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ABSTRACT  

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

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

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

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

compensation, motivation, create support working area, provide education and training. 

Nowadays, business competition that had become tighter make the company confronted with 

the challenge of  maintaining  its viability. 

This research was held in PT. Medco Energi International Tbk. The research use 

Compensation as Independent Variable, Motivation as Intervening Variable, and 

Performance as Dependent Variable. The goal of this research is to analyse compensation’s 

influence to employee’s performance through motivation as intervening variable. Sample 

used in this research are 52 employees of PT.Medco Energi International Tbk using Simple 

Random Sampling method. Analysis used in this research are pretest, validity test, reliability 

test, classic assumption test, model test, regresion and intervening test. 

The data that had been processed produce regression equation bellow : 

Y1 = 1,796 + 0,708X1 

Y2 = 1,906 + 0,700X1 

Y1 = 1,021 + 0,795X2 
Based on t-test and the first linier regression above show us that compensation has a 

positive and significant influence to performance. The second linier regression show us that 

compensation has a positive and significant influence to motivation. The third linier 

regression show us that motivation has a positive and significant influence to performance. 

Based on those three linier regressions we can do the  intervening test. This test shows us 

that motivation can be an intervening variable because the standardized coefficient’s 

calculation for indirect influence of compensation to performance through motivation is 

bigger than calculation for direct influence of compensation to performance. 

Keyword : compensation, motivation, performance. 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 
Kompensasi menurut Malayu S.P Hasibuan (2002) adalah semua pendapatan yang 

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

imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Tujuan pemberian  kompensasi antara 

lain sebagai ikatan kerja sama, kepuasaan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas 

karyawan, disiplin, serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah. 

Tidak hanya faktor pemberian kompensasi saja yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan guna meningkatkan kinerja karyawan, akan tetapi perusahaan harus 
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memperhatikan faktor motivasi yang merupakan elemen atau bagian dari kompensasi itu 

sendiri. Pegawai dapat melaksanakan tugasnya secara maksimum antara lain ditentukan oleh 

motivasi yang mendorong pegawai itu bekerja dengan tekun, serta disiplin yang ditetapkan 

sehingga dapat tercapai tujuan perusahaan di bawah kepemimpinan yang dapat menciptakan 

suasana kondusif terhadap lingkungan kerja tersebut.  

Victor H Vroom. dan Gary Dessler, 1997 mengatakan bahwa biasanya orang – orang 

termotivasi atau terdorong untuk bekerja pada suatu jabatan tertentu yang mereka rasa akan 

memperoleh imbalan. Bagi Gary Dessler pernyataan inilah yang dinamakannya hukum 

motivasi. Berdasarkan hukum motivasi kerja itu maka untuk memotivasi kerja seseorang 

diperlukan dua syarat yaitu kemampuan kerja dan kemauan kerja. Motivasi menurut Marihot 

Tua Efendi Hariandja (2002) diartikan sebagai faktor – faktor yang mengarahkan dan 

mendorong perilaku atau keinginan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang 

dinyatakan dalam bentuk usaha yang keras atau lemah.  

Persoalan pemberian kompensasi dan motivasi suatu perusahaan merupakan bahan 

kajian yang penting untuk dibahas. Persoalan bagaimanakah pengaruh pemberian kompensasi 

dan motivasi yang telah diberikan selama ini oleh perusahaan kepada karyawannya, apakah 

meningkatkan kinerja mereka atau justru malah menurunkan kinerja mereka. Karena kedua 

hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja karyawan pada suatu perusahaan. 

 Atas dasar persoalan tersebut, maka penulis mengambil judul penelitian “Pengaruh 

pemberian kompensasi terhadap kinerja karyawan PT. Medco Energi International 

Tbk. Kantor Pusat dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening”. Adapun yang 

menjadi perhatian peneliti adalah apakah pemberian  kompensasi dan motivasi yang 

diberikan PT. Medco Energi Kantor Pusat kepada karyawannya dapat berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan didalam pelaksanaan tugasnya. 

 

1.2 Perumusan Masalah 
1. Bagaimana pengaruh pemberian kompensasi terhadap kinerja karyawan PT. Medco 

Energi Kantor Pusat. 

2. Bagaimana pengaruh pemberian kompensasi terhadap motivasi kerja karyawan PT. 

Medco Energi Kantor Pusat. 

3. Bagaimana pengaruh pemberian motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT. Medco 

Energi Kantor Pusat. 

4. Bagaimana pengaruh pemberian kompensasi terhadap kinerja karyawan PT. Medco 

Energi Kantor Pusat dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 
Agar penelitian ini dapat terarah dan memudahkan peneliti dalam proses 

pengumpulan data, serta fokus pada pokok permasalahan dan pembahasannya, maka ruang 

lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada karyawan PT. Medco Energi Kantor Pusat dan 

dalam penelitian ini, peneliti hanya meneliti pada sistem kompensasi yang berlaku secara 

umum pada tiap divisi berdasarkan sistem waktu dimana setiap divisi besarnya kompensasi 

(gaji) ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, atau bulan. Besarnya 

kompensasi sistem waktu ini hanya didasarkan kepada lamanya bekerja karyawan PT. Medco 

International Tbk. Kantor Pusat atau jam kerjanya bukan didasarkan atas prestasi kerja.  
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1.4 Tujuan Penelitian 
1. Untuk menganalisis pengaruh pemberian kompensasi terhadap kinerja karyawan PT. 

Medco Energi Kantor Pusat. 

2. Untuk menganalisa pengaruh pemberian kompensasi terhadap motivasi kerja karyawan 

PT. Medco Energi Kantor Pusat. 

3. Untuk menganalisis pengaruh pemberian motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT. 

Medco Energi Kantor Pusat. 

