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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 

 

1. 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. 
 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 
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tercapai. Indonesia hanya berada pada peringkat ke lima dengan 47 emas, 61 perak 
dan 74 perunggu (www.tribunnews.com, 16/06/2015). 
 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 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). 
 Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan 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). 
 Dapat dikatakan masalah kompensasi nonkeuangan kepengurusan olahraga 
di Indonesia, khususnya DKI Jakarta masih kurang baik. Ditemukan beberapa kasus 
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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). 
 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 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). 
 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, 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 adalah atlet DKI yang 
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namanya termasuk pada daftar Pelatda polo air DKI untuk PON XIX di Jawa Barat 
pada September 2016. 
 

 1.3 Perumusan Masalah 
 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 
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. 
 

 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. 

  
2. 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”. 
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 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 untuk 
jasa mereka. Dessler (2013) kompensasi adalah segala bentuk pembayaran dan 
penghargaan yang didapat karyawan dari pekerjaannya 

 
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.  

 
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. 

 
2.1.3.2 Kompensasi Nonkeuangan 

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). 

 
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 
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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. Menurut Payaman Simanjuntak 
(2005) kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu (Zainal 
et .al, 2015). 

2.2 Penelitian Terdahulu 
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti dan Tahun Judul Penelitian Variable Penelitian Hasil Penelitian 

1. 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 

2. 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 

terhadap kinerja. 

3. 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. 

4. 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 
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5. 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 
2.3.1 Hubungan Kompensasi Keuangan dan Kinerja 

 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: 
Ha1 = Kompensasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja 
 

 2.3.2 Hubungan Kompensasi Nonkeuangan dan Kinerja 
 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: 
Ha2 = Kompensasi nonkeuangan berpengaruh positif terhadap kinerja 
 

 2.3.3 Hubungan Lingkungan Kerja dan Kinerja 
 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: 
Ha3 = Lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja 
 
3. METODE PENELITIAN 

3.1 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 
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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-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. 
 

3.2 Teknik Pengolahan Data 
3.2.1 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. 
 

3.2.2 Uji Kualitas Data 
3.2.2.1 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. 

 
3.2.2.2 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. 
 

3.2.3 Uji Asumsi Klasik 
3.2.3.1 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 
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normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 
diagonalnya. (Ghozali, 2006). 
 

3.2.3.2 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). 
 

3.2.3.3 Uji Heterokedastisitas 
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 (Ghozali, 2006). 
 

3.2.4 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: 
Y= α+ β1X1+ β2X2+ β3X3+e 
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. 
 

3.2.4.1 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 (Ghozali, 2006). 
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3.2.4.2 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). 
 

3.3 Operasionalisasi Variabel 
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 kuantitas 

K1: Kuantitas pekerjaan yang 

dilakukan lebih tinggi daripada 

biasanya 

Metode Likert 

skala interval 

1-7 
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berdasarkan standar 

kerja yang telah 

ditetukan 

(Mangkunegara, 2014). 

K2: Kualitas pekerjaan yang 

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) 

Kompensasi 

Keuangan 

Kompensasi adalah apa 

yang seorang pekerja 

terima sebagai balasan 

dari pekerjaan yang 

KF1: Gaji yang saya peroleh sudah  

memenuhi harapan saya 

Metode Likert 

skala interval 

1-7 
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diberikannya (Werther & 

Davis, 1982). 

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) 

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 tim 

KN6: Saya merasa pertumbuhan karir 

dan promosi yang ada pada 

organisasi memotivasi saya 

(Ijaz & Khan, 2013) 

Metode Likert 

skala interval 

1-7 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 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. 
 

4.1.1 Uji Validitas 
Tabel 4.1. 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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4.1.2 Uji Reliabilitas 
Hasil uji analisis reliabilitas sebagai berikut. 

Tabel 4.2 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. 

 
4.2 Uji Asumsi Klasik 
4.2.1 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. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  KF KN LK K 

N 36 36 36 36 

Normal 
Parametersa,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) .200c,d .053c .098c .062c 

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. 
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4.2.2 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 
adanya gejala tersebut. Hasil yang didapat dari uji multikolinearitas sebagai berikut. 

Tabel 4.4 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. 

 
4.2.3 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). 

Gambar 4.1 Scatter Plots Uji Heterokedastisitas

 

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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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. 

 
4.3 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. 

 
4.3.2 Pembahasan Model Regresi 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari responden, maka hasil model regresi 
sebagai berikut. 

Tabel 4.5 Model Regresi 
Coefficientsa 

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. 

 
4.4 Uji Hipotesis 
4.4.2 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. 
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Tabel 4.6 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 
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. 

 
4.4.3 Analisis Koefisien Determinasi (R²) 

Tabel 4.7 Koefisien Determinasi (R²) 
Model Summaryb 

M
odel R 

R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .684a .468 .418 .69313 

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

a. 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 digunakan pada 
peelitian ini, yaitu kompensasi keuangan, kompensasi nonkeuangan, dan lingkungan 
kerja. Sebesar 58,2% dijelaskan oleh faktor diluar model penelitian ini. 

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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4.5 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 4.8 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 

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 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 
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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. 

 
5. 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: 
 

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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