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ABSTRAK 

Penulis menemukan adanya kondisi pertumbuhan di sektor manufaktur 

yang meningkat sebesar 2,06% dari tahun sebelumnya. Kondisi pertumbuhan 

tersebut mempengaruhi daya saing perusahaan manufaktur, kemudian kinerja 

karyawan menjadi suatu hal yang harus diperhatikan untuk mempertahankan daya 

saing perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja karyawan 

kontrak pada perusahaan manufaktur (PT. Xacti). Penelitian ini menggunakan 

variabel kompensasi nonfinancial, training, dan motivasi untuk menganalisis 

pengaruh kinerja karyawan kontrak tersebut.  

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan sampel sebagian 

karyawan kontrak PT. Xacti. Data yang dihimpun sebanyak 119 responden dengan 

menggunakan analisis metode Structural Equation Modeling (SEM).  

Hasil kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Kompensasi 

Nonfinancial terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi 

pada PT.Xacti, 2) Motivasi tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT.Xacti, 3) Kompensasi Nonfinancial tidak memiliki pengaruh 

positif terhadap Kinerja Karyawan pada PT.Xacti, 4) Training terbukti memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan pada PT.Xacti.   

 

Kata Kunci: Kompensasi Nonfinancial, Motivasi, Training, Kinerja 

Karyawan, Karyawan Kontrak 
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ABSTRACT 

The authors found that growth conditions in the manufacturing sector 

increased by 2.06% from the previous year. These growth conditions affect the 

competitiveness of manufacturing companies, then employee performance becomes 

a matter that must be considered to maintain the competitiveness of the company. 

This study aims to analyze the performance of contract employees in manufacturing 

companies (PT. Xacti). This study uses some variables, such as nonfinancial 

compensation, training, and motivation to analyze the effect of contract employee 

performance. 

Data collection techniques using questionnaires with a sample of some 

contract employees (PT. Xacti). Data collected as many as 119 respondents by 

using Structural Equation Modeling (SEM) method. 

The results of the conclusion of this study are as follows: 1) Nonfinancial 

compensation proved to have a positive and significant influence on the Motivation 

of PT.Xacti, 2) Motivation has no positive effect on Employee Performance at 

PT.Xacti, 3) Nonfinancial Compensation has no positive effect on Performance 

Employees at PT.Xacti, 4) Training proved to have a positive and significant 

influence on Employee Performance at PT.Xacti. 

 

Keywords: Nonfinancial Compensation, Motivation, Training, Employee 

Performance, Contract Employee 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Arep dan Tanjung (2003) menjelaskan bahwa manajemen sumber daya 

manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur unsur manusia (cipta, rasa, dan karsa) 

sebagai aset suatu organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan 

organisasi perusahaan akan terwujud dengan cara memperoleh, mengembangkan, 

dan memelihara tenaga kerja secara efektif dan efisien, sehingga perusahaan dapat 

berkembang dengan baik (Suciaty & Rahmawati, 2014). 

Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia sangat berpengaruh 

terhadap kesuksesan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Sumber daya 

manusia mempunyai fungsi mengelola input yang dimiliki perusahaan secara 

maksimal untuk mendapatkan hasil yang diharapkan oleh perusahaan. Agar 

perusahaan mencapai tujuan organisasi, maka perusahaan harus mengelola 

karyawannya untuk mencapai kinerja perusahaan yang maksimal.  

Berdasarkan laporan bulanan Badan Pusat Statistik, pertumbuhan produksi 

Industri Manufaktur Besar dan Sedang, pada triwulan IV tahun 2016 meningkat 

sebesar 2,06% dari tahun sebelumnya. Menurut grafik pada gambar 1.1, 

Pertumbuhan Industri Manufaktur (y-on-y) tahun 2015-2016 selalu berada dalam 

kondisi positif, yang menandakan bahwa industri manufaktur selalu meningkat dari 

tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan sektor manufaktur yang meningka
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tentunya mempengaruhi persaingan di sektor manufaktur. Oleh karena itu 

perusahaan harus meningkatkan kinerja karyawan agar tetap dapat bersaing di 

bidangnya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Industri Manufaktur Besar Kecil (y-on-y) 

Sumber:  Laporan Bulanan Badan Pusat Statistik (Maret, 2017) 

 

Penulis akan melakukan penelitian pada salah satu perusahaan manufaktur 

di bidang Digital Camera yaitu PT. Xacti. Penulis memilih PT. Xacti sebagai objek 

penelitian, karena perusahaan Xacti memiliki masalah mengenai banyaknya jumlah 

barang No Good (NG) yang dapat memakan biaya operasional yang cukup banyak. 

Munculnya permasalahan barang NG berasal dari bagian produksi, dan karyawan 

bagian produksi mayoritas adalah karyawan kontrak. Maka penulis akan berfokus 

pada karyawan kontrak PT. Xacti. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mirza pada hari Kamis, 27 

April 2017 selaku General Manager, bagian produksi adalah bagian yang 

membutuhkan banyak sekali pegawai untuk proses pembuatan produknya. Oleh 

karena itu PT. Xacti mempekerjakan mayoritas pegawai di bidang produksi dengan 
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sistem kontrak, dengan alasan untuk menekan biaya operasional produksi 

seminimal mungkin agar barang dapat bersaing di bidangnya.  

Karyawan kontrak menurut Mallu (2015) adalah karyawan yang bekerja 

pada suatu instansi dengan kerja waktu tertentu yang didasari atas suatu perjanjian 

atau kontrak dapat juga disebut dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 

PKWT yaitu perjanjian kerja yang didasarkan suatu jangka waktu yang diadakan 

untuk paling lama 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 

maksimal 1 tahun (UU RI Ketenagakerjaan 2003, pasal 59 ayat 1). 

Bagi perusahaan, pekerja kontrak sangat  memberikan keuntungan karena 

dengan mempekerjakan pekerja kontrak, kinerja yang dimiliki hampir sama dengan 

pekerja tetap namun dapat diberikan upah yang lebih rendah dari pekerja tetap dan 

tidak mendapat pesangon di akhir masa jabatan. Mempekerjakan karyawan kontrak 

dapat menghemat biaya, mengurangi beban administrasi, serta dapat memberikan 

fleksibilitas bagi perusahaan (Rizzuto et al., 1999; Ardana & Sari, 2016). 

Melihat fenomena yang terjadi, maka penulis ingin melakukan penelitian 

mengenai kinerja karyawan kontrak yang dipengaruhi oleh faktor motivasi, 

kompensasi dan training pada PT. Xacti.  

Menurut Rizal et al. (2014) tingginya tingkat kinerja karyawan artinya 

peningkatan efisiensi, efektivitas atau kualitas yang lebih tinggi untuk 

menyelesaikan bermacam tugas yang diberikan kepada karyawan dalam organisasi. 

Kinerja karyawan diyakini dipengaruhi oleh kompensasi dan motivasi yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. 
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Perusahaan Xacti merupakan perusahaan yang memproduksi Digital 

Camera yang memproduksi barangnya untuk dijual secara Ekspor ke berbagai 

negara seperti Amerika, Eropa, Asean, Jepang, Korea, dan China.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Iswati pada hari Selasa, 11 April 

2017 selaku bagian Human Resource, dalam satu bulan PT. Xacti kurang lebih 

harus memproduksi 400.000 unit kamera dengan karyawan total sebanyak 4000 

orang (1000 karyawan tetap, dan 3000 pegawai kontrak). PT. Xacti selalu berupaya 

menjaga kualitas barang hasil produksi serta mengirim barang ke konsumen secara 

tepat waktu untuk memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Oleh karena itu 

kinerja karyawan kontrak pada PT. Xacti sangat penting, karena jika kinerja 

karyawannya tidak baik maka ada kemungkinan kualitas barangnya ada yang tidak 

sesuai dengan standar kamera yang baik maupun cacat menurut perusahaan. 

Bila dalam proses produksi terjadi kendala barang yang cacat atau 

ketidaksesuaian kualitas, maka yang harus dilakukan perusahaan yaitu pembuatan 

ulang barang tersebut. Pembuatan ulang barang tersebut dapat memakan biaya yang 

cukup banyak serta waktu yang semakin sempit untuk pengiriman barang secara 

tepat waktu.  

Berdasarkan data PT.Xacti, proses produksi yang cacat atau barang NG 

dibagian produksi material telah diolah peneliti dalam gambar 1.2, pada satu section 

produksi material yang memakai bantuan mesin PWB masih menghasilkan 

produksi material NG sebanyak 5.803 unit dari total produksi PWB sebanyak 

676.849 unit. 
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Gambar 1.2 Chart Data NG Produksi Material Bulan April 

 

Oleh karena itu untuk menghindari kendala barang yang cacat atau 

ketidaksesuaian kualitas yang dapat memakan biaya dan waktu yang cukup banyak, 

karyawan kontrak harus diberikan motivasi. Motivasi memungkinkan karyawan 

memiliki tanggung jawab atas tindakan dan tugas mereka, maka dengan adanya 

motivasi karyawan akan lebih rajin dan menyebabkan kinerjanya menjadi lebih 

baik (Saeed & Asghar, 2012). 

Motivasi yang diberikan oleh perusahaan menjadi instrumen penting yang 

dapat menyebabkan kinerja karyawannya menjadi lebih baik. Selain motivasi, 

kompensasi juga merupakan instrumen penting sebagai alat ukur karyawaan atas 

pekerjaan yang dilakukan individu pada perusahaan yang dapat menimbulkan 

semangat kerja karyawan. Kompensasi menurut Mondy (2008) yaitu semua hadiah 

yang diterima individu sebagai hasil atau imbalan atas pekerjaan yang mereka 

lakukan, baik berbentuk financial maupun nonfinancial. Dikarenakan objek 

penelitian ini adalah karyawan kontrak, dan kompensasi financial karyawan 

Total NG(No Good)
1%

Total Produksi
99%

Data NG Produksi Material Bulan April

Total NG(No Good) Total Produksi
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kontrak besarnya sama rata, maka penulis menentukan kompensasi nonfinancial 

sebagai variabel laten penelitian ini. 

PT. Xacti merupakan perusahaan Digital Camera yang tentunya selalu 

mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal dari pesaingnya, maka dari 

itu PT. Xacti selalu mengembangkan model kameranya kurang lebih 1 bulan sekali. 

Tentunya dengan adanya model yang baru, para karyawan harus diberikan training 

mengenai pembuatan model kamera yang baru agar tidak ada kesalahan dalam 

pembuatannya. Saeed & Asghar (2012) mendefinisikan training sebagai kegiatan 

terorganisir yang bertujuan menyampaikan informasi atau instruksi untuk 

meningkatkan kinerja karyawan atau untuk membantu karyawan mencapai tingkat 

yang diperlukan pengetahuan atau keterampilan. 

Berdasarkan pembahasan tersebut kompensasi nonfinancial dan training 

merupakan faktor yang dapat mempengaruhi motivasi karyawan dalam bekerja agar 

dapat meningkatkan kinerja karyawannya. 

Mengingat pentingnya masalah tersebut dan untuk menyikapi kondisi 

tersebut diatas, maka dilakukan penelitian dengan melakukan pengembangan dari 

penelitian-penelitian sebelumnya yang berupa pengubahan model yang berjudul 

“Pengaruh Kompensasi Nonfinancial, Training, dan Motivasi terhadap Kinerja 

karyawan (studi pada karyawan kontrak PT. Xacti)”. 

 

1.2 Ruang Lingkup Masalah 

Mengingat luasnya lingkup objek penelitian yang akan di teliti, maka 

dilakukan batasan ruang lingkup agar lebih terfokus terhadap permasalahan yang 
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akan diteliti. Demikian ruang lingkup masalah yang dilakukan peneliti dalam 

penelitian ini: 

1. Penelitian ini merupakan hasil dari modifikasi dua penelitian yang 

digabungkan menjadi model penelitian yang baru guna memperkaya khasanah 

konsep dan teori dalam suatu disiplin ilmu pengetahuan. Penelitian pertama, 

Ulfa et al. (2013) yang meneliti variabel kompensasi financial, kompensasi 

nonfinancial, motivasi, dan kinerja karyawan dengan hipotesis sebanyak lima 

yang dimana semua hipotesisnya terbukti secara positif dan signifikan. Adapun 

satu variabel penelitian Ulfa et al. (2013) yang tidak diikutsertakan dalam 

penelitian ini yaitu kompensasi financial, dikarenakan objek penelitian ini 

adalah karyawan kontrak, dan karyawan kontrak di PT. Xacti diberikan 

kompensasi financial yang sama rata dari segi gaji, bonus, tunjangan, dll. 

Penelitian kedua, Khan (2012) yang hanya meneliti dua hipotesis dan telah 

membuktikan bahwa training berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan dan motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Peneliti ingin menelaah empat variabel yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diangkat oleh penulis berdasarkan fenomena yang terjadi 

yaitu kompensasi nonfinancial, training, motivasi, dan kinerja karyawan. 

Dengan meningkatnya industri manufaktur, perusahaan harus memperhatikan 

kinerja karyawannya agar dapat menghasilkan barang dengan kuantitas dan 

kualitas yang baik agar dapat bersaing dibidangnya. Untuk meningkatkan 

kinerja karyawan kontrak, perusahaan harus memberi dorongan seperti 
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kompensasi serta motivasi. Kemudian karena perusahaan yang diteliti 

merupakan perusahaan berbasis teknologi, tentunya model baru akan selalu 

bermunculan pada tiap bulannya maka dari itu perusahaan harus memberi 

training yang tepat kepada karyawannya terutama karyawan bagian produksi. 

3. Terdapat variabel laten eksogen dan endogen, yaitu kompensasi nonfinancial 

dan training sebagai variabel eksogen, motivasi sebagai variabel eksogen-

endogen, dan kinerja karyawan sebagai variabel endogen. 

4. Objek Penelitian yang dipilih penulis adalah karyawan kontrak PT. Xacti. 

Alasan penulis memilih PT. Xacti sebagai objek penelitian yaitu, PT. Xacti 

merupakan perusahaan manufaktur yang memiliki keinginan untuk 

memuaskan pelanggan dari sisi pengiriman barang serta kualitas barang secara 

maksimal, maka kinerja karyawan sangat berperan penting dalam PT. Xacti. 

Kemudian alasan penulis memilih karyawan kontrak, karena banyaknya barang 

NG berasal dari bagian produksi yang mayoritas adalah karyawan kontrak. 

Oleh karena itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut apakah kinerja karyawan 

kontrak di PT. Xacti berhubungan dengan beberapa variabel yang akan diteliti 

oleh penulis. 

 

1.3 Identifikasi Masalah 

Peran Sumber Daya Manusia tidak dapat digantikan oleh apapun walaupun 

pada kenyataannya, pada era modernisasi ini banyak peran SDM digantikan oleh 

teknologi tingkat tinggi. Namun ada beberapa hal yang tidak dapat digantikan oleh 
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teknologi itu sendiri. Seperti pada posisi SDM organisasi atau lembaga yang 

membutuhkan motivasi dan pengembangan dari SDM lainnya. 

Peningkatan industri manufaktur di Indonesia serta tingginya tingkat 

produksi PT. Xacti pada setiap bulannya, tentunya harus diseimbangkan dengan 

tingginya kinerja karyawan terutama bagian produksi dalam perusahaan. Oleh 

karena itu dengan adanya peningkatan industri manufaktur dari tahun ke tahun, 

tentunya daya saing dalam dunia manufaktur akan semakin ketat sehingga jika 

kinerja karyawan kontrak di bagian produksi tidak baik maka target produksi tidak 

akan tercapai dengan baik, dan dapat mengakibatkan kerugian serta menurunnya 

tingkat kepercayaan pelanggan dan juga reputasi perusahaan. Kemudian jika tidak 

dibantu dengan kompensasi nonfinancial , training, dan motivasi maka karyawan 

kontrak di bidang produksi tidak akan mencapai kinerjanya secara optimal. 

Dikarenakan fenomena yang terjadi, maka peneliti akan melakukan penelitian 

mengenai kinerja karyawan kontrak yang dipengaruhi oleh variabel Motivasi, 

Training, dan Kompensasi Nonfinancial. 

1.4 Perumusan Masalah 

Adapun rumusan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah variabel Kompensasi Nonfinancial mempunyai pengaruh secara 

positif terhadap Motivasi Karyawan Kontrak PT. Xacti? 