4. Untuk menganalisis pengaruh pemberian kompensasi terhadap kinerja karyawan PT. 

Medco Energi Kantor Pusat dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening. 

 

II LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Kompensasi 
Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan 

kepada karyawan, yang dapat bersifat finansial maupun non finansial, pada periode tetap. 

Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasaan bagi karyawan sehingga 

dampaknya kepada kinerja karyawan akan meningkat. Menurut Hasibuan (2005) Kompensasi 

adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang 

diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Bagi 

organisasi atau perusahaan, kompensasi memiliki arti penting karena kompensasi 

mencerminkan upaya organisasi dalam meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraan 

karyawannya. Pengalaman menunjukan bahwa kompensasi yang tidak memadai dapat 

menurunkan kinerja maupun prestasi kerja karyawan, bahkan dapat menyebabkan karyawan 

yang potensial keluar dari perusahaan. 

 

2.2 Sistem Kompensasi  
1. Sistem kompensasi menurut Malayu S.P Hasibuan (2005) adalah sebagai berikut : 

• Sistem waktu 

Dalam sistem waktu, besarnya kompensasi (gaji, upah) ditetapkan berdasarkan standar 

waktu seperti jam, minggu, atau bulan. 

• Sistem hasil (output) 

Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi atau upah ditetapkan atas kesatuan umit yang 

dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter, dan kilogram.  

• Sistem borongan 

Sisitem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan 

atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya.  

Hendaknya dasar penentuan sistem kompensasi memberikan kepuasaan bagi karyawan, 

laba untuk perusahaan, serta barang atau jasa yang berkualitas dan harga yang pantas. Jadi, 

semua pihak mendapatkan kepuasaan dari sistem pengupahan yang diterapkan. 

 

2.3 Pengertian Motivasi 
 Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar atau tidak sadar 

untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, atau usaha-usaha yang dapat 

menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tertentu bergerak melakukan sesuatu karena 

ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasaan atas perbuatannya. 

Menurut Supardi dan Anwar (2004) Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai 

tujuan. Motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan 

pada tujuan mencapai sasaran kepuasaan. Jadi, motivasi bukanlah yang dapat diamati tetapi 

adalah hal yang dapat disimpulkan adanya karena sesuatu perilaku yang tampak. 
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2.4 Metode Motivasi 
Ada dua metode motivasi yaitu motivasi langsung dan tidak lagsung (Dalam buku 

Hasibuan ”Manajer sumber daya manusia”, 2005) 

1. Motivasi langsung 

Motivasi langsung adalah motivasi yang diberikan secara langsung kepada setiap 

individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasaanya. 

 

2. Motivasi tidak langsung 

Motivasi tidak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-

fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas 

sehingga para karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaanya. 

 

2.5 Kinerja karyawan 
Kinerja karyawan adalah proses dimana organisasi melalui proses, mengevaluasi atau 

menilai prestasi kerja karyawan. Menurut Veithzal Rivai di dalam bukunya ”Performance 

Appraisal”, 2005  kinerja adalah kesediaan seseorang atau sekelompok orang untuk 

melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan 

hasil seperti yang diharapkan. 

 

2.6 Hubungan variabel kompensasi terhadap kinerja karyawan  
 Salah satu cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, memotivasi dan 

meningkatkan kepuasaan kerja para karyawan adalah melalui kompensasi. Secara sederhana 

kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan untuk balas jasa kerja mereka. 

Simamora (2004) mengatakan bahwa kompensasi dalam bentuk finansial adalah penting bagi 

karyawan, sebab dengan kompensasi ini mereka dapat memenuhi kebutuhannya secara 

langsung, terutama kebutuhan fisiologisnya. Namun demikian, tentunya pegawai juga 

berharap agar kompensasi yang diterimanya sesuai dengan pengorbanan yang diberikan 

dalam bentuk non finansial juga sangat penting bagi pegawai terutama untuk pengembangan 

karir mereka. Dalam penelitian Yukl dan Latham (dikutip oleh Dito, 2010) menunjukan 

bahwa insentif upah atau gaji tidak memberikan hasil yang konsisten terhadap kinerja 

karyawan. Menurut Prawiro Sentono yang dikutip oleh Dito, 2010 menyatakan bahwa kinerja 

karyawan akan baik bila digaji atau diberi upah sesuai dengan perjanjian. 

 

2.7 Hubungan Variabel Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja Karyawan 
 Nawawi (2001) mengatakan bahwa kompensasi merupakan penghargaan atau 

ganjaran yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuannya, melalui kegiatan 

yang disebut bekerja. Tidak hanya faktor kompensasi saja yang harus diperhatikan tetapi 

perusahaan juga harus memperhatikan faktor motivasi yang merupakan elemen atau bagian 

dari kompensasi itu sendiri. Pegawai dapat melaksanakan tugasnya secara maksimum antara 

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

disiplin yang ditetapkan sehingga dapat tercapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu besar 

atau kecilnya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan dapat mempengaruhi tingkat 

motivasi pegawai. 

  

2.8 Hubungan Variabel Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Yang Dimediasi 

Oleh Variabel Motivasi Kerja 
 Malayu S.P Hasibuan (2005) mengatakan bahwa salah satu tujuan pemberian 

kompensasi adalah motivasi. Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah 
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memotivasi bawahannya. Menurut Robbins (2007) motivasi merupakan proses yang berperan 

pada intensitas, arah, dan lamanya berlangsung upaya individu ke arah pencapaian sasaran. 

