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ABSTRACT 

 

Human resources in the company has a very important role. Business nowadays are 

forced to create high employee’s performance to boost company development. A company 

has to create and increase its performance to maintain its existence.in its effort to increase 

employee’s performance, company implements many ways such as giving a proper 

compensation and motivation. Purpose of the company among other compensation to reward 

employee achievments, receive justice among employees, retain employees, and 

compensation system to motivate employee. 

The research was held in PT. XYZ. The research use compensation financial and 

compesation non-financial as Independent Variable, and Motivation as Dependent variable. 

Population use in this research are 43 employees in the marketing division of PT. XYZ. 

Analysis used in this research are validity test, reliability test, classic assumption test, model 

test, regression, partial test and simultaneous test. 

The result of data analyzed by multiple regression test shows that Ŷ = 7,526 + 0,510 

(X1) + 0,549 (X2), financial compensation variable (X1), t has calculate 3,498, non-financial 

(X2), t calculate 3,280. By using level significance alpha (5%) hence all variables in the 

research statistically is significant. Coefficient of determination (R) 0,626, it is supported by 

the value of the R-square has calculated 0,391, which means that independent variable can 

explain about dependent variables equal to 39,1%. F statistic test shows 60,9% it means that 

independent variable influance to employees job motivation of PT. XYZ. According to the 

research by multiple regression test, can be concluded that variables of financial 

compensation and non-financial compensation affect both individually and simultaneously. 

 

Keywords: financial compensation, non- financial compensation, motivation   
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Suatu perusahaan yang beroperasi dengan cara mengkombinasikan antar sumber 

daya yang ada bertujuan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dapat dipasarkan dan 

dapat mencapai tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan. Sumber daya 

tersebut dapat berupa modal, manusia, atau mesin. Apabila semua sumber daya dikelola 

dengan baik, maka dapat mempermudah perusahaan tersebut dalam mencapai tujuan. 

Aset juga merupakan hal paling penting yang harus dimiliki perusahaan. Hal yang perlu 

diperhatikan oleh manajemen adalah manusia dari perusahaan tersebut. Orang atau 

manusia merupakan sumber daya yang selalu ada di dalam organisasi dan sangat penting 

peranannya dalam menentukan tercapai atau tidaknya suatu tujuan perusahaan. Sumber 

daya manusia dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas perusahaan, sekaligus 

merancang dan memproduksi barang dan jasa, mengawasi kualitasnya, memasarkan 

produk, mengalokasikan sumber daya manusia yang ada, dan menentukan tujuan 

perusahaan. 

Menyadari pentingnya sumber daya manusia bagi kelangsungaan hidup dan 

kemajuan perusahaan, maka perusahaan harus memberikan perhatian khusus pada faktor 

produksi ini dan sewajarnya pemilik perusahaan. Sebagai mitra dalam berusaha, 

perusahaan harus dapat besikap adil atas apa yang telah diberikan sumber daya manusia 

untuk perusahaan. Hal ini dikarenakan setiap karyawan berhak mendapatkan 

penghargaan dan perlakuan yang adil dari pimpinannya sebagai timbal balik atas jasa 

yang diberikannya, sehingga dapat mendorong para karyawan untuk lebih termotivasi 

dalam bekerja. Untuk mendorong semangat kerja karyawan diperlukan adanya hubungan 
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kerja yang saling menguntungkan antara perusahaan dan karyawan. Karyawan 

memberikan prestasi kerja yang baik untuk kemajuan perusahaan, sedangkan perusahaan 

memberikan kompensasi yang sesuai atas prestasi kerja yang telah diberikan karyawan 

terhadap perusahaan. 

Pemberian kompensasi sangat penting bagi karyawan, karena besar kecilnya 

kompesasi merupakan ukuran terhadap prestasi kerja karyawan. Apabila sistem 

kompensasi yang diberikan perusahaan cukup adil bagi karyawan, maka dapat 

mendorong karyawan untuk lebih baik dalam melakukan pekerjaan dan lebih 

bertanggung jawab atas masing-masing tugas yang diberikan perusahaan. 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2005) pemberian kompensasi ini bisa berbentuk 

finansial langsung, tidak langsung, dan non finansial. Kompensasi finansial langsung 

terdiri dari bayaran yang diperoleh karyawan dalam betuk gaji, upah, bonus, dan komisi. 

Kompensasi tidak langsung yang disebut juga dengan tunjangan, meliputi semua 

imbalan finansial yang tidak tercakup dalam kompensasi langsung. Kompensasi non 

finansial terdiri dari kepuasan yang diperoleh dari pekerja itu sendiri atau dari 

lingkungan fisik dimana orang tersebut bekerja. Tipe kompensasi non finansial ini 

meliputi kepuasan yang diperoleh dari pelaksanaan tugas-tugas yang bermakna yang 

berhubungan dengan pekerjaan. 

Tidak hanya faktor pemberian kompensasi saja yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan guna meningkatkan kinerja karyawan, akan tetapi perusahaan harus 

memperhatikan faktor motivasi yang merupakan elemen atau bagian dari kompensasi itu 

sendiri (Hasibuan 2005). Pegawai dapat melaksanakan tugasnya secara maksimum 

antara lain ditentukan oleh motivasi yang mendorong pegawai itu bekerja dengan tekun, 

serta disiplin yang ditetapkan sehingga dapat tercapai tujuan perusahaan di bawah 

PENGARUH KOMPENSASI..., CHENDIKA PUTRA, Ma.-IBS, 2013



3 
 

kepemimpinan yang dapat menciptakan suasana kondusif terhadap lingkungan kerja 

tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik dalam meneliti lebih jauh 

dalam bentuk Skripsi dan mangambil penelitian di lingkungan kerja PT. XYZ dengan 

judul: “PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP MOTIVASI KERJA KARYAWAN 

PT. XYZ”.   

1.2 Identifikasi Masalah 

Faktor sumber daya manusia mempunyai arti penting bagi tercapainya tujuan 

perusahaan, sebab bagaimanapun majunya suatu peralatan yang digunakan oleh 

perusahaan tidak mungkin dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya unsur manusia 

yang menjalankannya. Sedemikian pentingnya karyawan bagi perusahaan, maka 

perusahaan dituntut untuk memberikan perhatian yang baik terhadap karyawannya. 

Sebagai contoh dengan memberikan imbalan yang layak. 

Imbalan yang layak diterima oleh karyawan diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan karyawan secara pribadi maupun secara sosial, sehingga karyawan akan 

memperoleh kepuasan dalam melakukan pekerjaannya sehingga dapat bekerja dengan 

baik dan lebih sungguh-sungguh dengan motivasi kerja tinggi. 

 

1.3  Pembatasan Masalah 

Peneliti membatasi penelitian ini dengan tujuan agar mendapat pembahasan yang 

akurat, maka peneliti menentukan batasan masalah yang akan dibahas, antara lain: 

1. Pembatasan variabel kompensasi finansial (X1) yang terdapat di PT. XYZ 

diantaranya adalah: 
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1) Direct: 

a. Gaji 

b. Komisi 

c. Bonus 

2) Indirect: 

a. Asuransi jiwa 

2. Pembatasan variabel kompensasi non-finansial (X2) yang terdapat di PT. XYZ 

diantaranya adalah: 

1) Promosi jabatan 

2) Kesempatan berkembang 

3) Suasana lingkungan kerja 

4) Fasilitas pendukung 

a. Meja kerja 

b. Komputer  

3. Pembatasan variabel motivasi kerja positf (Y) yang terdapat di PT. XYZ 

diantaranya adalah: 

1. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

2. Meningkatkan kedisiplinan karyawan 

3. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik 

4. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan 

5. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan pada tugas-tugasnya 

4. Pembatasan responden yang diambil oleh peneliti hanya mencakup divisi 

marketing di PT. XYZ karena kompensasi paling lengkap terdapat di divisi 

marketing yang mencakup gaji, komisi, bonus, dan asuransi jiwa. 
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1.4  Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah disampaikan, dapat dikemukakan bahwa 

masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kompensasi finansial mempunyai pengaruh secara parsial terhadap 

motivasi kerja karyawan divisi marketing PT. XYZ. 

2. Apakah kompensasi non-finansial mempunyai pengaruh secara parsial terhadap 

motivasi kerja karyawan divisi marketing PT. XYZ. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui pengaruh kompensasi 

finansial dan non-finansial terhadap motivasi kerja karyawan di PT. XYZ. Sedangkan 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui apakah kompensasi finansial mempunyai pengaruh secara parsial 

terhadap motivasi kerja karyawan divisi marketing PT. XYZ. 

2. Mengetahui apakah kompensasi non-finansial mempunyai pengaruh secara 

parsial terhadap motivasi kerja karyawan divisi marketing PT. XYZ. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya maksud dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan dapat 

memberikan kegunaan sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan penulis dalam teori dan kenyataannya dalam 

praktek. Dalam teori berarti penguasaan dan penghayatan penulis terhadap 

pengetahuan yang diperoleh dan dipelajari selama perkuliahan. Dalam praktek 

berarti akan menambah pengetahuan penulis dalam kegiatan perusahaan yang 

sebenarnya. 
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2. Bagi Perusahaan 

Dapat dijadikan bahan masukan untuk mengetahui sejauh mana dari pelaksanaan 

program kompensasi dihubungkan dengan motivasi karyawan. Hasil ini 

diharapkan dapat memberikan saran dalam pencapaian tujuan perusahaan, agar 

perusahaan dapat menjadikan sumber informasi bagi penyempurnaan program 

kompensasi atau perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut di 

masa yang akan datang. 

3. Bagi pihak lain 

Berguna untuk dijadikan bahan referensi ataupun sebagai data pembanding sesuai 

dengan bidang yang akan diteliti oleh peneliti lain. 

1.7 Sistematika penulisan 

Penulisan ini disajikan dalam lima bab yang akan diuraikan secara sistematis. 

Setiap bab akan saling berkaitan dan bab sebelumnya merupakan pedoman untuk bab-

bab selanjutnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini ialah: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan serta 

kontribusi dari penelitian ini. 

BAB II :  LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

Bab ini menguraikan teori mendasar serta penelitian-penelitian terdahulu terkait 

dengan permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini sehingga dapat 

dikembangkan hipotesis terkait dengan topik dalam permasalahan tersebut. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini peneliti menguraikan populasi dan sampel yang digunakan, teknik 

pengambilan sampel, data yang digunakan serta metode pengumpulan data serta 

teknik analisis yang digunakan peneliti. 
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BAB IV :  ANALISA DAN PENELITIAN 

Bab ini diawali dengan data perusahaan yang dijadikan sampel penelitian, 

kemudian menampilkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian yaitu apakah 

terdapat hubungan antara kepuasan kerja dengan kinerja dan motivasi kerja dari 

para pegawai PT. XYZ. 

BAB V  :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan hasil penelitian serta saran-saran yang diuraikan 

untuk penelitian selanjutnya.  

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian MSDM 

Mengelola sumber daya manusia secara umum tidaklah sama dengan mengelola 

sumber daya yang berbentuk material ataupun yang berbentuk finansial. Hal ini 

disebabkan oleh adanya sifat manusia sebagai makhluk sosial yang berakal budi, 

memiliki perasaan, memiliki kebutuhan, dan harga diri. Hal tersebut menyebabkan 

munculnya kebutuhan akan ilmu yang khusus mempelajari dan mengembangkan 

manusia yaitu manajemen sumber daya manusia yang merupakan salah satu bidang 

manajemen dengan aktivitas yang menitikberatkan pada pengelolaan manusia sebagai 

sumber daya. Bila sumber daya manusia suatu organisasi yang dikelola secara efektif 

dan efisien, maka organisasi akan menjadi lebih produktif. Organisasi haruslah 

memberikan perhatian yang khusus terhadap pengelolaan sumber daya agar memberikan 

sumbangan yang optimal bagi perusahaan. 

Manusia merupakan sumber daya yang penting bagi perusahaan, karena jika tidak 

ada manusia yang terlibat dalam perusahaan maka tujuan yang telah ditetapkan tidak 

mungkin tercapai walaupun tersedia sumber daya lainnya, seperti bangunan, dana atau 

uang kas, atau bahan baku. Pengelolaan sumber daya manusia dalam perusahaan 

merupakan tugas dari manajemen personalia atau manajemen sumber daya manusia. 

Pada awalnya manajemen sumber daya manusia dikenal sebagai manajemen 

personalia, tetapi kemudian dengan semakin berkembangnya pemikiran tentang sumber 

daya manusia sebagai tenaga kerja, maka istilah manajemen personalia berkembang 

menjadi manajemen sumber daya manusia sebagai aset perusahaan. 
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Berbagai definisi mengenai manajemen sumber daya manusia atau manajemen 

pesonalia dikemukakan oleh beberapa penulis sebagai berikut: 

1. Menurut Dale Yoder (1982), seperti yang dikutip oleh Hasibuan (2005) dalam 

bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, mengemukakan: 

Manajemen Sumber Daya Manusia menyelenggarakan kepemimpinan dan 

pengarahan karyawan dalam pekerjaan atau hubungan kerja diantara mereka. 