2. Apakah variabel Motivasi mempunyai pengaruh secara positif terhadap 

Kinerja Karyawan Kontrak PT. Xacti? 

Pengaruh Kompensasi Nonfinancial..., Indah Ratry Pandini, Ma.-IBS, 2017



10 
 

                              Indonesia Banking School 
 

3. Apakah variabel Kompensasi Nonfinancial mempunyai pengaruh secara 

positif terhadap Kinerja Karyawan Kontrak PT. Xacti? 

4. Apakah variabel Training mempunyai pengaruh secara positif terhadap 

Kinerja Karyawan Kontrak PT. Xacti? 

 

1.5 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian dilakukan agar tidak menyimpang 

dalam melakukan penelitian. Pengamatan dilakukan pada karyawan kontrak PT. 

Xacti dengan melihat bagian dari Kompensasi Nonfinancial, Training, Motivasi, 

dan Kinerja Karyawan. 

1. Adanya penemuan barang No Good yang berasal dari bagian produksi, yang 

mayoritasnya adalah karyawan kontrak. Kondisi industri manufaktur saat 

ini meningkat dari tahun sebelumnya, maka perusahaan harus 

memperhatikan kinerja perusahaan agar dapat bersaing dibidangnya. Jika 

bagian produksi terus menghasilkan barang yang No Good maka perusahaan 

ada kemungkinan mengalami penurunan kepercayaan pelanggan serta biaya 

biaya yang diakibatkan dari barang NG tersebut. Oleh karena itu penulis 

memilih objek penelitian karyawan kontrak PT. Xacti. 

2. Kompensasi financial maupun nonfinancial tentunya merupakan hal yang 

penting yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, yang gunanya 

sebagai motivasi agar karyawan merasakan keadilan atas kerja keras yang 

dilakukan serta untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Tetapi karena 

objek penelitian ini adalah karyawan kontrak pegawai kontrak di PT. Xacti, 
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dan karyawan kontrak mendapatkan kompensasi financial langsung 

maupun tidak langsung dengan sama rata, maka penulis berfokus kepada 

variabel kompensasi nonfinancial. 

3. Pada indikator kompensasi nonfinancial, penulis mengacu pada penelitian 

(Amrullah, 2012). Penulis tidak memakai keseluruhan indikator penelitian 

tersebut, karena dari 12 indikator terdapat satu yang tidak berhubungan 

dengan penelitian ini. Indikator yang tidak dipakai penulis yaitu membahas 

mengenai peluang promosi kerja, sedangkan objek penelitian ini adalah 

karyawan kontrak yang tidak memiliki promosi kerja dikarenakan statusnya 

adalah kontrak. 

4.  Training merupakan kunci utama karyawan kontrak untuk melakukan 

pekerjaan teknis yang sesuai dengan standar perusahaan. Selain memberi 

pelatihan, memperkenalkan kebijakan, dan peraturan perusahaan, training 

juga diadakan sebagai pelatihan untuk pengembangan produk perusahaan 

ataupun peningkatan kemampuan dan keterampilan karyawan. 

5. Pada indikator training, penulis mengacu pada peneliti (Facteau et al., 

1995). Penulis tidak memakai keseluruhan indikator penelitian tersebut, 

karena dari 14 indikator terdapat lima yang tidak berhubungan dengan 

penelitian ini. Dua indikator membahas pelatihan untuk supervisor dan 

manager, dua indikator lainnya membahas produktivitas bawahannya dari 

hasil pelatihan, dan yang terakhir membahas mengenai karyawan yang akan 

memasukan prosedur baru, yang tentunya tidak mungkin dilakukan oleh 

karyawan kontrak. 
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6. Motivasi dalam bekerja merupakan hal yang penting yang harus 

diperhatikan perusahaan, karena motivasi dapat dijadikan sebagai pemicu 

semangat kerja karyawan kontrak yang dimana dapat mencapai tujuan 

organisasi dengan meningkatkan kinerja karyawannya. Motivasi yang 

dimaksud yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

7. Untuk indikator motivasi, penulis mengacu pada penelitian (Herpen et al., 

2002). Penulis tidak memakai keseluruhan indikator penelitian tersebut, 

karena dari 13 indikator terdapat dua yang tidak berhubungan dengan 

penelitian ini. Kedua indikator yang tidak dipakai membahas mengenai 

kemungkinan adanya promosi kerja, sedangkan objek penelitian ini adalah 

karyawan kontrak yang tidak memiliki promosi kerja dikarenakan statusnya 

adalah kontrak. 

8. Kinerja Karyawan adalah langkah untuk mencapai tujuan perusahaan, dan 

tujuan penulis mengangkat permasalahan ini yaitu untuk meneliti variabel 

tersebut dengan objek karyawan kontrak PT. Xacti. 

9. Untuk indikator kinerja karyawan, penulis mengacu pada penelitian 

(Yperen & Janseen, 2004). Penulis tidak menggunakan indikator innovative 

job performance dikarenakan objek penelitian ini adalah karyawan kontrak 

bagian produksi dan semua barang sudah sesuai dengan SOP yang ada, 

disamping itu karyawan kontrak tidak ada bagian R&D. 
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1.6 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu: 

 1. Mengetahui apakah variabel Kompensasi Nonfinancial mempunyai 

pengaruh secara positif terhadap Motivasi Karyawan Kontrak PT. Xacti. 

 2.   Mengetahui apakah variabel Motivasi mempunyai pengaruh secara positif 

terhadap Kinerja Karyawan Kontrak PT. Xacti. 

3.  Mengetahui apakah variabel Kompensasi Nonfinancial mempunyai 

pengaruh secara positif terhadap Kinerja Karyawan Kontrak PT. Xacti. 

4.    Mengetahui apakah variabel Training mempunyai pengaruh secara positif 

terhadap Kinerja Karyawan Kontrak PT. Xacti. 

 

1.7 Mafaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk akademik dan 

praktisi sebagai berikut ini: 

1. Manfaat akademik. 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada ilmu 

Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya mengenai hubungan antara, 

Kompensasi Nonfinancial, Training, Motivasi, dan Kinerja Karyawan pada 

karyawan kontrak perusahaan manufaktur. Serta penelitian ini juga dapat 

digunakan sebagai perluasan penelitian pada selanjutnya yang berkaitan 

dengan variabel-variabel tersebut. 

Pengaruh Kompensasi Nonfinancial..., Indah Ratry Pandini, Ma.-IBS, 2017



14 
 

                              Indonesia Banking School 
 

2. Manfaat praktis.  

Manfaat dari penilitian ini diharapkan dapat memberikan dampak 

positif bagi para pembaca dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya. 

 

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi  

Secara umum, sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, ruang lingkup masalah, identifikasi masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah,  tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penelitian. 

 

BAB II TINJAUAN LITERATUR 

Bab ini terdiri dari pemaparan teori-teori yang terkait dengan penelitian ini, 

kerangka pemikiran yang berisi tujuan untuk menganalisis dan memecahkan 

masalah, hipotesis penelitian dan hubungan antar variabel penelitian. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari pemaparan objek penelitain, desain penelitian, metode 

pengamilan sampel, variabel dan operasional variabel, teknik pengolahan data, 

teknik analisis data, dan teknik pengujian hipotesis. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitan, analisis dan pembahasan hasil 

penelitian, dan implikasi manajerial. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran penulis mengenai penelitian.
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BAB II 

TINJAUAN LITERATUR 

 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Karyawan Kontrak 

Menurut UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 pasal 1 ayat 3 

menyebutkan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan 

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Berdasarkan sifat dan jangka 

waktu kerja maka pekerja dibedakan menjadi dua yaitu pekerja waktu tidak 

tertentu dan pekerja waktu tertentu (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Kep. 100/MEN/VI/2004). Pekerja waktu 

tidak tertentu adalah  pekerja yang bekerja dalam jangka waktu yang bersifat 

tetap (pekerja tetap),  sedangkan pekerja waktu tertentu adalah pekerja yang 

bekerja jangka waktu  tertentu, seperti pekerja kontrak dan pekerja musiman.  

Pekerja kontrak adalah individu yang bekerja dan memiliki hubungan 

kerja dengan pengusaha yang berdasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT). Pada umumnya pekerja kontrak bekerja berdasarkan pada 

suatu bentuk perjanjian kerja untuk waktu tertentu dengan waktu bekerja paling 

lama dua tahun dan dapat diperpanjang satu tahun (Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi  Republik Indonesia Kep. 100/MEN/VI/2004). 
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 Pekerja kontrak lebih banyak ditemukan pada pekerjaan yang  bersifat 

sementara, pekerjaan musiman, pekerjaan yang penyelesaiannya dapat  

diprediksi, dan pekerjaan yang bukan menjadi pekerjaan utama dalam suatu 

perusahaan (Alamsari, 2010; Ardana & Sari, 2016). Bagi perusahaan, pekerja 

kontrak sangat  memberikan keuntungan karena dengan mempekerjakan 

pekerja kontrak, kinerja yang dimiliki hampir sama dengan pekerja tetap namun 

dapat diberikan upah yang lebih rendah dari pekerja tetap dan tidak mendapat 

pesangon di akhir masa jabatan, dapat menghemat biaya, mengurangi beban 

administrasi, serta dapat memberikan fleksibilitas bagi perusahaan (Rizzuto et 

al., 1999; Ardana & Sari, 2016). Bagi individu, menjadi pekerja kontrak 

membuat dirinya mampu untuk menyeimbangkan tanggung jawab antara 

pekerjaan dengan keluarga dan menjadikan individu lebih mudah untuk masuk 

dan keluar dunia kerja karena tidak terikat pada satu pemimpin (Silliker, 2012). 

2.1.2 Kompensasi 

Kompensasi merupakan pemberian perusahaan berupa imbalan kepada 

karyawan. Kompensasi dapat meningkatkan ataupun menurunkan kinerja 

karyawan. Pemberian kompensasi kepada karyawan perlu mendapatkan 

perhatian lebih oleh perusahaan. Kompensasi harus memiliki dasar yang kuat, 

benar dan adil. Apabila kompensasi dirasakan tidak adil maka akan 

menimbulkan rasa kecewa kepada karyawan, sehingga karyawan yang baik 

akan meninggalkan perusahaan. Kompensasi yang diberikan kepada karyawan 

bertujuan untuk lebih memotivasi dalam meningkatkan kinerja di perusahaan 

(Wijaya & Andreani, 2015). 
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Kompensasi menurut Maimunah (2015) merupakan bagian dari praktek 

manajemen sumber daya manusia yang dikenal sebagai remunerasi karyawan, 

kompensasi yang diberikan oleh perusahaan akan mempertahankan pekerja 

yang berbakat, yang mampu menampilkan pelaksanaan tugas yang efektif dan 

efisien yang dimana dapat mencapai kinerja karyawan dalam bekerja 

(Mohamad et al., 2016). 

Mondy (2008) menyebutkan kompensasi terdiri dari tiga penggolongan 

program, yaitu : 

1. Kompensasi financial langsung terdiri dari bayaran yang diterima seseorang 

dalam bentuk upah, gaji, komisi, dan bonus. 

2. Kompensasi financial tidak langsung meliputi seluruh imbalan financial 

yang tidak termasuk dalam kompensasi financial langsung. Kompensasi 

jenis ini meliputi beragam imbalan yang biasanya diterima secara tidak 

langsung oleh karyawan. Kompensasi financial tidak langsung terdiri dari 

jaminan sosial, pengobatan, asuransi, liburan, pensiun, cuti kerja, dan 

berbagai tunjangan 

3. Kompensasi non-financial meliputi kepuasan yang diterima seseorang dari 

pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan atau fisik tempat 

orang tersebut bekerja.  

Tiga hal tersebut merupakan paket kompensasi. Jika salah satu dari paket 

tersebut rusak atau tidak imbang dari yang lainnya, paket kompensasi tersebut 

akan bermasalah. 
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Menurut Rachmawati (2008); Wijaya & Andreani (2015) tujuan 

perusahaan memberikan kompensasi pada karyawannya: 

 1.  Mendapatkan karyawan yang berkualitas Perusahaan saling bersaing untuk 

mendapatkan karyawan yang berkualitas dan memenuhi standar yang 

diminta perusahaan.  

2.  Mempertahankan karyawan yang sudah ada Dengan adanya kompensasi 

yang kompetitif, perusahaan dapat mempertahankan karyawan yang 

berpotensial dan berkualitas untuk tetap bekerja pada perusahaan. Hal ini 

untuk mencegah tingkat perputaran karyawan yang tinggi dan kasus 

pembajakan karyawan oleh perusahaan lain dengan iming-iming gaji yang 

tinggi.  

3. Adanya keadilan Perusahaan harus mempertimbangkan pemberian 

kompensasi yang adil. Adanya administrasi kompensasi menjamin 

terpenuhinya rasa keadilan pada hubungan antara manajemen dan 

karyawan.  

4.  Perubahan sikap dan perilaku Kompensasi yang layak dan adil bagi 

karyawan hendaknya dapat memperbaiki sikap dan perilaku yang tidak 

menguntungkan serta mempengaruhi produktivitas kerja.   

5.  Efisiensi biaya Program kompensasi yang rasional membantu perusahaan 

untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia pada 

tingkat biaya yang layak. Sehingga dengan upah yang kompetitif, 
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perusahaan dapat memperoleh keseimbangan dari etos kerja karyawan yang 

meningkat.  

6.  Administrasi legalitas Pemberian kompensasi harus mengikuti peraturan 

pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Sehingga pemberian 

kompensasi di setiap perusahaan merata, sesuai dengan peraturan 

pemerintah 

2.1.3 Kompensasi Nonfinancial 

Mondy (2008) menyebutkan bahwa Kompensasi Nonfinancial terdiri 

dari kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari 

lingkungan psikologis dan fisik tempat orang tersebut bekerja. Kompensasi 

non-financial terdiri dari administrasi & kompensasi yang adil, kondisi 

pekerjaan, rekan kerja, kebijakan organisasi, manajer yang berkualitas, waktu 

yang fleksibel, dan pembagian pekerjaan.   

Kompensasi nonfinancial merupakan imbalan dalam bentuk kepuasan 

seseorang yang diperoleh dari pekerjaan itu sendiri, atau dari lingkungan baik 

secara fisik atau psikologis dimana orang tersebut bekerja (Syaifullah,2005; 

Amrullah, 2012). Jenis kompensasi nonfinancial terdiri dari kepuasan yang 

diterima dari melakukan tugas-tugas terkait pekerjaan yang berarti. Bentuk 

kompensasi non finansial ini melibatkan lingkungan psikologis dan fisik tempat 

orang tersebut bekerja (Mondy et al., 1993; Amrullah, 2012). Bentuk 

kompensasi nonfinancial ini meliputi:  
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a. Pekerjaan: tugas menarik, tantangan, tanggung jawab, kesempatan untuk 

pengakuan, perasaan prestasi, peluang kemajuan.  

b. Lingkungan kerja: kebijakan yang sehat, pengawasan yang kompeten, rekan 

kerja yang menyenangkan, simbol status yang sesuai, kondisi kerja yang 

nyaman, waktu luang, jam kerja terkompresi, pembagian kerja, kompensasi 

kafetaria, telecommuting. 

2.1.4 Training 

Pelatihan dalam Bangun (2012) adalah suatu proses memperbaiki 

keterampilan kerja karyawan untuk membantu pencapaian tujuan perusahaan. 

Pelatihan sangatlah penting dilakukan untuk menyamakan presepsi atas 

keberagaman yang terdapat dalam organisasi. Demikian pula, pendidikan 

karyawan penting untuk menambah pengetahuan untuk menyetarakan 

pemahaman antar individu dalam perusahaan. Baik pelatihan maupun 

pendidikan dilakukan untuk meningatkan kerjasama dan terjalinnya 

kebersamaan dalam organisasi. 

 Pelatihan mengacu pada keterampilan khusus, kemampuan dan 

pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan baik. 

Ketika karyawan sedang dilatih, mereka mendapatkan keterampilan mereka 

ditingkatkan dan dikembangkan. Kemajuan dalam keterampilan mereka akan 

memimpin mereka untuk meningkatkan produktivitas mereka dan mereka 

kinerja tim selanjutnya mereka akan menyelesaikan tugas-tugas mereka pada 

waktu dan karena itu efisiensi mereka akan meningkat juga. Pelatihan juga 

Pengaruh Kompensasi Nonfinancial..., Indah Ratry Pandini, Ma.-IBS, 2017



22 
 

                              Indonesia Banking School 
 

membantu untuk meningkatkan pengetahuan pekerjaan dan keterampilan 

(Saeed & Asghar, 2012). 