Sehingga apabila seorang karyawan menganggap bahwa kompensasi yang diberikan oleh 

perusahaan sesuai dengan yang karyawan harapkan, maka akan dapat memotivasi karyawan 

untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

 

 

 

 

2.9 Kerangka Pemikiran 

 

 
Gambar 2.3 

Kerangka pemikiran 

 

H1                                                                                                                      

 

 

 

 

 

   H2      H3 

 

 

 

 

 

 

            Mediasi 

 
Identifikasi Variabel : 

 

1. Pemberian kompensasi (X) adalah variabel independen 

2. Pemberian Motivasi (Y1) adalah variabel dependent, motivasi juga dapat sebagai 

(X2) yaitu variabel independent dan motivasi pun juga merupakan variabel 

intervening (mediasi) 

3. Kinerja karyawan (Y2) adalah variabel dependent 

 

2.10 Hipotesis 
Berdasarkan latar belakang penelitian, tujuan penelitian, dan kajian teori yang telah 

dipaparkan, maka dapat dirumuskan hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Hipotesis 1 
Ho : Kompensasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan 

PT. Medco Energi Kantor Pusat. 

Ha : Kompensasi memilik pengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan PT. 

Medco Energi Kantor Pusat. 

 

 

 

Kompensasi Kinerja 

Motivasi  

Kerja 
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2) Hipotesis 2 
Ho : Kompensasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Motivasi Kerja 

karyawan PT. Medco Energi Kantor Pusat. 

Ha : Kompensasi memilik pengaruh signifikan terhadap Motivasi Kerja karyawan 

PT. Medco Energi Kantor Pusat. 

 

3) Hipotesis 3 
Ho : Motivasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja karyawan 

PT.Medco Energi Kantor Pusat. 

Ha : Motivasi memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja karyawan PT. Medco 

Energi Kantor Pusat. 

 

4) Hipotesis 4 
Ho : Kompensasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan 

PT. Medco Energi Kantor Pusat melalui Motivasi Kerja. 

Ha : Kompensasi memilik pengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan 

PT.Medco Energi Kantor Pusat melalui Motivasi Kerja. 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah karyawan PT. Medco Energi International Tbk. Kantor 

Pusat yang berlokasi di Gedung Energy Jalan Jendral Sudirman Jakarta 12190-Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana data-data yang lebih bersifat 

kualitatif diterjemahkan ke dalam bentuk angka-angka kuantitatif agar dapat dianalisis 

menggunakan statistik. Hasil analisis statistik tersebut selanjutnya akan dipresentasikan 

kembali ke dalam bahasa kualitatif agar lebih mudah dipahami oleh pihak-pihak yang 

membutuhkannya. 

Penelitian ini menggunakan teknik studi kasus pada perusahaan. Studi kasus adalah 

investigasi kedalam sebab-sebab yang mendasari permasalahan tertentu didalam sebuah 

pabrik, sebuah departemen, atau sebuah kelompok kerja (Simamora, 2004). Hasil riset hanya 

diterapkan pada permasalahan tertentu dan tidak dapat digeneralisasikan. Penelitian ini juga 

mencari hubungan sebab akibat (Kausal) antara satu variabel dengan variabel lainnya, dimana 

terdapat 1 variabel bebas (Independent) yaitu kompensasi, serta variabel intervening (variabel 

yang mempengaruhi hubungan variabel dependent dengan variabel independent menjadi 

hubungan langsung dan tidak langsung yang dapat diamati dan diukur) yaitu motivasi kerja, 

Ghozali 2005. Serta variabel terikat (Dependent) yaitu kinerja karyawan. 

 

3.2 Data yang Dihimpun 
Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini terbagi kedalam dua jenis : 

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

secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer biasanya 

diperoleh dari survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data 

ordinal (Sugiyono, 2002) 

• Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya. Data 

sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan 

kepada masyarakat pengguna data ( Sugiyono, 2002). Data penelitian ini data sekunder 

yang diperoleh dari jurnal, skripsi, dan buku-buku referensi. 
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3.3 Populasi dan Sampel 
Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau 

orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi perhatian seorang peneliti 

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

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

yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 

seluruh karyawan PT. Medco Energi International Tbk. sejumlah 109 karyawan. 

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut 

(Sugiyono, 2002). Sampel diambil berdasarkan random sampling (Probability sampling), 

dengan teknik simple random sampling. 

Oleh karena populasi sudah diketahui jumlahnya, maka untuk menentukan jumlah 

sampel yang akan diteliti menggunakan rumus : 

      N  

n =  

           1+N (moe)² 

      N 

n = 

                 1+109 (0,1)² 

      N 

n =  

    2.09 

n =   52,15 ≈ 52 

Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 52 karyawan PT. Medco Energi 

International Tbk. Kantor Pusat. 

 

3.4 Operasional Variabel 
Variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini terdapat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel 
 

Variabel Definisi Variabel Ukuran 

Kompenasi  

(Variabel X) 

 

 

 

 

 

 

Kompensasi adalah suatu 

bentuk biaya yang harus 

dikeluarkan oleh perusahaan 

dengan harapan bahwa 

perusahaan akan memperoleh 

imbalan dalam bentuk prestasi 

kerja dari karyawannya. 

Contohnya: 

• Gaji adalah balas jasa yang 

dibayar secara periodik 

kepada karyawan tetap serta 

mempunyai jaminan yang 

pasti. (Hasibuan,2002) 

 

 

 

 

 

1. Kesesuaian dengan jerih 

payah 

2. Kesesuaian dengan ketentuan 

pemerintah. 

 

PENGARUH KOMPENSASI..., ALIFA MARDIANI, Ma.-IBS, 2011



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi Kerja 

(Variabel Intervening) 

 

 

 

 

Kinerja Karyawan 

(Variabel Y) 

 

• Insentif unjuk kerja atau 

biasa dikenal sebagai bonus 

prestasi kerja. 

