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ABSTRAK 

Muhammad Nur Mauludin, 2019 NIM: 4122.4.15.11.0075, Judul: “Pengaruh 

Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang Tasikmalaya”. Pembimbing: Lutfi Kausar Rahman, 

S.IP.,MBA. 

 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu Kompensasi (X) dan 

Kinerja Karyawan (Y). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kompensasi pada 

KPKNL Tasikmalaya, kinerja karyawan pada KPKNL Tasikmalaya, dan Pengaruh 

Kompensasi terhadap Kinerja pada KPKNL Tasikmalaya.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis   untuk membahas identifikasi masalah bagaimana Kompensasi pada 

KPKNL Tasikmalaya dan bagaimana Kinerja pada KPKNL Tasikmalaya . Data 

yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui 

observasi, wawancara, angket (kuesioner), dan kepustakaan. Hipotesis dari 

penelitian ini adalah ada pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada 

KPKNL Tasikmalaya. Untuk mengukur besarnya pengaruh variabel tersebut 

digunakan regresi linier sederhana dan  koefisien dterminasi dengan bantuan 

aplikasi kompter IBM SPSS Version 25. 

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan metode statistik yaitu 

regresi linear sederhana, diperoleh nilai koefisien determinasi (KD) sebesar 48% 

dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,693. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

KPKNL Tasikmalaya. 

 

 

Kata Kunci: Kompensasi dan Kinerja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Muhammad Nur Mauludin, 2019 NIM: 4122.4.15.11.0075, Title: "Influence of 

Compensation on Employee Performance at the Office of State Property 

Services and Tasikmalaya Auction". Supervisor: Lutfi Kausar Rahman, S.IP., 

MBA. 

 

In this study there are two variables, namely Compensation (X) and 

Employee Performance (Y). This study aims to determine Compensation on the 

Tasikmalaya KPKNL, employee performance on the Tasikmalaya KPKNL, and the 

effect of Compensation on Performance on the Tasikmalaya KPKNL. 

The method used in this study is a descriptive analysis method to discuss 

the identification of the problem of how to compensate for the Tasikmalaya 

KPKNL and how the performance of the Tasikmalaya KPKNL. The data used are 

primary and secondary data collected through observation, interviews, 

questionnaires, and literature. The hypothesis of this study is that there is an effect 

of compensation on employee performance in the KPKNL Tasikmalaya. To 

measure the magnitude of the influence of these variables used simple linear 

regression and coefficients are analyzed with the help of the IBM SPSS Version 25 

compiler application. 

Based on the results of data analysis using a statistical method that is simple 

linear regression, the coefficient of determination (KD) of 48% was obtained with 

a correlation coefficient of 0.693. Based on these results it can be concluded that 

compensation affects the performance of employees at the Tasikmalaya KPKNL. 

 

 

Keywords: Compensation and Performance
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia dalam suatu perusahaan adalah suatu kesatuaan yang 

tidak dapat dipisahkan. Perusahaan dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila 

didalamnya terdapat manusia-manusia dengan tujuan yang sama yaitu berkeinginan 

untuk menjadikan perusahaan tempat dia bekerja dan mencari nafkah mengalami 

peningkatan keuntungan serta perkambangan dari tahun ketahun. Apabila tujuan 

dan keinginan itu dapat terwujud, maka sumber dya manusi tersebut tentu berharap 

hasil jerih payahnya mendapatkan balasan dengan nilai yang sesuai dari perusahaan 

yang telah diperjuankan selama ini.  

Karyawan merupakan bagian terpenting dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Dalam hal ini, manajemen perusahaan harus mendorong karyawannya 

agar dapat memaksimalkan kinerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Hal ini 

berkaitan dengan tugas dan fungsi seorang karyawan dalam perusahaan harus 

dikelola secara baik dan benar. Secara umum, pengelolaan sumber daya manusia 

yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga pembentukan 

sumber daya manusia yang memiliki kemampuan lebih merupakan suatu 

keharusan. Oleh sebab itu, pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya manusia 

tersebut harus menjadi perhatian untuk dikembangkan secara maksimal. Dalam 

meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, perusahaan akan melakukan 

beberapa cara yang dapat mendorong karyawannya untuk bekerja secara maksimal. 
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Beberapa kegiatan tersebut diantaranya pemberian konpensasi, pemberian 

penghargaan dan lain sebagainya. Pemberian konpensiasi akan sangat berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan dan dapat mempengaruhi perilaku karyawan untuk 

bekerja lebih bersemangat dan memacu tingginya kinerja. Kompensasi merupakan 

sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada 

perusahaan atau organisasi. Setiap karyawan dalam suatu organisasi mempunyai 

keinginan untuk mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan harapan mereka. 

