezy board. Usaha ini 

berawal dari keinginan bu Ika Ratna Dewi (direktur perusahaan) untuk 

memberikan anaknya mainan stimulasi di usianya yang 2 tahun.  Beliau 

berniat untuk memesan  mainan stimulasi anak yang berada diluar negeri 

karena di Indonesia pada tahun 2016 lalu belum ada yang memproduksi. Akan 

tetapi beliau ragu  mengenai kualitas produk tersebut karena tidak bisa 

melihatnya secara langsung. Kemudian beliau mengajak temannya untuk 

mencoba membuatnya sendiri.
1
 

Atas saran dokter di klinik tumbuh kembang anak yang sering ia 

datangi, serta dibekali riset yang cukup, Ika Ratna Dewi membuat busy board 

yang cukup popular di luar negeri untuk anaknya. Setelah sukses membuat 

busy board untuk buah hatinya, beliau berfikir untuk membuat lebih banyak 

lagi dan dijual. Mainan ini mempunyai  manfaat besar untuk menstimulasi 

tumbuh kembang anak. Dengan latar belakang itulah PT. Giat Bersama Usaha 

lahir dan kini dapat menjadi solusi bagi para orang tua lainnya yang tidak 

                                                             
1 PT. Giat Bersama Usaha Ponorogo, Wawancara, 20 Oktober 2018. 

5 
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memiliki waktu untuk membuatkan mainan yang aman sekaligus sebagai 

education.
2
 

Usaha ini mulai dibuka pada bulan November 2016. Awal berdiri 

usaha ini  hanya  usaha kecil yang dibantu oleh keluarganya n dikerjakan 

dirumahnya. Namun saat ini usaha tersebut sudah berkembang pesat. 

Mayoritas konsumennya para artis dan sasaran pemasarannya kalangan 

menengah keatas. Sistem yang diterapkan dalam bisnis ini pre-order secara 

online, konsumen harus memesan  terlebih dahulu dan mengirim uang muka 

50% untuk meminimalisir kerugian dan 50% nya lagi dibayar setelah barang 

siap dikirim dan sekaligus biaya kirim. 

Saat ini pemilik sudah menyewa sebuah bagunan untuk memproduksi 

pesanan-pesanan dari konsumen dan memiliki 33 karyawan. Karyawan dibagi 

menjadi beberapa bidang kerja yaitu  bagian cutting, bagian cat, bagian 

produksi, bagian admin, dan bagian packing sehingga dalam memproduksi 

sebuah pesanan bisa lebih efektif dan efesien. Untuk pengiriman barang 

pesanan perusahaan ini sudah bekerjasama dengan JNE, JNT dan POS.
3
 

Meskipun sudah berkembang dengan baik dalam jangka waktu yang 

singkat, pemilik masih terus berusaha untuk meningkatkan usaha ini dan 

menambah berbagai macam  mainan stimulasi dari  kayu. Karena untuk saat 

ini sudah mulai muncul pesaing-pesaing baru yang menyerupai produk di 

                                                             
2 Ibid. 
3 PT. Giat Bersama Usaha Ponorogo,  Observasi,  20 Oktober 2018. 
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perusahaan ini dengan harga yang lebih murah. Kualitas dan pelayan 

konsumen tetap akan ditingkatkan kembali.
4
 

2. Visi dan Misi PT. Giat Bersama Usaha  

a. Visi 

Menjadikan beezyboard mainan stimulasi yang harus dimiliki anak-

anak di Indonesia dan Internasional. 

b. Misi 

1) Menciptakan mainan-mainan yang tidak hanya berfungsi sebagai 

mainan tetapi juga media stimulasi dan edukasi bagi bayi dan anak-

anak. 

2)  Membantu gerakan no gadget untuk balita dan menggantinya dengan 

mainan stimulasi yang edukatif.
5
 

3. Lokasi PT. Giat Bersama Usaha 

Data lengkap beezy BOARD sebagai berikut : 

a. Nama Perusahaan    :  PT. Giat Bersama Usaha 

b. Bidang Usaha     :  Toys 

c. Jenis Produk / Jasa    :  Membuat mainan 

d. Alamat   : Jl. Barito no 3b, Ponorogo. 

e.  Nomor Telepon    : 081282281133 

f. Bentuk Badan Hukum   : Perseroan Terbatas (PT) 

                                                             
4Ibid.  
5 PT. Giat Bersama Usaha Ponorogo, Dokumentasi,  20 Oktober 2018 
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g. Waktu Pendirian  :  November 2016
6
 

 

B. Gambaran Umum Responden 

 Responden dalam penelitian ini merupakan karyawan PT. Giat Bersama 

Usaha Ponorogo, yang berjumlah 33 orang atau responden, dengan deskripsi 

berdasarkan kategori sebagai berikut : 

1. Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 

Data Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Perempuan 19 58% 

Laki- Laki   14 42% 

Jumlah 33 100% 

 

Gambar 4.1 

Data Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

                                                             
6 Ibid. 

Jenis Kelamin 

Perempuan 

Laki-laki  
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Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa karyawan di PT. Giat 

Bersama Usaha yang menjadi responden berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 19 orang dan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 14 orang. 