 

 

• Tunjangan transportasi 

 

 

• Jaminan kesehatan 

 

 

• fasilitas 

 

 

 

 

Motivasi kerja adalah sebagian 

keadaan dimana usaha dan 

kemauan keras seseorang 

diarahkan kepada pencapaian 

hasil-hasil atau tujuan tertentu 

(Sopiah,2008) 

 

 

Kinerja merupakan konsep yang 

bersifat universal yang 

merupakan efektifitas 

operasional sutu organisasi, 

bagian organisasi dan bagian 

karyawannya berdasar standar 

dan kriteria yang telah 

ditetapkan 

sebelumnya.(Hasibuan, 2005) 

 

1. Kesesuaian dengan jerih 

payah. 

2. Mampu mendorong 

berprestasi 

 

1. kecukupan menutupi 

kebutuhan transportasi. 

 

 

1. Kelayakan dan jaminan rasa 

aman dan nyaman 

 

1. Mendapatkan fasilitas dari 

    Perusahaan 

 

 

 

1. Fisiologis 

2. Keamanan 

3. Sosial 

4. Penghargaan 

5. Aktualisasi diri 

( Stephen Robbins, 2007) 

 

 

1. Mampu meningkatkan 

target pekerjaan 

2. Mampu menyelesaikan 

pekerjaan tepat waktu 

3. Mampu menciptakan 

inovasi dalam 

menyelesaikan pekerjaan 

4. Mampu menciptakan 

kreativitas dalam 

menyelesaikan pekerjaan 

5. Mampu meminimalkan 

kesalahan pekerjaan. 

 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini dilakukan dengan beberapa 

cara, seperti berikut ini : 
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1. Observasi langsung, datang ke ruangan kerja karyawan PT. Medco Energi International 

Tbk. Kantor Pusat. Berbincang-bincang dengan beberapa karyawan dan mengamati 

pekerjaan mereka. 

2. Kuisioner (Angket), menyebarkan seperangkat pertanyaan yang telah dipersiapkan 

penulis kepada responden secara langsung untuk diisi dengan sebenar-benarnya. Dalam 

menyusun angket, peneliti menggunakan skala untuk mengukur variabel-variabel yang 

terkait dengan penelitian. Skala yang digunakan adalah skala likert, skala likert 

merupakan skala yang paling sering digunakan untuk mengukur variabel-variabel objek 

penelitian yang sifatnya kuantitatif. Angka yang digunakan untuk pengukuran skala ialah 

tujuh butir angka persetujuan dimana, angka 1 = sangat setuju, dan angka 7 = sangat tidak 

setuju. 

3. yang terkait dengan masalah penelitian ini dari buku-buku, jurnal penelitian terdahulu dan 

sumber pustaka lainnya. 

3.6 Teknik Pengolahan Data 

3.6.1 Uji Instrumen 

3.6.1.1 Uji Validitas 
Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa 

yang ingin diukur, dimulai dengan melihat ukuran kecukupan sampling Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) harus > 0.5 yang menyiratkan bahwa analisis faktor cukup (Malhotra, 2005). 

Selanjutnya dilihat nilai muatan faktor (Component Matrix) harus  >0.5, maka data tersebut 

valid  (Imam Ghozali, 2005). 

 

3.6.1.2 Uji Realibilitas 
Reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat ukur apakah 

alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut 

diulang. Uji reliabilitas bisa dilakukan dengan menggunakan teknik alpha cronbach (Priyatno 

2008). Reliabilitas instrumen menggunakan batas 0,6, jika alpha cronbach lebih besar dari 

0,6 maka pertanyaan dinyatakan reliabel. 

 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

3.6.2.1 Uji Normalitas 
 Uji asumsi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Distribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan 

garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

  

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik multikolinieritas yaitu adanya hubungan linier antar variabel independen dalam 

model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya model 

regresi. Menurut Santoso (2001), pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel 

tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. 

 

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 
Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui terdapat kesamaan varian dari 

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

tidak adanya gejala heterokedastisitas. Deteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat 
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dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID 

dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual 

(Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di-studentized (Ghozali 2005). 

 

3.6.3 Uji Hipotesis 

3.6.3.1 Uji t 
 Uji t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Langkah – 

langkah pengujiannya adalah sebagai berikut : 

1. Ho : bi =  0, berarti variabel independen bukan merupakan variabel penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Ha  : bi  ≠  0, berarti variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

 

2. Level of significant 

Sampel 100 orang, maka t tabel = t ( α = 0,05 ) 

3. Menentukan kriteria pengujian 

Ho gagal ditolak apabila t hitung < t tabel 

H1 ditolak apabila t hitung > t tabel 

4. Tes Statistik 

           rata-rata sampel pertama- rata-rata sampel kedua 

t =           

                  standar error perbedaan rata-rata kedua sampel 

Kesimpulan : 

Apabila t hitung > t tabel maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh positif 

Apabila t hitung < t tabel Ho diterima, artinya tidak ada pengaruh.  

 

3.6.3.2 Analisis Regresi Linier Sederhana 
 Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel 

independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami 

kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. 

 Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut : 

  Y’ = a   +   bX 
 Keterangan : 

 Y’ = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan) 

 X = Variabel independen 

 a = Konstanta (nilai Y’ apabila X = 0) 

 b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

 

3.6.3.3 Analisis Koefisien Determinasi (R Square) 
Analisis determinasi dalam regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui 

persentase sumbangan pengaruh variabel independent secara parsial terhadap variabel 

dependent. Koefisien determinasi R Square ini menunjukkan seberapa besar persentase 

variabel independent yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel 

dependent secara parsial (Ghozali 2005). 
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3.6.3.4 Uji Efek Mediasi 
 Mediasi atau Intervening merupakan variabel antara yang berfungsi memediasi 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Untuk menguji pengaruh 

variabel mediasi digunakan metode analisis jalur (path analysis). Analisis jalur sendiri tidak 

dapat menentukan hubungan sebab akibat dan tidak dapat digunakan sebagai subtitusi bagi 

peneliti untuk melihat hubungan kausalitas antar hubungan. Yang dapat dilakukan oleh 

analisis jalur adalah menentukan pola hubungan antara tiga atua lebih variabel dan tidak 

dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis jausalitas imajiner (Imam 

Ghozali, 2005). 