Apabila harapan mereka terpenuhi maka karyawan tersebut akan bersemangat 

dalam bekerja.  

Departemen personalia merancang dan menadministrasikan konpensasi 

karyawan. Apabila kompensasi yang diberikan sesuai, karyawan lebih terpuaskan 

dan termotivasi untuk mencapai sasaran oragnisasi.   

Handoko (1996) dalam Yoyok (2005) menyatakan bahwa apabila 

karyawan memandang konpensasi tidak memadai, maka prestasi 

kerja, motivasi, dan kinerja akan turun secara drastis. Melihat salah 

satu fungsinya adalah untuk memotivasi karyawan maka perusahaan 

sebagai pihak yang memberikan konpensasi sudah seharusnya 

memperhatikan secara serius mengenai hal ini. Setiap karyawan 

yang memberikan kemampuan terbaiknya tentuknya harus dibalas 

dengan hal yang sepadan. Pihak manajemen perusahaan harus 

memberikan imbalan yang sesuai agar karyawan tetap menunjukkan 

peningkatan kinerja. 

 

Tujuan kompensasi adalah untuk memikat dan menahan karyawan-

karyawan yang cakap, memotivasi para karyawan dan mematuhi peraturan hukum. 

Dalam hal ini, sistem kompensasi hendaknya memuaskan kebutuhan karyawan, 

memastikan perlakuan adil terhadap mereka dan memberikan imbalan terhadap 

kinerja mereka. Apabila karyawan sudah puas dengan kompensasi yang diberikan, 
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maka karyawan akan senantiasa memenuhi kewajiban mereka dengan bekerja 

secara optimal, sehingga dampak baik untuk perusahaan adalah meningkatnya 

kinerja karyawan. Kompensasi tidak hanya untuk memuaskan fisik melainkan juga 

merupakan pengakuan dan rasa mencapai sesuatu. Hal ini berarti, kompensasi juga 

mempunyai hubungan langsung terhadap kinerja karyawan yang selanjutnya juga 

akan mempengaruhi komitmen organisasi. 

Upaya peningkatan kinerja karyawan merupakan hasil dari perencanaan 

yang tepat dari investasi yang bijaksana, teknologi baru, teknik yang lebih baik dan 

efisiensi yang tinggi. Kinerja karyawan sangat tergantung pada kesadaran dari tiap-

tiap karyawan dan peningkatan tersebut dapat dilihat pada perilaku dalam 

lingkungan kerja yang ada. Untuk meningkatkan kinerja karyawan perusahaan 

wajib untuk menjaga keberadaan sumber daya dengan mengoptimalkan sumber 

daya manusia yang telah dimilikinya. Melalui upaya tersebut maka dengan 

sendirinya para karyawan akan merasa termotivasi untuk bekerja secara maksimal 

diperusahaan.  

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok 

dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang bersangkutan secara legal, 

tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral maupun etika.  

Hasil kerja sesuai dengan tujuan perusahaan akan sangat tergantung pada 

hasil kerja karyawan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berhubungan dengan 

sifat-sifat seseorang, meliputi sikap, sifat-sifat kepribadian, sifat fisik, keinginan 
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atau motivasi, umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja, latar belakang 

budaya, dan variabel-variabel lainnya. Sedangkan faktor eksternal merupakan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yang berasal dari lingkungan, 

kepemimpinan, tindakan-tindakan rekan kerja, jenis latihan dan pengawasan, 

sistem upah serta lingkungan sosial.  