 Penelitian James G. Maxham (2008) mengidentifikasi bahwa pelatihan 

karyawan adalah pengalaman belajar yang bertujuan sebagai perubahan 

permanen dalam karyawan yang dapat meningkatkan kinerja pekerjaan. Dengan 

demikian pelatihan melibatkan bertambahnya keterampilan, pengetahuan, 

sikap, dan perilaku (Khan, 2012). 

 Robbins & Judge (2008) mengemukakan bahwa terdapat 4 tipe traning 

untuk mengembangkan karyawan perusahaan, yaitu: 

1. Basic Skills, pelatihan dengan melatih keterampilan dasar karyawan yang 

diperlukan selama bekerja di perusahaan. 

2. Technical Skills, pelatihan yang dilakukan guna melatih karyawan di bidang 

teknis dalam bekerja di perusahaan. 

3. Intrapersonal Skills, pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan 

keterampilan seperti berkomunikasi maupun kerjasama dalam tim. 

4. Problem-solving Skill, membantu mempertajam logika dan penalaran, dan 

memberikan membantu teknik pengambilan keputusan 

Adapun dalam Bangun (2012) beberapa metode yang dapat dilakukan 

perusahaan untuk melatih karyawannya guna mencapai tujuan organisasi, 

antara lain: 

1. Metode on-the-job training, yaitu metode pelatihan yang dilaksanakan 

dengan cara mempelajari pekerjaan sambil mengerjakannya secara 
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langsung. Adapun empat metode on-the-job training yang digunakan antara 

lain: 

(a)  Rotasi pekerjaan, 

(b)  Penugasan yang direncanakan, 

(c)  Pembimbingan,  

(d)  Pelatihan posisi   

2. Metode off-the-job training, yaitu metode pelatihan yang dilaksanakan 

dalam keadaan tidak bekerja dengan tujuan agar terpusat pada kegiatan 

pelatihan saja. Metode ini dapat dilakukan dengan beberapa tehnik, antara 

lain: 

(a) Business Game,  

(b) Vestibule School, 

(c) Case Study 

2.1.5 Motivasi 

Motivasi menurut Bangun (2012) adalah suatu kondisi yang mendorong 

orang lain untuk dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan fungsinya 

dalam organisasi. Kemudian menurut Rizal et al. (2014) motivasi merupakan 

suatu dorongan untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan 

menghasilkan hasil yang baik. Dorongan berarti dorongan alami untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dan kecenderungan untuk mempertahankan hidup. 

Motivasi adalah perasaan internal yang datang dari dalam. Motivasi 

sangat penting dari sudut pandang organisasi karena dapat menjadikan 

karyawan lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menyelesaikan 
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tugas mereka secara tepat dan efisien. Dengan bantuan motivasi, perusahaan 

dapat mendorong karyawan mereka untuk lebih rajin dalam bekerja. Pentingnya 

motivasi karyawan tidak dapat diabaikan karena menjadi dasar dari 

kelangsungan hidup organisasi (Saeed & Asghar, 2012). 

Motivasi merupakan kunci atas keberhasilan karyawan dalam 

meningkatkan kinerja. Menurut Robbins & Judge (2015) teori motivasi mulai 

dikenal pada tahum 1950-an. Teori motivasi pertama kali dikemukakan oleh 

Abraham Maslow. Maslow memberi nama teori tersebut teori hierarki 

kebutuhan yaitu teori motivasi yang membagi kebutuhan manusia kedalam lima 

tingkatan kebutuhan antara lain: 

1. Fisiologis, Meliputi kelaparan, haus, tempat perlindungan, dan kebutuhan 

fisik lainnya. 

2. Rasa aman, Keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. 

3. Sosial, Kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, dan persahabatan. 

4. Penghargaan, Faktor-faktor internal misalnya rasa harga diri, kemandirian, 

dan pencapaian, serta faktor-faktor eksternal misalnya status, pegakuan, dan 

perhatian 

5. Aktualisasi diri, Dorongan yang mampu membentuk seseorang untuk 

menjadi apa, meliputi pertumbuhan, mencapai potensi kita, dan pemenuhan 

diri. 

Disebutkan dalam penelitian Herpen et al. (2003) bahwa terdapat dua 

jenis motivasi yang dibedakan, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kedua 

jenis motivasi tersebut akan menentukan total motivasi. Oleh karena itu, kedua 
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jenis motivasi tersebut harus diperhitungkan saat menganalisa variabel motivasi 

agar hasilnya optimal. 

Frederick Herzberg menyatakan bahwa ada faktor-faktor tertentu di 

tempat kerja yang menyebabkan kepuasan maupun ketidakpuasankerja. Faktor-

faktor tertentu di tempat kerja tersebut oleh Frederick Herzberg diidentifikasi 

sebagai hygiene factors (faktor kesehatan) dan motivation factors (faktor 

pemuas) (Robbins & Judge, 2015). 

1. Hygiene Factors 

Hygiene factors (faktor kesehatan) adalah faktor pekerjaan yang penting 

untuk adanya motivasi di tempat kerja. Faktor ini adalah faktor ekstrinsik 

dalam bekerja. Hygiene factors (faktor kesehatan) meliputi gaji, kehidupan 

pribadi, kualitas supervisi, kondisi kerja, jaminan kerja, hubungan antar 

pribadi, kebijaksanaan dan administrasi perusahaan. 

2. Motivation Factors 

Menurut Herzberg, karyawan hanya menemukan faktor-faktor intrinsik 

yang berharga pada motivation factors (faktor pemuas). Faktor motivasi 

dikaitkan dengan isi pekerjaan mencakup keberhasilan, pengakuan, 

pekerjaan yang menantang, peningkatan dan pertumbuhan dalam pekerjaan. 

2.1.6 Kinerja Karyawan 

Mohamad et al. (2016) mengemukakan bahwa kinerja karyawan 

merupakan elemen penting untuk dipertahankan dalam organisasi karena 

merupakan faktor utama yang menggambarkan kekuatan dan stabilitas dari 

suatu organisasi dari pandangan masyarakat. 
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Terdapat hubungan yang erat antara kinerja perorangan dengan kinerja 

lembaga atau kinerja perusahaan. Bila kinerja karyawan baik maka 

kemungkinan besar kinerja perusahaan juga baik. Kinerja seorang karyawan 

akan lebih baik bila dia mempunyai keahlian (skill) yang tinggi, bersedia 

bekerja karena digaji atau diberi upah sesuai dengan perjanjian, mempunyai 

harapan (expectation) masa depan lebih baik (Ulfa et al., 2013). 

Brahmasari (2004) mengemukakan bahwa kinerja adalah pencapaian 

atas tujuan organisasi yang dapat berbentuk kuantitatif, kualitatif, kreatifitas, 

fleksibilitas, dapat diandalkan, atau hal-hal lain yang diinginkan oleh 

organisasi. Penekanan kinerja dapat bersifat jangka pendek maupun jangka 

panjang, juga dapat pada tingkatan individu, kelompok ataupun organisasi. 

Manajemen kinerja merupakan suatu proses yang dirancang untuk 

menghubungkan tujuan organisasi dengan tujuan individu, sehingga kedua 

tujuan tersebut bertemu. Kinerja juga dapat merupakan tindakan atau 

pelaksanaan tugas yang telah diselesaikan oleh seseorang dalam kurun waktu 

tertentu dan dapat diukur (Brahmasari & Suprayetno, 2008). 

Produktivitas tenaga kerja (kinerja) adalah perbandingan antara hasil 

yang dicapai dengan partisipasi tenaga kerja dengan peran tenaga kerja dalam 

efisiensi penggunaan sumber daya dan efektif (Purnama, 2013). 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Variabel 
Hasil 

1 Maria Ulfa, 

Kusdi Rahardjo, 

Ika Ruhana 

 

(Ulfa et al., 2013) 

Pengaruh 

Kompensasi 

terhadap Motivasi 

Kinerja dan 

Kinerja Karyawan 

Kompensasi Financial, 

Kompensasi 

Nonfinancial, 

Motivasi,  

Kinerja Karyawan 

1. Kompensasi Financial 

berpengaruh positif 

terhadap motivasi 

2. Kompensasi Nonfinancial 

berpengaruh positif 

terhadap motivasi 

3. Kompensasi Financial 

berpengaruh positif 

terhadap Kinerja 

Karyawan 

4. Kompensasi Nonfinancial 

berpengaruh positif 

terhadap Kinerja 

Karyawan 

5. Motivasi berpengaruh 

positif terhadap Kinerja 

Karyawan 

2 Muhammad 

Ikhlas Khan 

 

(Khan, 2013) 

The Impact of 

Training and 

Motivation on 

Performance of 

Employee 

Training, 

Motivation, 

Performance Employee 

1. Training berpengaruh 

positif terhadap 

Performance Employee 

2. Motivation berpengaruh 

positif terhadap 

Performance Employee 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama Peneliti Judul Variabel Hasil 

3 Muhamad Rizal, 

M. Syafiie Idrus, 

Djumahir, 

Rahayu Mintarti 

 

(Rizal et al., 2014) 

Effect of 

Compensation on 

Motivation, 

Organizational 

Commitment, and 

Employee 

Performance 

(Studies at Local 

Revenue 

Management in 

Kendari City) 

Compensation,  

Motivation, 

Organizational 

Commitment, 

Employee Performance 

1. Compensation 

berpengaruh positif 

terhadap Motivation 

2. Compensation 

berpengaruh positif 

terhadap Organizational 

Commitment 

3. Compensation tidak 

terbukti berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

Employee Performance 

4. Motivation berpengaruh 

positif terhadap 

Organizational 

Commitment 

5. Motivation berpengaruh 

positif terhadap Employee 

Performance 

6. Organizational 

Commitment berpengaruh 

positif terhadap Employee 

Performance 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama Peneliti Judul Variabel Hasil 

4 Mohd Hamran 

Mohamad, 

Khulida Kirana Yahya, 

Suhaimi Ishak, 

Rashid Nordin 

 

(Mohamad et al., 2016) 

The Influence of 

Compensation 

Practice on 

Performance of 

Enforcement 

Employees 

Compensation,  

Performance of 

Employees 

 

1. Compensation berpengaruh 

positif terhadap 

Performance of Employees 

 

5 Dr. Muhammad Saeed, 

Muhammad Ali Asghar 

 

(Saeed & Asghar, 2016) 

Examining the 

Relationship 

between 

Training, 

Motivation and 

Employees Job 

Performance – 

The Moderating 

Role of Person 

Job Fit 

Training, 

Motivation,  

Person Job Fit, 

Employees Job 

Performance 

1. Training berpengaruh 

positif terhadap Employees 

Job Performance 

2. Motivation berpengaruh 

positif terhadap Employees 

Job Performance 

3. Person Job Fit memoderasi 

hubungan antara Training 

dan Employees Job 

Performance 

4. Person Job Fit memoderasi 

hubungan antara 

Motivation dan Employees 

Job Performance 

Sumber: Diolah oleh Penulis 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

2.3.1 Kompensasi  Nonfinancial terhadap Motivasi  

Kompensasi menurut Mondy (2008) adalah penghargaan yang 

diberikan kepada karyawan sebagai imbalan balas jasa. Tujuan umum 
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pemberian kompensasi adalah untuk menarik, mempertahankan, dan 

memotivasi karyawan.  

Kompensasi yang diberikan kepada karyawan, baik kompensasi 

financial maupun nonfinancial akan sangat berpengaruh terhadap motivasi 

kerja dan dipengaruhi juga oleh kemampuan yang nantinya akan 

mempengaruhi hasil kerja (Ulfa et al., 2013). 

Kompensasi menurut Martoyo (2000) adalah pengaturan seluruh 

pemberian balas jasa bagi employers maupun employees baik yang langsung 

berupa uang (financial) maupun yang tidak langsung berupa uang (non 

financial). 

Hasil penelitian Ulfa et al. (2013) terdapat pengaruh antara Kompensasi 

Non Financial terhadap Motivasi Kerja. Hipotesis tersebut terbukti dan dapat 

diterima, hubungan tersebut bersifat signifikan positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa Kompensasi Non Financial dapat memotivasi karyawan 

untuk lebih bekerja dengan giat dan meningkatkan kualitas dari pekerjaannya. 

Maka berdasarkan dari tinjauan literatur, hipotesis yang diajukan adalah: 

Ho1: Kompensasi Nonfinancial tidak memiliki pengaruh positif terhadap 

Motivasi 

Ha1: Kompensasi Nonfinancial memiliki pengaruh positif terhadap Motivasi 
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2.3.2 Motivasi terhadap Kinerja Karyawan 

 Bangun (2012) mengemukakan motivasi mempunyai pengaruh 

terhadap peningkatan kinerja. Menurunnya semangat kerja merupakan ciri dari 

kurangnya motivasi yang dirasakan oleh pekerja. Karyawan akan merasa 

termotivasi dalam bekerja di kebutuhan yang mereka butuhkan terpenuhi. 

Motivasi memungkinkan manajemen untuk memiliki rasa tanggung 

jawab atas tindakan dan tugas mereka. Dengan bantuan motivasi, 

memungkinkan manajer untuk mendorong karyawan mereka agar lebih rajin 

yang dapat menyebabkan kinerjanya menjadi leih baik (Saeed & Asghar, 

2012). 

Brahmasari & Suprayetno (2008) menyatakan bahwa hubungan 

motivasi dengan keinginan kerja mempunyai bentuk linear, yang artinya 

dengan pemberian motivasi kerja yang baik, maka keinginan kerja karyawan 

akan meningkat dan hasil kerja akan optimal sesuai dengan standar kinerja 

yang ditetapkan. Keinginan kerja sebagai salah satu bentuk motivasi dapat 

dilihat antara lain dari tingkat kehadiran karyawan, tanggung jawab terhadap 

waktu kerja yang telah ditetapkan.  

Hasil analisis Khan (2012) membuktikan bahwa pengaruh motivasi 

pada kinerja karyawan terbukti signifikan positif. Jika motivasi yang diberikan 

oleh perusahaan tinggi, maka kinerja karyawan dalam perusahaan juga akan 

meningkat. 
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Berdasarkan penelitian Saeed & Asghar (2012), motivasi memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Dalam hasil analisis 

Rizal et al. (2014) juga membuktikan bahwa pengaruh motivasi pada nilai-nilai 

kinerja karyawan terbukti signifikan positif. Jika motivasi yang diberikan 

semakin tinggi, maka kinerja karyawan secara signifikan juga akan meningkat. 

Hal ini menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh pada kinerja karyawan. 

Hasil penelitian Ulfa et al. (2013), menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh antara Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan. Pengaruh tersebut 

signifikan positif, sehingga semakin kuat Motivasi Kerja maka semakin tinggi 

Kinerja dari karyawannya. 

Maka berdasarkan dari tinjauan literatur, hipotesis yang diajukan adalah: 

Ho2: Motivasi tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan 

Ha2: Motivasi memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan 

2.3.3 Kompensasi Nonfinancial terhadap Kinerja Karyawan  

Perusahaan harus memberikan imbalan yang sesuai kepada karyawan 

ketika mereka mencapai tujuan pekerjaan. Jika perusahaan tidak dapat 

mewujudkan janji mereka, itu akan menimbulkan perasaan negatif karyawan 

dan menyebabkan karyawan tidak mau mengerahkan kinerja yang maksimal 

untuk pekerjaan mereka (Yeh & Hong, 2012) 

Mangkunegara (2000) mengatakan bahwa kompensasi yang diberikan 

kepada karyawan sangat berpengaruh terhadap kepuasan dan motivasi kerja, 
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dimana motivasi kerja dan kemampuan kerja nantinya akan mempengaruhi 

hasil kerja. 

Hasil analisis penelitian Mohamad et al. (2016) membuktikan bahwa 

kompensasi menjadi faktor penting untuk mengembangkan karyawan yang 

efektif yang harus sangat dipertimbangkan oleh manajemen organisasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa kompensasi yang lebih tinggi akan membuat kinerja 

karyawan meningkat secara optimal.  

Hasil penelitian Ulfa et al. (2013) terdapat pengaruh antara Kompensasi 

Non Financial terhadap Kinerja Karyawan. Hipotesis tersebut terbukti dan 

dapat diterima, hubungan tersebut bersifat signifikan positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa dengan pemberian Kompensasi Non Financial pada 

karyawan dapat  memacu karyawan agar lebih meningkatkan kinerjanya untuk 

bekerja dengan baik. 