 

IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

PT Medco Energi Internasional Tbk, kadang dikenal sebagai MedcoEnergi adalah 

perusahaan publik di Indonesia yang bergerak dalam bidang energi terintegrasi. Perusahaan 

ini bermula dari sebuah perusahaan kontraktor pertikelir di bidang jasa pengeboran minyak 

dan gas bumi di daratan (onshore drilling), Meta Epsi Pribumi Drilling Co, yang didirikan 

Arifin Panigoro pada tanggal 9 Juni 1980. 

 

 

4.2 Analisis Hasil Data Penelitian 

 

4.2.1 Persamaan Regresi Pertama 
Persamaan regresi pertama ini menggambarkan pengaruh antara Kompensasi terhadap 

Kinerja Karyawan PT. Medco Energi International Tbk. Kantor Pusat. 

 

4.2.1.1 Uji t 

 

Coefficients a

1,796 ,453 3,968 ,000

,708 ,089 ,746 7,923 ,000

(Constant)

Kompensasi

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerjaa. 

 
Tabel: 4.1 Uji – t Kompensasi terhadap Kinerja 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Nilai T hitung kompensasi terhadap kinerja sebesar 7,923. Sementara untuk t tabel 

dengan sig. α = 0,05 (uji 2 sisi) dan df = n-k-1, yaitu 52-1-1 = 50, maka di dapat t tabel dua 

sisi sebesar 2,009. Oleh karena nilai T hitung  > T tabel (7,923 > 2,009) maka Ho ditolak, 

artinya bahwa ada pengaruh secara signifikan antara kompensasi dengan kinerja. Jadi dalam 

kasus ini dapat disimpulkan bahwa kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. 

Medco Energi International Tbk. Kantor Pusat. 

 

4.2.1.2 Analisis Regresi 
Dari hasil regresi yang didapat maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut : 

Y1 = 1,796 + 0,708X1 
Persamaan regresi tersebut mempunyai arti sebagai berikut : 
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• Konstanta sebesar 1,796 artinya jika kompensasi (X1) nilainya adalah 0, maka kinerja 

(Y2) nilainya positif sebesar 1,796. 

• Koefisien regresi variabel kompensasi bernilai positif sebesar 0,708. Hal ini 

menunjukan kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, 

sehingga adanya peningkatan pemberian kompensasi akan meningkatkan kinerja 

karyawan. 

 

 

4.2.1.3 Koefisien Determinasi (R Square) 

Model Summary b

,746a ,557 ,548 ,86557

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Kompensasia. 

Dependent Variable: Kinerjab. 

 
Tabel: 4.2 Hasil Koefisien Determinasi (R Square) 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Berdasarkan tabel diatas, nilai Koefisien Determinasi (R Square) sebesar 0,557 yang 

berarti bahwa variabel Kompensasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan PT. Medco 

Energi International Tbk. sebesar 55,7% sedangkan sisanya oleh faktor lain sebesar 44,3%. 

 

4.2.2 Persamaan Regresi Kedua 

Persamaan regresi kedua ini menggambarkan pengaruh antara Kompensasi terhadap Motivasi 

Kerja PT. Medco Energi International Tbk. Kantor Pusat. 

 

4.2.2.1 Uji t 

Coefficients a

1,906 ,463 4,120 ,000

,700 ,091 ,735 7,664 ,000

(Constant)

Kompensasi

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Motivasia. 

 
Tabel: 4.3 Uji – t Kompensasi terhadap Motivasi 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti  

 

Nilai T hitung kompensasi terhadap motivasi sebesar 7,664. Sementara untuk t tabel 

dengan sig. α = 0,05 (uji 2 sisi) dan df = n-k-1, yaitu 52-1-1 = 50, maka di dapat t tabel dua 

sisi sebesar 2,009. Oleh karena nilai T hitung  > T tabel (7,664 > 2,009) maka Ho ditolak, 

artinya bahwa ada pengaruh secara signifikan antara kompensasi dengan motivasi. Jadi dalam 

kasus ini dapat disimpulkan bahwa kompensasi berpengaruh terhadap motivasi kerja 

karyawan PT. Medco Energi International Tbk. Kantor Pusat. 

 

4.2.2.2 Analisis Regresi 

Dari hasil regresi yang didapat maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut : 

Y2 = 1,906 + 0,700X1 
Persamaan regresi tersebut mempunyai arti sebagai berikut : 

• Konstanta sebesar 1,906 artinya jika kompensasi (X1) nilainya adalah 0, maka 

Motivasi (Y1) nilainya positif sebesar 1,906. 
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• Koefisien regresi variabel kompensasi bernilai positif sebesar 0,700. Hal ini 

menunjukan kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi, 

sehingga adanya peningkatan pemberian kompensasi akan meningkatkan motivasi 

karyawan. 

 

 

4.2.2.3 Koefisien Determinasi (R Square) 

Model Summary b

,735a ,540 ,531 ,88489

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Kompensasia. 

Dependent Variable: Motivasib. 

 
 Tabel: 4.4 Hasil Koefisien Determinasi (R Square) 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Berdasarkan tabel diatas, nilai Koefisien Determinasi (R Square) sebesar 0,540 yang 

berarti bahwa variabel Kompensasi berpengaruh terhadap Motivasi kerja karyawan PT. 

Medco Energi International Tbk. sebesar 54% sedangkan sisanya oleh faktor lain sebesar 

46%. 

 

4.2.3 Persamaan Regresi Ketiga 
Persamaan regresi ketiga ini menggambarkan pengaruh antara Motivasi terhadap 

Kinerja Karyawan PT. Medco Energi International Tbk. Kantor Pusat. 