Dengan demikian karyawan yang bekerja di PT. Giat Bersama Usaha yang 

paling dominan adalah karyawan perempuan.                

2. Umur  

Tabel 4.2 

Data Karyawan Berdasarkan Usia 

 

Usia Jumlah Persentase 

17-22 tahun 11 33% 

23-27 tahun 17 52% 

27-32 tahun 2 6% 

Lainnya  3 9% 

Jumlah 33 100% 

 

Gambar 4.2 

Data Karyawan Berdasarkan Usia 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa karyawan di PT. Giat 

Bersama Usaha yang menjadi responden berusia 17-22 tahun sebanyak 11 

Umur  

17-22 tahun 

23-27 tahun 

27-32 tahun 

Lainnya 
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orang, 23-27 tahun sebanyak 17 orang, 27-32 tahun sebanyak 2 orang, dan 

diatas usia 33 tahun sebanyak 3 orang. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa karyawan yang bekerja di PT. Giat Bersama Usaha yang dominan 

banyak yang berumur diantara 22-27 tahun sebanyak 17 orang atau 52%.     

3. Pendidikan Terakhir    

Tabel 4.3 

Data Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 

SD -  

SMP 1 3% 

SMK/SMA 27 82% 

S1 5 15% 

Jumlah 70 100% 

 

Gambar 4.3 

Data Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa karyawan di PT. Giat 

Bersama Usaha yang menjadi responden diketahui karyawan memiliki 

tingkat pendidikan terakhir SD tidak ada, pendidikan terakhir SMP sebanyak 

Pendidikan  

SD 

SMP/MTs 

SMA/MA 

S1 

S2 
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1 orang, pendidikan terakhir SMK/SMA sebanyak 27orang  dan pendidikan 

terakhir S1 sebanyak 5 orang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

karyawan yang bekerja di PT. Giat Bersama Usaha yang dominan banyak 

yang tingkat pendidikan terakhirnya SMA/SMK sebanyak 27 orang atau 

82% persen. 

 

C. Hasil Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah pertimbangan paling utama dalam mengevaluasi 

kualitas tes sebagai instrument ukur. Konsep validitas mengacu kepada 

kelayakan, kebermaknaan dan kebermanfaatan inferensi tertentu yang dapat 

dibuat berdasarkan skor hasil tes yang bersangkutan.Uji validitas digunakan 

untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar item pernyataan 

dalam mendefinisikan suatu variabel. Pengujian ini dilakukan pada data awal 

atau data uji coba yang dikumpulkan terlebih dahulu dan diberikan kepada ke 

30 responden.  

Kriteria yang digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu butir 

pernyataan dengan membandingkan rhitung  dan rtabel dengan tingkat 

signifikansi 5%. Dalam penelitian ini rtabel yang digunakan adalah 0,361 

terdapat dalam (Nilai R Product Moment). Suatu kuesioner dikatakan valid 

apabila rhitung > rtabel. Hasil penelitian pengujian validitas tersebut dapat 

disimpulkan dalam rekapitulasi dibawah ini: 



59 
 

 

Tabel 4.4 

Uji Validitas Variabel Motivasi Kerja 

No Item Nilai rhitung Nilai rtabel Keterangan 

1 0,571 0,361 Valid 

2 0,730 0,361 Valid 

3 0,520 0,361 Valid 

4 0,651 0,361 Valid 

5 0,526 0,361 Valid 

6 0,600 0,361 Valid 

7 0,414 0,361 Valid 

8 0,481 0,361 Valid 

9 0,486 0,361 Valid 

10 0,574 0,361 Valid 

Sumber data primer diolah 2019 

 

 Dari tabel di atas terlihat bahwa 10 item pernyataan motivasi kerja 

menunjukkan bahwa 9 pernyataan nilai rhitung > thitung sehingga item 

pernyataan valid. Dan 1 pernyataan yang tidak valid karena rhitung < thitung.  

Tabel 4.5 

Uji Validitas Variabel Kompensasi 

 

Item  Nilai r hitung  Nilai r tabel  Keterangan 

1 0,866 0,361 Valid 

2 0,843 0,361 Valid 

3 0,866 0,361 Valid 

4 0,441 0,361 Valid 

5 0,325 0,361 Tidak  Valid 

6 0,369 0,361 Valid 
 

Sumber: data primer diolah 2019 
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Dari tabel di atas terlihat bahwa 6 item pernyataan kompensasi  

menunjukkan bahwa ke 5 pernyataan rhitung > ttabel sehingga dikatakan valid. 