2. Sedangkan menurut Drs. Malayu S.P. Hasibuan (2005): 

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu seni mengatur hubungan dan 

peran tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan 

perusahaan, karyawan dan masyarakat.  

3. Menurut A.F. Stoner (2006): 

MSDM adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok 

suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk 

ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi 

memerlukannya. 

4. Menurut Henry Simamora (2004): 

MSDM adalah sebagai pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberi 

balasan jasa dan pengelolaan terhadap individu anggota organisasi atau kelompok 

bekerja. MSDM juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, 

penyusunan personalia, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi 

kerja, kompensasi karyawan, dan hubungan perburuhan yang mulus. 
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5. Dan T. Hano Handoko (2000) mengemukakan: 

“Manajemen Sumber Daya Manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, 

pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik 

tujuan-tujuan individu maupun organisasi.” 

Melihat pendapat-pendapat dari ahli diatas, maka dapat dikemukakan bahwa 

pengertian manajemen sumber daya manusia atau manajemen personalia adalah kegiatan 

perusahaan untuk menyediakan tenaga kerja yang dapat bekerja dengan efektif dengan 

jalan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan mulai dari 

perolehan, pengembangan, pemanfaatan, pengevaluasian, pemeliharaan dan 

mempertahankan tenaga kerja yang baik, sehingga tujuan individu dan organisasi dapat 

tercapai. 

 

2.1.1   Fungsi MSDM 

Edwin B. Flippo dalam Mulia Nasution (2005), menggolongkan fungsi 

manajemen personalia jelasnya fungsinya manajemen personalia tersebut akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Fungsi-fungsi Manajemen (Management Function) 

A. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan merupakan fungsi manajemen pertama mendahului fungsi 

manajemen lainnya. Perusahaan setelah menetapkan tujuan kemudian akan 

membuat suatu perencanaan yang menyangkut kegiatan-kegiatan perusahaan 

yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Bagi seorang 

manajer personalia, perencanaan berarti penentuan program tenaga kerja 

yang akan membantu tercapainya sasaran yang telah ditetapkan perusahaan. 
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Biasanya perencanaan ini juga menyangkut kegiatan-kegiatan personalia 

termasuk juga cara-cara pelaksanaan yang akan ditempuh perusahaan. 

B. Pengorganisasian (Organizing) 

Apabila rencana telah ditetapkan maka pengorganisasian harus dilakukan 

oleh perusahaan untuk melaksanakan rencana tersebut. Seorang manajer 

personalia mempunyai tugas untuk menyusun suatu pengorganisasian dengan 

membuat struktur hubungan antara pekerjaan, kepegawaian, dan faktor-

faktor fisik lainnya. 

C. Pengarahan (Directing) 

Setelah perencanaan dan pengorganisasian dilaksanakan maka tugas 

selanjutnya adalah mengarahkan karyawan-karyawan agar mereka dapat 

memahami dengan jelas tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat 

bekerja lebih efektif dan lebih termotivasi karena mendapat pengarahan yang 

jelas. 

D. Pengendalian (Controling) 

Pengendalian adalah fungsi manajerial yang berhubungan dengan pengaturan 

kegiatan agar sesuai dengan rencana mengenai tenaga kerja yang sebelumnya 

telah dirumuskan berdasarkan analisis terhadap sasaran dasar organisasi. 

2. Fungsi-fungsi Operasional (Operation Function) 

A. Pengadaan (Procurement) 

Fungsi operasional yang pertama dari manajemen sumber daya manusia yang 

menggambarkan usaha perusahaan dalam memperoleh jenis, jumlah tenaga 

kerja yang tepat yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Fungsi 

ini meliputi penentuan sumber daya manusia yang dibutuhkan dimulai dari 

perekrutannya, seleksi dan penempatan. 
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B. Pengembangan (Development) 

Tenaga kerja yang sudah diperoleh harus dikembangkan lebih lanjut, 

misalnya melalui usaha pelatihan kepada karyawan mengenai sesuatu 

keahlian atau keterampilan baru, sehingga diharapkan pegawai tersebut dapat 

mengimbangi dan mengerjakan tugasnya dengan lebih baik sesuai dengan 

tujuan perusahaan. 

C. Kompensasi (Competation) 

Fungsi ini dirumuskan sebagai balas jasa dan memadai kepada tenaga kerja 

sesuai dengan sumbangan dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

D. Integrasi (Intergration) 

Integrasi ini menyangkut penyesuaian/penyelarasan kepentingan-

kepentingan perorangan dengan kepentingan perusahaan dan masyarakat. 

Proses integrasi ini tidaklah mudah bahkan merupakan tantangan yang sering 

menghalangi atau menggagalkan tugas manajemen. 

E. Pemeliharaan (Maintenance) 

Dimaksudkan sebagai usaha untuk mempertahankan tenaga kerja yang 

efektif yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan 

tugasnya sebaik-baiknya. Aktivitas ini dilakukan melalui komunikasi dan 

perhatian terhadap kondisi fisik, kesehatan dan keamanan kerja. 

F. Pemutusan Hubungan Kerja (Separation) 

Jika tahap pertama manajemen sumber daya manusia dimulai dengan 

mendapatkan karyawan, maka tahap terakhir dalam proses ini adalah usaha 

yang dilakukan untuk mengembalikan tenaga kerja yang sudah tidak 

digunakan lagi dari organisasi kemasyarakat. Perusahaan bertanggung jawab 

untuk melaksanakan program pemutusan kerja sesuai dengan persyaratan 
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yang telah ditentukan dan menjamin bahwa tenaga kerja yang dikembalikan 

itu berada dalam keadaan sebaik mungkin. 

Dari seluruh penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa terdapat kaitan satu sama 

lain antara fungsi-fungsi pada aktivitas-aktivitas fungsi dan peranan manajemen sumber 

daya manusia di dalam suatu perusahaan serta kaitan tersebut terjadi secara berurutan 

tahap demi tahap membentuk suatu kesatuan yang membantu perusahaan dalam 

mengelola sumber-sumber daya manusianya. 

Dengan kata lain, dapat disebutkan pula bahwa fungsi dan tanggung jawab suatu 

departemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut: 

a. Menganalisis laporan dan data mengenai upah dan gaji karyawan untuk 

menetapkan rencana kompensasi yang kompetitif 

b. Mempersiapkan karyawan untuk mengisi kebutuhan bagian tertentu tempat akan 

dipekerjakan 

c. Memberikan masukan kepada setiap kepala bagian mengenai kebijakan 

perusahaan tentang kesempatan kerja, kompensasi, dan insentif lainnya bagi 

setiap karyawan 

d. Mengembangkan dan memelihara sistem SDM untuk memenuhi kebutuhan 

informasi bagi manajemen 

e. Menyusun laporan mengenai SDM yang sesuai dengan aturan secara hukum atau 

aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah 

 

2.2 Pengertian Kompensasi 

Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau 

perusahaan kepada karyawan, yang dapat bersifat finansial maupun non finansial, pada 
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periode tetap. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi 

karyawan sehingga dampaknya kepada kinerja karyawan akan meningkat. 

Bagi organisasi atau perusahaan, kompensasi memiliki arti penting karena 

kompensasi mencerminkan upaya organisasi dan meningkatkan dan mempertahankan 

kesejahteraan karyawan. Pengalaman menunjukan bahwa kompensasi yang tidak 

memadai dapat menurunkan kinerja maupun prestasi kerja karyawan, bahkan dapat 

menyebabkan karyawan yang potensial keluar dari perusahaan (Hasibuan 2005). 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2005) Kompensasi adalah semua pendapatan 

yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan 

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi berbentuk 

uang, artinya kompensasi itu dibayar dengan sejumlah uang kartal kepada karyawan 

bersangkutan. Kompensasi berbentuk barang, artinya kompensasi itu dibayar dengan 

barang. 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2005) Kompensasi dibedakan menjadi dua, yaitu 

kompensasi langsung (Direct Compensation) berupa gaji, upah, upah insentif dan 

kompensasi tidak langsung (Indirect Compensation atau Employee Welfare) berupa 

kesejahteraan karyawan. 

a. Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta 

mempunyai jaminan pasti. 

b. Upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan 

berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya. 

c. Upah insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan 

tertentu yang prestasinya diatas prestasi standar. Kompensasi (balas jasa) 

langsung ini merupakan hak bagi karyawan dan menjadi kewajiban perusahaan 

untuk membayar. 
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d. Benefit atau service adalah kompensasi tambahan (finansial atau non finansial) 

yang diberikan berdasarkan kebijakansanaan perusahaan terhadap semua 

karyawan dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Seperti 

tunjangan hari raya, uang pensiun, pakaian dinas, mushola, olah raga, 

darmawisata, dan lain sebagainya. 

Program kompensasi ini berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan 

lainnya baik berbentuk kuantitasnya. Hal ini bergantung pada tingkat kesadaran masing-

masing pimpinan perusahaan akan manfaat suatu program kompensasi, serta bergantung 

pula pada besar kecilnya perusahaan yang dalam hal ini menentukan kemampuan 

perusahaan dalam memberikan kompensasi yang layak dan sesuai dengan karyawannya. 

Apabila hal tersebut dapat terwujud, maka akan semakin baik kehidupan dan 

kesejahteraan karyawannya. 

  

2.2.1 Tujuan Kompensasi 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2005) tujuan dari kompensasi antara lain adalah: 

a. Ikatan Kerja Sama 

Dengan pemberian kompensasi, maka terjalinlah ikatan kerja sama formal antara 

majikan dengan karyawan dimana karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya 

dengan baik. Pengusaha atau majikan wajib membayar kompensasi itu sesuai 

dengan perjanjian yang disepakati. 

b. Kepuasan Kerja 

Dengan balas jasa karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, 

status sosial, dan egoistiknya, sehingga memperoleh kepuasan kerja dari 

jabatannya. 
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c. Pengadaan efektif 

Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, maka pengadaan karyawan 

yang qualified untuk perusahaan itu akan lebih mudah. 

d. Motivasi 

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar manajer akan mudah memotivasi 

bawahannya. 

e. Stabilitas karyawan 

Dengan program kompensasi atau prinsip adil dan layak serta eksternal 

konsistensi yang kompentatif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena 

turnover relatif kecil. 

f. Disiplin  

Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan semakin 

baik, mereka akan menyadari serta mentaatu peraturan yang berlaku. 

g. Pengaruh serikat buruh 

Dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan 

dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. 

h. Pengaruh permintaan 

Jika program kompensasi itu sesuai dengan undang-undang perburuhan yang 

berlaku (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah dapat 

dihindarkan. 

 

2.2.2 Sistem-sistem Kompensasi 

1. Sistem Kompensasi 

Sistem pembayaran kompensasi yang umum diterapkan menurut Malayu S.P. 

Hasibuan (2005) antara lain adalah: 
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a. Sistem Waktu 

Dalam sistem waktu, kompensasi (gaji, upah) itu besarnya ditetapkan 

berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, bulan. Sistem waktu itu 

administrasi pengupahannya relatif mudah serta dapat diterapkan kepada 

karyawan tetap maupun pekerjaan harian. 

Sistem waktu ini biasanya ditetapkan jika prestasi kerja sulit diukur per 

unitnya melainkan didasarkan kepada lamanya bekerja. Kebaikan sistem 

waktu adalah administrasi pengupahan mudah dan besarnya kompensasi yang 

akan dibayarkan tetap. Sedangkan kelemahannya adalah pekerja yang malas 

pun kompensasinya tetap dibayar sebesar perjanjian. 

b. Sistem Hasil (output) 

Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi ditetapkan atas kesatuan unit yang 

dihasilkan pekerja seperti perpotong, meter, liter dan kilogram. 

Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi yang dibayar selalu didasarkan 

kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu 

mengerjakannya. Sistem hasil ini tidak dapat diterapkan kepada karyawan 

tetap (sistem waku). 

Kebaikan sistem hasil adalah memberijan kesempatan kepada karyawan yang 

bekerja bersungguh-sungguh serta berpartisipasi baik akan memperoleh balas 

jasa yang lebih besar. Sedangkan kelemahannya adalah kuantitas barang yang 

dihasilkan kurang baik dan karyawan yang kurang mampu balas jasanya kecil, 

sehingga kurang manusiawi. 

c. Sistem Borongan 

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan penetapan besarnya jasa 

didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. 
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Dalam sistem borongan ini pekerja bisa mendapat balas jasa besar atau kecil, 

tergantung atas kecermatan kalkulasi mereka. 

2. Kebijakan Kompensasi 

Kebijakan kompensasi, baik besarnya, susunannya, maupun waktu pembayaran 

dapat mendorong gairah kerja dan keinginan karyawan untuk mencapai prestasi 

kerja yang optimal sehingga membantu terwujudnya sasaran perusahaan. 