Maka berdasarkan dari tinjauan literatur, hipotesis yang diajukan adalah: 

Ho3: Kompensasi Nonfinancial tidak memiliki pengaruh positif terhadap 

Kinerja Karyawan 

Ha3: Kompensasi Nonfinancial memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja 

Karyawan 
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2.3.4 Training terhadap Kinerja Karyawan  

Bangun (2012) mengatakan bahwa pentingnya pelatihan dilaksanakan 

untuk meningkatkan kinerja karyawan, sehingga pelatihan karyawan perlu 

menjadi perhatian khusus dari perusahaan. Karena dengan pelatihan sumber 

daya manusia akan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan 

atas pekerjaan yang mereka kerjakan.  

Saeed & Asghar (2012) ketika karyawan dilatih, keterampilan 

karyawan akan meningkat dan berkembang. Kemajuan dalam keterampilan 

mereka akan memimpin mereka untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja 

tim dimana selanjutnya mereka akan menyelesaikan tugas-tugas mereka secara 

tepat waktu dan efisiensi mereka akan meningkat juga. 

Penelitian Lapadengan & Goni (2013), menyatakan bahwa pelatihan 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian kinerja 

pegawai di organisasi akan menigkat jika faktor pelatihan juga meningkat, 

dengan syarat faktor motivasi kerja dan faktor kompensasi tetap tidak berubah.  

Berdasarkan hasil penelitian Agusta et al. (2013) dapat disimpulkan 

bahwa pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada CV 

Haragon Surabaya. Kuantitas dan kualitas pelatihan yang semakin baik, akan 

meningkatkan kinerja karyawan secara signifikan pada CV Haragon Surabaya.  

Hasil analisis Khan (2012) membuktikan bahwa pengaruh Training 

pada kinerja karyawan terbukti signifikan positif. Jika Training yang diberikan 
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oleh perusahaan optimal dan diberikan dengan cara yang baik, maka kinerja 

karyawan dalam perusahaan juga akan meningkat. 

Maka berdasarkan dari tinjauan literatur, hipotesis yang diajukan adalah: 

Ho4: Training tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan  

Ha4: Training memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan 

 

2.4 Model Penelitian dan Hipotesis  

Berdasarkan latar belakang, tujuan, dan tinjauan literatur penelitian, model 

penelitian yang terbentuk dalam gambar 2.1. Penelitian ini merupakan hasil adopsi 

dari 2 hasil penelitian, yaitu oleh Ulfa et al. (2013) dan Khan (2012).  

Penelitian  Ulfa et al. (2013) dengan judul “Pengaruh Kompensasi Terhadap 

Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan”. Terdapat empat variabel yang diteliti, yaitu 

Kompensasi Financial, Kompensasi Nonfinancial, Motivasi, dan Kinerja 

karyawan. Hasil hipotesisnya yaitu, kompensasi financial memiliki efek yang 

positif dan signifikan terhadap motivasi dan kinerja karyawan. Kompensasi 

nonfinancial memiliki efek yang positif dan signifikan terhadap motivasi dan 

kinerja karyawan. Motivasi memiliki efek yang positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan.   

Penelitian Khan (2012) dengan judul “The Impact of Training and 

Motivation on Performance of Employee”. Terdapat 3 variabel yang diteliti, yaitu 
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Training, Motivasi, dan Kinerja Karyawan. Dengan hasil hipotesis bahwa training 

dan motivasi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan. 

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa organinsasi yang memiliki sistem training 

yang baik untuk karyawannya dapat meningkatkan kinerja karyawan secara optimal 

karena jika organisasi berfokus pada sistem training, maka dapat meningkatkan 

motivasi karyawan yang dapat mencapai kinerja terbaik. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

Sumber: Diadopsi dari Ulfa et al. (2013) dan Khan (2012) 

 

Keterangan: 

Ho1: Kompensasi Nonfinancial  tidak memiliki pengaruh positif terhadap Motivasi 

Ha1: Kompensasi Nonfinancial memiliki pengaruh positif terhadap Motivasi 
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Ho2: Motivasi tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan  

Ha2: Motivasi memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan  

Ho3: Kompensasi Nonfinancial tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja 

Karyawan  

Ha3: Kompensasi Nonfinancial memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja 

Karyawan  

Ho4: Training tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan  

Ha4: Training memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian  

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah karyawan kontrak PT. Xacti. 

Perusahaan ini beralamat di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM.35, Sukamaju Baru, 

Kota Depok. PT. Xacti merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi 

berbagai macam merek Digital Camera. Penelitian ini bermaksud untuk 

mengetahui pengaruh Kompensasi Nonfinancial, Training, dan Motivasi yang 

mempengaruhi Kinerja Karyawan Kontrak. Waktu pelaksanaan penelitian dan 

waktu pengumpulan data berlangsung selama kurang lebih dua bulan.   

Penulis memilih PT. Xacti karena peneliti melihat adanya barang NG 

selama proses produksi kamera berlangsung. Terdapatnya barang NG dalam proses 

produksi, berarti ada kemungkinan kinerja karyawan di bagian produksi yang tidak 

maksimal yang mungkin dipengaruhi oleh training yang diberikan perusahaan tidak 

cukup baik. Terjadinya barang NG juga dapat dikarenakan oleh tingkat motivasi 

karyawannya rendah dan dipengaruhi faktor kompensasi yang menyebabkan 

karyawan tidak bekerja secara maksimal. 

 

3.2 Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kuantitatif, bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan keterkaitan dari 
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variabel Kompensasi Nonfinancial, Training, Motivasi, dan Kinerja Karyawan. 

Penelitian Deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan 

sesuatu, baik karakteristik ataupun fungsi sehingga memperoleh hasil yang 

terstruktur untuk dapat menjawab permasalahan penelitian (Malhotra, 2009). 

 Desain penelitian ini adalah penelitian cross-sectional yaitu pengumpulan 

informasi mengenai sampel tertentu yang hanya dilakukan satu kali. Cross-

sectional yang dipilih adalah tipe single cross-sectional, yaitu pada satu sampel 

responden diambil dari populasi sasaran dan informasi diperoleh hanya satu kali. 

 

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa 

langkah. Langkah pertama yaitu menentukan populasi, dan populasi yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan kontrak PT. Xacti. Langkah kedua 

melakukan sampling dengan metode sampel non-probability sampling dengan 

teknik purposive sampling dimana peneliti mengambil sampel secara sengaja yang 

ditujukan ke karyawan kontrak. Namun untuk mendapatkan sampel yang dapat 

menggambarkan suatu populasi, maka dalam penentuan sampel penelitian ini 

digunakan rumus Slovin:      𝑛 =
𝑁

𝑁.𝑒2+1
 

n = Jumlah Sampel 

N= Jumlah Populasi 

e = Batas Toleransi Kesalahan (error tolerance) 

Jumlah Sample =          3000   =118.577075 =>  119 responden 

      (3000x(0.09)2)+1 
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 Kemudian teknik penghimpunan data dilakukan melalui survei kuesioner 

kepada 119 karyawan kontrak PT. Xacti, yaitu melalui daftar pertanyaan sebanyak 

4 pertanyaan data responden dan 36 pertanyaan penelitian yang telah disusun oleh 

penulis. 

 Pada penelitian ini tipe data yang akan digunakan yaitu data primer dan data 

sekunder sebagai berikut:  

a. Data Primer 

Sumber data primer didapat dari hasil kuesioner, wawancara dan observasi 

dimana karyawan yang bekerja di PT. Xacti adalah sebagai objek penelitian yang 

berjumlah 119 orang. Data Primer merupakan penelitian yang diperoleh dengan 

survei lapangan yang menggunakan metode kuesioner dalam pengumpulan data, 

langsung diberikan kepada responden (Malhotra, 2009). Data primer pada 

penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari responden dengan 

metode survei oleh peneliti untuk tujuan tertentu dalam menjawab permasalahan 

penelitian. Teknik penghimpunan data, sebagai penelitian kuantitatif peneliti 

menggunakan Observation Method untuk mendapatkan data primer. Observation 

Method berupa lembar pengisian, seperti kuesioner sehingga diperoleh data 

kuantitatif (berupa angka) kemudian angka itu akan diolah oleh peneliti. 

b. Data Sekunder 

Data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber, seperti buku, 

media internet. Data sekunder juga diperoleh dari jurnal yang digunakan 

disesuaikan dengan pembahasan. Beberapa teori yang dipakai diperoleh dari buku-
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buku sumber daya manusia dan perilaku organisasi. Data yang dikumpulkan oleh 

pihak lain dari berbagai sumber seperti buku, media internet, jurnal-jurnal 

penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian ini (Malhotra, 2009). 

 

3.4  Variabel dan Operasionalisasi Variabel   

Penelitian ini terdiri dari empat variabel yaitu Kompensasi Nonfinancial, 

Training, Motivasi, dan Kinerja Karyawan. Dimana masing-masing variabel 

memiliki indikator yang digunakan sebagai alat ukur (measurement) dalam 

pembuatan kuesioner. Alat ukur yang digunakan diadopsi dari penelitian terdahulu 

dengan memiliki variabel yang sama. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan jenis skala Likert enam poin dengan tujuan menghindari adanya 

nilai tengah (Zero Point) dalam pengisian kuesioner, hal ini dilandasi dari 

pernyataan Edwards di tahun 1957 dalam (Amaliah, 2008) sebagai berikut: 

“If we wish to correlate scores on an attitude scale with scores on other 

scales or with other measure of interest, this can also be done without any reference 

to the zero point on the favorable-unfavorable continuum.” 

Penggunaan Likert 6 poin memiliki rentang (1) untuk ‘Sangat Tidak Setuju’ 

sampai (6) untuk ‘Sangat Setuju’. Peneliti menggunakan variabel endogen dan 

eksogen yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel  

 

Variabel Definisi Measurement Skala 

Interval 
Kompensasi 

Nonfinancial 

(KN) 

Kompensasi nonfinansial 

merupakan imbalan 

dalam bentuk kepuasan 

seseorang yang diperoleh 

dari pekerjaan itu sendiri, 

atau dari lingkungan baik 

secara fisik atau 

psikologis dimana orang 

tersebut bekerja. 

 

(Syaifullah,2005; 

Amrullah, 2012) 

KN1 Perusahaan Xacti 

menyediakan fasilitas yang 

mendukung dan suasana/ 

lingkungan kerja yang kondusif 

KN2 Atasan ditempat saya bekerja 

selalu menjalin komunikasi yang 

baik dengan karyawan 

KN3 Suasana dan lingkungan kerja 

saya saat ini sangat nyaman dan 

membuat saya bersemangat dalam 

bekerja  

KN4 Perusahaan Xacti memberikan 

kesempatan bagi saya mengikuti 

pelatihan untuk meningkatkan 

kemampuan saya 

KN5 Atasan ditempat saya bekerja 

selalu ramah dan baik pada semua 

karyawan 

KN6 Perusahaan Xacti selalu 

membentuk tim kerja untuk 

pembagian jam kerja (Shift) yang 

adil kepada semua karyawan. 

KN7 Perusahaan tempat saya 

bekerja, memberikan kepercayaan 

kepada karyawan untuk 

mempertanggung jawabkan tugas-

tugasnya.   

KN8 Sesama karyawan di tempat 

saya bekerja senantiasa menjalin 

komunikasi yang terbuka dalam 

menjalankankan tugasnya. 

KN9 Perusahaan tempat saya 

bekerja, memberikan kepercayaan 

kepada karyawan untuk 

mengerjakan tugas-tugas yang 

bervariasi sesuai dengan 

keahliannya. 

KN10 Perusahaan tempat saya 

bekerja, memberikan peluang yang 

sama dalam pengakuan atas prestasi 

karyawan. 

Likert 

Skala 1-6 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Measurement Skala 

Interval 

  KN11 Adanya toleransi waktu 

istirahat dan beribadah merupakan 

pencerminan penghargaan pihak 

perusahaan terhadap kami 

(Amrullah, 2012) 

 

Motivasi (M) Motivasi adalah  suatu 

kondisi yang mendorong 

orang lain untuk dapat 

melaksanakan tugas-

tugas sesuai dengan 

fungsinya dalam 

organisasi.  

 

(Bangun, 2012) 

M1 Pemberian kompensasi (gaji, 

tunjangan, kenyamanan kerja dan 

lainnya) membuat saya termotivasi 

untuk berusaha semaksimal 

mungkin dalam bekerja 

 

M2 Saya merasa bahwa perusahaan 

memiliki sistem kompensasi yang 

jelas dan adil 

 

M3 Saya merasa kompensasi yang 

diberikan perusahaan memotivasi 

saya dalam bekerja 

M4 Saya puas dengan sistem 

kompensasi yang diberikan oleh 

perusahaan 

M5 Saya selalu antusias dengan 

pekerjaan saya. 

M6 Pekerjaan saya sepadan dengan 

usaha yang saya lakukan. 

M7 Saya sering harus memaksa diri 

untuk berangkat/mulai bekerja 

M8 Saya antusias dengan tingkat 

gaji saya.  

 

M9 Saya mendapatkan banyak 

kepuasan dari pekerjaan yang saya 

lakukan. 

M10 Saat di tempat kerja, saya 

sering merasa seperti hari tidak 

akan pernah berakhir. 

M11 Saya sangat puas dengan 

pekerjaan saya. 

(Herpen et al., 2002) 

Likert 

Skala 1-6 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

 

Variabel Definisi Measurement 
Skala 

Interval 

Training (T) Pelatihan adalah suatu 

proses memperbaiki 

keterampilan kerja 

karyawan untuk membantu 

pencapaian tujuan 

perusahaan. 

 

(Bangun, 2012) 

T1 Saya mencoba belajar 

semaksimal mungkin dari 

pelatihan yang diberikan 

perusahaan.  

 

T2 Saya mengikuti pelatihan 

karena pelatihan memberikan 

saya keterampilan yang 

memungkinkan saya lebih 

efektif dalam bekerja.  

 

T3 Saya mengikuti pelatihan 

karena sudah diamanatkan 

oleh perusahaan.  

 

T4 Saya mengikuti pelatihan 

karena ingin meningkatkan 

kesempatan kerja saya di luar 

perusahaan. 

 

T5 Saya sering mencoba 

peran pekerjaan yang spesifik 

hanya untuk menilai 

kemampuan dan kemampuan 

saya.  

 

T6 Dengan pelatihan yang 

diberikan perusahaan, saya 

memiliki strategi untuk 

mencapai tujuan karir saya.  

 

 

Likert Skala 

1-6 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Measurement 
Skala 

Interval 

  T7 Saya menemukan bahwa 

tujuan saya dan tujuan 

perusahaan saya sangat mirip. 

  

T8 Atasan saya toleran 

terhadap perubahan yang saya 

inisiasikan sebagai hasil 

belajar keterampilan baru 

dalam pelatihan. 

 

T9 Sumber daya keuangan 

perusahaan menghambat 

kemampuan saya untuk 

menerapkan keterampilan baru 

yang dipelajari dalam 

pelatihan kerja. 

 

(Facteau et al.,1995) 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

 

Variabel Definisi Measurement 
Skala 

Interval 

Kinerja Karyawan 

(KK) 

Kinerja adalah pencapaian 

atas tujuan organisasi oleh 

karyawan yang dapat 

berbentuk kuantitatif, 

kualitatif, kreatifitas, 

fleksibilitas, dapat 

diandalkan, atau hal-hal 

lain yang diinginkan oleh 

organisasi. 

 

(Brahmasari & Suprayetno, 

2008) 

KK1  Saya selalu 

mengerjakan tugas kerja 

sesuai dengan deskripsi 

pekerjaan/job description 

yang diberikan perusahaan 

 

KK2  Saya selalu melakukan 

pekerjaan sesuai dengan 

standar kinerja perusahaan; 

 

KK3  Saya selalu 

bertanggung jawab atas 

pekerjaan yang saya lakukan 

 

KK4 Saya tidak pernah 

mengabaikan pekerjaan yang 

diberikan perusahaan; 

 

KK5 Saya selalu 

menyelesaikan tugas kerja 

secara tepat waktu. 