Kinerja karyawan dalam perusahaan merupakan bagian yang sangat 

penting, tidak terkecuali untuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Tasikmalaya terdapat permasalahan yaitu berdasarkan studi sementara peneliti 

ditemukan bahwa kinerja karyawan mengalami penurunan dikarenakan beberapa 

hal. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah kantor pelayan publik 

yang melayani penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari kegiatan 

inventaris, penilaian dan pemetaan permasalahan pada BMN dalam mengelola 

kekayaan negara dan sistem pelelangan. Hasil dari penelitian sementara yang 

dilakukan, peneliti juga menemukan permasalahan yang lain, yaitu mengenai 

pemberian kompensasi. Sistem pemberian kompensasi yang dilakukan di Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yaitu adalah dengan imbalan langsung 

yang terdiri dari gaji atau upah, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, bonus atas 

prestasi kerja, insentif, dan berbagai macam fasilitas yang rutin diberikan, yaitu 

fasilitas kesehatan, gaji selama cuti, santunan musibah, dan sebagainya. Namun 

dalam pelaksanaannya, pemberian kompensasi tersebut masih menyimpan masalah 

yaitu besarnya kompensasi yang diberikan kepada karyawan belum mencukupi 

kebutuhan dari karyawan tersebut. Keluhan mengenai kompenssi belum 

disampaikan dalam forum resmi. 
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Dari hasil latar belakang diatas terdapat permasalahan mengenai 

kompensasi terhadap kinerja karyawan. Untuk itu, peneliti melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan di 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasilmalaya” 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

dapat diidentifikasi “Bagaimana Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja 

Karyawan?”. 

1.2.2. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifiakasi yang telah 

dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang muncul 

yang berkaitan dengan kompensasi, yaitu: 

1. Bagaimana kompensasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang Tasikmalaya?  

2. Bagaimana kinerja karyawan pada Kantor Pelayanan Negara dan Lelang 

Tasikmalaya? 

3. Seberapa besar pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada 

Kantor Peayanan Negara dan Lelan Tasikmalaya? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini: 

1. Untuk mengetahui kompensasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang Tasikmalaya. 
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2. Untuk mengetahui kinerja karyawan pada Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang Tasikmalaya.  

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompensasi terhadap kinerja 

karyawan pada Kantor Pelayanan Kekeayaan Negara dan lelang 

Tasikmalaya. 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat secara teoritis maupun praktis, diantaranya: 

a. Manfaat Teoritis 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian-penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan faktor ekonomi dan non ekonomi dalam 

meningkatkan komitmen sebuah perusahaan.  

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi sebagai 

penelitian selanjutnya untuk mengembangkan teori mengenai pengaruh 

konpensasi terhadap kinerja karyawan pada sebuha perusahaan. 

3. Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan kontribusi pada 

pengembangan terhadap literatur-literatur maupun penelitian dibidang 

sumberdaya manusia sebuah perusahaan. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Akademisi  

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan mahasiswa serta 

menjadi referensi bahan penelitian selanjutnya. 
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2. Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan pengetahuan serta 

wawasan baru unuk mampu menerapkan teori yang didapat diperkuliahan 

dengan kenyataan yang sebenarnya. 

3. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas 

pelaksanaan dan penerapan pembetian konpensasi di suatu daerah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN  

DAN HIPOTESIS  

2.1. Kajian Pustaka  

 

2.1.1. Manajemen Sumber Daya Manusia  

Wilson Bangun (2012:5), mengatakan bahwa untuk mendefenisikan sumber 

daya manusia, perlu pemahaman pada dua fungsi, antara lain yaitu fungsi 

manajerial (managerial functions), dan fungsi manajerial operasional (operatipnal 

function). Berdasarkan sumber daya yang ada pada perusahaan, maka manajemen 

dapat dibagi kedalam manajemen sumber daya manusia, manajemen keunagan, 

manajemen produksi, dan manajemen pemeasaran. Fungsi-fungsi manajemen 

tersebut akan berkaitan dengan setiap bidan manajemen. Manajemen sumber daya 

manusia melakukan kegiatan, perencanaan, pengorganisasian, penyusunan 

personalia, penggerakan, dan pengawasan terhadap fungsi-fungsi operasionalnya 

untuk mencapai tujuan perusahaan.  

Fungsi operasional manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan 

pengelolaan manusia dalam perusahaan, seperi pengedaan, pengembangan, 

pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahaan tenaga 

kerja. Demikian pula dengan manajmen sumber keuangan, produksi, dan 

pemasaran yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen terhadap fungsi 

operasionalnya masing-masing untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen 

sumber daya manusia berkaiatan dengan pengelolaan manusia melalui aktivitas-
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aktivitas perusahaan dan fungsi-fungsi operasionalnya. Dengan demikian, Wilson 

Bangun (2012:6) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia adalah : 

“Sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staff, 

penggerakan, dan pengawasan tehadap pengadaan, pengembangan, pemberian 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja untuk 

mencapai tujuan perusahaan”. 

