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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kompensasi 

keuangan, kompensasi nonkeuanganl dan lingkungan kerja terhadap kinerja atlet 

Pelatda PON polo air DKI Jakarta tahun 2016. Populasi yang ada digunakan 

sebagai sampel pada penelitian ini sejumlah 36 atlet pelatda PON DKI Jakarta 

tahun 2016. 

Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah 

kompensasi keuangan, kompensasi nonkeuangan dan lingkungan kerja, sedangkan 

variabel dependen yang digunakan adalah kinerja. Penelitian ini telah dianalisis 

menggunakan program SPSS 23, dengan metode Regresi Linier. 

Hasil penelitian menunjukkan kompensasi keuangan dan kompensasi 

nonkeuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Sementara lingkungan 

kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja.  

 

Keywords: Kompensasi Keuangan, Kompensasi Nonkeuangan, Lingkungan 

Kerja, Kinerja 
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the effect of the financial compensation, 

nonfinancial compensation and working environment on the performance of the 

water polo athletes Pelatda PON DKI Jakarta in 2016. The population that is 

used as a sample in this study are 36 athletes Pelatda PON DKI Jakarta in 2016. 

Independent variables used in this research is financial compensation, 

nonfinancial compensation and working conditions, while the dependent variable 

used is performance. This study was analyzed using SPSS 23, with linear 

regression method. 

The results showed financial compensation and compensation 

nonfinancial significant effect on performance. While the work environment does 

not significantly influence performance. 

 

Keywords: Financial Compensation, Compensation nonfinancial, Work 

Environment, Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perubahan yang terjadi pada era globalisasi sangatlah cepat. Persaingan 

antar negara yang tak terhindaripun begitu marak dan sengit. Persaingan ini tidak 

hanya terjadi dalam bidang akademis, namun juga dalam bidang non akademis. 

Tahun 2016 ini semua negara didunia sedang mempersiapkan para atletnya dalam 

menyambut ajang multi-olahraga terbesar didunia, yaitu Olimpiade 2016 di Rio 

de Janeiro, Brasil. Ajang yang diselenggarakan setiap empat tahun sekali ini 

merupakan salah satu ajang bergengsi yang menampilkan betapa hebatnya suatu 

negara dalam mengasah dan mendukung potensi para anak bangsanya untuk unjuk 

gigi didepan negara-negara lainnya. Hal ini kemampuan suatu negara dalam 

mengelola para atletnya akan terlihat, apakah negara tersebut memberikan 

dukungan yang terbaik untuk menunjang performa atlet-atletnya atau tidak. 

Berdasarkan pertandingan dan perolehan medali maka dapat dinilai keberhasilan 

suatu negara dalam mempersiapkan atletnya.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa atlet Indonesia sedang mengalami 

penurunan prestasi. Hal ini dapat dibuktikan salah satunya dari hasil perolehan 

medali yang diraih para atlet Indonesia dalam ajang SEA Games (South East 

Asian Games) 2015 lalu di Singapura. Seperti yang diberitakan oleh Hasiolan Eko 

pada Tribun News, bahwa medali emas yang telah ditetapkan Kemenpora untuk 

kontingen Indonesia tidak tercapai. Indonesia hanya berada pada peringkat 
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ke lima dengan 47 emas, 61 perak dan 74 perunggu (www.tribunnews.com, 

16/06/2015). Sangat memprihatinkan jika dibandingkan prestasi atlet Indonesia 

pada saat Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah untuk ajang SEA Games 2011. 

Pada tahun 2011 Indonesia berhasil menjadi juara umum dengan perolehan 182 

medali emas, 151 medali perak dan 143 medali perunggu (jaringnews.com, 

23/11/2011). Pada SEA Games berikutnya yang diselenggarakan di Myanmar 

sudah terlihat turunnya prestasi atlet Indonesia. Tahun 2013 Indonesia berada di 

peringkat ke empat (www.antaranews.com, 22/12/2013). 

Salah satu parameter untuk mengukur kemampuan dan kesiapan atlet 

Indonesia adalah Pekan Olahraga Nasional. Pekan Olahraga Nasional yang 

dikenal dengan sebutan PON adalah ajang multi-olahraga yang diadakan setiap 

empat tahun sekali. Para peserta dalam PON ini berasal dari seluruh provinsi di 

Indonesia. Setiap provinsi mempersiapkan para atletnya dari setiap cabang 

olahraga untuk dapat lolos dari babak kualifikasi, sehingga dapat berkompetisi di 

kejuaraan ini. Diperlukan dukungan baik keuangan maupun nonkeuangan dari 

setiap Pengurus Daerah (Pengda) masing-masing provinsi kepada para atlet.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Paramadina Public Policy Institute 

pada 2010 lalu, dengan judul “Mendorong Prestasi Olahraga Melalui Kebijakan 

Pendanaan dan Fiskal” menjelaskan terdapat enam faktor yang menyebabkan 

atalet-atlet Indonesia mengalami penurunan prestasi. Faktor-faktor tersebut antara 

lain, yang pertama profesi atlet tidak atraktif bagi anak bangsa. Pada poin ini 

dijelaskan didalamnya bahwa kurangnya minat pada olahraga di negeri ini 

dikarenakan ketidakjelasan jalur karir dibidang-bidang olahraga tersebut, seperti 

Pengaruh Kompensasi..., Annisa Nadhilah Utoro, Ma.-IBS, 2016
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pascapensiun atlet dan masalah gaji yang tidak kunjung selesai. Faktor kedua 

adalah olahraga tidak terbangun secara terintegrasi dengan sistem pendidikan. Hal 

ini terjadi dikarenakan kurangnya pelatihan dari pemerintah yang memberikan 

ruang bagi siswa untuk memilih jalur olahraga untuk dapat berprestasi dengan 

lebih baik. Faktor ketiga yaitu minimnya dana untuk pembinaan olahraga. 

Dibandingkan dengan negara Australia, Thailand dan Singapura, Indonesia 

memiliki anggaran paling kecil yang hanya memberikan 0,08% dari porsi 

anggaran kementrian pemuda dan olahraga Indonesia. Faktor keempat, kelima dan 

keenam berturut-turut adalah belum optimalnya keterlibatan berbagai pihak 

terutama pihak swasta dalam pembinaan olahraga, sarana dan prasarana olahraga 

yang minim dan strategi, peran dan prioritas dari pemerintah 

(www.policy.paramadina.ac.id, 01/09/2014) 

DKI Jakarta merupakan salah satu daerah terkuat, yang telah berhasil 

mengantongi sebelas kali juara umum dari 18 kali PON diselenggarakan. Prestasi 

yang diraih oleh para atlet DKI Jakarta menunjukkan adanya peningkatan pada 

beberapa cabang olahraga, khususnya polo air. Berdasarkan data yang diperoleh 

dari Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) sejak tahun 2005 hingga 2015 

kemarin terlihat peningkatan yang cukup signifikan pada tim putra maupun putri 

polo air DKI Jakarta. Sejak tahun 2013 hingga 2015 terdapat enam kejuaraan 

nasional kejuaraan internasional yang diikuti oleh tim putri DKI Jakarta dan 

berhasil mengantongi tiga medali emas dan tiga medali perak. Sedangkan tim 

putra dari delapan kejuaraan yang diikuti berhasil mengumpulkan tujuh medali 

emas dan satu medali perak. Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan 
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kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Anwar Prabu Mangkunegara 2000: 

67). Hasibuan (2007) menyatakan, “karyawan adalah setiap orang yang bekerja 

dengan menjual tenaganya (fisik dan pikiran) kepada suatu perusahaan dan 

memperoleh balas jasa sesuai dengan peraturan dan perjanjian” (p.117). Dalam 

konteks ini pegawai yang dimaksud adalah atlet Pelatda PON polo air. Namun 

fokus masalah ini tidak luput dari Berbagai masalah yang ada pada KONI DKI 

Jakarta, terkait dengan masalah keuangan dan sarana dan prasarana dalam 

menunjang kinerja atlet DKI Jakarta, seperti yang dilansir oleh Sportanews, 

dikatakan oleh ketua umun KONI provinsi DKI Jakarta, Raja Sapta Ervian, bahwa 

KONI DKI Jakarta kesulitan dalam mengatur anggaran KONI DKI yang hanya 

Rp 200 miliar tahun ini. Padahal tahun ini ada ajang olahraga terbesar di 

Indonesia, yaitu PON XIX yang akan diadakan di Jawa Barat. Dikarenakan 

minimnya dana yang ada, KONI DKI kesulitan mengatur training camp (TC) atau 

try out (TO) para atlet. Selain itu, Ferrial Sofyan selaku ketua umum PGI, 

menyebutkan bahwa gaji pelatih asing sudah tiga bulan belum dibayarkan 

(www.sportanews.com, 14/04/2016). 

Menurut Hasibuan (2007), besarnya kompensasi mencerminkan status, 

pengakuan, dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang dinikmati oleh karyawan 

bersama keluarganya. Jika balas jasa yang diterima karyawan semakin besar 

berarti jabatannya semakin tinggi, status nya semakin baik, dan pemenuhan 

kebutuhan yang dinikmatinya semakin banyak pula. Dengan demikian, kepuasan 
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kerjanya juga semakin baik. Disinilah letak pentingnya kompensasi bagi 

karyawan sebagai seorang penjual tenaga (fisik dan pikiran) (p.117).  

Dapat dikatakan masalah kompensasi nonkeuangan kepengurusan 

olahraga di Indonesia, khususnya DKI Jakarta masih kurang baik. Ditemukan 

beberapa kasus yang disebabkan kurangnya pembinaan dan motivasi yang 

diberikan kepada atlet. Dikatakan oleh Ketua Deputi Satu Asean University 

Games (AUG) 2014, Joko Pramono, “jangan tunggu ada event dulu baru 

disiapkan, jangan harus menunggu uang dulu dari pemerintahan. Pembinaannya 

harus selalu konsisten, jangan berhenti-henti" (www.rmolsumsel.com, 

11/12/2014). Kurangnya perhatian yang diberikan oleh pengurus kepada atletnya 

sangat berpengaruh terhadap kinerja para atlet. Kekecewaan terhadap PERBASI 

yang disampaikan oleh Augie selaku manajer bola basket putri kepada 

Metrotvnews.com merupakan salah satu bukti bahwa kepengurusan saat ini sangat 

buruk, Augie menyampaikan, “Saya sudah lama kecewa dengan ketua umum PB 

Perbasi Dani Kosasih. Tapi, kekecewaan itu bukan disebabkan karena uang. 

Ketika kami yang berangkat pemusatan latihan (TC) di Taiwan tak pernah pernah 

dikunjungi, dan didukung. Tapi, ketika kami berhasil meraih perak, dia malah 

tiba-tiba hadir di sana”. Selain itu Augie juga berkata, “Saya sudah bilang 

menangani timnas putri ini tidak gampang. Yang harus disentuh adalah faktor non 

teknis seperti memberikan semangat dan motivasi. Nah, itu harusnya bisa datang 

dari ketum PB bukannya saya” (www.metronews.com, 26/06/2015). Menurut 

Freedman (1978), kondisi kerja yang baik dan imbalan yang wajar serta program 

pengakuan, memotivasi karyawan untuk bekerja dengan baik. Menawarkan 

Pengaruh Kompensasi..., Annisa Nadhilah Utoro, Ma.-IBS, 2016

http://www.rmolsumsel.com/
http://www.metronews.com/


6 

 

 

Indonesia Banking School 
 

penghargaan dan pengakuan kepada karyawan membuat mereka yakin bahwa 

mereka sedang dihargai oleh organisasi. Perasaan ini akan meningkatkan motivasi 

karyawan dan dengan demikian meningkatkan produktivitas organisasi.  

Masalah yang ada selain masalah keuangan dan nonkeuangan adalah 

masalah sarana dan prasarana di DKI Jakarta. Seperti yang diberitakan oleh 

Folmer dalam Beritajakarta, bahwa sebagian besar peralatan yang dimiliki saat ini 

dalam kondisi rusak dan tidak memenuhi standar internasional. Tom Pasaribu 

selaku ketua harian PCOP (Persatuan Cabang Olahraga Panahan) DKI Jakarta, 

berkata,”Hampir 80 persen peralatan latihan yang ada rusak sehingga 

dikhawatirkan membahayakan atlet” (www.beritajakarta.com, 03/09/2014). 

Faktor lain selain kompensasi yang mempengaruhi kinerja atlet polo air, 

yakni lingkungan kerja. Anwar Prabu Mangkunegara (2014), “Faktor lingkungan 

kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam mencapai prestasi kerja. 

Faktor lingkungan yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, autoritas 

yang memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja yang efektif, 

hubungan kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarier dan 

fasilitas kerja yang memadai”. 

 Lingkungan kerja yang dalam konteks ini merujuk pada lingkungan 

latihan para atlet Pelatda polo air DKI Jakarta, saat ini kolam renang yang dipakai 

hanya GOR Soemantri Brodjonegoro, yang berlokasi di daerah Kuningan. Kolam 

renang sebelumnya yang dipakai oleh atlet pelatda polo air DKI Jakarta adalah 

stadion Gelora Bung Karno, namun tim polo air terpaksa pindah karena akan 

diadakannya renovasi kolam renang dalam rangka menyambut Asian Games pada 
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2018 mendatang dan Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah kejuaraan tersebut. 

Sebagaimana yang dilansir oleh Merahputih, bahwa pengurus PRSI sedang 

kesulitan mencari lokasi tempat latihan dikarenakan program renovasi tersebut 

(www.sport.merahputih.com, 13/01/2016). 

Kolam renang GOR Soemantri Brodjonegoro tersebut tidak memadai, 

karena kurang luas untuk tempat berlatih tim polo air. Sebuah kolam renang 

dengan panjang 50 meter dan lebar 25 meter dipakai bersamaan oleh dua tim, 

yaitu tim putra dan tim putri dirasa terlalu sempit untuk melakukan berbagai 

aktifitas latihan polo air yang didalamnya terdapat berenang, passing bola, teknik, 

shooting dan game. Peralatan fitness yang seadanya dan tidak layak, selain itu 

sempitnya jadwal latihan yang ada membuat latihan di air dan di darat atlet polo 

air tidak maksimal. Fandy Ahmad selaku asisten pelatih tim putri DKI Jakarta 

menyatakan, “Kolam renang yang dipakai latihan sekarang ini tidak cukup, terlalu 

sempit buat dua tim. Kita butuh satu kolam untuk satu tim. Seharusnya tim putra 

dan putri dipisah. Kadang-kadang, karena keterbatasan kolam yang bisa game hari 

ini tim putra saja atau tim putri saja. Sekalipun dihari yang sama bisa kedua tim 

game, tetapi waktu untuk teknik dan shooting nya dipersingkat. Fandy Achmad 

merasa bahwa latihan nya tidak maksimal. Berbeda apabila kita melakukan TC 

(Training Center) di Cina misalnya, disana kita dapat kolam sendiri untuk tim 

putri. Jadi sehari latian dua kali, pagi hari teknik, berenang, passing dan shooting 

dan sore hari game melawan tim Cina. Satu hari latian kita dapat semua nya” 

(GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta, 11/03/2016). 
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Berdasarkan fenomena yang telah disebutkan maka penulis terinspirasi 

untuk meneliti mengenai dampak yang diberikan kompensasi dan lingkungan 

kerja (dalam hal ini lingkungan latihan) terhadap kinerja atlet Pelatda Polo Air 

DKI Jakarta. Hal ini penting guna memberikan saran untuk kemajuan olahraga di 

Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. 