Sedangkan 1 item pernyataan tidak valid karena  nilai rhitung < ttabel. 

Tabel 4.6 

Uji Validitas Variabel Kinerja Karyawan 

 

Item  Nilai r hitung  Nilai r tabel  Keterangan 

1 0,630 0,361 Valid 

2 0,815 0,361 Valid 

3 0,446 0,361 Valid 

4 0,562 0,361 Valid 

5 0,699 0,361 Valid 

6 0,734 0,361 Valid 

7 0,543 0,361 Valid 

8 0,605 0,361 Valid 
 

  Sumber: data primer diolah 2019 

Dari tabel di atas terlihat bahwa 6 item pernyataan kompensasi   

menunjukkan bahwa ke 6 pernyataan rhitung > rtabel sehingga dikatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuesioner yang 

merupakan jawaban-jawaban dari responden apakah konsisten atau tidak. 

Setelah dilakukan uji validitas maka dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Suatu 

kuesioner dikatakan reliable jika nilai Alpha >0,60 maka reliable. Hasil dari 

penelitian pengujian reliabilitas dapat dilihat dibawah ini: 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Reliabilitas 

Motivasi Kerja 

Sumber: data primer diolah 2019 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Reliabilitas 

Kompensasi 

Variabel Nilai Alpha 

Cronbach 

Keterangan 

Kompensasi 0,759 Reliabel 

Sumber: data primer diolah 2019 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Reliabilitas 

Kinerja Karyawan 

Variabel Nilai Alpha 

Cronbach 

Keterangan 

Kinerja 

Karyawan 

0,779 Reliabel 

 Sumber: data primer diolah 2019 

 

Variabel Nilai Alpha 

Cronbach 

Keterangan 

Motivasi Kerja 0,734 Reliabel 
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Dari tabel di atas menunjukkan hasil pengujian reliabilitas untuk X1, 

X2 dan Y diketahui bahwa nilai Cronbach Alpha > 0,60 sehingga reliable 

semua.  

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel X1, X2 dan Y 

item pernyataan sudah reliable, sehingga instrument yang dimiliki dapat 

diteruskan dan digunakan sebagai instrument pengumpulan data penelitian.  

 

3. Analisis Korelasi 

Analisis korelasi berfungsi untuk mencari besarnya hubungan dan 

konstribusi dua variabel bebas (X) atau lebih secara simultan dengan variabel 

terikat (Y). Pada penelitian ini, sampel yang digunakan adalah  33 sehingga 

Rtabel (alpha= 5%) adalah 0,2826. Hasil pengujian korelasi antara variabel X 

da Y ditunjukkan pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Korelasi 

 
No. Korelasi rhitung rtabel keterangan 

1. X1 dan Y 
0.312 0,2826 

signifikan 

2. X2 dan Y 0,457 0,2826 signifikan 

  

Tabel diatas menunjukkan hasil pengujian korelasi antara variabel X 

dan Y dengan nilai yang dapat diperoleh X1 terhadap Y rhitung > rtabel (0.312 > 

0,2826) dan X2 terhadap Y menunjukkan hal yang sama yaitu rhitung > rtabel 
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(0,457 > 0,2826) ini artinya antara variabel X (Motivasi Kerja dan 

Kompensasi) berhubungan secara signifikan. 

 

D. Hasil Pengujian Deskripsi 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Data 

Pengujian normalitas data digunakan untuk mengetahui bentuk 

distribusi data (sample) yang digunakan dalam penelitian. Data yang 

digunakan harus berbentuk distribusi normal khususnya untuk statistic 

parametrik. Dalam penelitian ini peneliti One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test. Hasil dari SPSS adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.11 

Uji Normalitas 

 Unstandardized Residual 

N 33 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation 1.57191012 

Most Extreme Differences 

Absolute 
.104 

Positive .086 

Negative -.104 

Kolmogorov-Smirnov Z .595 
Asymp. Sig. (2-tailed) .871 

Sumber data diolah dari SPSS 2019 

Pengambilan Keputusan:  

Jika nilai signifikan > 0,05 maka data berdistribusi normal 

Jika nilai signifikan < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal 
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Output di atas menunjukkan besarnya nilai signifikan Asymp.sig 

adalah 0,871 menunjukkan angka dengan taraf signifikan lebih besar dari 

0,05 yang menunjukkan data berdistribusi normal. Analisis data 

mensyaratkan  data berdistribusi normal untuk menghindari bias dalam 

analisis data. Data outler (tidak normal) harus dibuang karena 

menimbulkan bias dalam interprestasi dan mempengaruhi data lainnya. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji mulitikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya 

variabel independen yang memiliki kemiripan antar independen dalam satu 

model. Metode yang sering digunakan untuk mendeteksi multikolinieritas 

adalah Variance Inflactor Factor (VIF) yaitu VIF < 10, jika kriteria 

tersebut terpenuhi maka hasil uji analisis pada penelitian tidak terjadi 

multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat ppada 

tabel dibawah ini : 