 

Adapun pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuan 

(2013:10) adalah:“Ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar 

efektif membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat”. 

Hasibuan (2013:12) juga menyatakan:“Manajemen sumber daya manusia 

mempunyai komponen-komponen yang merupakan bagian dari tenaga kerja 

manusia, komponen tersebut saling mendukung satu sama lain didalam 

perusahaan”. 

Adapun komponen tersebut dapat dibedakan menjadi tiga bagian, diantaranya  

1. Pengusaha  

Pengusaha adalah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk 

memperoleh pendapatan dan besarnya pendapatan itu tidak menentu 

tergantung laba yang dicapai perusahaan tersebut. 

2. Karyawan  

Karyawan merupakan kekayaan utama suatu perusahaan karena tanapa 

keikutsertaan mereka aktivitas perusahaan tidak akan terjadi.  

Karyawan berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses, dan 

tujuan yang ingin dicapai. 
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3. Pemimpin 

Seseorang yang mempergunakan wewenang untuk mengarahkan karyawan 

serta mempunyai peran dalam bertanggung jawab atas pekerjaan diperusahaan 

dalam mencapai tujuan.  

Manajemen sumber daya manusia mengatur dan menetapkan program 

kepegawaian yang mencakup masalah-masalah sebagai berikut : 

a. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job 

spesification, job requirement, dan job evaluation.  

b. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan asas 

the right man in the right place and the right man in the right job. 

c. Menetapkan program kesejateraan, pengembangan, promosi, dan 

pemberhentian. 

d. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa 

yang akan datang.  

e. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan 

perusahaan pada umumnya. 

f. Memonitor dengan cermat undnag-undang perburuhan dan kebijakan 

pemberian balas jasa perusahan-perusahaan sejenis. 

g. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penilaian prestasi kerja karyawan. 

h. Mengatur mutasi karyawan baik secara vertikal maupun secara horizontal. 

i. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. 
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2.1.2. Kompensasi  

 

2.1.2.1 Penegertian Kompensasi 

Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai 

imbalan jasa mereka terhadap perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah 

satu fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang berhubungan dengan 

semua jenis pemberian penghargaan individual sebanagi pertukaran dalam 

melakukan tugas keorganisasian. Kompensasi merupakan biaya utama atas 

keahlian atau pekerjaan yang kesetiaan dalam kegiatan perusahaan pada abad ke-

21 ini. Kompensasi menjadi alasan utma mengapa kebanyakan orang mencari 

pekerjaan. 

Hasibuan (2011:118) mengemukakan: 

 “Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang 

langsung atau tidak langsung yeng diterima karyawan sebagai 

imbalan atas jasa yang diberiakn kepada perusahaan. Penjelasan dari 

kompensasi berupa uang adalah karyawan dibayar dengan sejumlah 

uang, sedangkan kompensasi berupa barang adalah kompensasi yang 

dibayarkan dengan barang kepada karyawannya.” 

Sedangkan menurut Milkovich dan Newman (2008) menyatakan bahwa 

kompensasi berkenaan dengan segala bentuk balas jasa finansial dan pelayanan 

yang tangible (nyata), serta keuntungan yang diterima karyawan sebagai bagian 

dari suatu hubungan pekerjaan.  

Menurut Simamora (1997:539-540) kompensasi meliputi kembalian-

kembalian finansial dan jasa-jasa terwujud dan tunjangan-tunjangan yang diterima 

karyawan sebagai bagian dari hubungan kepegawaian. Kompensasi merupakan apa 



12 
 

 
 

yang diterima oleh para karyawan sebagai bentuk ganti kontribusi mereka kepada 

perusahaan. 