 

(Yperen & Janseen, 2004) 

Likert Skala 

1-6 

 

3.5  Teknik Pengolahan Data  

Penulis melakukan pengolahan dan analisis data menggunakan metode 

Structural Equation Model (SEM). SEM merupakan komunikasi dalam 

penyampaian tentang ide yang dapat berjalan secara efektif, maka dengan diagram 

lintasan atau path diagram sebagai sarana komunikasi. Diagram lintasan dapat 

mengambarkan atau menspesifikasikan model SEM dengan lebih jelas dan lebih 

mudah, terutama jika dibandingkan dengan menggunakan model matematik SEM. 

Diagram lintasan juga dapat membantu mempermudah konversi model ke dalam 

perintah atau sintak dari SEM software (Wijanto, 2008).  
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SEM digunakan untuk analisis teknis, dan dibagi ke dalam model 

pengukuran dan model struktural untuk tujuan deskriptif. Di dalam model SEM 

variabel dibagi menjadi dua macam yaitu, variabel eksogen (independen) dan 

endogen (dependent).  Proses SEM tidak dapat dilakukan secara manual, sehingga 

peneliti menggunakan alat bantu berupa software Amos 22.  

3.6  Teknik Analisis Data  

Berdasarkan metode pengolahan data diatas yang memakai metode SEM 

terdapat tahapan analisis data yang akan dilalui untuk menggunakan SEM dalam 

sebuah kegiatan penelitian, sebagai berikut (Wijanto, 2008): 

3.6.1. Spesifikasi Model 

Pada tahap ini model dibuat dengan berdasarkan teori tertentu yang akan 

memasukkan measurement model dan structural model melalui path diagram. 

Dengan variabel yang digunakan pada penelitian yaitu kinerja karyawan sebagai 

variabel endogen, sedangkan variabel eksogen yaitu kompensasi dan training dan 

variabel eksogen-endogen yaitu motivasi dan komitmen organisasi. Setiap 

variabel laten baik eksogen dan endogen memiliki variabel teramati yang 

merupakan alat ukur berupa indikator-indikator. Variabel teramati harus mampu 

mencerminkan variabel laten. Di dalam penelitian ini terdapat 36 variabel teramati 

yang merupakan indikator. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat 

digambarkan melalui path diagram sebagai berikut. 
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Gambar 3.1 Path Diagram  

Sumber: Diolah melalui Amos 22 

3.6.2. Identifikasi 

Secara garis besar terdapat tiga kategori identifikasi dalam persamaan 

stimultan, yaitu: 

1. Under-Identified Model yaitu model dengan jumlah parameter yang di estimasi 

lebih besar  jumlah data yang diketahui (data tersebut merupakan variance dan 

covariance dari variabel-variabel teramati). Pada SEM, model dikatakan under-

identified jika degree of freedom adalah negatif. Jika terjadi under-identified maka 

estimasi dan penilaian model tidak perlu dilakukan. 
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2. Just-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

sama dengan data yang diketahui. Pada SEM, model yang just-identified 

mempunyai degree of freedom 0 (nol) dan dalam terminology SEM dinamakan 

saturated. Pada model yang just-identified, penilaian model tidak perlu dilakukan.  

3. Over-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. Dalam SEM, model dikatakan over-

identified jika degree of freedom adalah positif. Jadi jika terjadi over-identified 

maka estimasi penilaian bisa dilakukan. 

3.6.3. Estimasi 

Tahap ini adalah tahap yang berkaitan dengan estimasi terhadap model yang 

bertujuan untuk menghasilkan suatu nilai-nilai parameter dengan menggunakan 

salah satu metode estimasi. Untuk pemilihan metode estimasi yang sering 

digunakan ditentukan berdasarkan karakteristik variabel-variabel yang dianalisis. 

Setelah hasil dari identifikasi menunjukkan over identified (+) maka tahap 

selanjutnya adalah estimasi untuk memperkirakan kekuatan dari hubungan-

hubungan antar variabel di dalam model. 

3.6.4. Uji Kecocokan (Testing Fit) 

Pada tahap ini, akan diperiksa tingkat kecocokan antara data dengan model, 

validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan signifikansi koefisien dari model 

struktural. Evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan model dilakukan 

dengan beberapa tahap, yaitu (Wijanto, 2008): 
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1. Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk 

atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa 

variabel teramati atau indikator) secara terpisah melalui (Wijanto, 2008): 

a. Evaluasi terhadap validitas dari model pengukuran. 

Uji validitas adalah ketepatan atau kecenderungan suatu instrumen dalam 

mengukur seberapa baik instrumen yang akan diukur (Hair et al., 2010). Suatu 

kuesioner dinyatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam penelitian 

ini, instrumen penelitian diharapkan dapat mengukur variabel Kompensasi, 

Training, Motivasi, Komitmen Organisasi, dan Kinerja Karyawan. 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada 

hasil pre-test, untuk melihat nilai Kaiser Meyer-Olkin (KMO) Measure of 

Sampling Adequancy, Bartlett’s Test of Sphericity, Anti Image Matrices, dan 

Factor Loading of Component Matrix (Hair et al., 2010). Ketentuan dari tiap-

tiap nilai tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Ukuran Validitas 

Ukuran Validitas Nilai di isyaratkan 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequency. KMO MSA adalah statistik yang 

mengindikasikan proporsi variasi dalam variabel 

yang merupakan variasi umum (common variance), 

yakni variansi dalam penelitian 

Nilai KMO >0,5 menunjukkan bahwa 

faktor analisis dapat digunakan 
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 Tabel 3.2 Ukuran Validitas (Lanjutan) 

Ukuran Validitas Nilai di isyaratkan 

Barlett’s Test of Sphericity mengindikasikan bahwa 

matriks kolerasi adalah matriks indentitas, yang 

mengindikasikan bahwa variabel-variabel dalam 

faktor bersifat related atau unrelated 

Nilai signifikansi adalah hasil uji. Nilai  

<0,05 menunjukkan hubungan yang 

signifikan antar variabel, merupakan nilai 

yang diharapkan 

Anti-image Matrix Setiap nilai pada kolom diagonal 

matriks kolerasi anti-image menunjukkan Measure of 

Sampling Adequancy dari masing-masing indikator 

Nilai diagonal anti-image correlation 

matrix > 0,5 menunjukkan variabel cocok 

atau sesuai dengan struktur variabel 

lainnya didalam faktor tersebut. 

Component Matrix Nilai Factor Loading dari variabel 

komponen faktor 

Nilai Factor Loading  ≥ 0,50 dan idealnya 

≥ 0,70. 

Sumber: (Hair et al., 2010) 

b. Evaluasi terhadap reliabilitas dari model pengukuran. 

Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui konsistensi 

alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap 

konsisten jika pengukuran tersebut diulang (Hair et al., 2010). Ada beberapa 

metode pengujian realibilitas diantaranya menggunakan Cronbach’s Alpha 

memiliki nilai 0.6 sampai 0.7 atau diatas nilai tersebut, dan setelah di uji 

validitasnya maka item-item yang gugur dibuang dan item yang tidak gugur 

dimasukan ke dalam uji reliabilitas. Mengukur reliabilitas dalam SEM akan 

digunakan composite reliability measure dan variance extracted measure (Hair 

et al., 2010). 
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(a) Composite reliability measure dihitung dengan rumus seperti berikut: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =
(∑ 𝑠𝑡𝑑. 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2

(∑ 𝑠𝑡𝑑. 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2 + ∑ 𝑒𝑗
 

dimana standardized loading (std.loading) dapat diperoleh secara langsung dari 

hasil perhitungan Amos, dan ej adalah measurement error untuk setiap 

indikator atau variabel teramati (Fornel & Laker, 1981; Wijanto, 2008). 

(b) Variance extracted measure 

Variance extracted measure mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam 

indikator-indikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh variabel laten. 

Ukuran ekstrak varian dapat dihitung sebagai berikut (Fornel & Laker, 1981; 

Wijanto, 2008): 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 =
∑ 𝑠𝑡𝑑. 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔

2

∑ 𝑠𝑡𝑑. 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔
2

+ ∑ 𝑒𝑗

 

atau (Hair et al., 2007): 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 =
∑ 𝑠𝑡𝑑. 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔

2

𝑁
 

N= banyaknya indikator atau variabel teramati dari model pengukuran.  

Hair et al. (1981) menyatakan bahwa sebuah konstruk mempunyai reliabilitas 

yang baik, jika nilai konstruk reliabilitasnya (construct reliability) ≥0,70, dan 

nilai ekstrak variannya (variance extracted) ≥ 0,50. 
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2. Kecocokan Model Keseluruhan (Overall Model Fit)  

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujunjukkan untuk mengevaluasi 

secara umum derajat kecocokan atau Godness Of Fit (GOF) antara data dengan 

model. Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (Overall) tidak dapat 

dilakukan secara langsung seperti ada teknik multivariat yang lain (Wijanto, 

2008). 

a. Ukuran Kecocokan Absolut 

Ukuran kecocokan absolut menentukan derajat prediksi model keseluruhan 

terhadap matriks kolerasi dan kovarian. Dari berbagai ukuran kecocokan 

absolut, ukuran-ukuran yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi SEM 

adalah sebagai berikut. 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) merupakan salah satu 

indeks informatif dalam SEM. Rumus perhitungan RMSEA adalah sebagai 

berikut:  

𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴 = √
𝐹0̂

𝑑𝑓
 

                Dimana 𝐹0̂ = 𝑀𝑎𝑥{�̂� − 𝑑𝑓/(𝑛 − 1) ,0} 

Nilai RMSEA ≤ 0.05 menandakan (close fit), sedangkan 0.05< RMSEA ≤ 0,08 

(good fit), 0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit), serta RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

b. Ukuran Kecocokan Inkremental  
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Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model yang diusulkan 

dengan model dasar (baseline model) yang sering disebut sebagai null model 

atau independence model. 

𝐶𝐹𝐼 = 1 −
𝐼1

𝐼2
 

Dimana 𝑙𝐼 = 𝑚𝑎𝑥(𝑙ℎ , 0) 𝑑𝑎𝑛 𝑙2 = max(𝑙ℎ , 𝑙𝑖 , 0)   

   𝑙ℎ = [(𝑛 − 1)𝐹ℎ − 𝑑𝑓ℎ] 𝑑𝑎𝑛 𝑙𝑖 = [(𝑛 − 1)𝐹𝑖 − 𝑑𝑓𝑖] 

 

Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI 0,90 menunjukkan good fit, 

sedangkan 0,80 ≤ CFI ≤ 0.90 sering disebut sebagai marginal fit. 

  

c. Ukuran Kecocokan Parsimoni 

Model dengan parameter relatif sedikit (dan degree of freedom relatif 

banyak) sering dikenal sebagai model yang mempunyai parsimoni atau 

kehematan tinggi. Sedangkan model dengan banyak parameter (dan degree of 

freedom sedikit) dapat dikatakan model yang kompleks dan kurang parsimoni. 

CMIN/DF adalah nama lain dari Normed Chi-Square, untuk menilai kecocokan 

modeldari berbagai model, X 2 disesuaikan menggunakan degree of freedom. 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑒𝑑 𝑋2 =
𝑋2

𝑑𝑓ℎ
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Nilai Normed Chi-Square yang disarankan adalah diantara batas bawah 1.0 dan 

batas atas 2.0 atau 3.0 dan yang lebih longgar 5.0. Nilai CMIN/DF ≤ 3.0 

menunjukkan good fit. 

 Pembahasan tentang uji kecocokan serta batas-batas nilai yang 

menunjukkan tingkat kecocokan yang baik (good fit) untuk setiap GOF 

(Goodness of Fit) dapat diringkas ke dalam tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3 Perbandingan Ukuran GOF 

Ukuran GOF Tingkat Kecocokan yang bisa diterima 

Root Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA) 

Rata-rata perbedaan per degree of freedom 

yang diharapkan terjadi dalam populasi dan 

bukan sampel. 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit) RMSEA 

≥ 0,10 (poor fit) 

Comparative Fit Index (CFI) 

CFI ≥ 0,90 (good fit) 

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit) 

CFI ≤ 0,80 (poor fit) 

Normed Chi-Square (CMIN/DF) 

Rasio antara Chi-square dibadi Degree of 

freedom. Nilai CMIN/DF ≤ 3.0 menunjukkan 

good fit. Nilai yang disarankan adalah 

diantara batas bawah 1.0 dan batas atas 2.0 

atau 3.0 dan yang lebih longgar 5.0. 

 

Sumber: (Wijanto, 2008) 
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3.7  Teknik Pengujian Hipotesis 

Untuk melihat hasil dari pengujian hipotesis, yaitu cara mengetahui 

signifikansi dengan melihat nilai p dari hubungan sebab akibat yang ada di dalam 

model keseluruhan. Jika nilai estimasi dalam hasil analisis menunjukkan positif dan 

nilai p < 0.05 dalam hasil analisis maka hipotesis terbukti signifikan dan didukung 

oleh data (Ho ditolak). Apabila nilai estimasi menunjukkan hasil negatif dan nilai 

p > 0.05 maka hipotesis tidak terbukti signifikan dan tidak dukung oleh data (Ho 

diterima)
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

PT. Xacti Indonesia adalah perusahaan asal Jepang yang berbasis Original 

Equiptment Manufacturer (OEM). Perusahaan ini memproduksi produk digital 

camera yang kemudian dibeli oleh perusahaan lain atau ritel dengan memakai 

merek dagang dari perusahaan pembeli tersebut, seperti: Sony, Ricoh, Panasonic, 

Fujifilm, Nikon, Pentax, Shimano, Olympus, Stylus, dan Leica. 

Perusahaan ini berdiri pada tanggal 1 April tahun 2013, yang sebelumnya 

merupakan bagian dari PT. Sanyo Digital Imaging Solution (SDIS) memisahkan 

diri dari SANYO Electric. CO, Ltd yang berdiri sejak September 1989.  

Produk yang dihasilkan PT. Xacti sekarang ini meneruskan dari perusahaan 

sebelumnya, yaitu kamera digital diam (Digital Stil Camera, DSC) dengan target 

produksi 400.000 unit perbulan (ditunjang dengan 20 mesin Surface Mount 

Technology (SMT) dan 21 Assembly Line). PT. Xacti Indonesia didukung sekitar ± 

4000 karyawan/ti yang terdiri dari 1000 karyawan tetap, dan 3000 karyawan 

kontrak dengan semangat baru membangun perusahaan menjadi lebih maju.  

PT. Xacti Indonesia juga memiliki tujuan utama yaitu “menjadi pabrik 

produk digital No. 1 di dunia”. Tujuan ini diharapkan PT Xacti Indonesia dapat 

bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang telah ada sehingga tercapai tujuan 
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utama perusahaan tersebut. PT Xacti Indonesia berdiri di area seluas 29.000 m², 

berlokasi di Jl. Raya Jakarta-Bogor KM 35, Sukamaju Baru, Tapos, Kota Depok. 

 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) 

4.2.1  Uji Validitas (Pre-Test)  

 Pengukuran validitas dilakukan dengan menggunakan analisis faktor 

pada hasil  pre-test sejumlah 30 responden. Menurut Hair et al. (2010) uji 

validitas dilakukan untuk mengukur seberapa baik konsep yang ditentukan oleh 

setiap indikator. Hasil uji validitas dapat dilihat dari nilai kaiser meyer-olkin 

measure of sampling adequacy, bartlett’s test of sphericity, anti-image 

matrices, total variance explained, dan factor loading of component matrix. 

Software yang digunakan adalah SPSS 21. 

Tabel 4.1 Uji Validitas (Pre-Test) 

 

Variabel 

Laten 
Indikator KMO         

> 0,5 

SIG             

< 0,05 

MSA          

> 0,5 

Faktor 

Loading ≥ 

0,5 - ≥ 0,7 

Kesimpulan 

Nilai yang Diisyaratkan 

Kompensasi 

Nonfinancial 

KN 1 

0,697 0,000 

0,757 0,510 Valid 

KN 2 0,647 0,627 Valid 

KN 3 0,655 0,724 Valid 

KN 4 0,720 0,731 Valid 

KN 5 0,752 0,628 Valid 

KN 6 0,668 0,693 Valid 

KN 7 0,641 0,730 Valid 

KN 8 0,877 0,810 Valid 

KN 9 0,713 0,654 Valid 

KN 10 0,630 0,503 Valid 

KN 11 0,643 0,690 Valid 
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Tabel 4.1 Uji Validitas (Pre-Test) (Lanjutan) 

Sumber: Pengolahan data dilakukan dengan SPSS 21 

 Berdasarkan hasil Uji Validitas dari data pre-test diatas, menunjukan 

bahwa keseluruhan indikator yaitu sebanyak 36 pertanyaan valid/mencapai hasil 

dari nilai yang diisyaratkan. Berdasarkan hasil data, dapat disimpulkan bahwa 

konsep yang ditentukan oleh setiap indikator sudah baik sehingga penulis 

melanjutkan penyebaran kuesioner dengan indikator tersebut. 