Tabel 4.12 

Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

 

Sumber data diolah dari SPSS 2019 

Model 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 
Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 11.546 3.270  3.531 .001   

Motivasi .057 .120 .091 .473 .640 .707 1.414 

Kompensasi .328 .154 .408 2.122 .042 .707 1.414 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil nilai tolerance semua 

variabel independen > 0,1 yaitu sebesar 0,707 dan nilai VIF semua variable 

independen < 10 yaitu 1,414. Hal ini berarti model regresi linier berganda 

tidak terjadi multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak 

sama untuk semua pengamatan. Jika varians dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Penelitian 

yang baik harus terbebas dari heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk 

melihat adanya masalah heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik 

plot (scatterplot). Jika pada titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED 

dan SRESID menyebar dibawah maupun diatas titik origin/ angka 0 pada 

sumbu Y dan tidak mempunyai titik teratur, bisa dipastikan bahwa 

penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan 

hasil seperti di bawah ini : 

Gambar 4.4 

Uji Heteroskedastisitas 

 



66 
 

 

Pada gambar diatas, titik-titik menyebar di atas maupun di bawah 

titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak 

terjadi gejala heterokedastisitas melainkan homoskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah pengujian model regresi linier yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara variabel 

pengganggu pada periode tertentu dengan variavel sebelumnya. Dengan 

hipotesis sebagai berikut : 

H0 : Tidak terdapat korelasi antar residual (tidak terjadi kasus 

autokorelasil) 

H1 : Terdapat korelasi antar residual (tidak terjadi kasus autokorelasil) 

Dasar penentuan analisis ini dengan adalah jika dl < d < 4-du maka 

tidak terdapat korelasi. Nilai dL atau batas bawah dan dU batas atas dapat 

diketahui dengan melihat tabel durbin Watson dengan jumlah sampel 

sebesar 33 dan variabel X ada 2 maka K = 2 maka di peroleh nilai dl dan 

du . hasil perhitungan nilai durbin Watson terdapat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.13 

Uji Autokorelasi 

 

D dL dU 4-dL 4-dU Keterangan 
1.930 1,3212 1,577 2.6788 2.423 Tidak terdapat 

autokorelasi 

Sumber data diolah dari SPSS 2019 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai durbin Watson sebesar 

2.068, nilai dL sebesar 1.3212 dan 4-dU sebesar  2.443. Dapat disimpulkan 

bahwa dl < d < 4-du (1.3212 < 2.068 < 2.443) maka tidak terdapat korelasi. 

e. Uji Linearitas 

Uji linearitas adalah hubungan garis lurus. Fungsi dari uji ini untuk 

mengetahui hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Dasar 

pengambilan keputusannya adalah Pengambilan Keputusan:  

Jika nilai signifikan > 0,05 maka terdapat hubungan yang linear 

Jika nilai signifikan < 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang linear 

Hasil uji linearitas dapat dilihat dari hasil uji linearitas dibawah ini : 

Tabel 4.14 

Uji Linearitas X1 dan Y 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

kinerja 

karyawan 

* 

motivasi 

kerja 

Between 

Groups 

(Combined) 
42.794 9 4.755 1.888 .106 

Linearity 9.794 1 9.794 3.888 .061 

Deviation 

from 

Linearity 

33.000 8 4.125 1.638 .169 

Within Groups 57.933 23 2.519   

Total 100.727 32    

Sumber data diolah dari SPSS 2019 
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Tabel 4.15 

Uji Linearitas X2 dan Y 

 

 
 

 

 

Sumber data diolah dari SPSS 2019 

 

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan antara 

X1 dengan Y dan X2 dengan Y terdapat hubungan yang linear yaitu 

dengan nilai signifikasi 0,169 > 0,05 dan 0,321 > 0,05. 

 

2. Hasil Pengujian Hipotesis 

a. Uji T 

Uji T adalah penguji koefisien regresi parsial individu yang 

digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara 

individu mempengaruhi variabel dependen (Y).  

Pengambilan Keputusan 

H0 :  tidak ada pengaruh X1 terhadap Y 

H1 : ada berpengaruh X1 terhadap Y 

Jika nilai signifikansi < 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan. 

Hasil pengujian parsial atau uji t dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

kinerja 
karyawan * 
kompensasi 

Between 
Groups 

(Combined) 39.302 7 5.615 2.285 .060 

Linearity 21.069 1 21.069 8.575 .007 

Deviation from 

Linearity 
18.233 6 3.039 1.237 .321 

Within Groups 61.425 25 2.457   
Total 100.727 32    
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Tabel 4.16 

UJI T X1 Terhadap Y 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12.940 3.380  3.829 .001 

motivasi kerja .195 .107 .312 1.827 .077 

Sumber data diolah dari SPSS 2019 

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa adanya pengaruh X1 

terhadap Y dengan nilai sebesar 0,077 < 0,05 sehingga H1 ditolak, artinya 

tidak ada pengaruh X1 terhadap Y secara signifikan.  