Besarnya kompensasi harus ditetapkan berdasarkan analisis pekerjaan, uraian 

pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, posisi jabatan, konsistensi eksternal serta 

berpedoman keadilan dan undang-undang perburuhan. Dengan kebijaksanaan ini 

diharapkan akan terbina kerjasama yang serasi dan memberikan kepuasan kepada 

semua pihak. 

3. Waktu Pembayaran Kompensasi 

Kompensasi harus dibayar tepat pada waktunya, jangan sampai terjadi 

penundaan, supaya kepercayaan karyawan terhadap bonafiditas perusahaan 

semakin besar, ketenangan dan konsentrasi kerja akan lebih baik. Tetapi jika 

pembayaran kompensasi tidak tepat pada waktunya, akibat disiplin, moral, gairah 

kerja karyawan akan menurun, bahkan turnover karyawan semakin besar. 

Kebijakan waktu pembayaran kompensasi ini hendaknya berpedoman dari pada 

menunda lebih baik mempercepat dan menetapkan waktu yang paling tepat. 

 

2.2.3 Komponen-komponen Kompensasi 

 Menurut R. Wayne Mondy (2008), kompensasi digolongkan menjadi dua bagian, 

yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Kompensasi yang bersifat 

finansial dapat dibagi lagi menjadi langsung dan tidak langsung. Kompensasi langsung 

merupakan imbalan yang diterima oleh karyawan yang mempunyai hubungan langsung 
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dengan pekerjaan. Sedangkan kompensasi tidak langsung merupakan imbalan yang 

diterima oleh karyawan yang tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan 

pekerjaannya. Kompensasi yang bersifat non-finansial adalah kompensasi yang diterima 

karyawan dikarenakan oleh pekerja itu sendiri dan atas lingkungan pekerjaannya. Untuk 

jelasnya dapat dilihat dalam gambar di bawah ini: 

Gambar 2.1 

Pengelompokan Kompensasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Sumber: R.Wayne Mondy, Human Resources Management, 2008 
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Menurut Robbins (2002) komponen-komponen kompensasi adalah: 

a. Gaji; gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai 

kosekuensi dari keterdudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan 

sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan. 

b. Upah; upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada 

karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya 

pelayanan yang diberikan. 

c. Insentif; insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan 

karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. 

d. Kompensasi tidak langsung (Fringe Benefit), merupakan kompensasi tambahan 

yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan 

sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para karyawan. 

Menurut Rivai (2010) terdapat dua jenis kompensasi, yaitu: 

1. Kompensasi finansial  

a. Langsung 

1) Pembayaran pokok (gaji,upah) 

2) Pembayaran prestasi 

3) Pembayaran insentif (komisi, banus, bagian keuntungan, opsi saham) 

4) Pembayaran tertangguh (tabungan hari tua, saham komulatif) 

b. Tidak Langsung 

1) Proteksi (asuransi, pesangon, sekolah anak, pensiun) 

2) Kompensasi luar jam kerja (lembur, hari besar, cuti/sakit, cuti hamil) 

2. Kompensasi non-finansial 

a. Karena Karir 

1) Aman pada jabatan 
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2) Peluang promosi  

3) Pengakuan karya 

4) Temuan baru 

5) Prestasi istimewa  

b. Lingkungan Kerja 

1) Dapat pujian  

2) Bersahabat 

3) Nyaman bertugas  

4) Menyenangkan 

5) Kondusif 

 

2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompensasi 

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2005) menentukan kompensasi adalah masalah 

yang sulit karena harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Penawaran dan Penerimaan Tenaga Kerja 

Jika pencari kerja (penawaran) lebih banyak dari pada lowongan pekerjaan 

(permintaan) maka kompensasi relatif kecil. Sebaliknya jika pencari kerja lebih 

sedikit daripada lowongan pekerjaan maka kompensasi relatif semakin besar.  

b. Kemampuan dan Kesedian Perusahaan 

Bila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik maka 

tingkat kompensasi akan semakin besar. Tetapi sebaliknya jika kemampuan dan 

kesediaan perusahaan untuk membayar kurang maka tingkat kompensasi relatif 

kecil. 
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c. Serikat Buruh atau Organisasi Karyawan 

Adanya serikat buruh yang kuat menyebabkan bargaining position kuat sehingga 

dapat mempengaruhi tingkat upah. 

d. Produktivitas Kerja Karyawan 

Jika produktivitas kerja karyawan baik dan banyak maka kompensasi akan 

semakin besar. 

e. Pemerintah dengan Undang-undang Kepres 

Pemerintah dengan Undang-undang Kepres menetapkan besarnya batas upah atau 

balas jasa minimum. Penetapan pemerintah ini sangat penting supaya pengusaha 

tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa bagi karyawannya. 

f. Biaya Hidup atau Cost of Living 

Bila biaya hidup di daerah tersebut tinggi maka tingkat kompensasi atau upah 

semakin besar. Sebaliknya jika tingkat biaya hidup di daerah tersebut rendah, 

maka tingkat kompensasi atau upah relatif kecil. 

g. Posisi Jabatan Karyawan 

Karyawan yang menjabat yang lebih tinggi maka akan menerima kompensasi 

yang lebih besar, dan juga sebaliknya. 

h. Pendidikan dan Pengalaman Kerja 

Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama, maka gaji atau 

balas jasanya akan semakin besar. Hal ini dikarenakan kecakapan serta 

keterampilannya lebih baik. 

i. Kondisi Perekonomian Nasional 

Bila kondisi perekonomian nasional sedang maju (boom), maka tingkat upah atau 

kompensasi akan semakin besar. Dikarenakan mendekati kondisi full 

employment. 
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j. Jenis dan Sifat Pekerjaan 

Apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut tergolong sulit atau sukar dan 

mempunyai resiko besar secara finansial atau keselamatan, maka tingkat upah 

atau balas jasa semakin besar. Hal ini dikarenakan menuntut kecakapan serta 

ketelitian untuk mengerjakannya. 

 

2.3 Pengertian Motivasi 

Seorang tenaga kerja mungkin menjalankan pekerjaan dengan baik, mungkin 

pula tidak. Bila karyawan telah menjalankan tugas yang diberikan kepadanya dengan 

baik, maka hal tersebut merupakan yang diinginkan oleh pimpinannya. Tetapi bila tugas 

yang dibebankan kepadanya tidak dapat dijalankan dengan baik, maka perlu diketahui 

sebab-sebabnya. Mungkin memang seseorang tersebut tidak mampu menyelesaikan 

pekerjaan yang dibebankan, tetapi mungkin juga dia tidak mempunyai motivasi untuk 

bekerja dengan baik. Hal ini menjadi salah satu tugas bagi seorang pemimpin untuk bisa 

memberikan motivasi (dorongan) kepada karyawannya agar bisa bekerja sesuai dengan 

pengarahan yang diberikan. 

Berikut ini adalah beberapa definisi motivasi yang telah dikemukakan oleh 

beberapa ahli, yaitu: 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2005) motivasi adalah “Pemberian daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerjasama, 

bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan”. 

Sedangkan menurut Edwin B. Flippo yang dikutip oleh Malayu S.P. Hasibuan 

(2005) adalah “Direction or motivation is essence, it is a skill in aligning employee and 
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organization interest so that behavior result in achivement of employee want 

simultaneously with attainment or organizational objective”. 

Artinya: “Motivasi adalah suatu keahlian, dalam mengarahkan pegawai dan ketertarikan 

organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga tercapai keinginan para pegawai 

sekaligus tercapai tujuan organisasi. 

Dari definisi yang telah dikemukakan tersebut maka dapat disempulkan bahwa 

motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu 

untuk melakukan kegiatan-kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Dengan adanya 

motivasi pada diri seseorang akan menunjukan suatu perilaku yang diarahkan pada 

tujuan untuk mencapai sasaran kepuasan. Motivasi merupakan proses untuk mencoba 

mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu yang kita inginkan. 

Apabila motivasi berpengaruh terhadap tingkah laku dan bagian terbesar dari 

pada pengaruh ini adalah pemenuhan dari pada kebutuhan-kebutuhan dasar, maka perlu 

diketahui apakah yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dasar ini. 

 

2.3.1 Tujuan Motivasi 

Tujuan motivasi menurut Malayu S.P. Hasibuan (2005) adalah: 

a. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan 

b. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

c. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan 

d. Meningkatkan kedisiplinan karyawan 

e. Mengefektifan pengadaan karyawan 

f. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik 

g. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan 

h. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan 
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i. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya 

j. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku 

2.3.2 Asas-asas Motivasi 

Asas-asas motivasi ini mencakup asas mengikutsertakan, komunikasi, 

pengakuan, wewenang yang didelegasikan, dan perhatian timbal balik. Berikut ini asas 

motivasi menurut Malayu S.P Hasibuan (2005) adalah sebagai berikut: 

A. Asas Mengikutsertakan 

Asas mengikutsertakan bermaksud mengajak karyawan untuk ikut berpartisispasi 

dan memberikan kesempatan mereka mengajukan ide-ide atau rekomendasi 

dalam proses pengambilan keputusan-keputusan. 

B. Asas Komunikasi 

Maksudnya adalah menginformasikan secara jelas tentang tujuan yang ingin 

dicapai, cara-cara mengerjakannya, dan kendala-kendala yang dihadapi. Dengan 

asas komunikasi ini maka motivasi bekerja karyawan akan meningkat. Hal ini 

dikarenakan semakin banyak seseorang mengetahui suatu soal, semakin besar 

pula minat dan perhatiannya terhadap hal tersebut. 

C. Asas Pengakuan 

Asas pengakuan bermaksud memberikan penghargaan dan pengakuan yang tepat 

serta wajar kepada bawahan atas prestasi kerja yang dicapainya. 

D. Asas Wewenang dan Didelegasikan 

Maksudnya adalah mendelegasikan sebagian wewenang dan kebebasan untuk 

mengambil keputusan-keputusan dan kreativitas terhadap karyawan untuk 

melaksanakan tugas-tugas pimpinan atau manajer. 

E. Asas Perhatian dan Timbal Balik 
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Adalah memotivasi bawahan dengan mengemukakan keinginan atau harapan kita 

terhadap mereka dan memahami serta berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

yang diharapkan karyawan dari perusahaan. 

2.3.3 Model-model Motivasi 

Model-model motivasi terdiri dari tiga, yaitu: 

a. Model Tradisional 

Model ini mengemukakan bahwa untuk meningkatkan memotivasi karyawan 

ialah dengan dilakukannya sistem insentif, yaitu memberikan insentif (uang atau 

barang) kepada karyawan yang berprestasi. 

b. Model Hubungan Manusia 

Untuk memotivasi bawahan agar gairah bekerja meningkat adalah dengan 

dilakukannya pengakuan kebutuhan sosial dan membuat para karyawan merasa 

berguna atau penting. 

c. Model Sumber Daya Manusia 

Model ini ini mengatakan bahwa karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, bukan 

hanya uang atau barang atau keinginan akan kepuasan, tetapi juga kebutuhan 

akan pencapaian dan pekerjaan berarti. Menurut model ini karyawan cenderung 

memperoleh kepuasan dari prestasi yang baik. 

 

2.3.4 Metode Motivasi 

Ada dua metode motivasi yaitu motivasi langsung dan tidak langsung (dalam 

buku Hasibuan “Manajemen sumber daya manusia”, 2005): 

a. Motivasi Langsung (Direct Motivation) 

Motivasi langsung adalah motivasi adalah motivasi (materil dan non materil) 

yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk 
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memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Bersifat khusus, seperti pujian, 

penghargaan, THR, bonus, bintang jasa, dan lain-lain. 

 

b. Motivasi Tidak Langsung (Indirect Motivation) 

Motivasi tidak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya berupa fasilitas-

fasilitas mendukung yang menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas, 

sehingga para karyawan merasa betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. 

 

2.3.5 Alat-alat Motivasi 

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2005) alat-alat motivasi (daya perangsang) yang 

diberikan kepada bawahan dapat berupa material incentive dan nonmaterial incentive. 

Material incentive adalah motivasi yang bersifat material sebagai imbalan prestasi yang 

diberikan oleh karyawan. Yang termasuk material incentive adalah yang berupa uang 

dan barang. 

Nonmaterial Incentive adalah motivasi (daya perangsang) yang tidak berbentuk 

materi. Seperti penempatan yang tepat, pekerjaan yang terjamin, piagam penghargaan, 

dan lain-lain. 

 

2.3.6 Jenis-jenis Motivasi 

Terdapat dua jenis motivasi menurut Malayu S.P Hasibuan (2005): 

a. Motivasi Positif (Insentif Positif) 

Dalam motivasi positif manajer memotivasi (merangsang bawahan) dengan 

memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi diatas prestasi standar. 
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b. Motivasi Negatif (Insentif Motivation) 

Dalam motivasi negatif manajer memotifasi bawahan dengan standar, maka 

mereka akan mendapatkan hukuman. Dengan motivasi negatif ini semangat kerja 

bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkatkan karena mereka takut 

dihukum, tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik. 