Variabel 

Laten 
Indikator 

KMO         

> 0,5 

SIG             

< 0,05 

MSA          

> 0,5 

Faktor 

Loading ≥ 

0,5 - ≥ 0,7 

Kesimpulan 

Motivasi 

M 1 

0,716 0,000 

0,853 0,857 Valid 

M 2 0,652 0,781 Valid 

M 3 0,547 0,637 Valid 

M 4 0,760 0,805 Valid 

M 5 0,730 0,768 Valid 

M 6 0,724 0,880 Valid 

M 7 0,700 0,511 Valid 

M 8 0,760 0,683 Valid 

M 9 0,838 0,861 Valid 

M 10 0,563 0,534 Valid 

M 11 0,664 0,515 Valid 

Training 

T 1 

0,651 0,000 

0,695 0,783 Valid 

T 2 0,511 0,634 Valid 

T 3 0,617 0,651 Valid 

T 4 0,741 0,678 Valid 

T 5 0,662 0,681 Valid 

T 6 0,712 0,671 Valid 

T 7 0,550 0,650 Valid 

T 8 0,682 0,745 Valid 

T 9 0,786 0,556 Valid 

Kinerja 

Karyawan 

KK 1 

0,788 0,000 

0,804 0,747 Valid 

KK 2 0,773 0,910 Valid 

KK 3 0,823 0,906 Valid 

KK 4 0,768 0,836 Valid 

KK 5 0,759 0,599 Valid 
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4.2.2 Uji Reliabitas (Pre-Test)  

 Penulis melakukan uji reliabilitas pada pre-test yaitu untuk mengukur 

sejauh mana setiap variabel konsisten atau reliabel terhadap indikator 

pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Menurut Hair et al. 

(2010), jika Cronbach’ Alpha memiliki nilai 0.6 sampai 0.7 atau diatas nilai 

tersebut, maka variabel tersebut dapat dikatakan reliabel. Berikut ini adalah tabel 

hasil uji reliabilitas terhadap variabel yang dipilih penulis. 

Tabel 4.2 Uji Reliabilitas (Pre-Test)  

Variabel Laten Cronbach's Alpha Kriteria 

Kompensasi Nonfinancial 0,870 Reliabel 

Motivasi 0,900 Reliabel 

Training 0,848 Reliabel 

Kinerja Karyawan 0,860 Reliabel 

         Sumber: Pengolahan data dilakukan dengan SPSS 21 

 Berdasarkan hasil pada tabel 4.2 diatas, menunjukan bahwa semua 

variabel penelitian, yaitu Kompensasi Nonfinancial, Motivasi, Training, dan 

Kinerja Karyawan memiliki Cronbach's Alpha ≥ 0.6. Hal ini menyatakan bahwa 

variabel konsisten terhadap indikator pertanyaan-pertanyaan yang terdapat 

dalam kuesioner.  

 

4.3 Profil Responden 

Pada sub bab ini, penulis menjelaskan mengenai profil responden yaitu 

berupa gambaran demografis responden dalam penelitian ini. Gambaran 
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0%

81%

17%
2%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

<17 tahun 17-20 tahun 21-25 tahun >25 tahun

Usia Responden

demografis pada penelitian ini termasuk usia, jenis kelamin, lama bekerja, dan 

pendidikan terakhir.  

4.5.1 Usia Responden 

 

 

  

 

 

  

 

 

   

  

 

Gambar 4.1 Usia Responden 

 Sumber: Hasil pengolahan data oleh penulis (Ms.Excel 2013) 

Gambar 4.1 menunjukan bahwa dari 119 orang responden yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini, 0% atau tidak ada yang berusia <17 tahun, 81% 

responden berusia 17-20 tahun (96 orang), 17% responden berusia 21-25 tahun (21 

orang), dan 2% berusia >25 tahun (2 orang). Hal tersebut menunjukkan responden 

mayoritas berumur 17-20 tahun. 
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4.5.2 Jenis Kelamin Responden 

  

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 4.2 Jenis Kelamin Responden 

 Sumber: Hasil pengolahan data oleh penulis (Ms.Excel 2013) 

Gambar 4.2 menunjukan bahwa 0,8% responden diantaranya berjenis 

kelamin laki-laki (1 orang) dan 99,2% responden berjenis kelamin perempuan (118 

orang). Hal tersebut menunjukkan responden didominasi oleh perempuan.  
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4.5.3 Lama Bekerja Responden 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Gambar 4.3 Lama Bekerja Responden 

 Sumber: Hasil pengolahan data oleh penulis (Ms.Excel 2013) 

Gambar 4.3 menunjukan bahwa 74% responden yang bekerja sebagai 

karyawan kontrak dengan jangka waktu <6 bulan (88 orang), 21% responden yang 

bekerja sebagai karyawan kontrak dengan jangka waktu 6 bulan-1 tahun (26 orang), 

2% responden yang bekerja sebagai karyawan kontrak dengan jangka waktu 1 

tahun-2 tahun (2 orang), 3% responden yang bekerja sebagai karyawan kontrak 

dengan jangka waktu 1 tahun-2 tahun (3 orang).  
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4.5.4 Pendidikan Terakhir 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 4.4 Pendidikan Terakhir 

 Sumber: Hasil pengolahan data oleh penulis (Ms.Excel 2013) 

Gambar 4.4 menunjukan bahwa mayoritas pendidikan terakhir responden 

adalah SMA dengan jumlah 93,3% (111 orang), 0,8% responden yang memiliki 

pendidikan terakhir D3 (1 orang), 1,7% responden yang memiliki pendidikan 

terakhir S1 (2 orang), dan 4,2% responden yang memiliki pendidikan terakhir SMK 

(5 orang). 

 

4.4 Hasil Analisis Data 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan pada Bab III, metode 

analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation 

Model dengan software AMOS 22 sebagai upaya pengujian hipotesis. Aplikasi 

AMOS dipilih karena penggunaannya yang cukup mudah dan cukup sering 
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digunakan untuk analisis data SEM. Hasil analisis data SEM dapat dilihat melalui 

model struktural dan model pengukuran untuk menguji kecocokan model dengan 

data. Setelah mengetahui hasil analisis data, selanjutnya akan diinterprestasikan dan 

diambil kesimpulan. Alat bantu atau software tambahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Microsoft Office Excel 2013. 

4.4.1 Spesifikasi Model 

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa penelitian ini 

melakukan analisis dengan SEM sebagai upaya pengujian hipotesis. Spesifikasi 

model dan path diagram dalam penelitian ini telah dijelaskan pada Bab III di 

gambar 3.1, dimana model penelitian terdiri dari 4 variabel, 4 hipotesis, dan 36 

indikator untuk menguji adanya hubungan kausalitas antara variabel-variabel 

yang dihipotesiskan. 

4.4.2 Identifikasi 

Analisis SEM hanya dapat dilanjutkan apabila hasil identifikasi model 

menunjukkan bahwa model termasuk dalam kategori Over Idenfied atau nilai 

degree of freedom (df) dari model penelitian. Tabel 4.3 dibawah ini merupakan 

hasil output AMOS yang menunjukkan nilai df sebesar 100. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa model termasuk kategori Over Idenfied karena 

memiliki nilai df positif. Oleh karena itu, analisis data dapat dilanjutkan ke tahap 

selanjutnya. 
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Tabel 4.3 Computation of Degrees of Freedom 

Number of distinct sample moments 152 

Number of distinct parameters to be estimated 52 

Degrees of freedom (152-52) 100 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan AMOS 22 

4.4.3 Hasil Uji Model Pengukuran (Measurment Model) 

Construct Validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan 

dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel 

laten yang diukurnya. Menurut Hair et al. (2010), suatu variabel dapat dikatakan 

mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor standarnya (standardized 

loading factors) ≥ 0,50 dan idealnya ≥ 0,70. 

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya (Hair et al.,2010). Mengukur reliabilitas dalam 

SEM akan digunakan construct reliability measure dan variance extracted 

measure, sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct 

reliability (CR) ≥ 0,70 dan variance extracted (AVE) ≥ 0,50. 

Tabel 4.4 dibawah ini merupakan hasil pengolahan data uji validitas dan 

reliabilitas dalam penelitian ini. 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  

Variabel 

Laten Indikator 
Uji 

Validitas 

≥ 0,5 

Kesimpulan 
Uji Reliabilitas 

Kesimpulan 

Nilai yang Diisyaratkan 
AVE ≥ 

0,5 

CR ≥ 

0,7 

Kompensasi 

Nonfinancial 

KN 9 0,745 Valid 

0,531 0,771 Reliabel KN 10 0,791 Valid 

KN 11 0,642 Valid 

Motivasi 

M 1 0,686 Valid 

0,544 0,854 Reliabel 

M 2 0,848 Valid 

M 3 0,829 Valid 

M 4 0,738 Valid 

M 6 0,546 Valid 

Training 

T 1 0,918 Valid 

0,645 0,839 Reliabel T 2 0,880 Valid 

T 4 0,563 Valid 

Kinerja 

Karyawan 

KK 1 0,623 Valid 

0,517 0,840 Reliabel 

KK 2 0,794 Valid 

KK 3 0,777 Valid 

KK 4 0,807 Valid 

KK 5 0,560 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan AMOS 22 dan Ms. Excel 2013 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa variabel teramati dalam 

penelitian ini telah memiliki nilai faktor loading lebih dari ≥ 0,50, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa validitas variabel teramati terhadap variabel latennya 

adalah valid karena memenuhi kriteria dari validitas. 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa semua nilai construct 

reliability (CR) ≥ 0,70 dan variance extracted (AVE) ≥ 0,50. Secara 

keseluruhan dapat dikatakan bahwa nilai reliabilitas model pengukuran 

(measurement model) ini adalah baik dan dapat disimpulkan bahwa indikator 

tersebut yang telah digunakan sebagai observed variable mampu menjelaskan 

variabel laten yang dibentuknya.  
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4.4.4 Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

4.4.4.1. Pengukuran Goodness of Fit (GOF) 

Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara umum 

derajat kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan model. 

Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat delakukan 

secara langsung dengan teknik multivariat yang lainnya. SEM tidak 

mempunyai satu uji statistik terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan prediksi 

model. Para peneliti telah mengembangkan beberapa ukuran GOF yang dapat 

digunakan secara bersama-sama atau kombinasi. Tabel 4.5 di bawah ini 

menunjukkan beberapa fit index untuk kecocokan model keseluruhan 

berdasarkan perhitungan SEM dengan menggunakan AMOS 22. 

Tabel 4.5 Hasil Penelitian Goodness of Fit 

GOF Cut of Value Hasil Analisis Evaluasi Model 

CMIN/DF 

CMIN/DF ≥ 3.0 menunjukkan good 

fit. Nilai yang disarankan batas 

bawah 1.0 dan batas atas 3,0 dan 

yang lebih longgar 5.0. 

3,071 Good Fit 

CFI 

CFI > 0,90 (good fit) 

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit) 

CFI < 0,80 (poor fit) 

0,8 Marginal Fit 

RMSEA 

RMSEA < 0,08 (good fit) 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit) 

RMSEA > 0,10 (poor fit) 

0,132 Poor Fit 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan AMOS 22 
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Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, dapat dilihat bahwa tiga ukuran GOF, yaitu 

CMIN/DF yang memiliki kecocokan yang baik (Good Fit), CFI menunjukkan 

kecocokan yang cukup (Marginal Fit), dan RMSEA yang memiliki kecocokan 

yang tidak baik (Poor Fit). Model keseluruhan mengindikasikan secara 

keseluruhan data cukup fit dengan model SEM. 

 

4.4.4.2. Hasil Pengujian Hipotesis 

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang 

mempunyai hubungan kausal (sebab akibat) antara variabel laten endogen dengan 

variabel eksogen. Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap koefisien-

koefisien atau parameter-parameter yang menunjukkan hubungan kausal atau 

pengaruh variabel laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai dengan rerangka 

konseptual penelitian. Hasil dari pengujian hipotesis didapat dengan cara 

mengetahui signifikansi dengan melihat nilai p < 0,05 maka hipotesis tidak 

terbukti signifikansi dan tidak didukung oleh data (Ho diterima). Berikut hasil 

analisis data dari model keseluruhan. 
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Kompensasi 

Nonfinancial 

Motivasi 

Training 

Kinerja 

Karyawan 

Tabel 4.6 Hasil Output Regression Weight 

Hipotesis Estimasi S.E. C.R. p-value Kesimpulan 

Kompensasi Nonfonancial → Motivasi 0,429 0,112 3,844 *** Didukung data  

Motivasi → Kinerja Karyawan 0,121 0,104 1,158 0,247 

Tidak didukung 

data 

Kompensasi Nonfonancial → Kinerja 

Karyawan 

0,078 0,081 0,969 0,332 

Tidak didukung 

data 

Training → Kinerja Karyawan 0,566 0,144 3,938 *** Didukung data 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan AMOS 22 

Penulis menguraikan hasil pengolahan data dari tabel diatas hipotesis untuk 

menjelaskan secara mudah dengan menyediakan model hasil pengujian peneliti 

sebagai berikut. 

 

  

 

 

 

 

Gambar 4.5 Model Hasil Pengujian Hipotesis 

Sumber: Data diolah oleh penulis 

H3, Estimasi 0,078 

p-value 0,332 

H4, Estimasi 0,556 

p-value *** 

H2, Estimasi 0,121 

p-value 0,247 

H1, Estimasi 0,429 

p-value *** 
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Berdasarkan tabel 4.6 dan gambar 4.5 diatas, hipotesis dalam penelitian ini 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kompensasi Nonfinancial memiliki pengaruh positif terhadap Motivasi 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi 

sebesar 0,429 dengan nilai p = *** (signifikan). Nilai estimasi tersebut 

menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil 

dari 0,05. Kompensasi nonfinancial memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap motivasi dan Ho1 ditolak. 

2. Motivasi memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi 

sebesar 0,121 dengan nilai p = 0,247, berarti nilai p > 0,05 sehingga 

hipotesis motivasi memiliki hasil positif namun tidak signifikan. Motivasi 

secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

dan Ho2 diterima. 

3. Kompensasi Nonfinancial memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja 

Karyawan 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi 

sebesar 0,078 dengan nilai p = 0,332, berarti nilai p > 0,05 sehingga 

hipotesis kompensasi nonfinancial memiliki hasil positif namun tidak 

signifikan. Kompensasi nonfinancial secara langsung tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja Karyawan dan Ho3 diterima. 
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4. Training memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi 

sebesar 0,566 dengan nilai p = *** (signifikan). Nilai estimasi tersebut 

menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil 

dari 0,05. Training memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan dan Ho4 ditolak. 

 

4.5 Pembahasan 

Pada penelitian ini, hasil analisis data menunjukkan bahwa seluruh variabel 

telah memenuhi kriteria konstruk validitas dan reliabilitas,serta model pengukuran 

lainnya telah sesuai dengan metode Structural Equation Modeling (SEM). Struktur 

model keseluruhan menunjukkan dari 4 hipotesis, 2 hipotesis terbukti berpengaruh 

dan signifikan, namun 2 hipotesis tidak terbukti memiliki pengaruh secara 

signifikan. Berikut pembahasan dari hasil pengujian hipotesis yang akan penulis 

bahas pada sub-bab di bawah ini. 

4.5.1 Pengaruh Kompensasi Nonfinancial terhadap Motivasi  

 Hasil pembuktian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan adanya 

pengaruh positif dan signifikan variabel kompensasi nonfinancial terhadap 

motivasi. Jika kompensasi nonfinancial yang diberikan perusahaan Xacti baik, 

maka karyawan kontraknya akan termotivasi dalam bekerja. Kompensasi 

nonfinancial yang diberikan perusahaan dapat meningkatkan motivasi karyawan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya dari Ulfa et al. 
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(2013) yang mengatakan bahwa kompensasi nonfinancial dapat memotivasi 

karyawan untuk lebih giat dan meningkatkan kualitas dari pekerjaannya.   