Pada variabel kompensasi hipotesis yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

H0 : tidak ada pengaruh X2 terhadap Y 

H1 : adanya pengaruh X2 terhadap Y 

Jika nilai signifikasi < 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan. Hasil 

pengujian parsial atau uji t dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.17 

Uji T X2 Terhadap Y 

 

 

 

 

Sumber data diolah dari SPSS 2019 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12.647 2.268  5.577 .000 

kompensasi .367 .128 .457 2.863 .007 
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Berdasarkan hasil pengujian di atas dapat dijelaskan X2 

berpengaruh terhadap Y dengan nilai signifikasi uji t sebesar 0,07  < 0,05. 

Dilihat dari nilai koefisien regresinya sebesar 0,367 memiiki arti X1 

mempunyai arah pengaruh yang positif terhadap Y sehingga arah 

pengaruh tersebut signifikan. 

b. Uji F 

Uji F merupakan pengujian signifikan persamaan yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (X1,X2) secara 

bersamaan terhadap Y . Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah  

H0 : model regresi yang diperoleh sesuai/ tidak signifikan 

H1 : model regresi yang diperoleh tidak sesuai/ signifikan 

Jika nilai signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak artinya terdapat pengaruh 

yang signifikan. Hasil pengujianya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.18 

UJI F 

 

 

 

 

Sumber data diolah dari SPSS 2019 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 21.658 2 10.829 4.109 .026b 

Residual 79.069 30 2.636   

Total 100.727 32    
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Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi sebesar 

0,026 < 0,05 sehinggga H0 ditolak artinya terdapat pengaruh antara 

variabel  X1 dan X2 terhadap Y secara bersamaan. 

c. Koefisien Determinasi (R Square) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase 

perubahan variabel dependen (Y) yang disebabkan variabel independen 

(X). Nilai R square hasil pengujian regresi dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 4.19 

Koefisien Determinasi (R Square) 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .464a .215 .163 1.62346 

Sumber data diolah dari SPSS 2019 

Berdasarkan tabel diatas hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai 

R yang diperoleh sebesar 0,464 menunjukkan bahwa hubungan antara X1 

dan X2 tergolong lemah karena nilai R yang dihasilkan < 1. Nilai R square 

yang diperoleh sebesar 0,215 menunjukkan  bahwa pengaruh X1 dan X2 

terhadap Y sebesar 21,5%. 

d. Analisis Regresi Sederhana 

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh variabel X terhadap Y secara parsial. Hasil pengujian regresi 

linier sederhana yaitu : 
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a. Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Tabel 4.20 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana (X1) Y 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .312a .097 .068 1.71270 1.976 

Sumber data primer diolah dengan SPSS 23 

Berdasarkan tabel 4.20 diperoleh hasil sebagai berikut : 

1) R dalam regresi linier sederhana menunjukkan besarnya 

korelasi antar variabel, tabel diatas menunjukkan hubungan 

antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan sebesar 0,312 

atau 31,2%. 

2) Nilai R Square sebesar 0,097 memiliki arti bahwa peran atau 

kontribusi variabel motivasi kerja mampu menjelaskan variabel 

kinerja karyawan sebesar 9,7%. 

 

Tabel 4.21 

Hasil Analisis Regresi Linier sederhana (X1) Y 

ANOVA
a 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 9.794 1 9.794 3.339 .077
b
 

Residual 90.934 31 2.933   

Total 100.727 32    

Sumber data primer diolah dengan SPSS 23 
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 Berdasarkan tabel 4.21 diperoleh nilai Fhitung > Ftabel 

yaitu 3.339 > 3,30 dan nilai signifikan > sig yaitu 0,77 > 

0,05 maka H0 diterima. Hal ini berarti motivasi kerja tidak 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Tabel 4.22 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana (X1) Y 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant

) 
12.940 3.380  3.829 .001 

motivasi 

kerja 
.195 .107 .312 1.827 .077 

 

Berdasarkan tabel 4.22 dapat diperoleh persamaan 

sebagai berikut : 

Y = 12.940 + 0 .195 X 

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui bahwa : 

1) Nilai konstanta sebesar 12.940 menunjukkan apabila 

tidak dipengaruhi oleh variabel motivasi kerja maka 

besar nilai kinerja karyawan adalah 12.940. 