 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Pada pelitian ini model yang dipakai oleh penulis adalah model lama yang 

merupakan model dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, yaitu penelitian 

penelitian dengan judul “Relationship Between Compensation, Work 

Environment, Organizational Culture, And Employee Performance At Hotel 

Sedona Manado” dan “Relationship Between Rewards And Employee 

Performance: A Mediating Role Of Job Satisfaction”.   Model tersebut merupakan 

model faktor yang mempengaruhi job performance.  

Kompensasi keuangan (x1), kompensasi nonkeuangan (x2) dan 

lingkungan latihan (x3) sebagai variabel independen yang dipakai pada penelitian 

ini. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kinerja atlet Pelatda polo air 

DKI Jakarta (y).  

Responden pada penelitian ini yang sekaligus menjadi batasan objek 

penelitian agar penelitian ini tidak menyimpang adalah atlet DKI yang namanya 

termasuk pada daftar Pelatda polo air DKI untuk PON XIX di Jawa Barat pada 

September 2016 mendatang.  
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1.3 Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan, 

maka perrmasalahan yang ingin diteliti penulis adalah kompensasi keuangan, 

kompensasi nonkeuangan dan lingkungan latihan mempengaruhi kepuasan kerja 

sekaligus mempengaruhi kinerja atlet Pelatda polo air DKI Jakarta, apabila 

mempengaruhi, apakah pengaruh tersebut signifikan atau tidak. Maka rumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut. Penulis akan melakukan penelitian untuk 

menguji: 

1. Apakah kompensasi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap 

kinerja atlet Pelatda polo air DKI Jakarta? 

2. Apakah kompensasi nonkeuangan memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja atlet Pelatda polo air DKI Jakarta? 

3. Apakah lingkungan latihan memiliki pengaruh positif terhadap 

kinerja atlet Pelatda polo air DKI Jakarta? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Menguji dan menganalisis adanya pengaruh kompensasi keuangan 

terhadap kinerja atlet Pelatda polo air DKI Jakarta. 

2. Menguji dan menganalisis adanya pengaruh kompensasi non 

keuangan terhadap kinerja atlet Pelatda polo air DKI Jakarta. 

3. Menguji dan mengaalisis adanya pengaruh lingkungan latihan 

terhadap kinerja atlet Pelatda polo air DKI Jakarta. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu: 

1. Akademisi, 

Peneliti, sebagai bahan kajian untuk memperdalam pengetahuan 

mengenai kompensasi keuangan, kompensasi nonkeuangan dan 

lingkungan latihan yang berhubungan dengan kinerja atlet Pelatda 

polo air DKI Jakarta. 

2. Praktisi, 

Pengda PRSI DKI Jakarta dan KONI DKI Jakarta, sebagai bahan 

pertimbangan dan masukkan terhadap pegurus/manajemen DKI 

Jakarta guna meningkatkan kinerja atlet Pelatda polo air DKI 

Jakarta pada masa mendatang. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman mengenai penelitian ini, maka penulis 

membagi menjadi beberapa bab, yakni: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang penelitian, ruang lingkup 

penelitian serta tujuan dan manfaat penelitian ini. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Bab ini merupakan isi dari kajian teori-teori mendasar yang terkait dengan 

pokok permasalahan yang  akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain teori 

Pengaruh Kompensasi..., Annisa Nadhilah Utoro, Ma.-IBS, 2016



11 

 

 

Indonesia Banking School 
 

mengenai kompensasi keuangan, kompensasi nonkeuangan, lingkungan kerja dan 

kinerja. 

Dengan menguraikan kajian pustaka baik dari buku-buku ilmiah, maupun 

sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan uraian mengenai variabel-variabel penelitian, jenis dan 

sumber data, populasi dan penentuan sampel, metode pengumpulan data dan 

teknik analisis. 

BAB IV:  PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan uraian mengenai objek penelitian, hasil penelitian dan 

interpretasinya.  

BAB V:  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian 

yang telah diperoleh terkait dengan atlet Pelatda polo air DKI Jakarta dan penulis 

juga menyertakan saran yang dapat menjadi ilmu pengetahuan masukan terhadap 

kemajuan polo air DKI Jakarta.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pengertian Dan Fungsi Sumber Daya Manusia 

Noe, et. al. (2014) menyatakan, sumber daya manusia adalah karyawan 

organisasi, yang dijelaskan dalam hal pelatihan, pengalaman, penilaian, 

kecerdasan, hubungan dan wawasan-karakteristik karyawan yang dapat 

menambah nilai ekonomi pada organisasi. Manusia sebagai aset organisasi yang 

paling berpengaruh pada sebuah organisasi. Apabila sumber daya manusia yang 

dimiliki organisasi kompeten dan terus diasah atau dilatih maka akan menjadi aset 

yang berharga bagi organisasi, namun sebaliknya, apabila sumber daya manusia 

yang ada pada organisasi tidak kompeten dan tidak diberikan pelatihan agar 

menjadi lebih baik, maka akan menjadi ancaman yang akan merugikan bagi 

organisasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sudarmanto (2014), ”sumber daya 

manusia merupakan salah satu faktor yang sangat menetukan bagi keberhasilan 

atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan, baik pada organisasi public 

maupun private”. 

Menurut Hasibuan (2007), manajemen sumber daya manusia (MSDM) 

adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif 

dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

Mondy (2008) menyatakan, bahwa MSDM adalah Pemanfaatan sejumlah individu 

untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Hasibuan (2007) menjelaskan fungsi-

fungsi MSDM yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 
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pengendalian, pengadaan, pengembangan kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Selaras dengan Hasibuan, Mondy 

berpendapat fungsi-fungsi SDM, seperti penyediaan staf,pengembangan 

SDM,kompensasi, keselamatan dan kesehatan, hubungan karyawan dan 

perburuhan, riset SDM, dan hubungan antara fungsi-fungsi SDM. Menurut 

Becker, Huselid & Ulrich (2001) menjabarkan, bahwa arsitektur strategi SDM, 

yang bertumpu pada kompetensi, terdiri dari tiga mata rantai nilai strategi yaitu: 

fungsi SDM, sistem SDM, dan perilaku SDM (Sudarmanto, 2014). 

 

Gambar 2.1: Arsitektur Manajemen SDM 

 

 

 

 

 

Sumber: Becker, Huselid & Ulrich (2001) 

 

2.1.2 Kompensasi 

Kompensasi menurut Hasibuan (2007) adalah semua pendapatan yang 

berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan 

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Sejalan dengan 

dengan apa yang dinyatakan oleh Mondy (2008), bahwa kompensasi merupakan 

semua imbalan total yang diberikan kepada para karyawan sebagai timbal balik 
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untuk jasa mereka. Dessler (2013) kompensasi adalah segala bentuk pembayaran 

dan penghargaan yang didapat karyawan dari pekerjaannya.  

Menurut Kadarisman (2014),”kompensasi yang diberikan organisasi ada 

yang berbentuk uang (finansial), namun ada yang tidak berbentuk uang 

(nonfinansial)”. Ivancevich (1995) menyatakan bahwa, kompensasi adalah fungsi 

Human Resource Management (HRM) yang berhubungan dengan setiap jenis 

reward yang diterima individu sebagai balasan atas pelaksanaan tugas-tugas 

organisasi. Pegawai menukarkan tenaganya untuk mendapatkan reward finansial 

maupun nonfinansial (Kadarisman, 2014). Kompensasi dan tunjangan adalah 

elemen paling dasar yang mempengaruhi kinerja karyawan serta kinerja 

organisasi secara keseluruhan. Ini adalah hadiah atau insentif upah yang dapat 

merangsang individu untuk bergabung, mempertahankan dan melakukan dengan 

baik dalam jangka panjang (Nadarajah et. al, 2012). 

Suatu sistem kompensasi yang terencana dengan matang akan memberikan 

imbalan-imbalan yang layak dan adil terhadap para karyawan atas kontribusi 

mereka dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi (Mondy, 2008). Zainal et al. 

(2015) menyatakan, “jika dikelola dengan baik, kompensasi akan membantu 

perusahaan untuk mencapai tujuan dan memperoleh, memelihara, dan menjaga 

karyawan dengan baik. Sebaliknya, tanpa kompensasi yang cukup, karyawan yang 

ada sangat mungkin untuk meninggalkan perusahaan dan untuk melakukan 

penempatan kembali tidaklah mudah. Akibat dari ketidakpuasan dalam 

pembayaran yang dirasa kurang akan mengurangi kinerja, meningkatkan keluhan-

keluhan, penyebab mogok kerja, dan mengarah pada tindakan-tindakan fisik dan 
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psikologis, seperti meningkatnya ketidakhadiran dan perputaran karyawan, yang 

pada gilirannya akan menurunkan kesehatan jiwa karyawan yang semakin parah. 

Sebaliknya, jika terjadi kelebihan pembayaran, juga akan menyebabkan 

perusahaan dan individual berkurang daya kompetisinya dan menimbulkan 

kegelisahan, perasaan bersalah, dan suasana tidak nyaman dikalangan karyawan. 

Kadarisman (2014) mengatakan,”uang yang merupakan bagian dari bentuk 

kompensasi adalah faktor penting dalam kehidupan yang dapat meningkatkan 

motivasi walaupun sulit untuk bisa memuaskan manusia”. Imbalan yang diberikan 

organisasi haruslah sebanding dengan apa yang diberikan pegawai kepada 

organisasi. Hal ini penting untuk menjaga motivasi pegawai untuk tetap 

memberikan kinerja terbaik mereka kepada organisasi, selain itu untuk tetap 

menjaga keharmonisan hubungan antara pegawai dengan organisasi. Pendapat 

lain yang dikatakan Kadarisman (2014), “penerapan sistem imbalan yang 

berbasiskan kinerja (performance), akan memiliki dampak positif bagi karyawan. 

Karena dapat meningkatkan kinerja serta kepuasan kerja”. Sudah dipastikan 

bahwa imbalan yang adil akan memotivasi pegawai untuk bekerja dengan baik. 

Faktor kewajaran/keadilan yang mempengaruhi sistem kompensasi mencakup tiga 

dimensi yaitu : 

1. Dimensi internal. Kewajaran/keadilan internal berarti setiap   

jabatan/posisi dan pekerjaan individu dihargai oleh organisasi/perusahaan dengan 

perbandingan yang rasional, dari yang terendah sampai dengan tertinggi; 

2. Dimensi eksternal. Kewajaran/keadilan eksternal berarti 

kompensasi dilakukan dengan memerhatikan nilai pasar tenaga kerja diluar 
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organisasi/perusahaan yang mampu bersaing dengan kompensasi yang diberikan 

oleh organisasi/perusahaan lain yang sejenis (pesaing); dan 

3. Dimensi individual. Kewajaran/keadilan individual berarti setiap 

individu pegawai merasakan kompensasinya fair dibandingkan dengan pegawai 

yang lain dalam pekerjaan yang memiliki kesamaan. 

 

2.1.3 Tujuan Kompensasi 

Tujuan pemberian kompensasi (balas jasa) menurut Hasibuan (2007) 

antara lain adalah sebagai ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, 

motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, serta pengaruh serikat buruh dan 

pemerintah. 

1. Ikatan Kerja Sama 

Pemberian kompensasi merupakan ikatan kerjasama formal antara majikan 

dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan 

baik, sedangkan pengusaha/majikan wajib membayar kompensasi sesuai 

dengan perjanjian yang disepakati. 

2. Kepuasan Kerja 

Balas jasa membuat karyawan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja 

dari jabatannya. 

3. Pengadaan Efektif 

Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan 

yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. 
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4. Motivasi 

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah 

memotivasi bawahannya. 

5. Stabilitas Karyawan 

Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal 

konsistensi yang kompetitif maka stabilitas karyawan lebih terjamin 

karena turn over kecil. 

6. Disiplin 

Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan 

semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan 

yang berlaku. 

7. Pengaruh Serikat Buruh 

Dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat 

dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. 

8. Pengaruh Pemerintah 

Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang 

berlaku (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah dapat 

dihindarkan (Hasibuan, 2007). 

Hal senada juga dikemukakan oleh Kadarisman (2014) bahwa tujuan 

kompensasi adalah sebagai berikut. 

1. Pemenuhan kebutuhan ekonomi. Karyawan menerima kompensasi 

berupa upah, gaji atau bentuk lainnya adalah untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain, kebutuhan ekonominya. Dengan 
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adanya kepastian menerima upah atau gaji tersebut secara periodik, berarti adanya 

jaminan “economic security” bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tenggung 

jawabnya. 

2. Meningkatkan produktivitas kerja. Pemberian kompensasi yang 

makin baik akan mendorong karyawan bekerja secara produktif. 

3. Memajukan organisasi atau perusahaan. Semakin berani semakin 

menunjukkan betapa makin suksesnya organisasi, sebab pemberian kompensasi 

yang tinggi hanya mungkin apabila pendapatan organisasi/perusahaan yang 

digunakan untuk itu makin besar. 

4. Menciptakan keseimbangan dan keahlian. Ini berarti bahwa 

pemberian kompensasi berhubungan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

karyawan pada jabatan sehingga tercipta keseimbangan antara input (syarat-

syarat) dan output. 

 

2.1.3.1 Pengertian dan Jenis Kompensasi Keuangan 

Menurut Dessler (2013) kompensasi keuangan dibedakan menjadi dua 

yaitu: kompensasi keuangan langsung (direct financial payments) berupa gaji, 

upah, upah insentif; komisi dan bonus, kompensasi keuangan tidak langsung 

(indirect financial payments) berupa manfaat keuangan seperti asuransi. Menurut 

Gorda (2004) kompensasi keuangan adalah seluruh balas jasa baik berupa uang, 

barang, maupun kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan 

atas kinerja yang disumbangkan kepada perusahaan. Kebijakan bisnis yang 

menyangkut kompensasi merupakan kebijakan yang penting dan strategis karena 
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hal ini langsung berhubungan dengan peningkatan semangat kerja, kinerja dan 

motivasi kerja karyawan dalam perusahaan (Putra & Supartha, 2014). 

Kompensasi keuangan sangatlah penting untuk menjaga karyawan tetap 

termotivasi dalam melakukan pekerjaannya. Simamora (2004) mengatakan bahwa 

kompensasi keuangan penting bagi karyawan, karena dengan kompensasi mereka 

dapat langsung memenuhi kebutuhan mereka, terutama kebutuhan fisiologi 

(Sopiah, 2013).  