 

2.3.7 Proses Motivasi 

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2005) proses motivasi adalah: 

1. Tujuan  

Dalam proses motivasi perlu ditetapkan terlebih dahulu tujuan organisasi, baru 

kemudian para karyawan dimotivasi ke arah tujuan. 

2. Mengetahui Kepentingan 

Hal yang paling penting dalam proses motivasi adalah mengetahui keinginan 

karyawan dan tidak hanya melihat dari sudut kepentingan pimpinan atau 

perusahaan saja. 

3. Komunikasi Efektif 

Dalam proses motivasi harus dilakukan komunikasi yang baik dengan bawahan. 

Bawahan harus mengetahui apa yang akan diperolehnya dan apa syarat yang 

harus dipenuhinya supaya insentif tersebut diperoleh. 

4. Integrasi Tujuan 

Proses motivasi perlu untuk meyatukan tujuan organisasi dan tujuan kepentingan 

karyawan. Tujuan organisasi adalah needscomplex yaitu untuk memperoleh laba 

serta perluasan perusahaan, sedangkan tujuan individu karyawan ialah 

pemenuhan kebutuhan dan kepuasan. Jadi, tujuan organisasi dan tujuan karyawan 

harus disatukan dan untuk itu penting adanya penyesuaian motivasi. 
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5. Fasilitas  

Manajer penting untuk memberikan bantuan fasilitas kepada organisasi dan 

individu karyawan yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan. 

6. Team Work 

Manajer harus membentuk team work yang terkoordinasi baik yang bisa 

mencapai tujuan perusahaan. Team work penting karena dalam suatu perusahaan 

biasanya terdapat banyak bagian. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

Gambar 2.2 

Proses Motivasi: Pola Awal 

 

Sumber: Malayu S.P. Hasibuan, MSDM, 2005 

 

2.3.8 Teori Motivasi 

1. Teori Hireaki kebutuhan dan kepuasan pegawai Abraham Maslow 

Menurut Abraham Maslow kebutuhan manusia diklasifikasikan kedalam lima 

tingkat kebutuhan yaitu sebagai berikut: 
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Gambar 2.3 

Teori Hirearki Kebutuhan Abraham Maslow 

 

Sumber: Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, 2005 

Keterangan Gambar diatas Teori Hireaki Kebutuhan Abraham Maslow: 

a. Kebutuhan fisiologi merupakan kebutuhan mendasar seperti : makan, air, rumah, 

tidur dan lain-lain. 

b. Kebutuhan akan keamanan adalah kebutuhan akan suasana lingkungan yang 

aman dan bebas dari gangguan 

c. Kebutuhan pada lingkungan sosial, misalnya : agar dirinya diterima oleh 

kelompoknya, persahabatan, cinta, rasa kebersamaan dan membantu orang lain. 

d. Kebutuhan akan Ego adalah kebutuhan akan penghargaan atau rasa hormat dari 

orang lain, pengakuan status, rasa berguna dan lain-lain. 

e. Kebutuhan perwujudan dari seseorang merupakan kebutuhan tertinggi. 

Kebutuhan ini adalah perwujudan diri seseorang akan sesuatu prestasi, 

pemenuhan diri, peluang berkembang lebih lanjut dari pernyataan diri. 
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2. Teori X dan teori Y oleh Douglas Mc Gregor 

Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia secara jelas dan tegas dapat 

dibedakan atas manusia penganut teori X (teori tradisional) dan manusia 

penganut teori Y (teori demokratik). 

Tabel 2.1 

  Teori X dan teori Y Mc. Gregor 

No Teori X Teori Y 

1 
Kebanyakan orang tidak suka 

bekerja 

Bekerja sepertinya halnya 

bermainan 

2 

Tidak punya ambisi, tanggung 

jawab dan lebih suka diberi 

pengarahan 

Kontrol terhadap diri sendiri 

merupakan suatu hal yang assential 

dalam mencapai tujuan 

3 
Tidak mempunyai kemampuan 

untuk memecahkan masalah 

Memecahkan masalah secara 

kreatif 

4 
Motivasi hanya terjadi pada 

tingkat fisiologis dan rasa aman 

Motivasi terjadi pada tingkat sosial, 

kebutuhan akan penghargaan dan 

aktivitas diri 

5 
Harus dikontrol secara ketat, 

harus dipaksa untuk mencapai 

Kreatif dan “self directed” dalam 

pekerjaan 

 

Sumber: Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, 2005 

 

2.3.9  Indikator-indikator Motivasi Kerja 

Indikator-indikator motivasi yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan 

menurut Veithzal Rifai (2004) adalah: 

1. Rasa Aman dalam Bekerja 

Keadaan yang mempengaruhi kegiatan perusahaan, kondisi kerja yang akan 

mendorong motivasi kerja karyawan seperti keamanan dan keselamatan kerja. 
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2. Mendapatkan Gaji yang Adil dan Kompetitif 

Upah yang dibayarkan kepada pegawai disesuaikan dengan ketetapan yang telah 

ditentukan perusahaan, tanpa membedakan pegawai satu sama lain. 

3. Lingkungan Kerja yang Menyenangkan 

Kondisi kerja yang akan mendorong motivasi kerja karyawan seperti ketenangan, 

kondisi tempat kerja yang memiliki fasilitas yang lengkap serta sarana lain yang 

mendukung. 

4. Penghargaan Terhadap Prestasi Kerja 

Setiap perusahaan hendaknya memberi kesempatan kepada karyawan. Keryawan 

diberikan penghargaan yang sesuai. Penghargaan tersebut dapat berupa 

pengakuan yang kemudian disertai pujian, hadiah, kenaikan gaji, kenaikan 

jabatan, perpindahan dan sebagainya atas prestasi mereka. 

5. Perlakuan yang Adil dari Manajemen 

Setiap karyawan pada dasarnya ingin diperlakukan dengan adil. Karyawan juga 

ingin suaranya didengar jika perusahaan melakukan hal yang kurang atau bahkan 

tidak berkenan dengan tujuan karyawan. 

 

2.4 Hubungan Antara Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja 

Menurut Malayu  S.P Hasibuan (2005): 

Kompensasi yang diterapkan dengan baik akan memberikan motivasi kerja bagi 

karyawan. Kompensasi diketahui terdiri dari kompensasi langsung dan tidak langsung. 

Jika perbandingan kedua kompensasi ditetapkan sedemikian rupa maka motivasi 

karyawan akan lebih baik. 

Nawawi (2001) mengatakan bahwa kompensasi merupakan penghargaan atau 

ganjaran yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuannya, melalui 
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kegiatan yang disebut bekerja. Tidak hanya faktor kompensasi saja yang harus 

diperhatikan tetapi perusahaan juga harus memperhatikan faktor motivasi yang 

merupakan elemen atau bagian dari kompensasi itu sendiri. Pegawai dapat melaksanakan 

tugasnya secara maksimum antara lain ditentukan oleh motivasi yang mendorong 

pegawai itu bekerja dengan tekun, serta disiplin yang ditetapkan sehingga dapat tercapai 

tujuan perusahaan. Oleh karena itu besar atau kecilnya kompensasi yang diberikan oleh 

perusahaan dapat mempengaruhi tingkat motivasi pegawai. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Sebelum penelitian ini dilakukan sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang 

mengambil permasalahan yang hampir sama yaitu “Pengaruh kompensasi terhadap 

motivasi kerja karyawan”. Yang menjadi acuan penulis dalam mengerjakan penelitian ini 

adalah penelitian di bawah ini: 

1. Eka Afnan Troena 

Penelitian ini dilakukan oleh Eka Afnan Troena (2012) dengan judul “Pengaruh 

Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Motivasi Kerja Karyawan 

Universitas Brawijaya Hotel Kota Malang”. Variabel kompensasi finansial (X1), 

t hitung 0,841 memiliki, non-finansial (X2), t hitung 2,301. Dengan 

menggunakan tingkat signifikansi alpha (5%) maka semua variabel dalam 

penelitian ini secara statistik adalah signifikan. Koefisien determinasi (R2) 0,172, 

hal ini didukung oleh nilai R-square telah menghitung 0,415, yang berarti bahwa 

variabel independen dapat menjelaskan tentang variabel dependen sebesar 41,5%. 

F uji statistik menunjukkan 31,5% itu berarti bahwa pengaruh variabel bebas 

terhadap motivasi kerja karyawan Universitas Brawijaya kota Malang. 
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2. Dian Asri 

Penelitian ini dilakukan oleh Dian Asri (2009) dengan judul “Pengaruh 

Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Motivasi Kerja Karyawan 

PT. Semen Gersik”. Variabel kompensasi finansial (X1), t hitung 1,445 memiliki, 

non-finansial (X2), t hitung 1,410. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 

alpha (5%) maka semua variabel dalam penelitian ini secara statistik adalah 

signifikan. Koefisien determinasi (R2) 0,122, hal ini didukung oleh nilai R-

square telah menghitung 0,275, yang berarti bahwa variabel independen dapat 

menjelaskan tentang variabel dependen sebesar 27,5%. 

3. Akbar Lizar 

Penelitian ini dilakukan oleh Akbar Lizar (2013) dengan judul “Pengaruh 

Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Motivasi Karyawan pada CV. 

Virda Elite Collection Malang”. Variabel kompensasi finansial (X1), t hitung 

3,570, non-finansial (X2), t hitung 2,819. Dengan menggunakan tingkat 

signifikansi alpha (5%) maka semua variabel dalam penelitian ini secara statistik 

adalah signifikan. Koefisien determinasi (R2) 0,519, hal ini didukung oleh nilai 

R-square telah menghitung 0,375, yang berarti bahwa variabel independen dapat 

menjelaskan tentang variabel dependen sebesar 37,5%. 

4. Dina Nankai Taciana 

Penelitian ini dilakukan oleh Dina Nankai Taciana (2013) yang berjudul 

“Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Motivasi Kerja 

Karyawan Tetap Pada PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur”. Hasil 

pengelolaan data dianalisis dengan uji regresi berganda menunjukkan bahw Y = 

12,899 + 0,450X1 + 0,673X2. Koefisien determinasi (R2) 0,792, hal ini didukung 
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oleh nilai R-square telah menghitung 0,628, yang berarti bahwa variabel 

independen dapat menjelaskan tentang variabel dependen sebesar 62,8% 

5. M. Thoha Mahmun 

Penelitian ini dilakukan oleh M. Thoha Mahmun (2010) yang berjudul “Pengaruh 

Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Motivasi Pegawai Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan”. Hasil pengelolaan data dianalisis dengan 

uji regresi berganda menunjukkan bahw Y = 7,329 + 0,778X1 + 0,338X2. 

Koefisien determinasi (R2) 0,859, hal ini didukung oleh nilai R-square telah 

menghitung 0,738, yang berarti bahwa variabel independen dapat menjelaskan 

tentang variabel dependen sebesar 73,8% 

 

2.6 Rerangka Pemikiran 

Termotivasi atau tidaknya seorang individu bekerja pada suatu perusahaan 

dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya kompensasi yang diterima, hubungan kerja 

dengan sesama rekan kerja, kondisi pekerjaan dan masih banyak lainnya. Kompensasi 

merupakan salah satu faktor kunci penentu kepuasan kerja karyawan. Semakin besarnya 

kompensasi yang diterima maka semakin besar juga kebutuhan-kebutuhan karyawan 

yang terpenuhi sehingga meningkatkan semangat kerja dan produktifitas karyawan yang 

berujung pada motivasi kerja karyawan. Berdasarkan penelitian dari konsep-konsep yang 

telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka terdapat 3 variabel yang meliputi: 2 jenis 

variabel bebas (Variable Independent), adalah variabel yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel terikat dan 1 jenis variabel terikat (Variable 

Dependent), adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas. Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dapat 

digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut: 
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Gambar 2.4 

Rerangka Pemikiran 

Identifikasi variabel: 

1) Menurut R. Wayne Mondy (2008) kompensasi finansial (X1) adalah Kompensasi 

yang baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan imbalan yang 

diterima oleh karyawan yang mempunyai hubungan langsung dengan pekerjaan. 

Komponen-komponen dalam variabel kompensasi finansial yang terdapat di PT. 