 

4.2.3.1 Uji t 

Coefficients a

1,021 ,465 2,195 ,033

,795 ,085 ,798 9,356 ,000

(Constant)

Motivasi

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerjaa. 

 
Tabel: 4.5 Uji – t Motivasi terhadap Kinerja 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti  

Nilai T hitung motivasi terhadap kinerja sebesar 9,356. Sementara untuk t tabel 

dengan sig. α = 0,05 (uji 2 sisi) dan df = n-k-1, yaitu 52-1-1 = 50, maka di dapat t tabel dua 

sisi sebesar 2,009. Oleh karena nilai T hitung  > T tabel (9,356 > 2,009) maka Ho ditolak, 

artinya bahwa ada pengaruh secara signifikan antara motivasi dengan kinerja. Jadi dalam 

kasus ini dapat disimpulkan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. 

Medco Energi International Tbk. Kantor Pusat. 

 

4.2.3.2 Analisis Regresi 

Dari hasil regresi yang didapat maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut : 

Y1 = 1,021 + 0,795X2 

Persamaan regresi tersebut mempunyai arti sebagai berikut : 

• Konstanta sebesar 1,021 artinya jika motivasi (X2) nilainya adalah 0, maka kinerja 

(Y1) nilainya positif sebesar 1,021. 

• Koefisien regresi variabel motivasi bernilai positif sebesar 0,795. Hal ini menunjukan 

motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, sehingga adanya 

peningkatan motivasi akan meningkatkan kinerja karyawan. 
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4.2.3.3 Koefisien Determinasi (R Square) 

Model Summary b

,798a ,636 ,629 ,78381

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Motivasia. 

Dependent Variable: Kinerjab. 

 
Tabel: 4.6 Hasil Koefisien Determinasi (R Square) 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

 Berdasarkan tabel diatas, nilai Koefisien Determinasi (R Square) sebesar 0,636 yang 

berarti bahwa variabel Motivasi berpengaruh terhadap Kinerja karyawan PT. Medco Energi 

International Tbk. sebesar 63,6% sedangkan sisanya oleh faktor lain sebesar 36,4%. 

 

4.2.4 Uji Intervening 
1. Kompensasi terhadap Motivasi 

Coefficients a

1,906 ,463 4,120 ,000

,700 ,091 ,735 7,664 ,000

(Constant)

Kompensasi

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Motivasia. 

 
Tabel: 4.7 Standardized Coefficient Kompensasi terhadap Motivasi 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti  

 

Hasil output SPSS memberikan nilai standard coefficients beta Kompensasi sebesar 

0,735 dan signifikan 0,000 yang berarti kompensasi mempengaruhi motivasi. Nilai standard 

coefficients beta 0,735 merupakan nilai jalur kompensasi terhadap motivasi. 

2. Kompensasi dan Motivasi terhadap Kinerja 

Coefficients a

,766 ,441 1,736 ,089

,330 ,111 ,347 2,971 ,005

,540 ,116 ,542 4,639 ,000

(Constant)

Kompensasi

Motivasi

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerjaa. 

 
Tabel: 4.8 Standardized Coefficient Kompensasi dan Motivasi terhadap Kinerja 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Hasil output SPSS memberikan nilai standard coefficients beta untuk Kompensasi 

sebesar 0,347 dan Motivasi sebesar 0,542 semuanya signifikan. Nilai standard coefficients 

beta 0,347 merupakan nilai jalur kompensasi terhadap kinerja dan nilai standard coefficients 

beta 0,542 merupakan nilai jalur motivasi terhadap kinerja. 

Sehingga dari hasil output SPSS tersebut dapat di gambarkan analisis jalur sebagai 

berikut : 
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Gambar: 4.1 

Analisis Intervening Kompensasi terhadap Kinerja melalui Motivasi Kerja 

 

 

  

                                 0,735   0,542 

 

 

 

                                                                          0,347 

 Pada gambar analisis jalur memperlihatkan pengaruh langsung kompensasi terhadap 

kinerja sebesar 0,347. Sementara pengaruh tidak langsung melalui motivasi yaitu 0,735 x 

0,542 = 0,398. Dari hasil perhitungan yang didapat menunjukan pengaruh secara tidak 

langsung melalui motivasi kerja lebih besar dibanding pengaruh kompensasi secara langsung 

terhadap kinerja. Hasil ini menunjukan bahwa kompensasi berpengaruh tidak langsung 

terhadap kinerja melalui motivasi kerja atau dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja menjadi 

variabel yang memediasi antara kompensasi terhadap kinerja.  

 

4.3 Implikasi Manajerial 

 

4.3.1 Pada Persamaan Regresi Pertama 
 Setelah hasil regresi didapatkan, maka dapat dijelaskan beberapa fakta yang 

menyangkut pengaruh variabel kompensasi terhadap kinerja. Hasil regresi tersebut adalah 

terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel kompensasi dengan variabel kinerja. 

Artinya, apabila dilihat dari sisi perusahaan yaitu PT. Medco Energi International Tbk. 

Kantor Pusat bahwa perusahaan tersebut telah menetapkan kebijakan kompensasi yang tepat 

yang dapat diterima karyawan secara layak sehigga terbukti dalam penelitian ini bahwa 

kompensasi dapat meningkatkan kinerja karyawan PT. Medco Energi Kantor Pusat. 

 Apabila dilihat dari sisi karyawan PT. Medco Energi dapat dilihat bahwa karyawan 

tersebut puas akan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan, karyawan merasa dihargai 

atas kerja kerasnya sehingga karyawan akan lebih bersikap profesional dengan bekerja secara 

bersungguh – sungguh dan melakukan berbagai upaya agar bisa mencapai hasil kerja yang 

lebih baik sehingga kinerjanya bisa lebih meningkat, mengingat bahwa PT. Medco Energi 

merupakan perusahaan industri pengolahan minyak sehingga kompensasi nya diatas rata-rata. 