Zainal et .al (2015) mengelompokkan kompensasi keuangan menjadi dua 

kelompok yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung (tunjangan). 

Kompensasi keuangan langsung terdiri dari pembayaran karyawan dalam bentuk 

upah, gaji, bonus atau komisi. Ketiga kompensasi keuangan ini menjadi indikator 

untuk kompensasi keuangan. 

1. Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan 

sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang 

memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Atau, dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari 

keanggotaannya dalam sebuah perusahaan. 

2. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan 

kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau 

banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi, tidak seperti gaji yang jumlahya relatif 

tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah tergantung pada keluaran yang 

dihasilkan. 
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3. Insentif (Bonus) merupakan imbalan langsung yang dibayarkan 

kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Insentif 

merupakan bentuk lain dari upah langsung diluar upah dan gaji yang merupakan 

kompensasi tetap, yang biasa disebut kompensasi berdasarkan kinerja (pay for 

performance plan). 

 

2.1.3.2 Kompensasi Non-Keuangan 

Kompensasi nonkeuangan adalah kepuasan yang diperoleh seseorang dari 

pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan/atau fisik dimana orang 

tersebut bekerja (Mondy, 2008). Pada saat organisasi memperhatikan alat non-

keuangan seperti kesempatan, meningkatkan liburan dan manfaat keluarga, 

karyawan mungkin menganggap organisasi sebagai organisasi pendukung dan 

peduli. Imbalan merupakan faktor penting yang menjelaskan aspek-aspek 

pekerjaan tertentu yang memberikan kontribusi signifikan terhadap organisasi 

seperti kepuasan kerja (Abdullah & Wan, 2013). Akhtar et al. (2012) berpendapat 

bahwa insentif nonkeuangan yang diwakili oleh pengakuan, kesempatan belajar, 

pekerjaan yang menantang dan kemajuan karir, telah ditemukan untuk menjadi 

alat yang efektif untuk memotivasi pekerja dan akibatnya meningkatkan kinerja 

mereka (Abdullah & Wan, 2013).  

Kinerja karyawan memainkan peran yang penting bagi suatu organisasi. 

Kinerja karyawan yang tinggi tergantung oleh bagaimana kebijakan organisasi 

mengatur masalah imbalan. Peningkatan kinerja karyawan tidak hanya melalui 

kompensasi keuangan saja tetapi juga melalui kompensasi non-keuangan (Sopiah, 
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2013). Menurut Ellis & Pennington (2004) dalam Erbasi & Arat (2012), walaupun 

insentif keuangan memiliki peran penting dalam motivasi pegawai, namun 

insentif keuangan memiliki efek atau dampak jangka pendek terhadap tingkat 

motivasi pegawai. Oleh karena itu, insentif non-keuangan juga diperlukan untuk 

memberikan efek jangka panjang terhadap motivasi bukan efek jangka pendek 

seperti insentif keuangan. Insentif non-keuangan yang dimaksud seperti, 

pemberian wewenang, berpartisipasi dalam manajemen, memperkaya wawasan 

dan kemampuan, promosi, liburan, suasana kerja yang lebih baik, serta 

meningkatkan rasa memiliki. Insentif atau kompensasi non-keuangan dianggap 

sebagai cara pembiayaan yang efektif untuk mengkompensasi karyawan, sehingga 

menarik, dan memotivasi dan mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi. 

Mereka tetap menjadi bagian dari lingkungan pekerjaan yang baik terlepas dari 

situasi ekonomi (Gabriel & Nwaeke, 2015).  

Kondisi kerja yang baik dan imbalan yang wajar serta program pengakuan, 

memotivasi karyawan untuk bekerja dengan baik. Menawarkan penghargaan dan 

pengakuan kepada karyawan membuat mereka yakin bahwa mereka sedang 

dihargai oleh organisasi. Perasaan ini akan meningkatkan motivasi karyawan dan 

dengan demikian meningkatkan produktivitas organisasi (Freedman, 1978). 

Berdasarkan penjelasan diatas faktor pengakuan prestasi (recognition), 

kesempatan belajar, pekerjaan yang menantang dan kemajuan karir dapat 

dikatakan sebagai indikator kompensasi nonkeuangan.  
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2.1.4 Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja sesuai dengan Opperman (2002) dalam (Taiwo, 2010) 

adalah gabungan dari tiga sub lingkungan utama yaitu: lingkungan teknis, 

lingkungan manusia dan lingkungan organisasi. Teknis lingkungan mengacu pada 

peralatan, perlengkapan, teknologi infrastruktur dan unsur-unsur fisik atau teknis 

lainnya. Lingkungan ini menciptakan elemen yang memungkinkan karyawan 

melaksanakan tanggung jawab dan kegiatan masing-masing. Lingkungan manusia 

mengacu pada rekan-rekan, orang lain dengan siapa karyawan berhubungan, tim 

dan kelompok kerja, masalah interaksional, kepemimpinan dan manajemen. 

Lingkungan manusia dirancang sedemikian rupa sehingga mendorong interaksi 

informal tempat kerja dan memberikan kesempatan untuk berbagi pengetahuan 

dan pertukaran ide-ide bisa ditingkatkan. Ini adalah dasar untuk mencapai 

maksimum produktifitas. Lingkungan organisasi termasuk, sistem, prosedur, 

praktek, nilai-nilai dan filosofi. Manajemen memiliki kontrol atas lingkungan 

organisasi. Misalnya, sistem pengukuran di mana orang dihargai pada kuantitas 

maka pekerja akan memiliki sedikit minat dalam membantu para pekerja yang 

mencoba untuk meningkatkan kualitas. 

Lingkungan kerja melibatkan semua aspek yang bertindak dan bereaksi 

pada tubuh dan pikiran dari seorang karyawan. Di bawah psikologi organisasi, 

fisik, mental dan lingkungan sosial di mana karyawan yang bekerja bersama-sama 

dan ada pekerjaan yang harus dianalisis untuk efektivitas yang lebih baik dan 

meningkatkan produktivitas (Jain, 2014). Diperlukan kepuasan kerja pada 

karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitas karyawan.  Lingkungan 
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kerja merupakan faktor yang paling penting dalam menjaga kepuasan karyawan di 

dunia bisnis saat ini (Ajala, 2012). Lingkungan kerja berpengaruh pada moral, 

produktivitas dan keterlibatan karyawan - baik secara positif dan negatif 

(Chandrasekar, 2011). 

Lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan (Taiwo, 2010). 

Boles (2004) juga menegaskan bahwa lingkungan pekerjaan yang ramah terhadap 

karyawannya membantu dalam mengurangi jumlah ketidakhadiran dan dengan 

demikian dapat meningkatkan kinerja karyawan (Ogunyemi, et. al 2015). 

Elywood (1999) menyatakan, bahwa lingkungan kerja meliputi beberapa faktor, 

baik yang memberikan kontribusi positif maupun negatif untuk mencapai 

produktivitas karyawan yang maksimum (Taiwo, 2010). Menciptakan lingkungan 

kerja yang membuat karyawan produktif sangatlah penting untuk meningkatkan 

keuntungan bagi organisasi, perusahaan atau usaha kecil. Hubungan antara 

pekerjaan, tempat kerja dan alat kerja, tempat kerja menjadi bagian integral dari 

pekerjaan itu sendiri (Chandrasekar, 2011). 

Ada dua jenis lingkungan kerja sesuai dengan Kyko (2005) dalam (Assaf 

& Alswalha 2013), lingkungan kerja kondusif dan lingkungan kerja beracun. 

lingkungan kerja yang kondusif memberikan pengalaman menyenangkan kepada 

karyawan dan memungkinkan mereka untuk mengaktualisasikan kemampuan dan 

perilaku mereka. Jenis lingkungan ini juga memperkuat perilaku aktualisasi diri. 

Misalnya, seorang karyawan yang tidak bertanggung jawab bisa berubah menjadi 

karyawan yang bertanggung jawab di lingkungan kerja yang kondusif. 

Lingkungan kerja beracun memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan. 
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Lingkungan ini memperkuat perilaku aktualisasi diri rendah dan itu mengarah 

pada pengembangan sifat-sifat negatif perilaku karyawan. Pada lingkungan kerja 

beracun, karyawan yang bertanggung jawab dan masuk akal dapat berubah 

menjadi irasional dan tidak bertanggung jawab karyawan sebagai kelangsungan 

hidup strategi. 

Kyko (2005) dalam (Assaf & Alswalha 2013) mengidentifikasi enam 

faktor yang berkontribusi pada lingkungan kerja beracun sehingga kontribusi 

produktivitas pekerja rendah. Faktor-faktor tersebut adalah: manajemen yang 

buram, atasan yang berat sebelah, kebijakan perusahaan, kondisi pekerjaan, 

hubungan interpersonal dan pembayaran (Taiwo, 2010). 

 

2.1.4.1 Faktor Lingkungan Kerja 

Assaf dan Alswalha (2013) membagi variabel lingkungan kerja menjadi 

dua bagian, yaitu internal dan eksternal variabel. 

1. Variabel yang berhubungan dengan lingkungan internal (bagian 

dalam kantor dan pabrik) 

a. iluminasi 

b. ventilasi 

c. pendingin 

d. tingkat kebisingan 

e. tingkat polusi 

f. kebersihan umum 

g. kantor dan ruang lokakarya 
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2. Variabel yang berkaitan dengan lingkungan eksternal (luar 

ruangan) 

a. lokasi umum 

b. lapangan di luar ruangan 

c. kebersihan umum 

d. tempat parkir kendaraan 

e. Jarak lokasi dari tempat tinggal karyawan 

f. Transportasi umum 

g. Polusi 

Menurut Chandrasekar (2011) terdapat sembilan faktor lingkungan kerja 

yang mempengaruhi kinerja karyawan.  

1. Penetapan Tujuan 

Karyawan terlibat dalam menetapkan tujuan yang bermakna dan 

ukuran kinerja untuk pekerjaan mereka. Hal ini dapat dilakukan secara 

informal antara karyawan dan atasan langsung atau sebagai bagian dari 

proses manajemen kinerja resmi organisasi. 

2. Umpan Balik Kinerja 

Informasi tentang bagaimana karyawan tersebut melakukan 

diumpankan kembali secara teratur untuk karyawan. Ini terdiri dari 

kedua umpan balik positif pada apa karyawan tersebut melakukan hal 

yang benar serta umpan balik tentang apa yang memerlukan perbaikan. 

3. Peran Harmoni 
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Peran bahwa karyawan tersebut diperlukan untuk melakukan konsisten 

dengan harapan mereka pada bergabung dengan organisasi dan 

pelatihan berikutnya. Harapan peran organisasi konsisten dengan tugas 

dialokasikan oleh atasan langsung karyawan. 

4. Proses yang Jelas 

Variabilitas kendala organisasi bagaimana pekerjaan sebenarnya 

dilakukan melalui dokumentasi proses dan menyampaikan harapan 

tersebut kepada karyawan. 

5. Insentif Kerja 

Organisasi menentukan apa yang memotivasi karyawan dan set up 

struktur formal dan informal untuk karyawan menguntungkan 

berperilaku dengan cara yang diperlukan. 

6. Dukungan Atasan 

Supervisor langsung bertindak sebagai pendukung bagi karyawan, 

mengumpulkan dan mendistribusikan sumber daya yang dibutuhkan 

oleh karyawan bagi mereka untuk dapat melakukan pekerjaan dengan 

baik dan memberikan dorongan positif bagi pekerjaan yang sudah 

selesai dilakukan dengan baik. 

7. Mentoring / pembinaan 

Orang terampil dan dihormati tersedia untuk karyawan untuk 

membantu mereka tampil lebih baik dalam peran mereka saat ini dan 
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untuk membantu mereka mengembangkan lebih lanjut menjadi peran 

masa depan. 

8. Kesempatan untuk menerapkan 

Beban kerja individu dan sistem organisasi dan proses tidak 

menghambat karyawan dari penerapan didirikan keterampilan atau dari 

berlatih keterampilan yang baru dipelajari. 

9. Bantuan Pekerjaan 

Pekerjaan mereka adalah untuk dibuat lebih mudah dan membantu 

meminimalkan tingkat kesalahan dan ketidakpuasan pelanggan dengan 

menyediakan bantuan pekerjaan. Ini dapat termasuk template, 

panduan, model dan daftar periksa. 

10. Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan seperti suhu, pencahayaan dan ventilasi dapat 

memiliki dampak langsung pada kesehatan - misalnya suhu yang 

sangat tinggi dapat mengakibatkan stres dan kelelahan. 

11. Faktor fisik 

Faktor fisik di tempat kerja seperti tata letak yang buruk atau 

kepadatan penduduk dapat menyebabkan kecelakaan yang umum 

terjadi seperti tersandung atau terhadap benda mencolok. 

Menurut Jain (2014) lingkungan kerja dapat dibagi menjadi tiga 

komponen luas, yaitu: 
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1. Lingkungan Fisik : 

a. Ventilasi & Suhu 

b. Kebisingan 

c. Infrastruktur & Interior 

d. Fasilitas 

2. Lingkungan Mental : 

a. Kelelahan 

b. Kebosanan 

c. Monoton 

d. Sikap & Perilaku Pengawas & Kolega 

 

3. Lingkungan Sosial: lingkungan sosial menunjukkan kelompok 

yang merupakan karyawan yang cocok. Pada sebuah kegiatan kelompok kerja 

karyawan yang besar dapat membentuk kelompok pada pribadi tiap individu. 

Karyawan mengembangkan dan mencerminkan kecerdasan pribadi dengan ciri 

kelompok mereka. Standar dan istimewa dari dampak kelompok secara signifikan 

mempengaruhi sikap dan perilaku tiap  karyawan. 

Pada pembahasan diatas penulis memilih tiga indikator yang dikemukakan 

oleh Jain (2014), yakni lingkungan fisik, lingkungan mental dan lingkungan 

sosial, dengan komponen yang telah disebutkan diatas. 
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2.1.4.2 Karakteristik Lingkungan Kerja 

Menurut Jain (2014) terdapat empat karakteristik lingkungan kerja, yaitu. 

1. Komunikasi Jelas dan Terbuka: Pada dasarnya, itu menunjukkan 

bahwa karyawan merasa mereka sesuai dalam organisasi. Namun perlu bagi 

karyawan untuk membahas filosofi, misi dan nilai-nilai organisasi. 

2. Stabilitas Work-Life: Harus ada semacam keseimbangan antara 

pekerjaan dan kehidupan pribadi. Secara umum memiliki arti bahwa 

keseimbangan akan meningkatkan kepuasan kerja antara karyawan. 

3. Ketidakberpihakan: Karyawan perlu merasa dihargai pada kinerja 

mereka dengan cara yang netral atau tidak ketidakberpihakan. Ketidakberpihakan 

berarti bahwa konsekuensi dari kinerja yang tegas oleh kuantitas dan kualitas 

kinerja. 