Pemberian kompensasi nonfinancial yang diberikan kepada karyawan 

kontrak PT. Xacti dapat memberikan motivasi kepada karyawannya. Sesuai dengan 

yang telah dibahas pada Bab II (Mondy et al., 1993; Amrullah, 2012), bahwa bentuk 

kompensasi nonfinancial yang dapat memberikan motivasi yaitu: 

1. Pekerjaan: tugas menarik, tantangan, tanggung jawab, kesempatan untuk 

pengakuan, perasaan prestasi, peluang kemajuan.  

2. Lingkungan kerja: kebijakan yang sehat, pengawasan yang kompeten, rekan 

kerja yang menyenangkan, simbol status yang sesuai, kondisi kerja yang 

nyaman, waktu luang, jam kerja terkompresi, pembagian kerja, kompensasi 

kafetaria, telecommuting. 

4.5.2 Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Karyawan 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi tidak terbukti memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Hasil analisis ini tidak 

mendukung hasil penelitian dari Ulfa et al. (2013) yang mengatakan bahwa terdapat 

pengaruh antara motivasi dan kinerja karyawan yang signifikan dan positif, 

sehingga semakin kuat motivasinya maka semakin tinggi kinerja karyawannya. 

Namun, peneliti lain (Devi, 2009) menunjukkan bahwa hasil penelitiannya tidak 

terbukti memiliki pengaruh signifikan positif antara motivasi dan kinerja karyawan. 

Dikarenakan karyawan outsourcing bekerja semata-mata hanya demi uang tanpa 

memperhatikan tingkat kinerjanya (Devi, 2009). 
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 Motivasi yang tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan memiliki arti 

bahwa, motivasi yang dimiliki karyawan kontrak PT. Xacti tidak mempengaruhi 

kinerja karyawannya dalam bekerja. Berdasarkan hasil pengolahan data profil 

responden, mayoritas lama bekerja responden karyawan kontrak adalah <6 bln 

dengan persentase sebesar 74%. Karyawan kontrak akan tetap bekerja seperti biasa 

meskipun tanpa dipengaruhi oleh motivasi, karena mayoritas responden adalah 

pegawai baru yang akan tetap bekerja, berbeda dengan karyawan yang sudah lama 

yang tentunya sudah jenuh dalam bekerja dan memerlukan adanya motivasi.  

4.5.3 Pengaruh Kompensasi Nonfinancial terhadap Kinerja Karyawan 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi nonfinancial tidak 

terbukti memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Hasil 

analisis ini tidak mendukung hasil penelitian dari Ulfa et al. (2013) yang 

mengatakan bahwa terdapat pengaruh antara kompensasi nonfinancial dan kinerja 

karyawan yang signifikan dan positif, sehingga semakin baik kompensasi 

nonfinancial maka semakin tinggi kinerja karyawannya. Namun, peneliti lain 

(Alimuddin, 2012) menunjukkan bahwa hasil penelitiannya tidak terbukti memiliki 

pengaruh signifikan positif antara kompensasi nonfinancial dan kinerja karyawan. 

Dikarenakan karyawan merasa imbalan yang diberikan kepada mereka yang paling 

berarti adalah balas jasa finansial atau dalam bentuk uang. 

 Berdasarkan hasil pengolahan data profil responden, mayoritas Lama 

bekerja responden karyawan kontrak adalah <6 bln dengan presentasi sebesar 74%. 

Hal ini mengartikan bahwa mayoritas responden karyawan kontrak adalah pegawai 
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baru, dan pegawai baru <6 bln bekerja tentunya masih dalam proses adaptasi dan 

belum begitu memperhatikan kompensasi nonfinancial dibandingkan dengan 

karyawan yang sudah lama bekerja. Kemudian berdasarkan tabel 4.7, hasil 

kuesioner pada indikator variabel motivasi yaitu M1 yang menyatakan bahwa 

“pemberian kompensasi (gaji, tunjangan, kenyamanan kerja dan lainnya) membuat 

saya termotivasi untuk berusaha semaksimal mungkin dalam bekerja” memiliki 

derajat persetujuan yang paling tinggi dengan rata-rata jawaban responden sebesar 

4,622. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas karyawan kontrak hanya akan berkerja 

semaksimal mungkin jika diberikan kompensasi yang berupa gaji, tunjangan, 

kenyamanan kerja dan lainnya oleh perusahaan. Karyawan yang berada pada masa 

kontrak tentunya hanya berfokus kepada pekerjaan dengan menginginkan gaji yang 

adil dan sesuai dengan kerja kerasnya, kompensasi nonfinancial dan motivasi hanya 

menjadi suatu bonus yang didapat oleh karyawan kontrak selama bekerja. Oleh 

karena itu, karyawan kontrak akan tetap bekerja selama masa kontrak masih 

berlangsung, tanpa terpengaruh kompensasi nonfinancial yang diberikan oleh 

perusahaannya. 

4.5.4 Pengaruh Training terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil pembuktian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan adanya 

pengaruh positif dan signifikan antara training terhadap kinerja karyawan. Training 

yang diberikan perusahaan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya, ketika karyawan dilatih, 

keterampilan karyawan akan meningkat dan berkembang. Kemajuan dalam 

keterampilan mereka akan memimpin mereka untuk meningkatkan produktivitas 
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dan kinerja tim dimana selanjutnya mereka akan menyelesaikan tugas-tugas mereka 

secara tepat waktu dan efisiensi mereka akan meningkat juga (Saeed & Asghar, 

2012). Jika training yang diberikan oleh perusahaan optimal dan diberikan dengan 

cara yang baik, maka kinerja karyawan dalam perusahaan juga akan meningkat 

(Khan, 2012). 

PT. Xacti merupakan perusahaan yang sangat memperhatikan sikap disiplin 

kepada seluruh karyawannya. Berdasarkan hasil pengolahan data profil responden, 

mayoritas pendidikan terakhir karyawan kontrak adalah lulusan SMA dengan 

presentasi sebesar 93.3%. Oleh karena itu, training merupakan salah satu kewajiban 

karyawan kontrak yang harus diikuti secara optimal untuk dapat bekerja dengan 

baik dan benar. Training yang diberikan kepada karyawan kontrak PT. Xacti berupa 

training umum mengenai perusahaan dan training mengenai bagian khusus 

pekerjaan masing-masing setiap individu sesuai departemen yang telah 

ditempatkan. Training yang diberikan PT. Xacti kepada karyawan kontraknya 

memberikan pengaruh yang baik untuk kinerja karyawannya dalam bekerja. 

Dengan adanya training, karyawan kontrak mendapatkan pengetahuan dan 

keterampilan baru yang dapat menyebabkan meningkatnya efisiensi kerja.  

 

4.6 Implikasi Manajerial 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai 

sejauh mana intensi yang dimiliki karyawan kontrak PT. Xacti yang dipengaruhi 

variabel kompensasi nonfinancial, motivasi, training, dan kinerja karyawan. Hasil 
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analisis data ini menyatakan bahwa training berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan, dan kompensasi nonfinancial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap motivasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 Tabel 4.7 Rata-Rata Derajat Persetujuan Responden 

Sumber: Hasil pengolahan Data Ms. Excel 2013 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan implikasi manajerial untuk 

PT. Xacti selaku perusahaan manufaktur, yaitu sebagai berikut: 

1. Variabel yang penulis bahas adalah pengaruh training terhadap kinerja 

karyawan. Pada penelitian ini, penulis menyarankan bahwa variabel 

training harus lebih diperhatikan oleh PT. Xacti karena berdasarkan hasil 

kuesioner, dapat disimpulkan indikator training yaitu indikator T1 yang 

menyatakan bahwa “saya mencoba belajar semaksimal mungkin dari 

pelatihan yang diberikan perusahaan” memiliki derajat persetujuan yang 

paling rendah dengan rata-rata jawaban responden sebesar 5,050. Hal ini 

Variabel Indikator Mean 

Kompensasi Nonfinancial 

KN8 4,597 

KN10 3,815 

KN11 4,891 

Motivasi 

M1 4,622 

M2 3,950 

M3 4,092 

M4 3,882 

M6 4,521 

Training 

T1 5,050 

T2 5,134 

T4 5,076 

Kinerja Karyawan 

KK1 5,176 

KK2 5,269 

KK3 5,622 

KK4 5,496 

KK5 5,420 
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menunjukkan bahwa karyawan kontrak PT. Xacti kurang mencoba untuk 

belajar semaksimal mungkin dari pelatihan yang diberikan perusahaan. 

Berdasarkan profil responden gambar 4.4 mayoritas karyawan kontrak 

93,3% pendidikan terakhirnya adalah lulusan SMA, penulis menyarankan 

pihak perusahaan melakukan evaluasi kinerja terhadap training kemudian 

setelah itu melakukan perubahan serta perbaikan dari hasil evaluasi kinerja 

terhadap training tersebut. Training sangat berguna untuk menambah 

pengetahuan serta keterampilan karyawan kontrak yang dimana memiliki 

kemungkinan belum didapatkan oleh lulusan SMA karena minimnya 

pengalaman kerja.  

Berdasarkan tabel 4.7 indikator T4 memiliki nilai rata-rata jawaban 

responden sebesar sebesar 5,076 yang menyatakan bahwa “Saya mengikuti 

pelatihan karena ingin meningkatkan kesempatan kerja saya di luar 

perusahaan”. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan kontrak PT. Xacti 

memiliki keinginan untuk meningkatkan kinerjanya di luar perusahaan. 

Perusahaan perlu memberikan evaluasi kinerja agar karyawan kontrak dapat 

mengukur dirinya, dan dapat menjadi karyawan tetap. Berdasarkan tabel 4.7 

indikator T2 memiliki niai rata-rata jawaban responden sebesar 5,134 yang 

menyatakan bahwa “Saya mengikuti pelatihan karena pelatihan 

memberikan saya keterampilan yang memungkinkan saya lebih efektif 

dalam bekerja.” memiliki derajat persetujuan yang paling tinggi dari rata-

rata jawaban responden. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan kontrak PT. 

Xacti memiliki keinginan untuk mendapatkan keterampilan yang dapat 
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mempengaruhi tingkat efektifitas dalam bekerja. Berdasarkan profil 

responden gambar 4.1 mayoritas karyawan kontrak 81% adalah Gen Y 

dengan kisaran umur 17-20 tahun, yang tentunya memiliki keinginan yang 

tinggi untuk belajar dan berkembang. Penulis menyarankan pihak 

perusahaan sebaiknya melakukan review pegawai terhadap metode 

pelatihannya agar karyawan dapat mengukur peningkatan keterampilan 

dirinya guna meningkakan efektifitas dalam bekerja. 

Berdasarkan hasil kuesioner variabel kinerja karyawan, dapat 

disimpulkan bahwa indikator KK1 yang menyatakan bahwa “saya selalu 

mengerjakan tugas kerja sesuai dengan deskripsi pekerjaan/job description 

yang diberikan perusahaan” memiliki derajat persetujuan paling rendah 

dengan rata-rata jawaban responden sebesar 5,176. Hal ini menunjukkan 

bahwa karyawan kontrak dalam mengerjakan tugas kerjanya kurang sesuai 

dengan deskripsi pekerjaan/job description yang diberikan perusahaan. 

Sebaiknya perusahaan mulai memperbaiki SOP dan materi training dengan 

melihat hasil evaluasi kinerja pelatihan.  

Indikator KK3 yang menyatakan bahwa “Saya selalu bertanggung 

jawab atas pekerjaan yang saya lakukan” memiliki nilai rata-rata derajat 

persetujuan responden paling besar yaitu 5,622. Hal ini berarti responden 

karyawan kontrak selalu berusaha untuk bertanggung jawab atas 

pekerjaannya, oleh karena itu setelah perusahaan mulai memperbaiki SOP 

dan materi training dengan melihat hasil evaluasi kinerja pelatihan agar 

tidak akan ada lagi kondisi karyawan kontrak yang dalam mengerjakan 
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tugas kerjanya kurang sesuai dengan deskripsi pekerjaan/job description 

yang diberikan perusahaan. 

Kondisi karyawan kontrak yang kurang mencoba untuk belajar 

semaksimal mungkin dari pelatihan yang diberikan perusahaan, meskipun 

memiliki keinginan untuk memiliki kesempatan kerja diluar perusahaan 

serta mendapatkan keterampilan untuk meningkatkan efektifitas kerjanya. 

Perusahaan sebaiknya melakukan evaluasi kinerja terhadap training agar 

perusahaan dapat melakukan perubahan serta perbaikan, dan selain itu dapat 

menjadi tolak ukur terhadap diri masing-masing karyawan kontrak untuk 

meningkatkan keterampilan dirinya guna meningkatan efektifitas dalam 

bekerja agar menjadi karyawan tetap. Selain itu sebaiknya perusahaan mulai 

memperbaiki SOP dan materi training dengan melihat hasil evaluasi kinerja 

pelatihan agar tidak akan ada lagi kondisi karyawan kontrak yang dalam 

mengerjakan tugas kerjanya kurang sesuai dengan deskripsi pekerjaan/job 

description yang diberikan perusahaan. 
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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji keterlibatan Kompensasi 

Nonfinancial, Training dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan. Hasil analisis 

dengan menggunakan metode SEM menunjukkan 2 hipotesis terbukti berpengaruh 

positif dan signifikan dan 2 hipotesis terbukti tidak berpengaruh signifikan. 

Berdasarkan hasil output dari pengolahan data pada karyawan kontrak PT.Xacti 

yang telah dilakukan oleh penulis pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Variabel Kompensasi Nonfinancial terbukti memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Motivasi pada PT.Xacti. 

2. Variabel Motivasi tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT.Xacti. 

3. Variabel Kompensasi Nonfinancial tidak memiliki pengaruh positif 

terhadap Kinerja Karyawan pada PT.Xacti. 

4. Variabel Training terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan pada PT.Xacti. 
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5.2 Saran  

Hasil dan kesimpulan pada penelitian ini didukung oleh data yang didapat 

sehingga dapat menjadi saran kedepannya bagi PT.Xacti untuk meningkatkan dan 

terus dapat bersaing di industri manufaktur. Adapun saran yang dapat diberikan 

kepada PT.Xacti maupun penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:   

1. PT.Xacti 

a. Perusahaan sebaiknya melakukan evaluasi terhadap training agar 

perusahaan dapat melakukan perubahan serta perbaikan, dan selain itu 

dapat menjadi tolak ukur terhadap diri masing-masing karyawan 

kontrak untuk meningkatkan keterampilan dirinya guna meningkatan 

efektifitas dalam bekerja agar menjadi karyawan tetap. 

b. Sebaiknya perusahaan mulai memperbaiki SOP dan materi training 

dengan melihat hasil evaluasi kinerja karyawan setelah pelatihan agar 

tidak akan ada lagi kondisi karyawan kontrak yang dalam mengerjakan 

tugas kerjanya kurang sesuai dengan deskripsi pekerjaan/job description 

yang diberikan perusahaan. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang 

lebih baik lagi, dengan objek yang masih berfokus pada bidang industri 

manufaktur yang membutuhkan banyak karyawan kontrak dalam 

memproduksi barangnya. 
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b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian ini 

dengan menambahkan variabel kompensasi financial agar penelitian 

mengenai kompensasi lebih menyeluruh dan lebih akurat, serta meneliti 

karyawan tetap dan membandingkan kinerja karyawan kontrak dengan 

karyawan tetap. Selain itu variabel yang dapat ditambahkan yaitu 

kepuasan kerja yang dimana dapat mempengaruhi kinerja karyawan 

 

Pengaruh Kompensasi Nonfinancial..., Indah Ratry Pandini, Ma.-IBS, 2017



 

84                                   Indonesia Banking School 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Agusta, L., Sutanto, M., Bisnis, P. M., Manajemen, P. S., Petra, U. K., & 

Siwalankerto, J. (2013). Karyawan Cv Haragon Surabaya, 1(3). 

Alimuddin, W. (2012). Pengaruh Kompensasi Terhadap Produktivitas Karyawam 

Pada PT . BAKRIE TELECOM AREA MAKASSAR Oleh : Jurusan Manajemen 

Karyawan  

Amaliah, K. (2008). Peranan sikap, norma subyektif dan perceived behavioral 

control dalam Memprediksi Intensi Mahasiswa untuk Bersepeda di Kampus. 

Universitas Indonesi. 