Sehingga keputusan dan kebijakan perusahaan terhadap kompensasi sudah tepat dan harus 

dipertahankan atau bahkan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi agar kinerja karyawan nya 

tetap terjaga sehingga perusahaan akan terus maju dan berkembang lebih baik lagi. 

 

4.3.2 Pada Persamaan Regresi Kedua 

 Setelah hasil regresi didapatkan, maka dapat dijelaskan beberapa fakta yang 

menyangkut pengaruh variabel kompensasi terhadap motivasi. Hasil regresi tersebut adalah 

terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel kompensasi dengan variabel motivasi. 

Motivasi 

Kompensasi 
Kinerja 
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Artinya, apabila dilihat dari sisi perusahaan bahwa perusahaan tersebut telah menetapkan 

kompensasi yang layak sehingga kompensasi yang layak tersebut dapat memotivasi kerja 

karyawan untuk bekerja secara maksimal dan bekerja secara bersungguh – sungguh terhadap 

perusahaan. Hal tersebut tentunya menguntungkan bagi perusahaan, apabila karyawan 

termotivasi kerjanya otomatis karyawan tersebut akan bekerja secara bersungguh-sungguh 

dan dapat menghasilkan output yang optimal yang tentu saja akan dapat meningkatkan 

performa perusahaan untuk kedepannya, mengingat PT. Medco Energi merupakan 

perusahaan minyak milik pribumi sehingga hal tersebut tentunya pula menumbuhkan rasa 

nasionalisme dan termotivasi untuk memajukan perusahaan milik pribumi sendiri.  

 Disamping itu dalam hal motivasi, perusahaan juga memberikan kesempatan kepada 

karyawan untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi sesuai performa dari karyawan itu 

sendiri dan hubungan antar pegawai maupun terhadap pimpinan diciptakan dengan hubungan 

yang terjalin cukup baik, dengan sering diadakannya acara gathering atau outbond bahkan 

pada acara-acara musiman seperti piala AFF kemarin, PT. Medco Energi memberikan tiket 

gratis kepada karyawan untuk ikut bersama-sama menonton piala AFF. Perhatian perusahaan 

tersebut tentunya mendorong motivasi karyawan untuk mendedikasikan dirinya terhadap 

perusahaan secara optimal. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh PT. Medco Energi  

sudah cukup baik dan tentunya harus dipertahankan atau bahkan lebih ditingkatkan untuk 

masa yang akan datang. 

 

4.3.3 Pada Persamaan Regresi Ketiga 
 Setelah hasil regresi didapatkan, maka dapat dijelaskan beberapa fakta yang 

menyangkut pengaruh variabel motivasi terhadap kinerja. Hasil regresi tersebut adalah 

terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel motivasi dengan variabel kinerja. Artinya 

bahwa karyawan yang termotivasi untuk bekerja dapat meningkatkan kinerjanya di 

perusahaan tersebut, hal tersebut dikarenakan apabila seseorang memperoleh imbalan yang 

layak dan sesuai tentunya akan dapat memotivasi kerja dari karyawan itu sendiri sehingga 

dengan adanya motivasi yang tinggi maka karyawan tersebut akan bekerja secara maksimal 

dan bersungguh – sungguh yang otomatis dapat meningkatkan kinerja dari karyawan tersebut.  

 Bagi pihak karyawan PT. Medco Energi, mereka sangat puas terhadap kepedulian 

perusahaan terhadap prestasi kerja yang dicapai oleh masing – masing karyawan nya, dengan 

memberikan hadiah atau berupa penghargaan dalam bentuk bonus ataupun dalam bentuk 

wisata, PT. Medco Energi memberikan paket wisata kepada karyawan nya apabila karyawan 

nya berprestasi dan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perusahaan. Sehingga hal 

tersebut memacu karyawan untuk bersaing dan menghasilkan kinerja yang optimal dan tentu 

saja hal tersebut meningkatkan kinerja karyawan itu sendiri. Pada saat ini PT. Medco Energi 

bisa dikatakan cukup baik dalam memotivasi karyawan nya sehingga karyawan termotivasi 

dan akhirnya dapat menaikan kinerja mereka. 

 Namun perlu diperhatikan yaitu pemenuhan dalam fasilitas yang diberikan oleh 

perusahaan seperti rumah dinas bagi karyawan yang merantau dari daerah yang bekerja di 

PT. Medco Energi Jakarta yang tidak mempunyai tempat tinggal di Jakarta, sehingga 

karyawan akan lebih fokus terhadap pekerjaannya sehingga pekerjaan yang dilakukan akan 

lebih maksimal dan akan menaikan kinerja mereka di masa yang akan datang.   

 

4.3.4 Pada Uji Intervening 
 Hasil analisa intervening menunjukan bahwa kompensasi mempengaruhi kinerja 

karyawan PT. Medco Energi Kantor Pusat melalui motivasi kerja, yang dapat dibuktikan dari 

nilai pengaruh tidak langsung melalui motivasi kerja yang lebih besar dibanding pengaruh 

langsung terhadap kinerja. Hal tersebut menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh positif 
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terhadap kinerja dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening. Hal ini menunjukan 

bahwa adanya rasa puas dengan kompensasi yang diberikan baik berupa gaji, bonus, 

tunjangan dan berbagai fasilitas yang memadai akan menumbuhkan motivasi yang tinggi 

dalam bekerja. Adanya motivasi yang tingi membuat karyawan menjadi lebih terfokus dan 

perhatian pada upaya mencapai hasil kerja yang baik dan sesuai harapan perusahaan sehingga 

hal ini menumbuhkan kinerja yang lebih baik dari para karyawan. 