4. Konsistensi: Konsistensi berarti prediktabilitas. Bawahan ingin 

tahu bagaimana atasan mereka akan bereaksi dengan diberikan suatu situasi. 

Menurut studi manajemen konsistensi adalah standar yang paling efektif untuk 

membangun kepemimpinan. 

 

2.1.5 Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2014) kinerja individu adalah hasil kerja 

karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang 

telah ditetukan. Kinerja individu ini akan tercapai apabila didukung oleh atribut 

individu, upaya kerja (work effort) dan dukungan organisasi. Kinerja individu 

adalah hasil: 
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1. Atribut individu, yang menentukan kapasitas untuk mengerjakan 

sesuatu. Atribut individu meliputi faktor individu (kemampuan dan 

keahlian, latar belakang, serta demografi) dan faktor psikologis 

meliputi persepsi, attitude, personality, pembelajaran dan motivasi. 

2. Upaya kerja (work effort), yang membentuk keinginan untuk 

mencapai sesuatu. 

3. Dukungan organisasi, yang memberikan kesempatan untuk berbuat 

sesuatu. Dukungan organisasi meliputi sumber daya, 

kepemimpinan, lingkungan kerja, struktur organisasi dan job 

design. 

Menurut Payaman Simanjuntak (2005) kinerja adalah tingkat pencapaian 

hasil atas pelaksanaan tugas tertentu (Zainal et .al, 2015).  

 

2.1.5.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2014) menyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor 

motivasi (motivation). Penjelasan sebagai berikut. 

1. Faktor Kemampuan (ability) 

Secara psikologis , kemampuan (ability) terdiri dari kemampuan 

potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya, 

pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-

120) apalagi IQ superior, very superior, gifted dan genius dengan 
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pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam 

mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah 

mencapai kinerja maksimal. 

2. Faktor Motivasi (motivation) 

Motivasi diartikan suatu sikap (attitude) pimpinan dan karyawan 

terhadap situasi kerja (situation) di lingkungan organisasinya. 

Mereka yang bersikap positif (pro) terhadap situasi kerjanya akan 

menunjukkan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka 

bersikap negatif (kontra) terhadap situasi kerjanya akan 

menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang 

dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, 

iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja dan 

kondisi kerja. 

Menurut Simamora (1995), ada tiga faktor yang mempengaruhi kinerja, 

yaitu: 

1. Faktor individual yang terdiri dari: 

a. Kemampuan dan keahlian 

b. Latar belakang 

c. Demografi 

2. Faktor psikologis yang terdiri dari: 

a. Persepsi  

b. Attitude 

c. Personality 
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d. Pembelajaran 

e. Motivasi 

3. Faktor organisasi yang terdiri dari: 

a. Sumber daya 

b. Kepemimpinan 

c. Penghargaan 

d. Struktur 

e. Job design 

Pada variabel kinerja ini peneliti menetapkan tiga indikator yang juga 

dipakai oleh Sy et. al (2006) pada jurnal yang berjudul Relationship of Employee 

and Manager Emotional Intelligence to Job Satisfaction and Performance, antara 

lain kompetensi pegawai, pegawai menyelesaikan pekerjaan secara efektif, dan 

pegawai menghasilkan pekerjaan dengan baik. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. 
Peneliti dan 

Tahun 

Judul Penelitian 

Variable 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Al-Nsour 

(2012) 

Relationship between 

Incentives and 

Organizational 

Performance for 

Variabel 

independen: 

Financial 

Incentive, Moral 

Adanya hubungan 

yang signifikan 

antara Financial 

Incentive, dan 
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Employees in the 

Jordanian 

UniversitiesBangladesh: 

An Empirical Study 

Incentive 

Variabel 

dependen: 

Organizational 

Performance 

Organizational 

Performance 

2. Putu Agus 

Hendra Putra 

dan I Wayan 

Gede Supartha 

Pengaruh Komunikasi, 

Kompensasi Finansial 

dan Kompetensi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan 

Variabel 

independen: 

Komunikasi, 

Kompensasi 

Finansial, 

Kompetensi 

Variabel 

dependen: 

Kinerja 

Kompensasi 

finansial 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap kinerja 

3. Eta Setyawan 

Suseno, 

Djamhur 

Hamid, Ika 

Ruhana (2014) 

Pengaruh Kompensasi 

Finansial dan 

Kompensasi 

Nonfinansial Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Variabel 

independen: 

Kompensasi 

Finansial, 

Kompensasi 

Nonfinansial 

 Variabel 

dependen: 

Kinerja 

Kompensasi 

finansial 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja. 

Kompensasi 

nonfinansial 

berpengaruh 

signifikan 
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terhadap kinerja. 

4. Ngakan Putu 

Agung Agastia 

(2014) 

Pengaruh Lingkungan 

Kerja Fisik, 

Komunikasi, dan 

Kepemimpinan 

Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. BPR 

Merta Sedana Badung 

Variabel 

independen: 

Lingkungan 

Kerja Fisik, 

Komunikasi, 

Kepemimpinan 

Variabel 

dependen:  

Kinerja 

Variabel 

lingkungan kerja 

fisik berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap kinerja. 

5. Ali Erbaşı dan 

Tugay Arat 

(2012) 

The Effect of Financial 

and Non-Financial 

Incentives on Job 

Satisfaction: An 

Examination of Food 

Chain Premises in 

Turkey 

Variabel 

independen: 

Financial 

Incentive, Non-

financial 

Incentives 

Variabel 

dependen: 

Work 

Satisfaction 

Variabel Financial 

Incentive 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap Work 

Satisfaction. 

Variabel Non-

Financial 

Incentives 

berpengaruh 

positif terhadap 
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Work Satisfaction 

6. Ferina 

Sukmawati 

(2008) 

Pengaruh 

Kepemimpinan, 

Lingkungan Kerja Fisik, 

dan Kompensasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan di PT. 

Pertamina (PERSERO) 

UPMS III Terminal 

Transit Utama 

Balongan, Indramayu 

Variabel 

independen: 

Kepemimpinan, 

Lingkungan 

Kerja Fisik, 

Kompensasi 

Variabel 

dependen: 

Kinerja 

Variabel 

lingkungan kerja 

fisik berpengaruh 

terhadap kinerja. 

Variabel 

kompensasi 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja. 

7. Emmanuel 

Majekodunmi 

Ajala (2012) 

The Influence of 

Workplace Environment 

On Workers’ Welfare, 

Performance And 

Productivity 

Variabel 

independen: 

Workplace 

Environment, 

Workers’ 

Welfare  

Variabel 

dependen: 

Productivity 

Produktivitas 

Pekerja 

Workplace 

Environment 

berpengaruh 

terhadap 

Productivity 
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8. Gohari, et al. 

(2013) 

Relationship Between 

Rewards and Employee 

Performance: A 

Mediating Role Of Job 

Satisfaction 

Variabel 

independen: 

Rewards  

Variabel 

dependen: 

Employee 

Performance 

Rewards 

berpengaruh 

positif terhadap 

Employee 

Performance 

9. Hana D. 

Golung (2013) 

Relationship Between 

Compensation, Work 

Environment, 

Organizational Culture, 

And Employee 

Performance At Hotel 

Sedona Manado 

Variabel 

independen: 

Compensation, 

Work 

Environment, 

Organizational 

Culture 

Variabel 

dependen: 

Performance 

Compensation, 

Work 

Environment, 

Organizational 

Culture 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Performance 

 

2.3 Hipotesis 

Hipotesis menurut Sugiyono (2016) adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 
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diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

 

2.3.1 Hubungan Kompensasi Keuangan dan Kinerja 

Memberi imbalan terhadap pekerjaan karyawan yang luar biasa, yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi merupakan jantung dari 

perencanaan stratejik perusahaan yang berfungsi sebagai pendorong kinerja yang 

baik (Mondy, 2008). Sehingga, apabila dikelola dengan baik, kompensasi akan 

membantu perusahaan untuk mencapai tujuan dan memperoleh, memelihara, dan 

menjaga karyawan dengan baik. Sebaliknya, tanpa kompensasi yang cukup, 

karyawan yang ada sangat mungkin untuk meninggalkan perusahaan (Zainal et al, 

2015). 

Sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Kompensasi Finansial dan 

Nonfinansial Terhadap Kinerja Karyawan” yang telah dilakukan oleh Suseno, 

Hamid, dan Ruhana pada tahun 2013 dengan data yang diambil dari 62 karyawan 

tetap bank BRI cabang Jember membuktikan bahwa variabel kompensasi finansial 

berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja karyawan. Sehingga hipotesis 

yang akan dibangun dalam penelitian ini menggunakan hipotesis netral mengenai 

pengaruh kompensasi keuangan terhadap kinerja adalah: 

Ho1 = Kompensasi keuangan tidak berpengaruh positif terhadap  

  kinerja 

Ha1 = Kompensasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja 
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2.3.2 Hubungan Kompensasi Nonkeuangan dan Kinerja 

Pada saat organisasi memperhatikan alat non-keuangan seperti 

kesempatan, meningkatkan liburan dan manfaat keluarga, karyawan mungkin 

menganggap organisasi sebagai organisasi pendukung dan peduli. Imbalan 

merupakan faktor penting yang menjelaskan aspek-aspek pekerjaan tertentu yang 

memberikan kontribusi signifikan terhadap organisasi seperti kepuasan kerja 

(Abdullah & Wan, 2013). Hal tersebut akan menciptakan perasaan yang akan 

meningkatkan motivasi karyawan dan dengan demikian meningkatkan 

produktivitas organisasi (Freedman, 1978). 

Penelitian dengan judul “Pengaruh Kompensasi Finansial dan 

Nonfinansial Terhadap Kinerja Karyawan” yang telah dilakukan oleh Suseno, 

Hamid, dan Ruhana pada tahun 2013 dengan data yang diambil  dari 62 karyawan 

tetap bank BRI cabang Jember membuktikan bahwa variabel kompensasi 

nonfinansial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Hipotesis yang akan dibangun dalam penelitian ini menggunakan 

hipotesis netral mengenai pengaruh kompensasi nonkeuangan terhadap kinerja 

adalah: 

Ho2 = Kompensasi nonkeuangan tidak berpengaruh positif terhadap  

  kinerja 

Ha2 = Kompensasi nonkeuangan berpengaruh positif terhadap  

  kinerja 

  

 

Pengaruh Kompensasi..., Annisa Nadhilah Utoro, Ma.-IBS, 2016



39 

 

 

Indonesia Banking School 
 

2.3.3 Hubungan Lingkungan Kerja dan Kinerja 

Lingkungan kerja melibatkan semua aspek yang bertindak dan bereaksi 

pada tubuh dan pikiran dari seorang karyawan. Di bawah psikologi organisasi, 

fisik, mental dan lingkungan sosial di mana karyawan yang bekerja bersama-sama 

dan ada pekerjaan yang harus dianalisis untuk efektivitas yang lebih baik dan 

meningkatkan produktivitas (Jain, 2014). Sehingga, menciptakan lingkungan kerja 

yang membuat karyawan produktif sangatlah penting untuk meningkatkan 

keuntungan bagi organisasi, perusahaan atau usaha kecil. Hubungan antara 

pekerjaan, tempat kerja dan alat kerja, tempat kerja menjadi bagian integral dari 

pekerjaan itu sendiri (Chandrasekar, 2011). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Agastia dengan judul 

penelitian “Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik, Komunikasi dan Kepemimpinan 

Terhadap Kinerja Karyawan PT BPR Merta Sedana Badung” telah membuktikan 

bahwa variabel lingkungan kerja fisik berpengaruh positif dan signifikan secara 

parsial terhadap kinerja karyawan PT BPR Merta Sedana Badung. Hipotesis yang 

akan dibangun dalam penelitian ini menggunakan hipotesis netral mengenai 

pengaruh kompensasi nonkeuangan terhadap kinerja adalah: 

Ho3 = Lingkungan kerja tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 

Ha3 = Lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian ini 

adalah memperhatikan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan manajemen 
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sumber daya manusia pada bidang olahraga terutama masalah penurunan prestasi 

yang terjadi pada atlet Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. 

Langkah kedua, peneliti mengangkat tema penelitian yang terkait dengan 

manajemen sumber daya manusia pada bidang olahraga dan melakukan pemilihan 

variabel serta objek penelitian yang relevan dengan latar belakang penelitian. 

Langkah selanjutnya peneliti mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan 

dengan fenomena yang terjadi. Setelah selesai mengidentifikasi, dibuatlah 

pembatasan masalah agar pembahasan dalam makalah ini tidak menyebar ke topik 

yang lain. Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, peneliti dapat merumuskan 

permasalahan dan menentukan tujuan penelitian. Penulis menjabarkan teori yang 

sejalan dengan penelitian dan melandasinya dengan penelitian terdahulu sebagai 

pendukung penelitian ini, sehingga peneliti dapat mengembangkan kerangka 

penelitian dan melakukan pengembangan hipotesis.  

Langkah selanjutnya, peneliti menentukan sampel penelitian dan 

mengumpulkan data penelitian sehingga dapat dilakukan pengolahan data dan 

memberikan hasil penelitian yang dapat menjawab permasalahan penelitian, 

sehingga dicapai kesimpulan penelitian. Untuk itu, pada bagian ini peneliti 

melakukan pengembangan kerangka pemikiran yang menunjukkan pengaruh 

variabel kompensasi keuangan, kompensasi nonkeuangan dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja. Berikut gambar kerangka pemikiran teorits yang dikembangkan 

oleh peneliti. 
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Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah penulis (2016) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2016. 

Objek penelitian ini adalah atlet pelatda PON polo air DKI Jakarta tahun 2016. 

Penelitian ini bertempat di GOR Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta 

Selatan. Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kompensasi 

keuangan, kompensasi nonkeuangan, dan lingkungan kerja terhadap kinerja atlet 

pelatda polo air 2016. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok dari orang-orang, 

peristiwa, atau benda-benda yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian 

(Sekaran & Bougie, 2013). Sekaran dan Bougie (2013) juga menyatakan, sampel 

adalah bagian dari populasi, yang terdiri dari beberapa anggota yang dipilih dari 

populasi itu sendiri. Dengan kata lain, beberapa, tidak semua, unsur-unsur dari 

populasi membentuk sampel. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara 

purposive sampling. Sekaran dan Bougie (2013) menyatakan, purposive sampling 

adalah teknik penarikan sampel yang membatasi khusus untuk tipe orang-orang 

yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti, baik dia yang satu-
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satunya memiliki informasi itu, atau dia memenuhi kriteria yang telah ditetapkan 

oleh peneliti. Peneliti memilih teknik ini, dikarenakan sampel yang diteliti 

hanyalah atlet polo air DKI Jakarta yang namanya terdaftar pada pelatda PON 

polo air 2016, sehingga populasi pada penelitian ini dianggap sebagai sampel 

dengan jumlah 36 atlet, yakni terdiri dari 18 atlet putra dan 18 atlet putri pelatda 

PON polo air DKI Jakarta. 