2) Koefisien regresi sebesar 0,197 berarti bahwa jika 

variabel motivasi kerja mengalami kenaikan satu 

satuan, maka kinerja karyawan akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,197 satuan. Koefisien bernilai 
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positif artinya hubungan antara motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan berhubungan secara positif. 

b. Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan  

Tabel 4.23 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana (X2) Y 

Model Summary
b
 

Mod

el R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 

.457
a
 .209 .184 1.60300 1.995 

Sumber data primer diolah dengan SPSS 23 

Berdasarkan tabel 4.23 diperoleh hasil sebagai berikut : 

1) R dalam regresi linier sederhana menunjukkan besarnya 

korelasi antar variabel, tabel diatas menunjukkan hubungan 

antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan sebesar 0,475 

atau 45,7%. 

2) Nilai R Square sebesar 0,209 memiliki arti bahwa peran atau 

kontribusi variabel motivasi kerja mampu menjelaskan variabel 

kinerja karyawan sebesar 20,9%. 

 

 

 



75 
 

 

Tabel 4.24 

Hasil Analisis Regresi Linier sederhana (X2) Y 

 

 

 

 

 

Sumber data primer diolah dengan SPSS 23 

Berdasarkan tabel 4.24 diperoleh nilai Fhitung > Ftabel yaitu 8.199  

> 3,30 dan nilai signifikan > sig yaitu 0,07 > 0,05 maka H0 ditolak. Hal 

ini berarti kompensasi  berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Tabel 4.25 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana (X2) Y 

 

 

 

 

 

 

Sumber data primer diolah dengan SPSS 23 

Berdasarkan tabel 4.25 dapat diperoleh persamaan dibawah ini : 

Y = 12.647 + 0 .367 X 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12.647 2.268  5.577 .000 

kompensasi .367 .128 .457 2.863 .007 

ANOVA
a 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 21.069 1 21.069 8.199 .007b 

Residual 79.658 31 2.570   

Total 100.727 32    
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Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui bahwa : 

1) Nilai konstanta sebesar 12.647 menunjukkan apabila tidak 

dipengaruhi oleh variabel kompensasi maka besar nilai kinerja 

karyawan adalah 12.647. 

2) Koefisien regresi sebesar 0.367 berarti bahwa jika variabel 

kompensasi mengalami kenaikan satu satuan, maka kinerja 

karyawan akan mengalami peningkatan sebesar 0.367 satuan. 

Koefisien bernilai positif artinya hubungan antara kompensasi 

terhadap kinerja karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

e. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

motivasi kerja dan kompensasi  terhadap kinerja karyawan, serta 

mengetahui diantara varaiabel tersebut yang paling dominan 

mempengaruhi Y. Hasil estimasi koefisien model regresi linier berganda 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.26 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
11.546 3.270  3.531 .001 

motivasi kerja .057 .120 .091 .473 .640 

Kompensasi .328 .154 .408 2.122 .042 

Sumber data diolah dari SPSS 2019 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh persamaan regresi sebagai 

berikut : 

Y = 11.546 + 0,057X + 0,328 + eror 

Konstanta (b0) 

Nilai konstanta (b0) sebesar 11.546 menunjukkan bahwa, apabila variabel  

independen X1 dan X2 nol atau tidak ada maka kinerja karyawan sebesar 

11.546 satuan.     

Konstanta (b1) Untuk Variabel X1  

Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0,057. Nilai (b1) yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel motivasi kerja 

yang berkelanjutan (X1) dengan variabel kinerja karyawan (Y). Jika 

motivasi kerja yang berkelanjutan ditingkatkan maka kinerja karyawan 

menjadi meningkat. Nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0,090 artinya jika 

motivasi kerja dinaikkan sebesar 1 satuan atau dinaikkan satu tingkat, 

maka kinerja karyawan naik sebesar 0,057 satuan dengan asumsi variabel 

independen yang lain tetap.  

Konstanta (b2) Untuk Variabel X2  

Besarnya nilai koefisien regresi (b2) sebesar 0,328. Nilai (b2) yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel kompensasi 

yang berkelanjutan (X2) dengan variabel kinerja karyawan (Y). Jika 

kompensasi yang berkelanjutan ditingkatkan maka kinerja karyawan 

menjadi meningkat. Nilai koefisien regresi (b2) sebesar 0,303 artinya jika 
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kompensasi dinaikkan sebesar 1 satuan atau dinaikkan satu tingkat, maka 

kinerja karyawan naik sebesar 0,328 satuan dengan asumsi variabel 

independen yang lain tetap.  

E. Pembahasan hasil penelitian 

Dari hasil analisis maka pembahasan tentang hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1) Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap kinerja karyawan (Studi kasus 

pada PT. Giat Bersama Usaha Ponorogo) 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial 

variabel motivasi kerja (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan, yang berarti Ha ditolak dan Ho diterima. Dilihat dari hasil 

pengujian variabel motivasi kerja diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,195 

yang berarti hubungan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 

19,5%. Dan uji signifikan parsial (uji t) yang mempunyai nilai thitung > ttabel 

(1,827 > 2,042) ini membuktikan adanya pengaruh yang tidak signifikan 

antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan  secara parsial serta nilai 

signifikansi 0,077 lebih besar dari 0,05.  