XYZ diantaranya adalah: 

A. Direct: 

a. Gaji 

b. Komisi 

c. Bonus  

B. Indirect: 

a. Jaminan kesehatan 

2) Menurut R. Wayne Mondy (2008) kompensasi non finansial (X2) adalah 

kompensasi yang diterima karyawan dikarenakan oleh pekerja itu sendiri dan atas 

Kompensasi 

Finansial 

(X1) 

Kompensasi  

NonFinansial 

(X2) 

Motivasi 

Kerja 

(Y) 
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lingkungan pekerjaannya. Komponen-komponen dalam variabel kompensasi 

nonfinansial yang terdapat di PT. XYZ diantaranya adalah: 

A. Promosi jabatan 

B. Fasilitas pendukung 

a. Meja kerja 

b. Komputer  

C. Kesempatan untuk berkembang 

D. Suasana lingkungan kerja 

3) Motivasi kerja (Y) sebagai variabel dependent,  komponen-komponen yang 

digunakan untuk mengukur motivasi kerja menurut Hasibuan (2005) yang 

terdapat pada PT. XYZ diantaranya adalah (1) Meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan, (2) Meningkatkan kedisiplinan karyawan, (3) Menciptakan suasana 

dan hubungan kerja yang baik, (4) Meningkatkan tingkat kesejahteraan 

karyawan, (5) Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan pada tugas-tugasnya. 

 

2.7 Hipotesis  

Berdasarkan rumusan masalah dan teori yang digunakan dalam penelitian ini 

dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Kompensasi Finansial                                                       

(X1) dengan Motivasi Kerja karyawan (Y) 

H1   : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Kompensasi Finansial (X1) 

dengan Motivasi Kerja karyawan (Y) 

2. H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Kompensasi 

Nonfinansial (X2) dengan Motivasi Kerja karyawan (Y) 
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H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Kompensasi Nonfinansial 

(X2) dengan Motivasi Kerja karyawan (Y) 

3. H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Kompensasi Finansial 

(X1) dan Kompensasi Nonfinansial (X2) secara bersama-sama dengan Motivasi 

Kerja karyawan (Y) 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Kompensasi Finansial (X1) 

dan Kompensasi Nonfinansial (X2) secara bersama-sama dengan Motivasi Kerja 

karyawan (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGARUH KOMPENSASI..., CHENDIKA PUTRA, Ma.-IBS, 2013



39 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah karyawan PT. XYZ yang berlokasi di TAMARA 

BUILDING Jalan Jendral Sudirman Kav. 24. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif, dimana data-data yang lebih bersifat kualitatif diterjemahkan ke dalam 

bentuk angka-angka kuantitatif agar dapat dianalisis menggunakan statistik. Hasil 

analisis statistik tersebut selanjutnya akan dipresentasikan kembali ke dalam bahasa 

kuantitatif agar lebih mudah dipahami oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. 

 Hasil riset hanya diterapkan pada permasalahan tertentu dan tidak dapat 

digeneralisasikan. Penelitian ini juga mencari hubungan sebab akibat (Kausal) antara 

satu variabel dengan variabel lainnya, dengan dua variabel bebas (Independent), yaitu 

Kompensasi Finansial dan Kompensasi Non-Finansial serta satu variabel terikat 

(Dependent) yaitu Motivasi kerja karyawan di divisi marketing. 

 

3.2 Populasi 

 Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau 

orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi perhatian seorang peneliti 

karena dipandang sebagai sebuah semesta penelitian (Ferdinand, 2006). Sedangkan 

menurut Sugiyono (2002) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 

atau subjek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah seluruh karyawan PT. XYZ di divisi marketing yang berjumlah 43 

karyawan. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data primer yang dibutuhkan untuk penelitian ini dilakukan dengan 

beberapa cara, seperti berikut ini: 

1. Wawancara, dilakukan dalam rangka mendapatkan materi-materi mengenai 

sejarah dan perkembangan perusahaan dengan mengadakan tanya jawab langsung 

dengan pimpinan/manajer operasional dan eksekutif bisnis manajer PT. XYZ. 

2. Kuisioner (angket), menyebarkan seperangkat pertanyaan yang telah 

dipersiapkan penulis kepada responden secara langsung untuk diisi dengan 

sebenar-benarnya. Dalam menyusun angket, peneliti menggunakan skala yang 

digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang terkait dengan penelitian. 

Skala yang digunakan adalah skala likert, yang merupakan skala yang paling 

sering digunakan untuk mengukur variabel-variabel objek penelitian yang 

sifatnya kuantitatif. Angka yang digunakan untuk pengukuran skala ialah 5 butir 

angka persetujuan dimana, angka 1 = sangat tidak setuju, dan angka 5 = sangat 

setuju. 

 

3.4 Data yang Dihimpun 

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini terbagi kedalam dua jenis, yaitu: 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. 

Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

Data primer biasanya diperoleh dari survey lapangan yang menggunakan semua 

metode pengumpulan data ordinal (Sugiyono, 2002) 

2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari 

sumbernya. Data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul 

data dan dipublikasi kepada masyarakat pengguna data (Sugiyono, 2002). Data 
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penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari jurnal, skripsi, dan buku-buku 

referensi. 

 

3.5 Operasional Variabel 

 Variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

Variabel Definisi Variabel Ukuran 

Kompensasi 

(Variabel X) 

1. Kompensasi finansial (X1) adalah 

kompensasi atau imbalan yang 
diterima karyawan dari perusahaan 

atas upaya dan jerih payah yang 

telah diberikan bagi perusahaan 

berupa penghasilan langsung 

maupun tidak langsung (R. Wayne 

Mondy, 2008). Contohnya: 

1.1 Gaji adalah balas jasa yang 

dibayar secara periodik kepada 

karyawan tetap serta mempunyai 

jaminan yang pasti.  
1.2 Insentif untuk kerja atau biasa 

dikenal sebagai bonus prestasi 

kerja. 

1.3 Jaminan kesehatan 

 

2. Kompensasi nonfinansial (X2) 

adalah imbalan yang diterima 

karyawan dikarenakan oleh pekerja 

itu sendiri dan atas lingkungan 

pekerjaannya (R. Wayne Mondy, 

2008). Contohnya: 
2.1. Promosi Jabatan adalah 

perpindahan yang memperbesar 

wewenang dan tanggung jawab 

karyawan ke jabatan yang lebih 

tinggi di dalam organisasi 

sehingga kewajiban, hak, status 

dan penghasilannya semakin 

besar. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. Gaji 

2. Komisi 

3. Bonus 

4. Asuransi jiwa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kesempatan yang sama 

2. Fasilitas pendukung 
3. Suasana lingkungan 

kerja 

4. Kesempatan 

berkembang 

PENGARUH KOMPENSASI..., CHENDIKA PUTRA, Ma.-IBS, 2013



42 
 

2.2  Fasilitas penunjang kerja 

karyawan  

2.3  Kesempatan untuk berkembang 

bagi karyawan 

Motivasi 

(Variabel Y) 
 Motivasi adalah suatu keahlian, dalam 

mengarahkan pegawai dan ketertarikan 
organisasi agar mau bekerja secara 

berhasil, sehingga tercapai keinginan 

para pegawai sekaligus tercapai tujuan 

organisasi (Malayu S.P hasibuan, 2005) 

 

1. Produktivitas kerja 

karyawan 

2. Kedisiplinan karyawan 

3. Suasana dan hubungan 

kerja 

4. Tingkat kesejahteraan 

karyawan 

5. Rasa tanggung jawab 
karyawan pada tugas-

tugasnya 
 

Sumber: R. Wayne Mondy (2008), Malayu S.P. Hasibuan (2005) 

Mengingat banyaknya komponen dari masing-masing variabel diatas, maka 

dimungkinkan apabila terdapat variabel lain yang tidak diteliti karena variabel tersebut 

tidak memungkinkan untuk diteliti di dalam objek penelitian ini. 

 

3.6 Teknik Pengelolahan Data 

Pengujian keandalan instrumen dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. 

Pengujian persyaratan analisis dilakukan dengan uji normalitas dan uji homogenitas. 

Sedangkan pengujian hipotesis dilakukan dengan mengunakan pengujian asumsi klasik 

dan pengujian korelasi berganda.  

 

3.6.1 Uji Instrumen 

3.6.1.1 Uji Validitas 

 Validitas adalah ketetapan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa 

yang ingin diukur. Validitas adalah “Suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana 

instrumen pengukur mampu mengukur apa yang diukur.” 
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 Analisis validitas data pada penelitian ini menggunakan analisis faktor, dimulai 

dengan melihat ukuran kecukupan sampling Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) harus > 0,5 

yang menyiratkan bahwa analisis faktor cukup (Malhotra, 2005). Rotasi faktor yang 

digunakan adalah prosedur varimax, yang merupakan sebuah metode rotasi ortogonal 

yang meminimumkan jumlah variabel dengan muatan yang tinggi pada sebuah faktor, 

sehingga meningkatkan kemampuan tafsir dari faktor tersebut (Malhotra, 2005). 

Selanjutnya dilihat nilai muatan faktor (Componen Matrix) harus > 0,5, maka data 

tersebut valid (Imam Ghozali, 2005). 

 

3.6.1.2 Uji Reabilitas 

Jika alat ukur telah dinyatakan valid, maka langkah selanjutnya ialah menguji 

tingkat realibilitas alat ukur tersebut. Reabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan 

konsistensi suatu alat ukur apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan 

tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Alat ukur dapat dikatakan reliable jika 

alat ukur itu stabil, dapat diandalkan dan dapat diramalkan. Sedangkan alat ukur yang 

tidak reliable adalah jika alat ukur yang digunakan tidak tetap atau berubah-ubah dan 

bila alat ukur tersebut digunakan berkali-kali akan memberikan hasil yang tidak sama 

atau tidak konsisten. 

 Uji reliabilitas bisa dilakukan dengan menggunakan teknik alpha cronbach 

(Priyanto 2008). Reliabilitas instrumen menggunakan batas 0,6, jika alpha cronbach 

lebih besar dari 0,6 maka pernyataan dinyatakan reliabel. Jika alat ukur sudah dinyatakan 

reliabel, maka instrumen yang telah dipilih dapat digunakan untuk pengukuran dalam 

pengumpulan data penelitian. Apabila tidak reliabel, maka alat ukur dan tingkat 

kesalahan pengukuran yang dipakai harus dievaluasi lagi. 
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3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji asumsi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. 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. Dasar 

pengambilan keputusan memenuhi normalitas atau tidak sebagai berikut: 

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya menunjukkan pola dsitribusi normal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar 

variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model 

regresi adalah tidak adanya model regresi. Ada beberapa metode pengujian yang 

digunakan untuk menguji multikolinearitas dalam model regresi, yaitu: 

1. Dengan melihat nilai Varian Inflation Factor (VIF) pada model regresi. 

2. Dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r
2
) dengan nilai 

determinasi secara serentak, dan 

3. Dengan melihat nilai eigenvalue dan condition index. 
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Pada penelitian ini, peneliti memutuskan untuk menggunakan metode pertama 

dalam menguji ada atau tidaknya gejala multikolinearitas, yaitu dengan melihat nilai 

varian inflation factor pada model regresi. Menurut Santoso (2001), pada umumnya jika 

VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas 

dengan variabel bebas lainnya. 

 

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui terdapat kesamaan varian dari 

residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi 

ialah tidak adanya gejala heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan cara 

melihat plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya 

(SRESID). Deteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED di mana 

sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y 

sesungguhnya) yang telah di-studentized (Ghozali 2001). 

 

3.6.3. Uji Model Analisis 

3.6.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

 Analisis ini digunakan untuk meramalkan seberapa besar pengaruh atau 

kontribusi Kompensasi finansial dan non finansial terhadap Motivasi kerja karyawan 

melalui persamaan regresi seperti di bawah ini: 

Y = b0 + b1X1 + b2X2  

Notasi variabel sebagai berikut: 

Y = Motivasi kerja 

b0 = Konstanta 
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b1 = Koefisien regresi X1 

b2 = Koefisien regresi X2 

X1 = Variabel Kompensasi finansial 

X2 = Variabel Kompensasi non-financial 

 

3.6.3.2 Uji t 

 Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Rumus uji t adalah sebagai berikut:  

Dimana:  

b : koefisien regresi variabel independen 

Se (b) : standar error variabel independen 

Hipotesis uji t adalah sebagai berikut: 

1. Ho : –ttabel<thitung<ttabel: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial. 

2. Ha : thitung<-thitung<ttabel atau thitung>ttabel : Ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. 

Kriteria pengujian sebagai berikut: 

1) Tingkat signifikansi 0,05 

2) Derajat kebebasan df : n – k 

3) Uji dua sisi 

 

b 

t hitung = ----------  

       SE (b) 
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4) Kesimpulan pengujian: 

a. Apabila -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka Ho tidak dapat ditolak 

b. Apabila -t hitung < -t tabel atau +t hitung > +t tabel, maka Ho ditolak. 

 

3.6.3.3 Uji F 

Selain perlu menguji apakah koefisien regresi secara individual siginifikan atau 

tidak dalam mempengaruhi variabel terikat, perlu juga diuji untuk membuktikan secara 

statistik bahwa secara keseluruhan koefisien regresi juga signifikan. Rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut:      

Dimana: 

R2 =     Koefisien determinasi 

n =     Jumlah data 

k =     Jumlah variabel 

Hipotesis uji F adalah sebagai berikut: 

1) Tingkat signifikansi 0,05 

2) Derajat kebebasan untuk df pembilang : k-1 

3) Derajat kebebasan untuk df pembagi : n - k 

4) Uji satu sisi. 