 Dan Jackson (1996:151) menyatakan bahwa bayaran tradisional 

berdasarkan kinerja menjadi landasan sistem kompensasi pemerintah dan swasta 

selama bertahun-tahun. Pembayaran ini dicontohkan dengan program bayaran 

berdasarkan jasa (merit based pay plans). Meskipun biaya hidup menurun, lebih 

dari 80% dari semua perusahaan masih menggunakan bentuk pembayaran 

kompensasi berdasarkan jasa. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahawa kompensasi adalah imbal jasa 

yang diberikan perusahaan kepada karyawannya karena telah melakukan kewajiban 

dangan memenuhi segala tugasnya. Kompensasi dapat berupa finansial maupun 

non-finansial. Kompensasi berbentuk finansial diantaranya berupa gaji, upah, 

bonus, komisi, asuransi jiwa, banuan sosial karyawan, tunjangan, cuti , sedangakan 

bentuk non-finansial berupa tugas menarik, tantangan tugas, tanggung jawab , 

peluang, pengakuan, lingkungan pekerjaan yang menarik. 

2.1.2.2. Jenis- Jenis Kompensasi 

  Menurut Melayu Hasibuan (2008:130) secara garis besar membagi 

kompensasi menjadi tiga jenis, yaitu : 

1. Kompensasi Langsung  

Penghargaan atau ganjaran yang diesebut gaji atau upah, yang dibayar 

secara bertahap berdasarkan tenggang waktu yang tetap.  

2. Kompensasi Tidak Langsung  
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Pemberian bagian keuntungan atau manfaat bagi para karyawan diluar gaji 

atau upah tetap, dapat berupa uang atau barang.  

3. Insentif  

Penghargaan atau ganjaran yang diberiakn untuk memotivasi para karyawan 

agar produktifitas kerjanya tinggi, sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu. 

Mathis dan Jackson (2002:11), berpendapat bahwa dasarnya kompensasi 

dapat dikelompokan dalam dua kelompok, yaitu “kompensasi langsung dan 

kompensasi tidak langsung.” Kompensasi berupa gaji pokok dan gaji variabel, dan 

kompensasi tidak langsung berupa tunjangan, dengan penjelasan sebagai berikut :  

1. Gaji Pokok  

Kompensasi langsung yang diterima karyawan sebagai kompensasi dasar 

yang disebut gaji pokok. Gaji merupakan salah satu hal yang mendorong 

atau memotivasi karyawan untuk bekerja atau mengabdi secara menyeluruh 

terhadap perusahan. Rivai (2005:379) mengemukakan bahwa: ”Gaji adalah 

balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi 

dari statusnya sebagai seorang karyawan yang memberikan kontribusi 

dalam mencapai tujuan perusahaan.” 

Dengan demikian, gaji karyawan merupakan salah satu balas jasa yang 

diberikan kepada seoran karyawan secara periodik. Dari paparan diatas 

dapat disimpulkan bahwa gaji pokok merupakan suatu kompensasi yang 

diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kinerja 

yang telah diberikan kepada perusahaan. Kompensasi tersebut diberikan 

kepada karyawan biasanya dalam kurun waktu selama satu bulan.  
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2. Gaji Variabel  

Jenis gaji yang lain yang diberikan secara langsung adalah gaji variabel atau 

bisa disebut dengan bonus atau insentif. Sedangkan untuk eksekutif, pada 

umumnya mendapatkan imbalan yag sifatnya jangka panjang seperti 

kepemilikan saham. 

3. Tunjangan  

Tunjangan karyawan adalah imbalan tidak langsung, seperti asuransi 

kesehatan, uang cuti atau uang pensiun, yang diberikan kepada karyawan 

sebagai bagian dari keanggotaannya di perusahaan.  

2.1.2.3.  Tujuan Pemberian Kompensasi 

  Dalam sebuah perusahaan setiap kegiatan pasti memiliki tujuan guna 

mencapai tujuan dari perusahaan, seperti halnya pemberian kompensasi . tujuan 

pemberian kompensasi menurut Melayu Hasibuan (2005:121) adalah sebagai 

berikut : 

1. Ikatan kerja sama  

Dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerja sama formal antara 

majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya 

dengan baik, sedangkan pengusaha atau majikan wajib membayar 

kompensasi sesuai dengan yang disepakati. 

2. Kepuasan kerja  

Dengan balasa jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

fisik, status sosial dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja 

dari jabatannya. 
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3. Pengadaan efektif 

Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan 

yang qualied untuk perusahaan akan lebih mudah. 

4. Motivasi  

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah 

memotivasi karyawannya. 