Dalam penelitian ini tidak ada pengaruh antara motivasi kerja dan 

kompensasi secara parsial. Hal ini dibenarkan oleh beberapa karyawan 

Karyawan PT. Giat Bersama Usaha yang diwawancara oleh peneliti bahwa 

dalam bekerja tidak hanya motivasi saja yang mempengaruhi kinerja. Banyak 

faktor-faktor lain yang mempengaruhinya seperti halnya kedisiplinan, 
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lingkungan kerja, pemberian bonus, komunikasi antar karyawan, ketersedian 

barang baku, kepuasan kerja dan lain sebagainya yang tidak dibahas dalam 

penelitian ini dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya oleh peneliti. 

Hasil penelitian tersebut tidak senada dengan hasil penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Medi Prakoso (2016) yang menyatakan bahwa motivasi 

kerja berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja  karyawan, dan 

juga penelitian oleh Rati Narastuti (2018) bahwa motivasi kerja juga 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan. Menurut 

Sondang motivasi adalah energi yang menggerakkan individu untuk berusaha 

mencapai tujuan yang diharapkan.
7
 Teori tersebut dapat mendukung atas 

hasil penelitian ini.  

Dan tidak sejalan dengan teori Motivasi adalah energi yang 

menggerakkan individu untuk berusaha mencapai tujuan yang diharapkan.
8
 

Bahwa jika motivasi tinggi maka akan muncul kinerja yang tinggi. Dan juga 

teori motivasi kerja memiliki hubungan positif dengan kinerja karyawan 

seperti terlihat pada perilaku karyawan melalui pengembangan diri seperti 

pelatihan, tanggung jawab pada tugas yang diberikan oleh atasan, apresiasi 

dan promosi berdasarkan evaluasi kinerja. Fluktuasi Kinerja karyawan dapat 

dilihat dari motivasi yang diberikan kepada karyawan. Seseorang yang 

                                                             
7 Sondang P. siagan, Manajemen Sumber Daya Manusia, 290-291. 

8 Ibid. 57. 
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memiliki tinggi motivasi dalam bekerja cenderung melakukan pekerjaan 

dengan baik dan maksimal.
9
 

2) Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi kasus pada 

PT. Giat Bersama Usaha Ponorogo) 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial 

variabel kompensasi (X2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan, yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Dilihat dari hasil 

pengujian variabel kompensasi diperoleh koefisien korelasi sebesar 

0,367yang berarti hubungan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan 

sebesar 36,7%. Dan uji signifikan parsial (uji t) yang mempunyai nilai thitung 

> ttabel (2.863 > 2,042) ini membuktikan adanya pengaruh yang signifikan 

antara kompensasi terhadap kinerja karyawan secara parsial serta nilai 

signifikansi 0,007 lebih kecil dari 0,05.  

Hasil penelitian tersebut senada dengan hasil penelitian Anaas Tri R. 

D. Y (2016) yaitu kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. Dan sama halnya dengan penelitian Ardy Afriansyah (2014) yang 

menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. Besarnya pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan 

sebesar 19,6% dan sisa lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. 

                                                             
9 Arif, Yusuf Hamali, dkk.  “The Effect Of Motivation On Employee Performance In 

Biological Product Division Of Pt Medion Bandung Barat,” Journal The WINNERS, Vol. 16 No. 2, 

2015), 109. 
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Hasil pengujian statistik ini juga sependepat dengan teori bahwa 

manajemen  kompensasi adalah proses pengembangan dan penerapan 

strategi, kebijakan, serta sistem kompensasi yang membantu organisasi 

untuk mencapai sasarannya dengan mendapatkan dan mempertahankan 

orang yang diperlukan dan dengan meningkatkan motivasi serta komitmen 

mereka. Karyawan menukarkan tenaganya untuk mendapatkan reward 

financial maupun non financial. Kompensasi adalah fungsi Human Resource 

Management (HRM) yang berhubungan dengan  setiap jenis reward yang 

diterima individu sebagai balasan atas pelaksanaan tugas-tugas organisasi.  

Sedangkan kompensasi adalah total seluruh imbalan yang di terima para 

karyawan sebagai pengganti jasa yang telah mereka berikan.
10

 

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan  

sebagai balas jasa untuk mereka. Jadi melalui kompensasi tersebut karyawan  

dapat meningkatkan kinerjanya, motivasi dan kepuasan kerja serta 

meningkatkan hidupnya.
11

 

3) Pengaruh Motivasi Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi kasus pada PT. Giat Bersama Usaha Ponorogo) 

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa 

variabel (X1 dan X2) berpengaruh signifikan terhadap Y yang berarti Ha 

diterima dan Ho ditolak. Hal ini bisa dilihat dari nilai thitung sebesar 2,236 

                                                             
10 Lidya Octafia, dkk,  Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manado, 2. 
11Umi Farida, Manajemen Sumber Daya , (Ponorogo: UNMUHPO, 2015), 157.  
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dan 2,751. Artinya jika variabel motivasi kerja dan kompensasi semakin 

tinggi maka akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan.  