 

3.3 Metode Pengambilan Sampel  

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti pada penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian data lapangan  

Teknik ini mengharuskan peneliti melakukan penelitian secara langsung 

terhadap objek penelitiannya, yaitu atlet pelatda PON polo air DKI 

Jakarta. Hasil dari teknik penelitian ini adalah data primer. Data primer 

adalah data yang diperoleh peneliti dari objek penelitiannya langsung 

tanpa adanya perantara. 

Metode yang dipakai pada penelitian data lapangan, yaitu: 

a. Wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara bebas yang 

tidak mengharuskan peneliti menggunakan pedoman yang 

terstruktur dan sistematis. Wawancara dilakukan dengan bertanya 

jawab langsung dengan pihak-pihak terkait pelatda PON polo air 
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DKI Jakarta sehubungan dengan hal-hal yang ingin diteliti pada 

penelitian ini.  

b. Kuesioner, teknik pengumpulan data dengan membagikan 

daftar pertanyaan kepada 36 atlet pelatda PON polo air DKI 

Jakarta sebagai responden. 

 

3.4 Teknik Pengolahan Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik 

deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Data akan diolah 

menggunakan SPSS 23. 

 

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016). Sugiyono (2016), 

menyatakan penyajian data dalam statistik deskriptif yaitu table, grafik, digram 

lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi 

sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui 

perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan prosentase. 
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3.4.2 Uji Kualitas Data 

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer pada penelitian ini, 

maka peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas.  

 

3.4.2.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrument. Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang hendak diukur/diinginkan (Riduan, Rusyana, dan Enas, 

2011). Uji validitas pada penelitian ini menggunakan metode Kaiser – Meyer – 

Oklin dan analisis faktor dengan melihat nilai factor loading dari component 

matrix. Hasil dari Kaiser – Meyer – Oklin  memiliki interpretasi yaitu jika hasil 

berkisar di 0,90 yang berarti sangat baik, 0,80 yang berarti cukup baik, 0,70 yang 

berarti baik, 0,60 yang berarti sedang dan 0,50 yang berarti dapat diterima, 

sedangkan dibawah 0,50 berarti tidak dapat diterima.  Menurut  Hardius – Nurdin 

(2013) MSA sesungguhnya merupakan sebuah staatistik yang berguna untuk 

mengukur sebera tepat suatu variabel terprediksi oleh variabel lain dengan error 

yang relative kecil. Formulasi perhitungannya adalah dengan membandingkan 

antara korelasi terobservasi dengan korelasi parsial. Nilai MSA berkisar antara 0 

sampai 1, dan berdasarkan nilai MSA yang didapat akan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. MSA =1 berati setiap variabel mampu diprediksi variabel lain 

secara tepat, atau tanpa error  
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2. MSA > 0,5, variabel masih bisa diprediksi variabel lain.  

3. MSA< 0,5, variabel tidak diprediksi dan harus dikeluarkan dari  

  analisis.  

Mengingat kegunaan MSA ini sebagaimana disebutkan di atas, maka MSA  

ini merupakan suatu ukuran untuk menguji validitas dari atribut.   

 

3.4.2.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Hardius – Nurdin (2013) salah satu teknik untuk mengukur 

keaandalan adalah Cronbach’s Alpha. Perhitungan secara matematis 

menggunakan metode ini didasarkan pada rata-rata korelasi antara atribut.  

Mengingat metode ini dilandasi oleh korelasi, maka Koefisien Cronbach’s Alpha 

(α) mempunyai range nilai antara 0 hingga 1. Pada nilai Koefisien Crobach Alpha 

berapakah alat ukur yang digunakan disebut reliable atau andal? Beberapa 

referensi menyebutkan bahwa:  

1. Jika nilai α = 0,8 – 1,0 maka keandalan masuk kategori sangat 

tinggi  

2. Jika nilai α = 0,6 – 0,8 maka keandalan masuk kategori tinggi  

3. Jika nilai α = 0,4 – 0,6 maka keandalan masuk kategori cukup  

4. Jika nilai α = 0,2 – 0,4 maka keandalan masuk kategori rendah  

5. Jika nilai α = 0,0 – 0,2 maka keandalan masuk kategori sangat 

rendah  
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Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana pertanyaan-

pertanyaan yang ada didalam angket dapat dipercaya atau dapat diandalkan dan 

konsisten dari waktu ke waktu. Jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6, 

maka pertanyaan dinyatakan realibel. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan 

dengan membagikan kuesioner kepada 36 orang. Di mana responden dalam 

penelitian ini adalah atlet pelatda PON polo air DKI Jakarta sebagai populasi yang 

akan digunakan. 

 

3.4.3 Uji Asumsi Klasik  

Menurut dwi Priyatno (2009), uji penyimpangan asumsi klasik digunakan 

untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas, autokorelasi, dan 

heterokedastisitas dalam model regresi.  

 

3.4.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal. Salah satu cara 

termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik 

histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang 

mendekati distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus 

diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika 

distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. (Ghozali, 2006).  
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 Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan One Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test. Menurut Dwi Priyatno (2009) One Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test digunakan untuk mengetahui distribusi populasi, 

apakah mengikuti distribusi secara teoretis (normal, poisson, uniform, atau 

exponential). Kolmogorov-Smirnov Test ini untuk menguji data berskala interval 

dan rasio.  

 

3.4.3.2.Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolonieritas dilihat 

dari nilai tolerance dan Variance Inflantion Factor (VIF). Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan terdapat problem multikoliniearitas (multiko). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji 

multikolonieritas dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflantion Factor (VIF) 

serta besaran korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2006). Suatu model 

regresi dapat dikatakan bebas multikolinearitas jika nilai VIF sekitar angka 1 atau 

memiliki tolerance mendekati 1, maka dikatakan tidak terdapat masalah 

multikolinearitas. sedangkan jika koefisien korelasi antarvariabel bebas kurang 

dari 0.5, maka tidak terdapat masalah kolinearitas. (Joko Sulistyo, 2012).   
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3.4.3.3 Uji Heterokedastis 

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari residul satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedesitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dengan menggunakan 

grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual 

(SRESID). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik seperti titik yang 

bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan 

bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika grafik plot tidak membentuk 

pola yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).  

 

3.4.4 Uji Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan analisis regresi 

berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh sejumlah 

variabel independen (x) terhadap variabel dependen (y) atau juga untuk 

memprediksi nilai suatu variabel dependen (y) berdasarkan nilai variabel-variabel 

(x) (Uyanto, 2009). 

Rumus regresi berganda yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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Keterangan: 

Y = Kinerja Karyawan 

α = Konstanta 

β1,  β2, β3 = Koefisien Variabel Independen 

X1 = Kompensasi Keuangan 

X2 = Kompensasi Nonkeuangan 

X3 = Lingkungan Kerja 

e = Faktor Penganggu (error) 

Variabel independen pada penelitian ini, yaitu kompensasi keuangan, 

kompensasi nonkeuangan dan lingkungan kerja. Sedangkan variabel dependen 

nya adalah kinerja atlet pelatda PON DKI Jakarta. 

 

3.4.4.1 Koefisien Determinasi (r²) 

Menyatakan bahwa koefisien determinasi (r²) pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai r² mendekati 1 

(satu), maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan 

variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika r² 

mendekati 0 (nol) maka semakin lemah variasi variabel independen menerangkan 

variabel dependen terbatas. Sedangkan untuk mengetahui berapa besarnya 
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sumbangan masing-masing variabel bebas terhadapa variabel terikatnya 

digunakan (r²) parsialnya. Selain r² untuk menguji determinasi variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikat (Y) akan dilakukan dengan melihat pada koefisien 

korelasi parsial r², nilai r² variabel bebas yang paling tinggi akan menunjukkan 

tingkat hubungan dan pengaruh yang dominan terhadap variabel terikat (Ghozali, 

2006 ).   

 

3.4.4.2 Uji Parsial (Uji t) 

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas 

atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 

dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada 

tingkat signifikansi 0,05. (Ghozali, 2006).  

 

3.5 Operasionalisasi Variabel 

Variabel adalah apapun yang dapat mengambil berbagai nilai. Nilai-nilai 

tersebut dapat dibedakan pada berbagai periode waktu untuk objek atau orang 

yang sama, atau pada waktu yang sama pada objek atau orang yang berbeda 

(Sekaran & Bougie, 2013).  
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur 

Skala 

Pengukuran 

Lingkungan 

Kerja 

Lingkungan kerja 

adalah gabungan dari 

tiga sub lingkungan 

utama yaitu: 

lingkungan teknis, 

lingkungan manusia 

dan lingkungan 

organisasi Opperman 

(2002) dalam (Taiwo, 

2010). 

LK1: Saya merasa peralatan di 

tempat latihan saya sesuai dengan 

kebutuhan saya 

LK2: Saya merasa lingkungan 

tempat berlatih mempengaruhi 

kinerja saya 

LK3: Saya merasa lingkungan 

yang nyaman membuat saya 

semangat dalam berlatih 

LK4: Saya merasa lingkungan 

berlatih saya menyenangkan 

LK5: Saya menyukai kualitas 

lingkungan tempat saya berlatih 

LK6: Saya merasa ditempat 

latihan saya tersedia semua 

peralatan yang saya butuhkan 

(Parveen et al., 2012) 

Metode Likert 

skala interval 

1-7 

Kinerja 

Kinerja individu 

adalah hasil kerja 

karyawan baik dari 

segi kualitas maupun 

K1: Kuantitas pekerjaan yang 

dilakukan lebih tinggi daripada 

biasanya 

K2: Kualitas pekerjaan yang 

Metode Likert 

skala interval 

1-7 
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kuantitas berdasarkan 

standar kerja yang 

telah ditetukan 

(Mangkunegara, 

2014). 

dilakukan lebih tinggi daripada 

biasanya 

K3: Efisiensi yang dilakukan lebih 

daripada biasanya 

K4: Standar kualitas pelatihan 

lebih tinggi dari standar normalnya 

K5: Bekerja keras mencapai 

kualitas hasil yang lebih daripada 

yang diharapkan 

K6: Menjunjung tinggi standar 

professional 

K7: Kemampuan atlet yang baik 

untuk melakukan tugas-tugasnya 

K8: Evaluasi diri saat 

melaksanakan tugas/pekerjaan 

atlet 

K9: Ketepatan dalam melakukan 

tugas atlet 

K10: Pengetahuan atlet 

berdasarkan referensi terkait tugas 

atlet 

K11: Kreativitas atlet dalam 

melakukan tugasnya sebagai atlet 

(Tsui et. al, 1997) 
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Kompensasi 

Keuangan 

Kompensasi adalah 

apa yang seorang 

pekerja terima 

sebagai balasan dari 

pekerjaan yang 

diberikannya 

(Werther & Davis, 

1982). 

KF1: Gaji yang saya peroleh 

sudah  memenuhi harapan saya 

KF2: Perusahaan saya memiliki 

skema benefit yang  fleksibel 

KF3: Perusahaan saya secara 

konsisten memperbarui benefit 

sesuai kebutuhan karyawan 

KF4: Perusahaan memberikan 

bonus pada saat target yang 

ditetapkan tercapai (Lahap et. al, 

2014) 

Metode Likert 

skala interval 

1-7 

Kompensasi 

Nonkeuangan 

Kompensasi non 

keuangan adalah 

kompensasi yang 

diberikan perusahaan 

selain kompensasi 

keuangan. 

Kompensasi non 

keuangan terdiri dari 

kompensasi yang 

berhubungan dengan 

perusahaan dan 

lingkungan pekerjaan 

(Rivai, 2004 dalam 

Suseno, Hamid, dan 

Ruhana, 2014) 

KN1: Saya merasa diberikan 

kesempatan yang adil untuk 

mengikuti pertandingan 

KN2: Saya merasa keberadaan 

saya diakui oleh pelatih dan rekan-

rekan 

KN3: Saya merasa mendapat 

feedback yang baik dari pelatih 

KN4: Saya merasa adanya 

peningkatan terhadap tanggung 

jawab dari tugas saya sekarang ini 

KN5: Saya merasa diakui dari apa 

yang telah saya  lakukan kepada 

Metode Likert 

skala interval 

1-7 
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tim 

KN6: Saya merasa pertumbuhan 

karir dan promosi yang ada pada 

organisasi memotivasi saya 

(Ijaz & Khan, 2013) 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Polo air merupakan olahraga air beregu, yang dapat dianggap sebagai 

kombinasi renang, gulat, sepak bola dan bola basket. Satu tim bertanding terdiri 

dari dari enam pemain dan satu kiper. Peraturan permainan ini menyerupai sepak 

bola, yaitu untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya, satu gol dihitung satu poin.  

Olahraga Polo air merupakan cabang olahraga yang sudah cukup lama 

dipertandingkan di Indonesia, bahkan cabang olahraga ini sudah dipertandingkan 

pada Pekan Olahraga Nasional Pertama (PON-I) 1948 di kota Sola 

diselenggarakan, hingga pertandingan multi-event regional, nasional maupun 

internasional (Sea Games, Asian Games, Olympic Games & World 

Championships) sampai saaat ini. 

Indonesia mengenal polo air sejak tahun 1908 dan berkembang di era 

tahun 1950 sampai dengan 1960-an, pada era ini perkembangan olahraga polo air 

Indonesia berkembang sangat baik sehingga cukup diperhitungkan di tingkat Asia 

bahkan di dunia. Tim polo air Indonesia banyak mengikuti event internasional 

seperti GANEFO (Games of the Emerging Forces), Kejuaraan Asia & Asian 

Games (1954, 1958, 1962 dan 1966) dan terakhir Asian Games (1970). Bahkan 

prestasi tim polo air Indonesia dapat dinilai sangat baik. Namun memasuki tahun 

1980 sampai dengan tahun 1999 cabang olahraga ini tidak lagi diperhatikan, 
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sehingga tidak berkembang dengan baik, Indonesia hanya mengirimkan tim polo 

air sebatas keikut sertaan di Sea Games.  

Pada tahun 2005, Pengprov PRSI DKI Jakarta mencetuskan ide agar 

terbentuknya Tim Polo Air putri di Indonesia. Provinsi lain yang mengikuti jejak 

DKI Jakarta, yaitu Pengprov PRSI Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, 

Jambi, Sumatera Utara dan Jawa Timur yang kemudian secara nasional 

terselenggara Kejuaraan Nasional Polo Air Putri mulai dari Pemula (U-17), Junior 

(U-20) & Kejurnas Terbuka, Kejuaraan internasional Betawi Cup 2005 - 2014, 

Liga Polo Air 2007 -  2014, PON XVIII 2012.  

Terselenggara Liga Polo Air Indonesia PB.PRSI (Pengurus Besar 

Persatuan Renang Seluruh Indonesia) mengupayakan untuk memajukan kembali 

cabang olahraga ini, dengan diadakan Pertandingan PRA Liga Polo Air tahun 

2005, Liga Polo Air I tahun 2006 dan terselenggara sampai dengan Liga Polo Air 

Indonesia tahun 2014. 