5. Stabilitas karyawan 

Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal 

konsistensi yang kompetitif maka stabilitias karyawan lebih terjamin karena 

turn-over relatif kecil. 

6. Disiplin  

Pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan semakin 

baik. Mereka akan menyadari dan menaati peraturan- peraturan yang 

berlaku. 

7. Pengaruh serikat buruh 

Dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat 

dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaanya.  

8. Pengaruh pemerintah  

Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang 

berlaku (seperti batas upah minimum), maka intervensi pemerintah dapat 

dihindarkan.  

Menurut Schuer dan Jackson (1992) dalam Mulyani (2002:18) kompensasi 

dapat digunakan untuk : 
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1. Menarik orang-orang potensial atau berkualitas untuk bergabung dengan 

perusahaan. Hal ini disebabkan karena orang-orang dengan kualitas yang 

baik karena akan merasa tertantang untuk melakukan suatu pekerjaan 

tertentu, dengan kompensasi yang dianggap layak dan cukup baik.  

2. Mempertanyakan karyawan yang baik. Jika kompensasi dirasakan adil 

secara internal dan kompetitif secara eksternal, naka karyawan yang ingin 

dipertahankan oleh perusahaan akan merasa puas. 

3. Meraih keunggulan kompetitif. Kompensasi yang baik akan memudahkan 

perusahaan untuk mengetahui apakah besarnya kompensasi masih 

merupakan biaya yang signifikan untuk menjalankan bisinis dan meraih 

keunggulan kompetitif. 

4. Momotivasi karyawan dalam menigkatkan produktifitas atau mencapai 

tingkat kinerja yang tinggi. Dengan adanya kompensasi yang dirasakan adil, 

maka karyawan akan merasa puas dan dampaknya adalah meningkatnya 

kinerja karyawan. 

5. Melakukan pembayaran sesuai aturan hukum.  

2.1.2.4. Asas Pemberian Kompensasi  

Pemberian kompensasi harus ditetapkan atas asas adil dan layak serta 

memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Prinsip tersebut harus 

mendapatkan perhatian yang sebaik-baiknya agar kompensasi yang diberikan 

merangsang semangat dan kepuasan kerja karyawan. Asas-asas pemberian 

kompensasi menurut Triton PB (2009:132) antara lain : 
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1. Asas adil 

Adil dalam pemeberian kompensasi bukan berarti bahwa setiap karywan 

akan mendapatkan kompensasi dengan jumlah yang smaa, tetapi justru nilai 

kompensasi yang diberikan kepada karyawan hendaknya memenuhi dan 

sesuai dengan kerja, prestasi, produktivitas, kualitas pekerjaan, resiko 

pekerjaan, tingkat tanggung jawab pekerjaan, jabatan pekerja, serta 

memenuhi persyaratan internal konsisetensi. Asal adil dalam pemberian 

kompensasi ini dalam jangka panjang apabila telah terpenuhi akan 

memngkinkan tercapainya kondisi pekerjaan yang diwarnai oleh kerjasama 

yang baik, semnagt kerka yang baik, disiplin, stabil, dan tercipta suasana 

yang menyenangkan (joyful). 

2. Asas Layak dan Wajar 

Asas layak dan wajar berarti kompensasi yang diterima karyawan 

hendaknya dapat memenuhi harapan karyawan dan sesuai dengan pekerjaan 

yang dilakukannya. Kriteria layak dan tidak biasanya ditentukan 

berdasarkan ketentuan upah minimum yang diberlakukan pemerintah dan 

konsistensi eksternal lainnya. Pemberian kompensasi yang layak dan wajar 

juga sangat penting didsesuaikan dengan konsistensi eksternal menginagat 

setiap perusahaan sangat penting untuk mengurangi berbagai tuntutan dari 

serikat pekerja, dan pada akhirnya dapat menjamin bertahannya karyawan-

karyawan yang berkualitas. 
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2.1.2.5. Metode Kompensasi  

 Metode kompensasi dapat dibedakan secara umum dalam bentuk metode 

tunggal dan metode jamak, diantaranya sebagai berikut : 

1. Metode Tunggal  

Metode tunggal adalah suatu metode dalam penetapan gaji pokok yang 

hanya didasarkan atas ijazah terakhir dari pendidikan formal yang dimiliki 

karyawan. Selanjutnya tingkat golongan dan gaji pokok dari seorang hanya 

ditetapkan atas ijazah terakhir yang jadi standarnya. Sebagai contoh, pada 

instansi pemerintah sudah ada ketetapan bahwa seorang dengan ijazah 

formal S-1 maka golonagnnya adalah IIIa, dan hal ini berlaku sama untuk 

setiap departemen.  