Amrullah, A. (2012). Pengaruh Kompensasi Financial dan nonfinancial terhadap 

Kinerja Karyawan PT. BRI (PERSERO) TBK. Wilayah Makassar. Universitas 

Hasanuddin Makassar. 

Ardana, K., & Sari, A. P. (2016). Peran Mediasi Kepuasan Kerja Pada Pengaruh 

Kompensasi Terhadap Kinerja Pekerja Kontrak. E-Jurnal Manajemen Unud, 

5(1), 470–499. 

Bangun W. (2012). Manajemen Sumber daya manusia. Erlangga. 

Eva Kris Diana Devi. (2009). Analisis Pengaruh Kepuasan Kerja dan Motivasi 

Terhadap Kinerja Karyawan dengan Komitmen Organisasional Sebagai 

Variabel Intervening. Diponwgoro Semarang. 

Facteau, J. D., Dobbins, G. H., Russell, J. E. A., Ladd, R. T., & Kudisch, J. D. 

(1995). The influence of General Perceptions of the Training Environment on 

Retraining Motivation and Perceived Training Transfer, 21(I), 1–25. 

Herpen, Marco Van ; Praag, Mirjam Van; Cools, K. (2002). The effects of 

performance measurement and compensation on motivation: An empirical 

study. UvA-DARE (Digital Academic Repository), University of Amsterdam. 

Herpen, V., & Praag, V. (2003). UvA-DARE (Digital Academic Repository) The 

effects of performance measurement and compensation on motivation: An 

empirical study van Herpen, M.; van Praag, C.M.; Cools, K. 

Hueryren Yeh, D. H. (2012). The Mediating Effect of Organizational Commitment 

on Leadership Type and Job Performance. The Journal of Human Resource 

and Adult Learning, 8(2), 50–59. 

Ida Ayu Brahmasari, & Agus Suprayetno. (2008). Pengaruh Motivasi Kerja, 

Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 

serta Dampaknya pada Kinerja Perusahaan (Studi kasus pada PT. Pei Hai 

International Wiratama Indonesia). Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan,

Pengaruh Kompensasi Nonfinancial..., Indah Ratry Pandini, Ma.-IBS, 2017



 

85                                   Indonesia Banking School 
 

10(1996), pp.124-135. https://doi.org/10.9744/jmk.10.2.pp. 124-135 

Joseph F. Hair, William C. Black, Barry J. Babin, R. E. A. (2010). Multivariate 

Data Analysis (7th ed.). Pearson. 

Khan, M. I. (2012). The Impact of Training and Motivation on Performance of 

Employees. Business Review, Institute of Business Administration, 7(2), 84–

95. 

Malhotra, N. K. (2009). Riset Pemasaran (4th ed.). Indeks. 

Mallu, S. (2015). Sistem pendukung keputusan penentuan karyawan kontrak 

menjadi karyawan tetap menggunakan metode topsis. Jurnal Ilmiah Teknologi 

Informasi Terapan, I(2), 36–42. 

Mangkunegara, A. A. A. P. (2000). Manajemen Sumber Daya Manusia 

Perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya. 

Martoyo, S. (2000). Sumber Daya Manusia (5th ed.). Yogyakarta: BPFE 

Yogyakarta. 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, 

Pub. L. No. KEP.100/MEN/VI/2004 (2004). Indonesia. 

Moh. Lukmanul H. Lapadengan & Goni, J. H. (2013). Pengaruh Faktor 

Pendidikan/Pelatihan, Motivasi dan Kompensasi terhadap Kinerja Pegawai 

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Moh. Lukmanul H. 

Lapadengan John Hein Goni. Prodi PSP Pascasarjana Unsrat, 1–10. 

Mohd Hamran Mohamad, Khulida Kirana Yahya, Suhaimi Ishak, R. N. (2016). The 

Influence of Compensation Practice on Performance of Enforcement 

Employees. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship, 1(2), 

34–45. 

Mondy R.W. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia (10th ed.). Erlangga. 

Purnama, C. (2013). Influence Analysis of Organizational Culture Organizational 

Commitment Job and Satisfaction Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

Toward Improved Organizational Performance. International Journal of 

Business, Humanities and Technology, 3(5), 86–100. 

Rizal, M., Idrus, M. S., & Mintarti, R. (2014). Effect of Compensation on 

Motivation , Organizational Commitment and Employee Performance 

(Studies at Local Revenue Management in Kendari City). International 

Journal of Business and Management Invention, 3(2), 64–79. 

Ruhana, I., Rahardjo, K., & Ulfa, M. (2013). Pengaruh Kompensasi Terhadap 

Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan, 1–11

Pengaruh Kompensasi Nonfinancial..., Indah Ratry Pandini, Ma.-IBS, 2017



 

86                                   Indonesia Banking School 
 

Saeed, M. M., & Asghar, M. A. (2012). Examining the Relationship between 

Training , Motivation and Employees Job Performance – The Moderating Role 

of Person Job Fit Person Job Fit Employee Job Performance. Journal of Basic 

and Applied Scientific Research, 2(12), 12177–12183. 

Sekretaris Negara Republik Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 (2003). Indonesia. 

Silliker, A. (2012, May 17). More Firms Hiring Contract Workers. 13016.Retrieved 

from www.hrreporter.com/article/13016-more-firms-hiring-contract-workers/ 

Statistik, B. P. (2017). Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Maret 2017. 

Retrieved from https://www.bps.go.id/index.php/publikasi/index?Publikasi% 

5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=LAPORAN+BULANA

N&yt0=Tampilkan 

Stephen Robbins, T. J. (2015). Perilaku Organisasi. (S. Empat, Ed.) (16th ed.). 

Suciaty, T., & Rahmawati, S. (2014). Hubungan Kompensasi Finansial dengan 

Kinerja Karyawan Kontrak PT Unilever Body Care Indonesia Tbk. Jurnal 

Manajemen Dan Organisas, V(1), 45–61. 

Wijanto, S. H. (2008). Structural Equation Modeling dengan LISREL 8.8 (1st ed.). 

Graha Ilmu. 

Wijaya, T., & Andreani, F. (2015). Pengaruh Motivasi Dan Kompensasi Terhadap 

Kinerja Karyawan Pada PT Sinar Jaya Abadi Bersama. Agora, 3(2), 37–45. 

Yperen & Janseen. (2004). Academy of Management Employees â€TM Goal 

Orientation , The Quality of Leader-Member Exchange , and The Outcome of 

Job Performanceand Job Satisfaction, 47(3), 368–384. 

 

 

 

Pengaruh Kompensasi Nonfinancial..., Indah Ratry Pandini, Ma.-IBS, 2017



 

87                                   Indonesia Banking School 
 

LAMPIRAN 

Lampiran 1: Kuesioner 

KUESIONER 

Nama Saya Indah Ratry Pandini, saya adalah mahasiswa Indonesia Banking School yang sedang melakukan 

penelitian untuk skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Kompensasi nonfinancial, Training, dan Motivasi 

terhadap Kinerja karyawan kontrak PT.Xacti”. Saya memohon kesediaan bapak/ ibu untuk berpartisipasi 

dengan menjawab sejumlah pernyataan yang ada dalam kuesioner ini. Atas perhatiaan dan partisipasinya saya 

ucapkan banyak terimakasih. 
 

* Wajib Diisi 

Berikan tanda (√) pada salah satu jawaban. 

Pertanyaan Filter 

Apakah anda Karyawan Kontrak ? * 

o Ya (lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya) 

o Tidak (berhenti disini) 

Identitas Responden 

Usia Anda? * 

o < 17 Tahun  

o 17-20 Tahun  

o 21-25 Tahun 

o > 25 Tahun  

Jenis Kelamin * 

o Laki-Laki  

o Perempuan  

Lama Bekerja * 

o < 6 Bulan 

o 6 Bulan - 1 Tahun  

o 1 Tahun - 2 Tahun  

o >2 Tahun

Pendidikan Terakhir* 

o SMA 

o D3 

o S1 

o Lainnya (...............) 

 

Pengaruh Kompensasi Nonfinancial..., Indah Ratry Pandini, Ma.-IBS, 2017



 

88                                   Indonesia Banking School 
 

Lampiran 1: Kuesioner (Lanjutan) 

Petunjuk pengisian kuisioner 

Berikut terdapat serangkaian pernyataan yang berisi 36 pernyataan. Berikan 1 pilihan yang paling sesuai 

dengan perasaan dan pemahaman anda. Penilaian yang semakin ke kanan menandakan Sangat Setuju (SS) 

sedangkan penilaian yang semakin ke kiri menandakan Sangat Tidak Setuju (STS). 

 

 

NO Pertanyaan 1 

STS 

2 

 

3 

 

4 5 

 

6 

SS 

1 Perusahaan Xacti menyediakan fasilitas yang 

mendukung dan suasana/ lingkungan kerja 

yang kondusif 

      

2 Atasan ditempat saya bekerja selalu menjalin 

komunikasi yang baik dengan karyawan 

      

3 Suasana dan lingkungan kerja saya saat ini 

sangat nyaman dan membuat saya 

bersemangat dalam bekerja 

      

4 Perusahaan Xacti memberikan kesempatan 

bagi saya mengikuti pelatihan untuk 

meningkatkan kemampuan saya 

      

5 Atasan ditempat saya bekerja, selalu ramah 

dan baik pada semua karyawan 

      

6 Perusahaan Xacti selalu membentuk tim kerja 

untuk pembagian jam kerja (Shift) yang adil 

kepada semua karyawan. 

      

7 Perusahaan tempat saya bekerja, memberikan 

kepercayaan kepada karyawan untuk 

mempertanggung jawabkan tugas-tugasnya.   

      

8 Sesama karyawan di tempat saya bekerja 

senantiasa menjalin komunikasi yang terbuka 

dalam menjalankankan tugasnya. 

      

9 Perusahaan tempat saya bekerja, memberikan 

kepercayaan kepada karyawan untuk 

mengerjakan tugas-tugas yang bervariasi 

sesuai dengan keahliannya. 

      

10 Perusahaan tempat saya bekerja, memberikan 

peluang yang sama mengenai pengakuan atas 

prestasi karyawan. 

      

11 Adanya toleransi waktu istirahat dan 

beribadah merupakan pencerminan 

penghargaan pihak perusahaan terhadap kami 
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Lampiran 1: Kuesioner (Lanjutan) 

NO Pertanyaan 1 

STS 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

SS 

12 Pemberian kompensasi (gaji, tunjangan, 

kenyamanan kerja dan lainnya) membuat 

saya termotivasi untuk berusaha semaksimal 

mungkin dalam bekerja 

      

13 Saya merasa bahwa perusahaan memiliki 

sistem kompensasi yang jelas dan adil 

      

14 Saya merasa kompensasi yang diberikan 

perusahaan memotivasi saya dalam bekerja 

      

15 Saya puas dengan sistem kompensasi yang 

diberikan oleh perusahaan 

      

16 Saya selalu antusias dengan pekerjaan saya.       

17 Pekerjaan saya sepadan dengan usaha yang 

saya lakukan. 

      

18 Saya sering harus memaksa diri untuk 

berangkat/mulai bekerja 

      

19 Saya antusias dengan tingkat gaji saya.        

20 Saya mendapatkan banyak kepuasan dari 

pekerjaan yang saya lakukan. 

      

21 Saat di tempat kerja, saya sering merasa 

seperti hari tidak akan pernah berakhir. 

      

22 Saya sangat puas dengan pekerjaan saya.       

23 Saya mencoba belajar semaksimal mungkin 

dari pelatihan yang diberikan perusahaan.  

      

24 Saya mengikuti pelatihan karena pelatihan 

memberikan saya keterampilan yang 

memungkinkan saya lebih efektif dalam 

bekerja.  

      

25 Saya mengikuti pelatihan karena sudah 

diamanatkan oleh perusahaan. 

      

26 Saya mengikuti pelatihan karena ingin 

meningkatkan kesempatan kerja saya di luar 

perusahaan. 

      

27 Saya sering mencoba peran pekerjaan yang 

spesifik hanya untuk menilai kemampuan dan 

kemampuan saya. 

      

28 Dengan pelatihan yang diberikan perusahaan, 

saya memiliki strategi untuk mencapai tujuan 

karir saya. 
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Lampiran 1: Kuesioner (Lanjutan) 

NO Pertnyaan 1 

STS 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

SS 

29 Saya menemukan bahwa tujuan saya dan 

tujuan perusahaan saya sangat mirip. 

      

30 Atasan saya toleran terhadap perubahan yang 

saya inisiasikan sebagai hasil belajar 

keterampilan baru dalam pelatihan. 

      

31 Sumber daya keuangan perusahaan 

menghambat kemampuan saya untuk 

menerapkan keterampilan baru yang 

dipelajari dalam pelatihan kerja. 

      

32 Saya selalu mengerjakan tugas kerja sesuai 

dengan deskripsi pekerjaan/job description 

yang diberikan perusahaan. 

      

33 Saya selalu melakukan pekerjaan sesuai 

dengan standar kinerja perusahaan. 

      

34 Saya selalu bertanggung jawab atas pekerjaan 

yang saya lakukan. 

      

35 Saya tidak pernah mengabaikan pekerjaan 

yang diberikan perusahaan. 

      

36 Saya selalu menyelesaikan tugas kerja secara 

tepat waktu. 
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

a. Variabel Kompensasi Nonfinancial 
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b. Variabel Motivasi 
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c. Variabel Training 
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d. Variabel Kinerja Karyawan 
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Lampiran 3: Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

a. Variabel Kompensasi Nonfinancial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Variabel Motivasi 
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c. Variabel Training 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Variabel Kinerja Karyawan 
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Lampiran 4: Measurement Model Fit 
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Lampiran 5: Overall Structural Model Fit 
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Lampiran 6: Output Standardized Regression Weights (measurement model) 
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Lampiran 7: Model Fit Summary/Goodness of fit 
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Lampiran 8: Regression Weights 
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Curriculum Vitae 

 

PERSONAL DETAIL 

Full Name   : Indah Ratry Pandini 

Sex    : Female 

Place, Date of Birth  : Jakarta, 2nd September 1995 

Nasionality   : Indonesia 

Religion   : Islam 

Address  : Perumahan Jatijajar Blok D21 No.14, Depok 

Marital Status  : Single 

Phone   : 087775861592 

Email    : indahratry@gmail.com 

GPA   : 3.40 

PERSONALITIES   

 Hobbies : 

Movies, Singing. 

 Additional Information : 

Diligent, honest, smart worker, creative, discipline, good willingness to learn, 

able to work under pressure, able to work in groups, good interpersonal skill. 
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EDUCATION 

Formal Education 

2013-2017 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE IBS), 

Major in Human Resource Management, Jakarta 

2010-2013 SMAN 2 DEPOK 

2007-2010 SMPN 1 DEPOK 

2001-2007 SD Pemuda Bangsa 

Non Formal Education  

2016 Euro Management, Jermany Course 

2016   Effective selling skill, Analisis Kredit, Basic Treasury, Trade Financing 

(STIE Indonesia Banking School) 

2015           Mini Banking Simulation Training 

2013          Pendidikan dan pembentukan Mental, Fisik,dan Disiplin (Rindam Jaya) 

2013   Basic Activist Training Program (BATPRO), STIE Indonesia Banking 

School 

2013          English for Business and Banking,GMU 

2006-2011  LBPP LIA Depok 

ORGANIZATION EXPERIENCE 

2006-Present Member of Karang Taruna P’JAR  

2016             Volunteer Officer Study in Japan, Euro Managemnt 

2016             Head of Pemilu Raya 2016 

2016             Head of KOMISI II, Dewan Perwakilan Mahasiswa 

2015             Member of Event Division Basic Activist Training Program, HIMA M 

2015             Head of Business and Marketing Competition III, HIMA M 
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2015             Member of Company Visit, HIMA M 

2015           Member of Campus Debate Challenge, HIMA M 

2014          Member of  Stock Simulation, HIMA M 

2014           Head of Operational Division, HIMA-M 

2014          Volunteer of POM 

2010-2012   Club Gedebasketball 

WORKING EXPERIENCE 

2017 Internship Program in PT. Xacti (Depok) 

2016 Internship Program in Bank BRI (BRI Kc. Warung Buncit) 

2016 Internship Program in Bank Indonesia (KPw Bank Indonesia Purwokerto) 

SKILLS 

1. Computer Literate (Ms. Word, Ms. Excel and Ms. Point) 

2. Internet Literate 
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