 Hal yang harus diperhatikan oleh PT. Medco Energi antara lain adalah hubungan 

antar sesama pegawai dan hubungan dengan atasan atau pimpinan tetap terjaga dengan baik 

dan terus dipertahankan agar terciptanya suasana kerja yang kondusif sehingga dapat 

memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik sehingga kinerjanya meningkat. Selebihnya 

apa yang sudah dilakukan oleh PT. Medco Energi mampu memberikan kepuasaan kepada 

karyawan atas kompensasi yang diberikan, terbukti dari hasil penelitian ini bahwa semua 

variabel berpengaruh positif secara signifikan pada hasil regresi maupun ada uji intervening. 

 

V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada penelitian mengenai “Pengaruh 

pemberian kompensasi terhadap kinerja karyawan PT. Medco Energi International Tbk. 

Kantor Pusat dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening” maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Pada Persamaan Regresi Pertama 
Berdasarkan hasil analisa Uji T pada variabel independent maka dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak dengan penjelasan sebagai berikut, bahwa ada pengaruh secara signifikan 

antara kompensasi dengan kinerja. Jadi dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa kompensasi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Medco Energi International Tbk. Kantor Pusat. 

Hal ini mungkin terjadi karena karyawan PT. Medco Energi International Tbk. Kantor Pusat  

merasa puas dengan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan dan kompensasi yang 

diberikan oleh perusahaan layak dan dapat diterima oleh karyawan sesuai dengan tenaga dan 

kemampuan yang telah dikeluarkan serta menghargai kerja keras karyawan, sehingga 

karyawan akan lebih bersikap profesional dengan bekerja secara bersungguh – sungguh dan 

melakukan berbagai upaya agar bisa mencapai hasil kerja yang lebih baik sehingga 

kinerjanya bisa lebih meningkat. 

 

 

 

5.1.2 Pada Persamaan Regresi Kedua 
Berdasarkan hasil analisa Uji T pada variabel independent maka dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak dengan penjelasan sebagai berikut, bahwa ada pengaruh secara signifikan 

antara kompensasi dengan motivasi. Jadi dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa 

kompensasi berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan PT. Medco Energi International 

Tbk. Kantor Pusat. Hal ini menyatakan bahwa adanya rasa puas dengan kompensasi yang 

diberikan baik berupa gaji, bonus, tunjangan dan berbagai fasilitas yang memadai akan 

menumbuhkan motivasi yang tinggi dalam bekerja dengan kata lain karyawan termotivasi 

karena adanya kompensasi yang layak dan karyawan merasa puas akan kompensasi yang 

telah diberikan. 
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5.1.3 Pada Persamaan Regresi Ketiga 
Berdasarkan hasil analisa Uji T pada variabel independent maka dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak dengan penjelasan sebagai berikut, bahwa ada pengaruh secara signifikan 

antara motivasi dengan kinerja. Hal ini menyatakan bahwa motivasi berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan PT. Medco Energi International Tbk. Kantor Pusat, adanya motivasi yang 

tingi atau apabila seorang karyawan termotivasi akan membuat karyawan menjadi lebih 

terfokus dan perhatian karyawan fokus kepada upaya mencapai hasil kerja yang baik dan 

sesuai harapan perusahaan sehingga hal ini menumbuhkan kinerja yang lebih baik dari para 

karyawan. 

 

5.1.4 Pada Uji Intervening 
 Berdasarkan hasil uji intervening dapat disimpulkan bahwa pengaruh secara tidak 

langsung melalui motivasi kerja lebih besar dibanding pengaruh secara langsung terhadap 

kinerja. Hasil ini menunjukan bahwa kompensasi berpengaruh tidak langsung terhadap 

kinerja melalui motivasi kerja atau dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja juga dapat 

menjadi variabel yang memediasi antara kompensasi terhadap kinerja. 

 

5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data serta kesimpulan yang telah diuraikan, 

maka saran yang tepat diberikan oleh peneliti adalah : 

 

5.2.1 Bagi Para Akademisi 
Karena penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya terbatas, diharapkan dapat 

dijadikan acuan untuk melakukan perbaikan pada penelitian mendatang. Adapun keterbatasan 

penelitian ini adalah keterbatasan waktu yang singkat dalam meneliti penelitian ini dan 

Penulis menghimbau untuk diadakannya penelitian lanjutan untuk meneliti variabel 

kompensasi dan motivasi secara komprehensif sehingga dapat diketahui dan dianalisis 

komponen kompensasi dan motivasi apa saja yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dan 

gejala-gejala apa yang timbul didalamnya. 

 

5.2.2 Bagi PT. Medco Energi International Tbk. Kantor Pusat 
PT. Medco Energi International Tbk. Kantor Pusat sebaiknya tetap terus 

memperhatikan kompensasi yang diberikan agar tetap terus mempertahankan kompensasi 

yang diberikan, sehingga karyawan akan tetap bekerja secara bersungguh – sungguh dan 

melakukan berbagai upaya agar bisa mencapai hasil kerja yang lebih baik lagi sehingga 

kinerjanya bisa lebih meningkat lagi. Dan hubungan antara pegawai serta pimpinan tetap 

dijaga dengan baik sehingga dapat membuat karyawan lebih termotivasi untuk tetap bekerja 

lebih baik lagi karena merasa mendapat dukungan dari pimpinan dan hubungan antar pegawai 

terjalin dengan baik sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif. PT. Medco Energi 

pun hendaknya memperhatikan kebutuhan fasilitas rumah dinas bagi karyawan yang 

merantau ke Jakarta yang tidak memiliki tempat tinggal tetap di Jakarta sehingga karyawan 

akan lebih terfokus kepada pekerjaan nya apabila perusahaan memperhatikan kebutuhan dan 

fasilitas bagi karyawannya.  
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