Berdasarkan uji F secara simultan menunjukkan bahwa secara 

bersama-sama variabel motivasi kerja dan kompensasi menunjukkan hasil 

yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan yaitu dapat 

ditunjukkan dari perhitungan uji F nilai Fhitung > Ftabel (4,109 > 3,30). Dan 

nilai R dalam regresi berganda besarnya korelasi 0,464 yang berarti 

menunjukkan hubungan antara motivasi kerja dan kompensasi terhadap 

kinerja karyawan sebesar 46,4%. Nilai R square sebesar 0,215 berarti peran 

variabel motivasi kerja dan kompensasi mampu menjelaskan variabel 

kinerja karyawan sebesar 21,5%. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R
2
) 

sebesar 0,163 sehingga variabel independen dapat menjelaskan variabel 

dependen sebesar 16,3% sisanya 83,7% dijelaskan faktor lainnya. 

Hasil penelitian tersebut senada dengan penelitian Echa Siska Aprilia 

(2017) yaitu kompensasi dan motivasi kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Sama halnya dengan penelitian Elang 

Dani R. P (2016) dimana motivasi kerja dan kompensasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan.  

Teori ini sejalan dengan teori Hasibuan yang ditulis oleh Ririvega 

Kasenda bahwa salah satu tujuan pemberian kompensasi adalah motivasi. 

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajerakan mudah memotivasi 

bawahannya. Motivasi merupakan proses yang berperan pada intensitas, 
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arah dan lamanya berlangsung upaya individu kea rah pencapaian sasaran. 

Sehingga apabila seorang karyawan menganggap bahwa kompensasi yang 

diberikan oleh perusahaan sesuai dengan yang karyawan harapkan, maka 

akan dapat memotivasi karyawan untukmeningkatkan kinerja karyawan.
12

 

 

                                                             
12Ririvega kasenda, Kompensasi dan Motivasi Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan 

pada PT. Bangun Wenang Beverages Company Manado, (Vol.1 No. 3, 2013), 858.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan mengenai variabel motivasi 

kerja dan kompensasi yang mempengaruhi kinerja karyawan di PT. Giat 

Bersama Usaha Ponorogo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara parsial, variabel motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan, yaitu ditunjukkan dengan nilai thitung > ttabel 

yaitu 1,827 > 2,042 dengan signifikansi 0,077.  

2. Secara parsial, variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan, yaitu ditunjukkan dengan nilai thitung > ttabel yaitu 2,863 

> 2,042 dengan signifikansi 0,007.  

3. Secara simultan, variabel motivasi kerja dan kompensasi berpengaruh 

secara signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan yang ditunjukkan 

dengan nilai Fhitung > Ftabel  yaitu 4,109 > 3,30 dan nilai signifikansi 0,026. 

Besarnya pengaruh variabel independen (motivasi kerja dan kompensasi) 

terhadap variabel dependen (kinerja) adalah 16,7%. sehingga variabel 

independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 16,7%.  

4. Sedangkan variabel independen yang paling berpengaruh terhadap varibel 

dependen adalah variabel kompensasi dengan berarti peran atau 

kontribusi variabel kompensasi mampu menjelaskan variabel kinerja 

karyawan sebesar 19,6%. Nilai R Square ini lebih besar dari hasil yang 

didapat dari variabel motivasi yaitu sebesar 0,139 berarti peran atau 
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konstribusi variabel motivasi kerja mampu menjelaskan variabel kinerja 

sebesar 13,9%.  

B. Saran  

Dari hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh motivasi 

kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan PT. Giat Bersama Usaha 

Ponorogo, maka saran-saran yang dappat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pihak perusahaan supaya kinerja karyawan PT. Giat Bersama Usaha 

Ponorogo meningkat maka : 

a) Perusahaan sebaiknya memperbaiki strategi dalam pemberian motivasi 

seperti mendatangkan motivator yang berpengalaman dibidangnya. 

b) Perusahaan sebaiknya memperbaiki sistem pemberian kompensasi 

seperti memberi bonus dan peningkatan jabatan kepada karyawan yang 

mampu memenuhi target produksi sehingga kinerja karyawan 

meningkat. 

2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat mengembangkan penelitian ini 

dengan menggunakan metode-metode lain seperti halnya metode 

kualitatif, metode deskriptif dan lain sebagainya sehingga masalah ini 

dapat terselesaikan. 
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