Tempat Pelatihan Polo Air dapat ditemui di beberapa kota di Indonesia 

seperti :  

1. Kota Jakarta, Klub JWC Jakarta Water Club (Kolam renang 

Senayan,Gelora Bung Karno)  

2. Kota Palembang (Kolam renang Lumban Tirta)  & Musi 

Banyuasin - Sekayu, Sumatera Selatan 

3. Kota Padang, Sumatera Barat 

4. Kota Bandung, Jawa Barat (Kolam renang Tirta Lega Bandung) 

5. Kota Jambi (Kolam renang Telanai Pura)  

6. Kota Surabaya, Jawa Timur 
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7. Kota Makassar, Sulawesi Selatan 

8. Kota Medan, Sumatera Utara (Kolam renang Selayang) 

9. Kota Jogyakarta, Jawa Tengah 

Aturan bermain polo air yakni, setiap regu beranggotakan 13 atlet yang 

terdiri dari 2 penjaga gawang dan 11 pemain. Setiap regu yang akan bertanding 

diwajibkan memakai uniform (training/kaos), celana renang seragam, topi polo air 

yang bernomor (1 s/d 13) yang dibedakan berwarna putih atau biru dan penjaga 

gawang nomor 1 dan 13 dibedakan dengan topi warna merah. Jika regu yang 

bertanding memiliki topi dengan warna tersendiri harus membawa 2 set, dimana 1 

set diberikan kepada sekretariat pertandingan dan sisanya diperlukan jika salah 

satu pemain dari regu tersebut kehilangan topinya pada saat bertanding. 

Setiap regu polo air menurunkan 6 pemain dengan 1 penjaga gawang, total 

7 orang pemain di setiap pertandingan dan 6 orang cadangan yang harus duduk 

dibangku cadangan di dalam lapangan pertandingan, dengan 1 orang manager, 1 

orang kepala pelatih dan 1 orang asisten pelatih. Hanya kepala pelatih yang dapat 

berdiri dan berjalan sampai batas 5 meter dari bangku cadangan untuk 

memberikan instruksi kepada regunya pada saat posisi regu tesebut melakukan 

penyerangan. Namun jika regu tersebut dalam posisi bertahan kepala pelatih 

hanya boleh memberikan instruksi dalam posisi duduk. 

Setiap permainan dan olahraga mempunyai peraturan permainan. 

Peraturan tersebut merupakan hasil dari suatu kesepakatan, baik kesepakatan 

dalam lingkup nasional maupun internasional, dengan tujuan mengorganisasi 

pertandingan. Beberapa peraturan dalam permainan polo air seperti ukuran kolam 
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renang yang digunakan untuk permainan polo air adalah 30 × 20 meter. Tinggi 

gawang diukur dari atas rata-rata air adalah 90 cm. Permainan berlangsung selama 

20 menit bersih yang dibagi menjadi 4 babak. Setiap babak 5 menit, dengan 

istirahat antar babak 2 menit. Pergantian gawang dari regu dilakukan setiap 

pergantian babak.  

Pertandingan resmi polo air akan memakai standar peraturan International 

(FINA - Fédération internationale de natation). Pertandingan dipimpin 2  orang 

wasit & dibantu 2 orang hakim garis (Goal Judge). Lama pertandingan adalah 8 

menit (nett) x 4 babak, dengan jeda istirahat setiap babak 1 & 2 serta 3 & 4 adalah 

2 menit. Sedangkan jeda istirahat untuk babak 2 ke babak 3 adalah 5 menit. Kedua 

Tim diberikan Time Out sebanyak 1 kali dalam setiap babak agar official tim 

dapat memberikan instruksi. Jika skor akhir dari babak ke 4 adalah seri, maka 

dilanjutkan dengan 2 babak tambahan (2 x 8 menit) untuk menentukan pemenang. 

jika selanjutnya masih terjadi seri, pertandingan akan dilanjutkan dengan 5 bola 

tembakan penalti untuk setiap regu. Tembakan pinalti diwakilkan oleh 5 orang 

pemain dari setiap regu, yang telah ditentukan secara berurutan dan tercatat 

disekretariat pertandingan serta diatur untuk berdiri di kedua sisi pinggir kolam 

renang untuk membedakan setiap regunya. Titik tembakan pinalti diambil 5 meter 

dari posisi gawang yang dilakukan secara bergantian dengan aba aba dari wasit 

yang memimpin tembakan pinalti (dikutip dari www.wikipedia.com/polo air, 

10/10/2016). 
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4.2. Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) 

4.2.1. Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Uji validitas dilakukan melalui analisis faktor pada hasil pre-test sejumlah 

30 responden, yaitu untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin measure of sampling 

adequacy, bartlett’s tet spcerecity, anti-image matrices, total variance. 

 Tabel 4.1. Hasil Uji Validitas Data Pre-Test 

Variabel Laten Indikator KMO SIG MSA 
Loading 

Factor 
Kriteria 

Nilai yang disyaratkan >0.5 <0.05 >0.5 ≥0.5   

Kompensasi Keuangan 

KF1 

0.767 0 

0.719 0.925 Valid 

KF2 0.718 0.952 Valid 

KF3 0.887 0.901 Valid 

KF4 0.793 0.702 Valid 

Kompensasi 

Nonkeuangan 

 

 

KN1 

0.609 0 

0.773 0.651 Valid 

KN2 0.624 0.790 Valid 

KN3 0.541 0.760 Valid 

KN4 0.507 0.685 Valid 

KN5 0.658 0.690 Valid 

KN6 0.667 0.683 Valid 

Lingkungan kerja 

LK1 

0.521 0 

0.455 0.457 
Tidak 

Valid 

LK2 0.379 0.268 
Tidak 

Valid 

LK3 0.608 0.748 Valid 

LK4 0.459 0.659 
Tidak 

Valid 

LK5 0.575 0.882 Valid 

LK6 0.540 0.642 Valid 

Kinerja 

K1 

0.632 0 

0.677 0.399 
Tidak 

Valid 

K2 0.527 -0.085 
Tidak 

Valid 

K3 0.666 0.535 Valid 

K4 0.605 0.800 Valid 

K5 0.719 0.645 Valid 

K6 0.657 0.568 Valid 
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K7 0.600 0.826 Valid 

K8 0.563 0.746 Valid 

K9 0.682 0.558 Valid 

K10 0.738 0.515 Valid 

K11 0.593 0.776 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.1, tidak seluruh indikator 

pernyataan dalam instrumen penelitian dapat memenuhi nilai yang telah 

disyaratkan, dengan kata lain ada beberapa indikator pernyataan dalam pre-test 

adalah tidak valid. Oleh karena itu, perlu ada item indikator yang harus 

disingkirkan atau dibuang, yaitu item indikator LK1, LK2, LK4, K1 dan K2, 

sehingga indikator tersebut dibuang dan tidak akan dipakai dalam analisis lebih 

lanjut.  

 

4.2.2. Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

Salah satu teknik untuk mengukur keaandalan adalah Cronbach’s Alpha 

(Hardius Nurdin, 2013). Perhitungan secara matematis menggunakan metode ini 

didasarkan pada rata-rata korelasi antara atribut. metode ini dilandasi oleh 

korelasi, maka Koefisien Cronbach’s Alpha (α) mempunyai range nilai antara 0 

hingga 1. Menurut Malhotra (2010) dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥ 

0,60 maka indikator pernyataan dalam kuesioner dinyatakan reliable, konsisten, 

dan relevan terhadap variabel. Berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas 

indikator penelitian. 
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Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-Test 

Variabel  

Cronbach's 

Alpha 

Kriteria 

Kompensasi Keuangan 0.898 Reliabel 

Kompensasi Nonkeuangan 0.798 Reliabel 

Lingkungan Kerja 0.693 Reliabel 

Kinerja 0.818 Reliabel 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.2 diatas menunjukan bahwa semua variabel 

penelitian, yaitu,  Kompensasi Keuangan, Kompensasi Nonkeuangan, Lingkungan 

Kerja dan Kinerja memiliki Cronbach's Alpha ≥ 0.60. Hasil ini menyatakan jika 

item indikator pernyataan dalam kuesioner dinyatakan ke responden yang sama 

maupun berbeda, hasilnya akan cenderung tetap dan konsisten. 

 

4.3 Profil Responden 

Profil responden dilakukan untuk menjelaskan dan menggambarkan 

demografi dan karakteristik responden secara keseluruhan berdasarkan jenis 

kelamin atlet, usia atlet, lama berlatih atlet, dan pengeluaran per bulan atlet. 
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4.3.1 Jenis Kelamin Responden 

Gambar 4.1. Jenis Kelamin Responden 

 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 

2010 

Gambar 4.1. menjelaskan bahwa dari 36 responden, terdiri dari 18 orang 

responden laki-laki dan 18 responden perempuan. Hal ini karena adanya seleksi 

untuk memenuhi batasan kuota yang telah ditetapkan oleh KONI DKI Jakarta 

untuk atlet polo air, yaitu 18 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Sehingga 

populasi yang ada hanya 36 orang. 
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4.3.2 Usia Responden 

Gambar 4.2. Usia Responden 

 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 

2010 

Gambar 4.2. menunjukkan bahwa penelitian ini didominasi oleh dua 

kelompok umur, yaitu 16-20 tahun dan 21-25 tahun dengan prosentase masing-

masing sebesar 39% dari jumlah 36 responden. Sedangkan golongan minoritas 

dari responden terdiri dari kelompok umur 10-15 tahun dan 26-30 tahun, dengan 

masing-masing prosentase sebesar 11% dan masing-masing kelompok berjumlah 

empat responden.  
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4.3.3 Lama Berlatih Responden 

Gambar 4.3. Lama Berlatih Responden 

 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 

2010 

Gambar 4.3. Menunjukan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini 

telah berlatih polo air selam 4-7 tahun, karena dari setengah jumlah responden 

50% berlatih polo air 4-7 tahun. 28% responden telah berlatih polo air selama 8-

11 tahun. Dengan prosentase yang sama, yakni 11% responden telah berlatih 12-

15 tahun dan 0-3 tahun. Tidak ada responden yang berlatih lebih dari 15 tahun. Ini 

dapat disimpulkan, bahwa tim PON polo air DKI 2016 ini mayoritas para pemain 

junior. 
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4.3.4 Pengeluaran Per Bulan Responden 

Gambar 4.4 Pengeluaran Per Bulan Responden 

 

Gambar 4.4. menunjukan bahwa mayoritas responden menghabiskan gaji 

bulanan sebesar Rp 2.000.000-Rp 2.990.000 dengan prosentase sebesar 33%. 

Prosentase terkecil adalah responden dengan pengeluaran diatas Rp 3.000.000 

 

4.4 Analisis Uji Instrumen 

Peneliti melakukan uji analisis validitas dan reliabilitas ulang setelah 

peneliti menyebarkan kuesioner kepada responden, yaitu 36 atlet Pelatda Pon polo 

air DKI Jakarta dengan membuang indikator yang tidak valid. 
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4.4.1 Uji Validitas 

Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas Data Full-Test 

Variabel Laten Indikator KMO SIG MSA 
Loading 

Factor 
Kriteria 

Nilai yang disyaratkan >0.5 <0.05 >0.5 ≥0.5   

Kompensasi 

Keuangan 

KF1 

0.638 0 

0.653 0.826 Valid 

KF2 0.629 0.811 Valid 

KF3 0.643 0.808 Valid 

KF4 0.625 0.753 Valid 

Kompensasi 

Nonkeuangan 

KN1 

0.606 0 

0.764 0.648 Valid 

KN2 0.625 0.792 Valid 

KN3 0.552 0.749 Valid 

KN4 0.511 0.666 Valid 

KN5 0.563 0.646 Valid 

KN6 0.773 0.634 Valid 

Lingkungan kerja 

LK1 

0.654 0.004 

0.655 0.769 Valid 

LK2 0.637 0.789 Valid 

LK3 0.675 0.749 Valid 

Kinerja 

K1 

0.599 0 

0.704 0.519 Valid 

K2 0.531 0.809 Valid 

K3 0.668 0.683 Valid 

K4 0.665 0.53 Valid 

K5 0.527 0.847 Valid 

K6 0.516 0.757 Valid 

K7 0.657 0.636 Valid 

K8 0.791 0.504 Valid 

K9 0.506 0.789 Valid 

 

Berdasarkan tabel 4.3, hasil uji validitas penelitian diketahui bahwa setiap 

variabel yang dipakai pada instrument penelitian ini adalah valid atau dengan kata 

lain indikator yang ada dapat dipakai untuk mengukur semua variabel yang 

diteliti. 
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4.4.2 Uji Reliabilitas 

Hasil uji analisis reliabilitas sebagai berikut. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Data Full-Test 

Variabel Cronbach's Alpha Kriteria 

Kompensasi Keuangan 0.812 Reliabel 

Kompensasi Nonkeuangan 0.774 Reliabel 

Lingkungan Kerja 0.652 Reliabel 

Kinerja 0.857 Reliabel 

 

Berdasarkan tabel 4.4, diketahui bahwa semua pertanyaan yang ada pada 

setiap variabel tersebut adalah reliabel. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

keseluruhan nilai Cronbach Alpha pada uji tersebut bernilai > 0,6, yang memiliki 

arti setiap pertanyaan yang digunakan sebagai alat ukur adalah reliabel dan dapat 

digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

 

4.5 Uji Asumsi Klasik 

4.5.1 Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini metode yang dipaki untuk menguji apakah data 

terdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov 

Smirnov dengan taraf signifikansi sebesar 0,05. 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  KF KN LK K 

N 36 36 36 36 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean 4.6597 4.9861 5.0972 4.9290 

Std. 

Deviation 
1.07263 .88853 .86224 

.

90195 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute 
.098 .145 .134 

.

142 

Positive 
.082 .099 .121 

.

090 

Negative 
-.098 -.145 -.134 

-

.142 

Test Statistic 
.098 .145 .134 

.

142 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
.200

c,d
 .053

c
 .098

c
 

.

062
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel diatas, diketahui bahwa 

residual model persamaan regresi memiliki nilai Asymp. Sig. (2-tailed) ) 0.053 s/d 

0.2 > alpha 0.05. Maka H0 diterima, artinya sebaran nilai residual pada seluruh 

model persamaan regresi dinyatakan berdistribusi normal. 

 

4.5.2 Uji Multikolinieritas 

Penelitian ini menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dalam 

Colinearity Statistics untuk menentukan ada atau tidaknya tanda-tanda 

multikolinearitas. Hasil VIF yang lebih besar dari 10 menunjukan adanya gejala 

multikolinearitas, sedangkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 menunjukkan tidak 

Pengaruh Kompensasi..., Annisa Nadhilah Utoro, Ma.-IBS, 2016



70 

 

 

Indonesia Banking School 
 

adanya gejala tersebut. Hasil yang didapat dari uji multikolinearitas sebagai 

berikut. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Berdasarkan hasil diatas , menujukkan variabel kompensasi keuangan 

memiliki nilai VIF= 1,053, variabel kompensasi nonkeuangan memiliki nilai 

VIF= 1,042 dan variabel lingkungan kerja memiliki nilai VIF=1,022. Ketiga 

variabel tersebut memiliki nilai Tolerance > 0,1, sehingga dapat dikatakan model 

regresi tidak terdapat masalah kolinearitas. 