Kesimpulan pengujian: 

a. Apabila F hitung < F tabel, maka Ho tidak dapat ditolak 

b. Apabila F hitung > F tabel, maka Ho ditolak 

         R 2 /(k-1) 

F = -------------------------------- 

      (1-R 2 ) /(n-k) 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

PT XYZ Futures merupakan bagian dari Inter Pan group yang dikenal dengan 

berbagai aktifitas seperti jasa keuangan, developer manufaktur, dan perdagangan 

intrnasional sejak tahun 1989. 

Bidang usaha PT XYZ adalah menangani bisnis berjangka dengan menyediakan 

platform trading dan menyediakan layanan analisa pasar berupa analisa fundamental dan 

analisa teknikal. Sejak berdirinya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan 

Komoditi (BAPPEBT) di Indonesia. PT XYZ Futures mendapat izin resmi dari 

BAPPEBTI dengan nomer izin 427/BAPPEBTI/SI/VII/2004 dan merupakan Bursa 

Berjangka Jakarta (BBJ) IX/2004. 

 

4.1.1 Visi dan Misi Perusahaan 

Visi PT XYZ: 

“Dalam menjalankan bisnis, komitmen kami kepada mitra dengan motto 

“Profitng from the futures” agar dapat memberikan manfaat investasi yang terbaik, kami 

juga menyediakan wakil pialang yang peofesional dan berpengalaman di pasar saham, 

mata uang dan komoditi dunia”. 

Misi PT XYZ : 

“Berkomitmen dalam menangani bisnis berjangka dengan menyediakan platform 

trading yang dapat mudah dimengerti oleh pengguna terutama nasabah serta 

menyediakan layanan analisa pasar berupa analisa fundamental dan analisa teknikal 

selama pasar buka”. 
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4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi PT. XYZ : 

Gambar 4.1: Struktur Organisasi 

 

 

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan 

Pada hasil analisis penelitian ini, penulis akan melakukan deskripsi statistik 

mengenai profil responden, analisis pretest validitas dan reliabilitas, deskripsi uji asumsi 

klasik, dan uji regresi ganda. 
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4.2.1 Profil Responden 

4.2.1.1 Jenis Kelamin Responden 

Gambar 4.2: Jenis Kelamin Responden 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Berdasarkan temuan data penelitian di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebesar 53,5% dan responden yang 

berjenis kelamin wanita sebesar 46,5%. 

 

4.2.1.2 Status Responden 

Gambar 4.3: Status Responden 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Berdasarkan temuan data penelitian diperoleh perincian data sebagai berikut, 

ternyata responden berstatus belum menikah sebesar 55,8% dan yang sudah menikah 

sebesar 44,2%. 
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4.2.1.3 Usia Responden  

Gambar 4.4: Usia Responden 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Mengacu perolehan data penelitian dalam pie chart, dapat diketahui secara jelas 

ternyata usia responden paling banyak berusia 35 – 50 tahun sebesar 46,5%, selanjutnya 

yang berusia 20 – 35 tahun sebesar 41,9%, dan yang berusia 20 tahun sebesar 11,6%. 

 

4.2.1.4 Pendidikan Terakhir Responden 

Gambar 4.5: Pendidikan Terakhir Responden 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Berdasarkan hasil pie chart di atas, dapat diketahui secara jelas yakni ternyata 

pendidikan terakhir responden paling banyak berpendidikan S1 sebesar 72,1%, 

sedangkan yang berpendidikan D3 sebesar 18,6%, dan yang berpendidikan S2 sebesar 

9,3%. 
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4.2.1.5 Jumlah Tanggungan Keluarga 

Gambar 4.6: Jumlah Tanggungan Keluarga 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Berdasarkan hasil pie chart di atas, dapat diketahui secara jelas yakni ternyata 

jumlah tanggungan keluarga responden yang paling banyak adalah tidak memiliki 

tanggungan keluarga sebesar 72,1%, sedangkan yang memiliki tanggungan keluarga 

sebanyak 1-3 orang sebesar 11,6%, dan yang memiliki tanggungan keluarga sebanyak 4-

6 orang sebesar 16,3%. 

 

4.2.1.6 Lama Bekerja di Perusahaan 

Gambar 4.7: Lama Bekerja di Perusahaan 

 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 
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Mengacu perolehan data penelitian dalam pie chart di atas, dapat diketahui secara 

jelas yakni ternyata responden lama bekerja di Perusahaan antara 1 – 3 tahun sebesar 

46,5%, sedangkan yang lama bekerja di Perusahaan antara 3 – 5 tahun sebesar 34,9%, 

dan yang lama bekerja di lebih besar dari 5 tahun sebesar 18,6%. 

 

4.2.2 Analisis Hasil Pre-test Kuesioner 

Sebelum penulis melakukan penyebaran kuesioner ke seluruh sampel dalam 

penelitian ini, maka penulis melakukan uji pre-test kuesioner ke sebanyak 30 orang 

responden terlebih dulu guna mengetahui hasil pernyataan kuesioner yang telah 

dibuatnya sudah valid dan reliabel atau belum. 

 

4.2.2.1 Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian 

Setelah melakukan uji pretest kuesioner pada variabel bebas dan terikat yang 

diuji ke sebanyak 30 orang responden terlebih dulu. Pengujian pretest kuesioner 

dilakukan dengan cara menggunakan rumus analisis faktor yaitu rumus KMO (Kaiser-

Meyer-Olkin Measure) maka hasil penelitiannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 4.1: Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian 

Variabel Pernyataan KMO 
Component 

Matrix 
Keterangan 

Kompensasi 

Finansial 

X1.1 

0,770 

0,774 Valid  

X1.2 0,825 Valid 

X1.3 0,776 Valid 

X1.4 0,714 Valid 

Kompensasi 

Non 

Finansial 

X2.1 

0,727 

0,737 Valid 

X2.2 0,794 Valid  

X2.3 0,736 Valid 
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X2.4 0,744 Valid 

Motivasi 

Kerja 

Karyawan 

Y1.1 

0,745 

0,837 Valid 

Y1.2 0,810 Valid 

Y1.3 0,797 Valid  

Y1.4 0,827 Valid 

Y1.5 0,739 Valid 

Y1.6 0,702 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Analisis: 

1) Berdasarkan hasil pengujian pretest kuesioner dengan menggunakan rumus KMO 

(Kaiser-Meyer-Olkin Measure), ternyata semua hasil pernyataan indikator untuk 

variabel bebas (X1 dan X2) dan variabel terikat (Y) dinyatakan valid dikarenakan 

nilai KMO-nya di atas > 0,5. 

2) Selanjutnya dari hasil nilai Component Matrix juga menunjukkan semua data 

indikator variabel penelitian berada di atas angka > 0,5 sehingga hasil item 

indikator pernyataan kuesioner dinyatakan valid. 

 

4.2.2.2 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian 

Pengujian reliabilitas kuesioner menggunakan rumus cronbach alpha, dengan 

hasil penelitian dapat terlihat di bawah ini: 

Tabel 4.2: Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian 

Variabel Cronbach Alpha N of Items Keterangan 

Kompensasi 

Finansial 
0,765 4 Reliabel 

Kompensasi 

Non Finansial 
0,742 4 Reliabel 
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Motivasi Kerja 

Karyawan 
0,873 6 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Analisis: 

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas dengan menggunakan rumus cronbach 

alpha, ternyata hasil cronbach alpha hitung > nilai cronbach alpha kritis (0,6). Dengan 

demikian, hasil pernyataan kuesioner dalam variabel bebas dan terikat dapat dikatakan 

sudah reliabel atau konsisten.  

 

4.2.3 Analisis Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Keseluruhan 

4.2.3.1 Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian 

Selanjutnya, penulis melakukan pengujian validitas yang kedua dengan 

menyebarkan ke sebanyak 43 orang responden. Hal ini penulis lakukan untuk 

memastikan bahwa item pernyataan kuesioner benar-benar valid dan layak untuk 

diproses ke penghitungan. 

Tabel 4.3 : Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian 

Variabel Pernyataan KMO 
Component 

Matrix 
Keterangan 

Kompensasi 

Finansial 

X1.1 

0,743 

0,740 Valid  

X1.2 0,876 Valid 

X1.3 0,776 Valid 

X1.4 0,734 Valid 

Kompensasi 

Non 

Finansial 

X2.1 

0,752 

0,872 Valid 

X2.2 0,737 Valid  

X2.3 0,758 Valid 

X2.4 0,799 Valid 
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Motivasi 

Kerja 

Karyawan 

Y1.1 

0,717 

0,745 Valid 

Y1.2 0,770 Valid 

Y1.3 0,698 Valid  

Y1.4 0,793 Valid 

Y1.5 0,546 Valid 

Y1.6 0,725 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Analisis: 

1. Dari hasil pengujian validitas ke seluruh sampel dalam penelitian ini dengan 

menggunakan rumus KMO, ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa semua 

item pernyataan kuesioner dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang valid 

dikarenakan hasil temuan nilai KMO > 0,5. Dengan demikian, item pernyataan 

kuesioner penelitian ini layak untuk dijadikan bahan penelitian karena item 

pernyataan yang dibuatnya sudah sesuai dengan teoritis. 

2. Berdasarkan hasil nilai dalam kolom Component Matrix ternyata hasilnya berada 

di atas angka 0,5 sehingga dapat dikatakan item pernyataan pada variabel 

penelitian ini dinyatakan valid. Artinya bahwa item pernyataan kuesioner yang 

dibuatnya satu sama lain saling berhubungan dan item pernyataannya 

merepresentasikan variabel penelitian. 

 

4.2.3.2 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian 

Tabel 4.4: Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha N of Items Keterangan 

Kompensasi 

Finansial 

 

0,785 4 Reliabel 
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Kompensasi 

Non Finansial 
0,801 4 Reliabel 

Motivasi Kerja 

Karyawan 
0,799 6 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Analisis:  

Pengujian reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan rumus 

Cronbach Alpha, dimana hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai cronbach 

alpha hitung > cronbach alpha kritis (0,6) maka dapat dikatakan pernyataan kuesioner 

sudah reliabel atau konsisten sehingga pernyataan kuesioner layak untuk diproses ke 

penelitian lebih lanjut. 

 

4.3 Uji Asumsi Klasik 

4.3.1 Uji Multikolinearitas 

Uji Regresi mengasumsikan variabel-variabel bebas tidak memiliki hubungan 

linier satu sama lain. Sebab, jika terjadi hubungan linier antar variabel bebas akan 

membuat prediksi atas variabel terikat menjadi bias karena terjadi masalah hubungan 

diantara para variabel bebasnya. Hasil output uji multikolinearitas dapat dilihat dalam 

tabel dibawah ini 

Tabel 4.5: Uji Multikolineritas 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 
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Analisis: 

Dalam Regresi Berganda dengan SPSS, masalah Multikolinieritas ini ditunjukkan 

lewat tabel Coefficient, yaitu pada kolom Tolerance dan kolom VIF (Variance Inflated 

Factors). 

1) Hasil nilai Tolerance 

Tolerance merupakan nilai satu indikator mengenai seberapa besar nilai variabel 

bebas yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya, dimana rumus Tolerance 

ditulis sebagai berikut: 1 – R
2
. 

Angka tolerance : < 0,1 maka itu menandakan korelasi berganda satu variabel 

bebas sangat tinggi dengan variabel bebas lainnya dan mengindikasikan terjadi 

multikolinieritas. 

Perhitungan model regresi harus mempunyai tolerance di atas 0,2 yaitu sebesar 

0,989. Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa tidak terjadi 

collinearity. 

2) Hasil nilai VIF (Variance Inflation Factor) 

Pada umumnya, jika VIF lebih besar dari 5 maka variabel tersebut mempunyai 

persoalan multikolinieritas (adanya korelasi yang besar diantara variabel bebas) 

dengan variabel bebas yang lainnya. 

Didalam penelitian ini, nilai VIF kurang dari 5, dengan demikian tidak terjadi 

multikolinieritas. 

Rumus VIF (Variance Inflation Factor) : 

Tolerance Nilai

1
VIF 
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4.3.2 Uji Normalitas 

Berikut ini adalah gambar dari Normal P-P Plot of Regression Standardized 

Residual. 

Gambar 4.8: Hasil Uji Menggunakan P-P Plot Normalitas 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Analisis: 

Berdasarkan grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual di atas, 

maka terlihat jelas bahwa semua nilai-nilai sebaran data berada terletak dekat di 

sepanjang garis linear sehingga dapat dikatakan data berdistribusi normal. 