 

4.5.3 Uji Heterokedastisitas 

Metode yang digunakan adalah Scatterpolts regresi, yaitu dengan cara 

melihat pola titik-titik yang ada pada grafikscatterplot antara Standardized 

Predicted Value (ZPRED) dengan Studentized Residual (SRESID). Apabila titik-

titik pada grafik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu dan dibawah angka 

0 pada sumbu Y, maka disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 

heterokedastisitas pada model regresi (Priyatno, 2010). 

Standardized 

Coefficients

B Std. Error Beta Tolerance VIF

(Constant) .148 1.091 .135 .893

KF .419 .112 .494 3.734 .001 .950 1.053

KN .403 .135 .394 2.994 .005 .960 1.042

LK .160 .131 .159 1.223 .230 .979 1.022

a. Dependent Variable: K

Coefficients
a

Model

Unstandardized 

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

1
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Gambar 4.5 Scatter Plots Uji Heterokedastisitas 

 
 

 Beradasarkan tabel 4.5, dapat dikatakan tidak terjadi 

heterokedastisitas atau dengan kata lain H0 diterima pada model regresi ini, 

sehingga model regresi ini layak dipakai, karena pada grafik tersebut tidak terlihat 

adanya pola dan titik-titik yang ada menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada 

sumbu Y. 

 

4.6 Analisis Regresi 

Analisis regresi berganda yang dilakukan peneliti untuk mengukur 

pengaruh variabel Kompensasi Keuangan (X1), Kompensasi Nonkeuangan (X2), 

dan Lingkungan Kerja (X3) sebagai variabel independent terhadap Kinerja (Y) 

sebagai variabel dependent. 
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4.6.1 Pembahasan Model Regresi 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari responden, maka hasil model regresi 

sebagai berikut. 

Tabel 4.7 Model Regresi 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .148 1.091  .135 .893 

KF .419 .112 .494 3.734 .001 

KN .403 .135 .394 2.994 .005 

LK .160 .131 .159 1.223 .230 

a. Dependent Variable: K 

 

Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3 

Kinerja = 0.148+0.419KF+0.403KN+0.160LK 

Keterangan: 

Y = Kinerja    X2 = Kompensasi Nonkeuangan 

X1 = Kompensasi Keuangan X3 = Lingkungan Kerja 

 

 Berdasarkan tabel 4.6, variabel yang paling dominan dalam 

mempengaruhi kinerja atlet polo air DKI Jakarta adalah variabel kompensasi 

keuangan. Kompensasi keuangan berpengaruh signifikan sebesar 0,419. Diikuti 

dengan variabel kompensasi nonkeuangan dan lingkungan kerja masing-masing 

sebesar 0,403 dan 0,160. 
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4.7 Uji Hipotesis 

4.7.1 Uji t 

Uji t ini digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara kompensasi 

keuangan, kompensasi nonkeuangan, dan lingkungan kerja secara parsial terhdap 

kinerja. Jika p ≥ 0,05 maka H0 diterima. Hasil dari uji T sebagai berikut. 

Tabel 4.8 Hasil Uji t

 

Hipotesis 1 

Ho 1: Kompensasi keuangan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

 kinerja 

Ha 1: Kompensasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap  

  kinerja 

Tolak Ho dan terima Ha, karena nilai uji signifikan t ≤ 0,05 atau bernilai 

0,001. Berdasarkan hal tersebut, kompensasi keuangan memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja. 

Hipotesis 2 

Ho 1: Kompensasi nonkeuangan berpengaruh positif tidak signifikan  

  terhadap kinerja 

Standardized 

Coefficients

B Std. Error Beta Tolerance VIF

(Constant) .148 1.091 .135 .893

KF .419 .112 .494 3.734 .001 .950 1.053

KN .403 .135 .394 2.994 .005 .960 1.042

LK .160 .131 .159 1.223 .230 .979 1.022

a. Dependent Variable: K

Coefficients
a

Model

Unstandardized 

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

1
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Ha 1: Kompensasi nonkeuangan berpengaruh positif signifikan terhadap  

  kinerja 

Tolak Ho dan terima Ha, karena nilai uji signifikan t ≤ 0,05 atau bernilai 

0,005. Berdasarkan hal tersebut, kompensasi nonkeuangan memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja. 

Hipotesis 3 

Ho 1: Lingkungan kerja berpengaruh positif tidak signifikan terhadap  

  kinerja 

Ha 1: Lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

Terima Ho dan tolak Ha, karena nilai uji signifikan t ≥ 0,05 atau bernilai 

0,230. Berdasarkan hal tersebut, lingkungan kerja tidak memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja. 

4.7.2 Analisis Koefisien Determinasi (R²) 

Tabel 4.9 Koefisien Determinasi (R²) 

Model Summary
b
 

M

odel R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .684
a
 .468 .418 .69313 

a. Predictors: (Constant), LK, KN, KF 

c. Dependent Variable: K 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan SPSS 23 

menunjukkan nilai R square sebesar 0,418. Hal tersebut berarti 41,8%  variasi 

kinerja dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yang 
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digunakan pada peelitian ini, yaitu kompensasi keuangan, kompensasi 

nonkeuangan, dan lingkungan kerja. Sebesar 58,2% dijelaskan oleh faktor diluar 

model penelitian ini. 

 

4.8 Implikasi Manajerial 

Implikasi manajerial dalam penelitian ini didapat dari hasil perhitungan 

Average Value Kompensasi Keuangan sebagai dasar implikasi majerial dapat 

dilihat dari tabel 4.9. 

 

Tabel 4.10 Average Value Kompensasi Keuangan 

Variabel Indikator Average Value 

Kompensasi 

Keuangan 

Perusahaan memberikan bonus pada 

saat target yang ditetapkan tercapai 

5.055 

 

 Gaji yang saya peroleh sudah  

memenuhi harapan saya 

4.916 

 Perusahaan saya memiliki skema 

benefit yang  fleksibel 

4.444 

 Perusahaan saya secara konsisten 

memperbarui benefit sesuai kebutuhan 

karyawan 

4.388 
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Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa prioritas 

pengembangan manajerial dilihat dari variabel-variabel yang sangat 

mempengaruhi kinerja adalah kompensasi keuangan. Implikasi manajerial secara 

detail atau terperinci diketahui indikator-indikator kompensasi keuangan 

berdasarkan average value. 

Indikator KF4, “Perusahaan memberikan bonus pada saat target yang 

ditetapkan tercapai”, harus terus dipertahankan dan ditingkatkan, salah satu cara 

yaitu dengan peningkatan jumlah bonus dengan jumlah yang berbeda berdasarkan 

prestasi yang dicapai oleh setiap atlet. Hal ini bisa ditambah dengan membuat 

kerjasama sponsorship dengan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di 

Jakarta. 

Berdasarkan indikator KF1, yaitu “Gaji yang saya peroleh sudah  

memenuhi harapan saya”, hal ini berarti gaji yang diperoleh atlet polo air DKI 

Jakarta telah memenuhi kebutuhan masing-masing atlet berdasarkan data yang 

ada cukup tinggi. KONI DKI harus lebih memperhatikan pemenuhan kebutuhan 

harapan atlet. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh KONI DKI untuk 

mengetahui harapan kebutuhan dan tingkat kebutuhan atlet, yaitu dengan 

melakukan penelitian atau survey secara periodik. Berdasarkan hasil penelitian, 

indikator gaji adalah faktor yang paling mempengaruhi kinerja atlet polo air. 

Merujuk pada indikator KF2 dan KF3 masing-masing, yaitu “Perusahaan 

saya memiliki skema benefit yang fleksibel” dan “Perusahaan saya secara 

konsisten memperbarui benefit sesuai kebutuhan karyawan”, secara keseluruhan 

pemberian benefit dari KONI DKI dapat dikatakan cukup baik dan sudah 
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mengimbangi kebutuhan atlet. Hal ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan, 

dengan memperhitungkan masa kerja, pengalaman dan performa masing-masing 

atlet, karena manfaat ini adalah faktor kedua yang mempengaruhi kinerja. 

Perubahan kebutuhan pada zaman sekarang yang bermobilitas tinggi, 

mengharuskan KONI DKI untuk selalu memperbarui benefit sesuai kebutuhan 

atlet, seperti asuransi jiwa atau asuransi kematian yang saat ini belum tersedia.  

 Pada penelitian ini terdapat satu variabel yang tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja, yaitu variabel lingkungan kerja, hasil ini diperkuat 

oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Gitahi pada tahun 2015, dikatakan 

bahwa fasilitas yang memadai dan ketersediaan runag kerja tidak cukup 

mempengaruhi kinerja. Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyanto tahun 

2015, juga membuktikan bahwa lingkungan kerja bisa saja tidak mempengaruhi 

kinerja. Hal ini disebabkan oleh pengaruh langsung memiliki dampak yang lebih 

besar daripada pengaruh tidak langsung terhadap kinerja. 

 Sehubungan dengan hasil penelitian terdahulu, pada penelitian ini 

yang dilakukan terhadap atlet Pelatda PON polo air DKI Jakarta tahun 2016, 

bahwa variabel lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

para atlet, karena para atlet lebih mengutamakan hasil daripada masalah internal, 

seperti kualitas fasilitas yang tersedia yang dapat dikatakan tidak memadai, 

namun para atlet mencari jalan keluar untuk dapat memanfaatkan msemaksimal 

mungkin fasilitas yang ada, sehingga masalah dalam lingkungan kerja tidak 

membuat kinerja mereka menurun. Dibuktikan dengan adanya renovasi yang 

dilakukan pemerintah pada kolam renang yang dulunya digunakan, yaitu kolam 
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renang Senayan dan memindahkan tempat latihan di GOR Soemantri 

Brodjonegoro, serta mengubah jadwal latian atlet yang membuat para atlet 

terganggu dan tidak dapat berlatih semaksimal pada saat di Senayan karena 

keterbatasan ketersediaan jam kolam renang, namun pada Pekan Olahraga 

Nasional tahun 2016 ini tim polo air DKI Jakarta tetap dapat mencapai target yang 

diberikan KONI DKI Jakarta dengan mempertahankan gelar juara, baik tim putra 

maupun tim putri. KONI DKI Jakarta harus menyediakan fasilitas latihan atlet 

yang memadai agar para atlet dapat berlatih dengan nyaman dan meningkatkan 

performanya sesuai target yang diberikan.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh 

kompensasi keuangan, kompensasi nonkeuangan dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja atlet Pelatda PON polo air DKI Jakarta 2016, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa variabel 

kompensasi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja atlet 

Pelatda PON polo air DKI Jakarta 2016. 

2. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa variabel 

kompensasi nonkeuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

atlet Pelatda PON polo air DKI Jakarta 2016. 

3. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa variabel 

lingkungan kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja atlet 

Pelatda PON polo air DKI Jakarta 2016. 

 

5.2 Saran 

Terkait hasil analisis yang menyatakan bahwa kompensasi keuangan dan 

kompensasi nonkeuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja atlet Pelatda 

PON polo air DKI Jakarta 2016, maka penulis memberikan beberapa saran kepada 

KONI DKI, yaitu: 
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5.2.1 Bagi KONI DKI Jakarta 

1. KONI DKI harus melakukan pendekatan dan survey atau 

penelitian secara periodik untuk mengetahui dengan jelas harapan kebutuhan dan 

tingkat kebutuhan masing-masing atlet polo air DKI Jakarta demi pemenuhan 

harapan kebutuhan tersebut. 

2. Berdasarkan hasil pendekatan dan survey atau penelitian yang 

perlu dilakukan KONI DKI Jakarta, maka akan menghasilkan skema benefit yang 

tepat untuk atlet polo air DKI Jakarta, sehingga dapat membantu KONI DKI 

dalam memenuhi harapan kebutuhan dan tingkat kebutuhan setiap atlet. 

 

5.2.2 Bagi Penelitian Selanjutnya 

Dikarenakan keterbatasan peneliti, diharapkan pada pelitian selanjutnya 

penelitian ini bisa menjadi acuan untuk melakukan penambahan variabel pada 

penelitian mendatang, selain itu diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat 

mengidentifikasi faktor-faktor yang tidak dijelaskan pada penelitian ini mengenai 

kinerja dan bagaimana meningkatkan kinerja tersebut. 
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1 

 

Lampiran 

 

Lampiran 1 Pre-Test Uji Validitas dan Reliabilitas 

Kompensasi Finansial 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,767 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 86,904 

df 6 

Sig. ,000 

 

 

Anti-image Matrices 

 POS1 POS2 POS3 POS4 

Anti-image Covariance POS1 ,172 -,114 -,085 ,063 

POS2 -,114 ,155 -,051 -,127 

POS3 -,085 -,051 ,307 -,040 

POS4 ,063 -,127 -,040 ,616 

Anti-image Correlation POS1 ,719
a
 -,695 -,368 ,193 

POS2 -,695 ,718
a
 -,232 -,412 

POS3 -,368 -,232 ,887
a
 -,093 

POS4 ,193 -,412 -,093 ,793
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

     

 

 

Component Matrix
a
 

 

Component 

1 

POS1 ,925 

POS2 ,952 

POS3 ,901 

POS4 ,702 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,898 4 
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2 

 

 

 

Kompensasi Nonfinansial 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .609 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 61.622 

df 15 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 

 KN1 KN2 KN3 KN4 KN5 KN6 

Anti-image Covariance KN1 .661 -.070 -.158 .106 -.071 -.112 

KN2 -.070 .400 -.191 .124 -.249 -.097 

KN3 -.158 -.191 .366 -.249 .119 .113 

KN4 .106 .124 -.249 .406 -.108 -.244 

KN5 -.071 -.249 .119 -.108 .547 -.057 

KN6 -.112 -.097 .113 -.244 -.057 .578 

Anti-image Correlation KN1 .773
a
 -.137 -.320 .204 -.118 -.181 

KN2 -.137 .624
a
 -.498 .307 -.533 -.202 

KN3 -.320 -.498 .541
a
 -.644 .266 .245 

KN4 .204 .307 -.644 .507
a
 -.230 -.505 

KN5 -.118 -.533 .266 -.230 .658
a
 -.101 

KN6 -.181 -.202 .245 -.505 -.101 .667
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrix
a
 

 

Component 

1 

KN1 .651 

KN2 .790 

KN3 .760 

KN4 .685 

KN5 .690 

KN6 .683 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.798 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 1 components extracted. 
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Lingkungan Kerja 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .521 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 50.112 

df 15 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 

 LK1 LK2 LK3 LK4 LK5 LK6 

Anti-image Covariance LK1 .647 -.055 -.242 .234 -.111 -.047 

LK2 -.055 .760 -.133 .151 -.169 .201 

LK3 -.242 -.133 .541 -.239 -.014 .020 

LK4 .234 .151 -.239 .445 -.198 .056 

LK5 -.111 -.169 -.014 -.198 .355 -.260 

LK6 -.047 .201 .020 .056 -.260 .549 

Anti-image Correlation LK1 .455
a
 -.078 -.408 .437 -.231 -.079 

LK2 -.078 .379
a
 -.208 .260 -.326 .311 

LK3 -.408 -.208 .608
a
 -.487 -.032 .036 

LK4 .437 .260 -.487 .459
a
 -.500 .114 

LK5 -.231 -.326 -.032 -.500 .575
a
 -.589 

LK6 -.079 .311 .036 .114 -.589 .540
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.683 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Component 

1 2 

LK1 .457 .644 

LK2 .268 .740 

LK3 .748 .178 

LK4 .659 -.502 

LK5 .882 -.117 

LK6 .642 -.300 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

a. 2 components extracted. 
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Kinerja 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .632 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 261.017 

df 55 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 

Anti-

image 

Covari

ance 

.507 -.074 -.151 .003 -.040 .046 .015 -.002 -.127 .063 -.021 

-.074 .558 .037 -.049 -.050 -.090 .078 .094 -.082 .093 -.051 

-.151 .037 .211 -.015 -.039 -.115 .005 .024 .071 -.023 4.891

E-05 

.003 -.049 -.015 .173 .044 .016 -.099 -.127 -.066 -.018 .085 

-.040 -.050 -.039 .044 .316 .009 -.037 -.097 -.180 .069 .016 

.046 -.090 -.115 .016 .009 .151 -.010 -.004 -.032 -.110 -.011 

.015 .078 .005 -.099 -.037 -.010 .142 .080 -.006 -.003 -.126 

-.002 .094 .024 -.127 -.097 -.004 .080 .165 .045 -.020 -.098 

-.127 -.082 .071 -.066 -.180 -.032 -.006 .045 .371 -.036 .020 

.063 .093 -.023 -.018 .069 -.110 -.003 -.020 -.036 .259 .013 

-.021 -.051 4.891

E-05 

.085 .016 -.011 -.126 -.098 .020 .013 .167 

Anti-

image 

Correl

ation 

.677
a
 -.138 -.463 .011 -.100 .167 .057 -.006 -.294 .174 -.074 

-.138 .527
a
 .107 -.157 -.120 -.311 .278 .308 -.180 .245 -.166 

-.463 .107 .666
a
 -.078 -.151 -.646 .028 .128 .253 -.098 .000 

.011 -.157 -.078 .605
a
 .187 .101 -.630 -.751 -.260 -.087 .500 

-.100 -.120 -.151 .187 .719
a
 .040 -.175 -.422 -.526 .242 .072 

.167 -.311 -.646 .101 .040 .657
a
 -.071 -.027 -.134 -.558 -.069 

.057 .278 .028 -.630 -.175 -.071 .600
a
 .522 -.026 -.017 -.819 

-.006 .308 .128 -.751 -.422 -.027 .522 .563
a
 .181 -.096 -.590 

-.294 -.180 .253 -.260 -.526 -.134 -.026 .181 .682
a
 -.117 .082 

.174 .245 -.098 -.087 .242 -.558 -.017 -.096 -.117 .738
a
 .063 

-.074 -.166 .000 .500 .072 -.069 -.819 -.590 .082 .063 .593
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.818 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 3 

K1 .399 -.001 .695 

K2 -.085 .164 .790 

K3 .535 .739 .162 

K4 .800 -.298 -.176 

K5 .645 -.447 .417 

K6 .568 .772 .052 

K7 .826 -.123 -.276 

K8 .746 -.403 -.270 

K9 .558 -.256 .586 

K10 .515 .699 -.267 

K11 .776 -.140 -.278 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 3 components extracted. 
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Lampiran 2 Uji Validitas dan Reliabilitas  

Kompensasi Finansial 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .638 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 62.951 

df 6 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 KF1 KF2 KF3 KF4 

Anti-image Covariance KF1 .414 -.084 -.019 -.297 

KF2 -.084 .392 -.280 .026 

KF3 -.019 -.280 .402 -.039 

KF4 -.297 .026 -.039 .465 

Anti-image Correlation KF1 .653
a
 -.208 -.047 -.676 

KF2 -.208 .629
a
 -.705 .061 

KF3 -.047 -.705 .643
a
 -.090 

KF4 -.676 .061 -.090 .625
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Component Matrix
a
 

    

Component 

1 

KF1 .826 

KF2 .811 

KF3 .808 

KF4 .753 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.812 4 
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Kompensasi Nonfinansial 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .606 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 66.891 

df 15 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 

 KN1 KN2 KN3 KN4 KN5 KN6 

Anti-image Covariance KN1 .666 -.126 -.151 .103 -.047 -.090 

KN2 -.126 .422 -.160 .110 -.274 -.112 

KN3 -.151 -.160 .400 -.280 .145 .053 

KN4 .103 .110 -.280 .451 -.158 -.186 

KN5 -.047 -.274 .145 -.158 .554 -4.787E-5 

KN6 -.090 -.112 .053 -.186 -4.787E-5 .732 

Anti-image Correlation KN1 .764
a
 -.237 -.292 .187 -.077 -.128 

KN2 -.237 .625
a
 -.389 .252 -.567 -.202 

KN3 -.292 -.389 .552
a
 -.658 .309 .099 

KN4 .187 .252 -.658 .511
a
 -.316 -.323 

KN5 -.077 -.567 .309 -.316 .563
a
 -7.512E-5 

KN6 -.128 -.202 .099 -.323 -7.512E-5 .773
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.774 6 

 

 

Component Matrix
a
 

      

Component 

1 2 

KN1 .648 -.319 

KN2 .792 -.406 

KN3 .749 .430 

KN4 .666 .621 

KN5 .646 -.465 

KN6 .634 .147 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 
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Lingkungan Kerja 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .654 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 13.556 

df 3 

Sig. .004 

 

 

Anti-image Matrices 

 LK1 LK2 LK3 

Anti-image Covariance LK1 .782 -.250 -.183 

LK2 -.250 .760 -.221 

LK3 -.183 -.221 .804 

Anti-image Correlation LK1 .655
a
 -.324 -.231 

LK2 -.324 .637
a
 -.282 

LK3 -.231 -.282 .675
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component Matrix
a
 

 

Component 

1 

LK1 .769 

LK2 .789 

LK3 .749 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.774 6 
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Kinerja 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .599 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 394.721 

df 36 

Sig. .000 

 

 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9

K1 .016 .000 -.001 -.014 -.001 -6.612E-05 .004 .001 .000

K2 .000 .078 .007 -.003 -.063 -.079 -.005 .020 .066

K3 -.001 .007 .218 -.007 .012 -.024 -.181 .044 -.013

K4 -.014 -.003 -.007 .014 .003 .003 .004 -.014 -.003

K5 -.001 -.063 .012 .003 .080 .063 -.026 -.021 -.085

K6 -6.612E-05 -.079 -.024 .003 .063 .101 .006 -.022 -.079

K7 .004 -.005 -.181 .004 -.026 .006 .224 -.037 .025

K8 .001 .020 .044 -.014 -.021 -.022 -.037 .097 .023

K9 .000 .066 -.013 -.003 -.085 -.079 .025 .023 .115

K1 .704
a .012 -.024 -.923 -.016 -.002 .065 .022 .009

K2 .012 .531
a .051 -.088 -.803 -.887 -.038 .232 .699

K3 -.024 .051 .668
a -.120 .093 -.160 -.817 .303 -.081

K4 -.923 -.088 -.120 .665
a .076 .086 .064 -.382 -.082

K5 -.016 -.803 .093 .076 .527
a .701 -.191 -.237 -.886

K6 -.002 -.887 -.160 .086 .701 .516
a .040 -.220 -.732

K7 .065 -.038 -.817 .064 -.191 .040 .657
a -.252 .158

K8 .022 .232 .303 -.382 -.237 -.220 -.252 .791
a .218

K9 .009 .699 -.081 -.082 -.886 -.732 .158 .218 .506
a

Anti-image 

Covariance

Anti-image 

Correlation

Component Matrix
a
 

  

Component 

1 2 3 

K1c .519 .837 .081 

 K2 .809 -.367 -.182 

K3 .683 -.331 .581 

K4 .530 .833 .087 

K5 .847 -.111 -.329 

K6 .757 -.413 -.180 

K7 .636 -.414 .576 

K8 .504 .825 .073 

K9 .789 -.126 -.412 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.857 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

a. 3 components extracted. 
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Lampiran 4 Regresi Linear 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 LK, KN, KF
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: K 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .684
a
 .468 .418 .69313 

a. Predictors: (Constant), LK, KN, KF 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 13.511 3 4.504 9.374 .000
b
 

Residual 15.374 32 .480   

Total 28.884 35    

a. Dependent Variable: K 

b. Predictors: (Constant), LK, KN, KF 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .148 1.091  .135 .893 

KF .419 .112 .494 3.734 .001 

KN .403 .135 .394 2.994 .005 

LK .160 .131 .159 1.223 .230 

a. Dependent Variable: K 
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Lampiran 5 Struktur Organisasi PRSI 
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LAMPIRAN KUISIONER 

 

Responden Yth.  

 

Saya Annisa Nadhilah Utoro mahasiswi Program Studi Manajemen-STIE Indonesia 

Banking School (IBS), saat ini saya sedang melakukan penelitian tugas akhir yang berjudul 

“Pengaruh Kompensasi Finansial, Kompensasi Nonfinansial dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja Atlet Pelatda PON Polo Air Dki Jakarta Tahun 2016”. Penelitian ini 

adalah sebagai syarat kelulusan. Untuk itu, saya memohon dengan hormat bantuan dari 

rekan-rekan atlet pelatda polo air DKI Jakarta untuk mengisi kuisioner ini dengan jawaban 

yang sebenar-benarnya sesuai dengan pengalaman yang dialami selama berlatih. Pernyataan 

dan data dari setiap responden hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian semata dan 

diolah menggunakan kaidah keilmuan yang komprehensif serta sangat dijaga kerahasiaannya. 

Atas waktu dan partisipasi Anda, saya ucapkan terimakasih.  

 

Apakah Anda atlet pelatda polo air DKI Jakarta?  

a. Ya,  

b. Tidak*  

* Jika “Tidak”, Anda tidak perlu melanjutkan kuesioner ini. 

 

Profil Responden  

1. Jenis Kelamin : a. Pria b. Wanita  

2. Usia : a. 10-15 tahun  b. 16-20 tahun  c. 21-25 tahun  d. 26-30 tahun 

3. Lama Berlatih Polo Air :  a. 0-3 tahun b. 4-7 tahun c. 8-11 tahun 

    d. 12-15 tahun  c. >15 tahun 

4. Pengeluaran per Bulan :  

a. < Rp 490.000,- 

b. Rp 500.000,- s/d Rp 990.000,-  

c. Rp 1.000.000,- s/d Rp 1.990.000,-  

d. Rp 2.000.000,- s/d Rp 2.990.000,- 

e. ≥ Rp 3.000.000,- 
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Petunjuk Pengisian 

    1. Bacalah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan baik 

    2. Beri tanda (x) untuk setiap jawaban yang anda pilih 

    3. Isilah kuisioner berdasarkan pendapat anda 

    4.Pilihan jawaban berdasarkan tingkat persetujuan anda terhadap pertanyaan. Semakin ke 

kanan (mendekati nilai 7) maka anda semakin setuju atas pertanyaan / pernyataan 

tersebut dan semakin ke kiri (mendekati nilai 1) maka anda semakin tidak setuju atas 

pertanyaan / pernyataan tersebut 

5. Tanyakan hal yang kurang anda mengerti langsung kepada peneliti. 

 

Keterangan: 

1 = Sangat Tidak Setuju   5 = Cukup Setuju  

2 = Tidak Setuju    6 = Setuju  

3 = Kurang Setuju   7 = Sangat Setuju 

4 = Netral    
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No Indikator Pernyataan STS                                          
SS 

1 

Saya merasa lingkungan yang 

nyaman membuat saya semangat 

dalam berlatih 

1 2 3 4 5 6 7 

2 
Saya menyukai kualitas tempat 

berlatih 
1 2 3 4 5 6 7 

3 

Saya merasa di tempat latihan 

tersedia semua peralatan yang saya 

butuhkan 

1 2 3 4 5 6 7 

4 
Efisiensi yang dilakukan lebih 

daripada biasanya 
1 2 3 4 5 6 7 

5 
Standar kualitas pelatihan lebih 

tinggi dari standar normalnya 
1 2 3 4 5 6 7 

6 

Bekerja keras mencapai kualitas 

hasil yang lebih daripada yang 

diharapkan 

1 2 3 4 5 6 7 

7 
Menjunjung tinggi standar 

professional  
1 2 3 4 5 6 7 

8 
Kemampuan atlet yang baik untuk 

menjalankan tugas-tugasnya 
1 2 3 4 5 6 7 

9 
Evaluasi diri saat melaksanakan 

tugas/pekerjaan atlet 
1 2 3 4 5 6 7 

10 
Ketepatan dalam melakukan tugas 

atlet 
1 2 3 4 5 6 7 

11 
Pengetahuan atlet berdasarkan 

referensi terkait tugas atlet 
1 2 3 4 5 6 7 

12 
Kreativitas atlet dalam melakukan 

tugasnya sebagai atlet 
1 2 3 4 5 6 7 

13 
Gaji yang saya peroleh sudah 

memenuhi harapan 
1 2 3 4 5 6 7 

14 
KONI DKI memiliki skema 

benefit/manfaat yang fleksibel 
1 2 3 4 5 6 7 

 15 

KONI DKI secara konsisten 

memperbarui benefit/manfaat sesuai 

kebutuhan atlet 

1 2 3 4 5 6 7 

16 
KONI DKI memberikan bonus pada 

saat target yang ditetapkan tercapai 
1 2 3 4 5 6 7 

17 

Saya merasa diberikan kesempatan 

yang adil untuk mengikuti 

pertandingan 

1 2 3 4 5 6 7 

18 
Saya merasa keberadaan saya diakui 

oleh pelatih dan rekan-rekan 
1 2 3 4 5 6 7 
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No Indikator Pernyataan STS                     
 

    SS 

19 Saya merasa mendapatkan feedback 

yang baik dari para pelatih 
1 2 3 4 5 6 7 

20 

Saya merasa adanya peningkatan 

tanggung jawab dari tugas saya 

sekarang ini 

1 2 3 4 5 6 7 

21 
Saya merasa diakui dari apa yang 

telah saya lakukan kepada tim 
1 2 3 4 5 6 7 

22 

Saya merasa pertumbuhan karir dan 

promosi yang ada pada tim 

memotivasi saya 

1 2 3 4 5 6 7 
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