 

4.3.3 Uji Homoskedastisitas 

Uji Regresi bisa dilakukan jika data bersifat Homoskedastisitas bukan 

Heteroskedastisitas. Homoskedastisitas adalah kondisi dimana varians dari data adalah 

sama pada seluruh pengamatan. Homoskedastisitas terjadi jika tidak terdapat pola 

tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu 

Y. Heteroskedastisitas terjadi jika terdapat titik-titik memiliki pola tertentu yang teratur 

seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit. 
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Gambar 4.9: Uji Homoskedastisitas 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Analisis: 

Berdasarkan hasil grafik scatterplot di atas, maka dapat diketahui secara jelas 

yakni ternyata sebaran noktah data penelitian berpencar di sekitar angka nol (0 pada 

sumbu Y) dan tidak membentuk suatu pola atau trend garis tertentu, menurut Tabachnick 

dan Fidell (2007) menyatakan bahwa data yang outliers dapat diketahui dari hasil 

sebaran data yang boleh melebihi 3,3 tetapi harus kurang dari –3,3 maka dapat dikatakan 

data penelitian termasuk bersifat homoskedastisitas artinya model regresi memenuhi 

syarat untuk memprediksi motivasi kerja.  

 

4.4 Interpretasi Analisis Regresi Berganda Standar 

Setelah uji asumsi klasik selesai dilakukan, penulis melakukan interpretasi 

pengujian rumus regresi berganda (standar) adalah sebagai berikut: 
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4.4.1 Koefisien Determinasi 

Tabel 4.6: Koefisien Determinasi 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Analisis: 

Berdasarkan hasil data penelitian pada tabel Model Summary, dapat diketahui 

secara jelas perolehan data penelitian mengenai besarnya persentase motivasi kerja 

karyawan setelah dipengaruhi oleh variabel kompensasi finansial dan variabel 

kompensasi non finansial yang dapat dilihat dari hasil nilai Rsquare = 0,391 atau dalam 

bentuk persentasenya 0,391 x 100% = 39,1% dan sisanya 100% - 39,1% = 60,9% 

ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak penulis lakukan penelitian seperti iklim 

organisasi, budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan kepuasan kerja karyawan. 

 

4.4.2 Uji F (Simultan) 

Tabel 4.7: Hasil Uji F (Simultan) 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 
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Pengambilan Keputusan: 

1. H0 Sig. > Sig. 0,05 yang menyatakan Tidak Terdapat Pengaruh Variabel 

Kompensasi Finansial dan Kompensasi Non Finansial secara bersama-sama 

terhadap Variabel Motivasi Kerja Karyawan diterima. 

2. Ha Sig. < Sig. 0,05 yang menyatakan Terdapat Pengaruh Variabel Kompensasi 

Finansial dan Kompensasi Non Finansial secara bersama-sama terhadap 

Variabel Motivasi Kerja Karyawan diterima. 

Analisis: 

Sesuai hasil temuan data penelitian dalam tabel ANOVA, maka diperoleh 

besarnya nilai F hitung: 12,859 dan Sig. 0,000. Dikarenakan hasil nilai Sig. 0,000 < Sig. 

0,05 (5%) maka hipotesis statistik (Ha) yang menyatakan Terdapat Pengaruh Variabel 

Kompensasi Finansial dan Kompensasi Non Finansial secara bersama-sama terhadap 

Variabel Motivasi Kerja Karyawan diterima. 

Dari hasil temuan di atas, penulis dapat menganalisis yakni ternyata gaji yang 

layak dan adanya kesempatan untuk dipromosikan ke jenjang jabatan pekerjaan yang 

lebih tinggi memotivasi kerja karyawan yang kuat. Karyawan menjadi bersemangat 

didalam melakukan aktivitas pekerjaan dikarenakan gajinya cukup memenuhi kebutuhan 

hidupnya dan ditambahkan lagi adanya kesempatan dipromosikan ke jabatan yang tinggi, 

hal itu tentunya berdampak pula pada peningkatan gaji. Jabatan yang tinggi akan 

mendapatkan gaji yang tinggi pula sehingga karyawan menjadi termotivasi didalam 

bekerja. Lalu, bonus dan komisi yang diberikan dirasakan oleh karyawan cukup 

memuaskan sehingga hal itu mendorong karyawan menjadi termotivasi didalam 

melakukan pekerjaan. Ditambah lagi, tersedianya fasilitas perangkat kerja kantor yang 

memadai sehingga karyawan bertambah semangat didalam bekerja dan terdorong untuk 

menyelesaikan jumlah pekerjaan yang lebih banyak lagi. Lalu, pemberian asuransi jiwa 
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kepada karyawan serta didukung pula oleh suasana lingkungan kerja yang nyaman 

membuat karyawan merasa senang bekerja di perusahaan karena karyawan mendapatkan 

jaminan yang layak dalam bekerja dan lingkungan kerjanya yang saling memberikan 

bantuan didalam bekerjan membuat hasil pekerjaan menjadi cepat terselesaikan. 

 

4.4.3 Uji Parsial (Uji t) 

Tabel 4.8: Uji Parsial 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Pengambilan Keputusan: 

1. H1 Sig. < Sig. 0,05 yang menyatakan Terdapat Pengaruh yang signifikan 

Kompensasi Finansial terhadap Variabel Motivasi Kerja Karyawan diterima. 

2. H2 Sig. < Sig. 0,05 yang menyatakan Terdapat Pengaruh yang signifikan 

Kompensasi Non Finansial terhadap Variabel Motivasi Kerja Karyawan 

diterima. 

Analisis: 

1) Berdasarkan hasil pengujian statistik uji parsial (uji t), besarnya uji parsial 

pengaruh Variabel Kompensasi Finansial terhadap Variabel Motivasi Kerja 

Karyawan diperoleh nilai t hitung = 3,498 dan Sig. 0,001. Dikarenakan nilai Sig. 

0,001 < Sig. 0,05 (5%) maka hipotesis Statistik (H1) diterima yang menyatakan 
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Terdapat Pengaruh yang signifikan Kompensasi Finansial terhadap Variabel 

Motivasi Kerja Karyawan. 

Berdasarkan hasil di atas, menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 

kompensasi finansial terhadap motivasi kerja karyawan divisi marketing PT. 

XYZ dikarenakan karyawan diberikan gaji yang layak oleh perusahaan. Ketika 

pertama kali karyawan tersebut direkrut menjadi pegawai perusahaan, karyawan 

tersebut sudah sepakat dengan gaji yang ditawarkan perusahaan. Dan karyawan 

merasa gaji yang diterimanya tersebut sudah cukup sepadan dengan jerih payah 

pekerjaannya sehingga gaji yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya 

berdampak pada motivasi kerja karyawan yang meningkat dikarenakan karyawan 

dapat membeli kebutuhan rumah tangganya dan keperluan hidupnya. 

Selanjutnya, adanya pemberian komisi pada karyawan juga membuat karyawan 

menjadi terpacu didalam melakukan pekerjaan dikarenakan komisi dan bonus 

yang ditawarkan cukup menggiurkan sehingga ada dalam dorongan diri 

karyawan yang kuat untuk melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. 

Komisi dan uang bonus yang diberikan perusahaan membuat karyawan 

termotivasi didalam melakukan tugas pekerjaan. Komisi dan bonus yang diterima 

karyawan dirasakan cukup memuaskan sehingga hal itu membuat karyawan 

termotivasi dalam bekerja. Dan, faktor yang membuat karyawan menjadi 

termotivasi kerja yakni adanya pemberian asuransi jiwa. Karyawan menjadi 

merasa nyaman melakukan pekerjaan karena setiap pekerjaan pasti ada resiko 

yang harus ditanggungnya dan perusahaan memberikan jaminan keselamatan 

pekerjanya dengan pemberian asuransi jiwa.   

2) Berdasarkan hasil uji parsial, pengaruh Variabel Kompensasi Non Finansial 

terhadap Variabel Motivasi Kerja Karyawan diperoleh nilai t hitung = 3,280 dan 
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Sig. 0,002. Dikarenakan nilai Sig. 0,002 < Sig. 0,05 (5%) maka hipotesis Statistik 

(H2) diterima yang menyatakan Terdapat Pengaruh yang signifikan Kompensasi 

Non Finansial terhadap Variabel Motivasi Kerja Karyawan. 

Dari hasil temuan di atas, menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 

kompensasi non finansial terhadap motivasi kerja karyawan divisi marketing PT. 

XYZ artinya bahwa ketika karyawan diberikan kesempatan oleh pimpinan untuk 

dipromosikan ke jenjang jabatan pekerjaan yang lebih tinggi berdampak pada 

termotivasinya didalam bekerja. Karyawan menjadi lebih bersemangat didalam 

melakukan aktivitas pekerjaan dan ada dorongan yang kuat dalam diri karyawan 

untuk melakukan pekerjaan lebih baik lagi agar lebih mudah memperoleh jabatan 

yang diinginkannya. Kemudian, adanya fasilitas perangkat kerja yang 

mendukung membuat karyawan menjadi lebih bergairah didalam bekerja 

dikarenakan perangkat kerja yang ada tersebut memudahkan karyawan didalam 

menyelesaikan aktivitas pekerjaan. Perangkat teknologi yang mendukung 

menghasilkan kualitas pekerjaan menjadi lebih baik dan pekerjaan dapat 

terselesaikan dengan cepat. Selanjutnya, suasana lingkungan kerja yang memadai 

membuat karyawan menjadi nyaman didalam bekerjasama dengan rekan kerja 

lainnya. Lingkungan kerja yang nyaman dan adanya saling menghargai atas 

pekerjaan teman lainnya membuat karyawan merasa nyaman melakukan tugas 

pekerjaan. Karyawan menjadi bersemangat didalam bekerja karena adanya saling 

memberikan dukungan dan membantu didalam bekerjaan. Dan, karyawan 

menjadi bersemangat didalam bekerja dikarenakan perusahaan memperhatikan 

kualitas karyawannya dengan cara melakukan pengembangan karir karyawan dan 

memberikan pelatihan kerja kepada karyawan agar karyawan menjadi semakin 

kritis didalam bekerja serta dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 
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Karyawan merasa senang bekerja karena perusahaan memperhatikan faktor 

kemampuan karyawan didalam bekerja. 

 

4.4.4 Persamaan Regresi Ganda 

Tabel 4.9: Persamaan Regresi Ganda 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Analisis: 

Berdasarkan hasil pengujian regresi ganda, maka dapat ditulis persamaan regresi 

ganda dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Ŷ = a + b1 X1 + b2 X2 

Keterangan : 

Ŷ = Predicted Motivasi Kerja Karyawan 

a = Konstan 

X1 = Kompensasi Finansial 

X2 = Kompensasi Non Finansial 

Dari rumus persamaan regresi ganda di atas, maka dapat ditulis hasil 

penghitungannya sebagai berikut: 

Ŷ = 7,526 + 0,510 X1 + 0,549 X2 

Dari persamaan regresi ganda tersebut, dapat dianalisis yakni jika X1 

(kompensasi finansial) meningkat 1 point maka Ŷ (motivasi kerja) bertambah sebesar 
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0,510 sedangkan jika X2 (kompensasi non finansial) meningkat 1 point maka Ŷ 

(motivasi kerja) bertambah sebesar 0,549. 

 

4.5 Implikasi Manajerial 

4.5.1 Nilai Mean Variabel Bebas (X1) ‘Kompensasi Finansial’ 

Tabel 4.10: 

Kompensasi Finansial 

 

No Pernyataan Mean 

1 
Gaji yang saya terima sudah sebanding dengan upaya/jerih payah yang 

saya berikan untuk perusahaan sehingga meningkatkan motivasi kerja 
3,65 

2 
Komisi yang diberikan telah sebanding dengan jerih payah yang saya 

lakukan sehingga meningkatkan motivasi kerja 
3,86 

3 
Bonus yang diberikan telah sebanding dengan jerih payah yang saya 

lakukan sehingga meningkatkan motivasi kerja 
3,98 

4 
Asuransi jiwa yang diberikan memberikan rasa nyaman dalam bekerja 

dan meningkatkan motivasi kerja 
4,14 

Jumlah 15,63 

Jumlah Pernyataan Variabel  4 

Total Mean 3,91 

Sumber: Data yang diolah 

Analisis: 

Berdasarkan hasil penelitian tabel kompensasi finansial, diperoleh nilai rata-rata 

(mean) kompensasi finansial sebesar 3,91 yang berdasarkan pedoman interval 

interpretasi skala Likert antara 3,40 – 4,20 termasuk kategori setuju. 

 

1,00 1,80 2,60 3,40 4,20 5,00
Sangat tidak 

setuju
Tidak setuju Ragu-ragu Setuju Sangat setuju

 

PENGARUH KOMPENSASI..., CHENDIKA PUTRA, Ma.-IBS, 2013



68 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden 

seluruhnya sudah setuju dengan masing-masing pernyataan, karena rata-rata tiap 

pernyataan berada di atas 3 sebagai standar penilaian minimum setuju. Walaupun 

umumnya responden telah setuju dengan masing-masing pernyataan, dari keempat 

indikator pernyataan ternyata terdapat dua pernyataan yang dibawah nilai rata-rata 

(mean) sebesar 3,91 yaitu mengenai gaji yang memiliki nilai sebesar 3,65 dan masalah 

komisi yang memiliki nilai 3,86, hal ini harus lebih diperhatikan oleh pihak manajemen 

dengan cara mengevaluasi sitem penggajian dan mengevaluasi sistem komisi untuk 

meningkatkan motivasi kerja karyawan PT. XYZ di divisi marketing.  

 

4.5.2 Nilai Mean Variabel Bebas (X2) ‘Kompensasi Non Finansial’ 

Tabel 4.11: 

Kompensasi Non Finansial 

 

No Pernyataan Mean 

1 
Setiap karyawan mempunyai kesempatan yang sama untuk 

mendapatkan promosi jabatan 
4,05 

2 

Fasilitas pendukung (meja kerja dan komputer) yang diberikan 

perusahaan menunjang kegiatan bekerja dan meningkatkan motivasi 

kerja saya 

4,26 

3 
Suasana lingkungan kerja yang kondusif memacu semangat saya untuk 

semakin giat bekerja dan meningkatkan motivasi kerja 
4,12 

4 
Program pengembangan bagi karyawan meningkatkan  

semangat kerja dan meningkatkan motivasi kerja saya 
4,14 

Jumlah 16,56 

Jumlah Pernyataan Variabel  4 

Total Mean 4,14 

Sumber: Data yang diolah 
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Analisis: 

Hasil penelitian tabel Kompensasi Non Finansial, diperoleh nilai rata-rata (mean) 

kompensasi non finansial sebesar 4,14 yang berdasarkan pedoman interval interpretasi 

skala Likert antara 3,40 – 4,20 termasuk kategori setuju. 

 

1,00 1,80 2,60 3,40 4,20 5,00
Sangat tidak 

setuju
Tidak setuju Ragu-ragu Setuju Sangat setuju

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden 

seluruhnya sudah setuju dengan masing-masing pernyataan, karena rata-rata tiap 

pernyataan berada di atas 3 sebagai standar penilaian minimum setuju. Walaupun 

umumnya responden telah setuju dengan masing-masing pernyataan, dari keempat 

indikator pernyataan ternyata terdapat dua pernyataan yang dibawah nilai rata-rata 

(mean) sebesar 4,14 yaitu mengenai promosi jabatan yang memiliki nilai sebesar 4,05 

dan masalah suasana lingkungan kerja yang memiliki nilai 4,12, hal ini harus lebih 

diperhatikan oleh pihak manajemen dengan cara menciptakan jalinan komunikasi dua 

arah yang lebih seimbang antara pegawai dengan pimpinan dan memberikan peluang 

promosi jabatan terhadap lingkungan karyawan terlebih dulu sebelum merekrut 

karyawan dari luar perusahaan untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan PT. XYZ di 

divisi marketing.  
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4.5.3 Nilai Mean Variabel Terikat (Y) ‘Motivasi Kerja Karyawan’ 

Tabel 4.12: 

Motivasi Kerja Karyawan 

 

No Pernyataan Mean 

1 Saya selalu mengerjakan semua pekerjaan yang diberikan kepada saya 4,19 

2 Saya selalu mentaati peraturan yang diberikan oleh perusahaan 4,30 

3 Hubungan pegawai dengan pimpinan berjalan dengan baik 4,02 

4 Hubungan antar pegawai terjalin dengan baik 4,16 

5 Pihak perusahaan memperhatikan tingkat kesejahteraan karyawan 3,74 

6 Saya bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan kepada 

saya 
4,16 

Jumlah 24,58 

Jumlah Pernyataan Variabel  6 

Total Mean 4,10 

Sumber: Data yang diolah 

Analisis: 

Hasil penelitian tabel motivasi kerja karyawan, diperoleh nilai rata-rata (mean) 

motivasi kerja karyawan sebesar 4,10 yang berdasarkan pedoman interval interpretasi 

skala Likert antara 3,40 – 4,20 termasuk kategori setuju. 

 

1,00 1,80 2,60 3,40 4,20 5,00
Sangat tidak 

setuju
Tidak setuju Ragu-ragu Setuju Sangat setuju

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden 

seluruhnya sudah setuju dengan masing-masing pernyataan, karena rata-rata tiap 

pernyataan berada di atas 3 sebagai standar penilaian minimum setuju. Walaupun 

umumnya responden telah setuju dengan masing-masing pernyataan, dari keenam 

indikator pernyataan ternyata terdapat dua pernyataan yang dibawah nilai rata-rata 

(mean) sebesar 4,10 yaitu mengenai hubungan pegawai dengan pimpinan yang memiliki 
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nilai sebesar 4,02 dan masalah tingkat kesejahteraan karyawan yang memiliki nilai 3,74, 

hal ini harus lebih diperhatikan oleh pihak manajemen dengan cara melakukan 

komunikasi rutin seperti melakukan coffe morning atau mengadakan rapat dengan 

karyawan, sehingga masalah karyawan khususnya kesejahteraan dapat dikomunikasikan 

dengan baik untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan PT. XYZ di divisi marketing.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan data penelitian dan dianalisis secara kuantitatif, maka 

dapat penulis berikan kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Secara parsial kompensasi finansial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

motivasi kerja karyawan divisi marketing PT XYZ. 

2. Secara parsial kompensasi non finansial memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap motivasi kerja karyawan divisi marketing PT XYZ. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan dan temuan data penelitian, penulis akan 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Sebaiknya pihak perusahaan lebih memperhatikan tingkat kesejahteraan 

karyawan dengan cara mengevaluasi sistem penggajian dan mengevaluasi sistem 

komisi yang sepadan dengan tugas pekerjaannya agar motivasi kerja karyawan 

meningkat. 

2. Sebaiknya pihak perusahaan lebih memperhatikan hubungan pegawai dengan 

pimpinan dengan cara menciptakan jalinan komunikasi dua arah yang lebih 

seimbang agar tidak ada kesenjangan komunikasi sehingga karyawan menjadi 

terus termotivasi didalam bekerja.  

3. Sebaiknya lingkungan kerja karyawan lebih kondusif dengan menciptakan situasi 

kerja yang lebih baik dan juga menciptakan hubungan antara karyawan menjadi 

lebih baik agar motivasi kerja karyawan mengalami peningkatan. 
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Lampiran 1: Kuesioner 

 

KUESIONER 

 

Bapak/Ibu karyawan PT. XYZ yang saya hormati, 

Nama saya Chendika Putra mahasiswa semester akhir STIE-Indonesia Banking 

School, saat ini saya sedang mengadakan penelitian untuk skripsi saya yang 

berjudul “Pengaruh kompensasi terhadap motivasi kerja karyawan PT. 

XYZ”. Oleh karena itu, saya memohon bantuan kepada Bapak/Ibu untuk mengisi 

kuesioner ini. Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih yang 

sebesar-besarnya. 

 

I. Identitas Responden  

Cara mengisi kuesioner adalah dengan memberi tanda centang (√) pada 

pilihan anda. 

1. Jenis kelamin:  

     Pria Wanita 

2. Status: 

     Menikah Belum menikah 

3. Usia: 

  ≤ 20 tahun 20 – 35 tahun 35 – 50 tahun  

4. Pendidikan terakhir: 

     D3 S1  S2 Lain-lain 

5. Jumlah tanggungan keluarga: 

    Tidak ada 1 – 3 orang 4 – 6 orang 

6. Berapa lama anda bekerja di Perusahaan ini: 

     ≤ 1 tahun 1 – 3 tahun 3 – 5 tahun  ≥ 5 tahun 
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II.  Kompensasi Finansial 

Isilah kolom skor dibawah ini yang menyatakan tingkat persetujuan anda 

terhadap pernyataan yang ditampilkan, dimana satu (1) adalah sangat tidak 

setuju, dan lima (5) adalah sangat setuju.  

 

Cara mengisi kolom pernyataan di bawah ini adalah dengan memberikan 

tanda (X) pada skala pilihan anda. 

 

No Pernyataan 

Sangat 

tidak 

setuju 

 
Sangat 

setuju 

1 Gaji yang saya terima sudah 

sebanding dengan upaya/jerih 

payah yang saya berikan 

untuk perusahaan sehingga 

meningkatkan motivasi kerja 

1 2 3 4 5 

2 Komisi yang diberikan telah 

sebanding dengan jerih payah 

yang saya lakukan sehingga 

meningkatkan motivasi kerja 

1 2 3 4 5 

3 Bonus yang diberikan telah 

sebanding dengan jerih payah 

yang saya lakukan sehingga 

meningkatkan motivasi kerja 

1 2 3 4 5 

4 Asuransi jiwa yang diberikan 

memberikan rasa nyaman 

dalam bekerja dan 

meningkatkan motivasi kerja 

1 2 3 4 5 
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III.  Kompensasi Nonfinansial 

Isilah kolom skor dibawah ini yang menyatakan tingkat persetujuan anda 

terhadap pernyataan yang ditampilkan, dimana satu (1) adalah sangat tidak 

setuju, dan lima (5) adalah sangat setuju. 

 

Cara mengisi kolom pernyataan di bawah ini adalah dengan memberikan 

tanda (X) pada skala pilihan anda. 

 

No Pernyataan 

Sangat 

tidak 

setuju 

 
Sangat 

setuju 

1 Setiap karyawan mempunyai 

kesempatan yang sama untuk 

mendapatkan promosi jabatan 

1 2 3 4 5 

2 Fasilitas pendukung (meja 

kerja dan komputer) yang 

diberikan oleh perusahaan 

menunjang kegiatan bekerja 

dan meningkatkan motivasi 

kerja saya 

1 2 3 4 5 

3 Suasana lingkungan kerja 

yang kondusif memacu 

semangat saya untuk semakin 

giat bekerja dan 

meningkatkan motivasi kerja 

1 2 3 4 5 

4 Program pengembangan bagi 

karyawan meningkatkan 

semangat kerja dan 

meningkatkan motivasi kerja  

1 2 3 4 5 
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IV. Motivasi Kerja 

Isilah kolom skor dibawah ini yang menyatakan tingkat persetujuan anda 

terhadap pernyataan yang ditampilkan, dimana satu (1) adalah sangat tidak 

setuju, dan lima (5) adalah sangat setuju.  

 

Cara mengisi kolom pernyataan di bawah ini adalah dengan memberikan 

tanda (X) pada skala pilihan anda. 

 

No Pernyataan 

Sangat 

tidak 

setuju 

 
Sangat 

setuju 

1 Saya selalu mengerjakan 

semua pekerjaan yang 

diberikan kepada saya 

1 2 3 4 5 

2 Saya selalu mentaati 

peraturan yang diberikan oleh 

perusahaan 

1 2 3 4 5 

3 Hubungan pegawai dengan 

pimpinan berjalan dengan 

baik 

1 2 3 4 5 

4 Hubungan antar pegawai 

terjalin dengan baik 
1 2 3 4 5 

5 Pihak perusahaan 

memperhatikan tingkat 

kesejahteraan karyawan 

1 2 3 4 5 

6 Saya bertanggung jawab 

terhadap pekerjaan yang 

diberikan kepada saya 

1 2 3 4 5 
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Lampiran 2 : Hasil Uji Pretest Validitas & Reliabilitas 

 

1. Validitas Variabel Bebas (X1) “Kompensasi Finansial” 

 

 

2. Reliabilitas Variabel Bebas (X1) “Kompensasi Finansial” 
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3. Validitas Variabel Bebas (X2) “Kompensasi Non Finansial” 

 

 

4. Reliabilitas Variabel Bebas (X2) “Kompensasi Non Finansial” 
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5. Validitas Variabel Terikat (Y) “Motivasi Kerja Karyawan” 

 

 

6. Reliabilitas Variabel Terikat (Y) “Motivasi Kerja Karyawan” 

 

 

 

 

PENGARUH KOMPENSASI..., CHENDIKA PUTRA, Ma.-IBS, 2013



Lampiran 3 : Hasil Uji Validitas & Reliabilitas 

 

1. Validitas Variabel Bebas (X1) “Kompensasi Finansial” 

 

 

2. Reliabilitas Variabel Bebas (X1) “Kompensasi Finansial” 
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3. Validitas Variabel Bebas (X2) “Kompensasi Non Finansial” 

 

 

4. Reliabilitas Variabel Bebas (X2) “Kompensasi Non Finansial” 
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5. Validitas Variabel Terikat (Y) “Motivasi Kerja Karyawan” 

 

 

6. Reliabilitas Variabel Terikat (Y) “Motivasi Kerja Karyawan” 
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Lampiran 4 : Regresi Berganda 

 

 

 

 

 

PENGARUH KOMPENSASI..., CHENDIKA PUTRA, Ma.-IBS, 2013
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Charts 
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