2. Metode Jamak  

Metode jamak adalah suatu metode dimana dalam gaji pokok penentuannya 

dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan tidak hanya ijazah, tetapi 

juga pertimbangan-pertimbangan lainnya, misalnya pertimbangan sikap 

keluarga, tanggungan dalam keluarga, dan lain sebagainya. Dengan 

pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak ini, maka standar gaji 

pokok dalam metode jamak ini pasti tidak ada. Metode standar ganda ini 

dalam kenyataan sehari-hari dapat dijumpai pada perusahaan-perusahaan 

yang belum benar-benar profesional dan masih ditemukan adanya 

diskrimanasi. 

 



19 
 

 
 

2.1.2.6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kompensasi  

Menurut Hasibuan (2005:127) faktor-faktor ynag mempengaruhi besarnya 

kompensasi, antara lain sebagai berikut: 

1. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja  

Jika pencari kerja (penawaran) lebih banyak daripada lowongan pekerjaan 

(permintaan) maka kompensasi relatif kecil.  

2. Kemampuan dan Kesediaan Perusahaan  

Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin 

baik maka tingkat komoensasi akan semakin besar. Apabila sebailknya jika 

kemapuan dan kesedian perusahaan untuk membayar kurang makan tingkat 

kompensasi relatif kecil. 

3. Serikat Buruh atau Oraganisasi Karyawan 

Apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh maka tingkat kompensasi 

semakin besar. Sebaliknya jika serikat buruh tidak kuat dan kurang 

berpengaruh maka ringkat kompensasi relatif keci. Ada alasan yang layak 

ketika serikat pekerja cenderung untuk meningkatkan tingkatan upah, 

walaupun ini adalah lebih mungkin jika suatu industri telah terorganisir 

oleh serikat pekerja yang kuat, kebijakan kompensasinya akan 

terpengaruhi. 

4. Produktivitas Kerja Karyawan  

Jika produktivitas kerja karyawan baik dan banyaj maka kompensasi 

semakin besar. Sebaliknya apabila produktivitas kerjanya tidak baik serta 

menurun maka konpensasinya kecil.  
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5. Pemerintah dengan Undang-undang dan Keppres 

Pemerintah dangan undang-undang dan keppres menetakan besarnya batas 

upah atau balas jasa minimum. Peraturan pemerintah ini sangat penting 

supaya pengusaha tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa 

bagi karyawan. Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dari 

tidakan sewenang-wenang. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara 

(2001:84) bahwa peraturan pemerintah yang berhubungan dengan 

penentuan standar gaji minimal, pajak penghasilan, penetapan harga dan 

bahan baku, biaya transportasi, inflasi maupun devaluasi sangat 

mempengaruhi perusahaan dalam menentuakan kebijakan komensasi 

pegawai. 

6. Biaya Hidup 

Apabila biaya hidup diaerah itu tinggi maka tingkat kompensasi semakin 

besar. Sebaliknya apabila tingkat biaya hidup didaerah itu rendah maka 

tingkat kompensasi relatif kecil. 

7. Posisi Jabatan Karyawan 

Karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima gaji atau 

kompensasi lebh besar. Hal ini wajar karena seorang yang mendapat 

kewenangan dan tanggung jawab yang besar harus mendapatkan gaji atau 

kompensasi yang lebih besar. 

8. Pendidikan dan Pegalaman kerja  

Apabila penddikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama maka gaji 

atau balas jasanya akan semakin besar karena kecakapan serta 
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keterampilannya lebih biaik. Sebaliknya, apabila karyawan yang 

berpendidikan dan berpengelaman rendah maka tingkat kompensasi nya 

relatif kecil. 

9. Jenis dan Sifat Pekerjaan 

Kalau jensi sifat pekerjaan yang sulit dan mempunyai resiko baik finansial 

maupun keselamatan yang besar maka tingkat kompensasinya semakin 

besar karena membutuhkan kecakaoan serta ketelitian untuk 

mengerjakannya. Tetapi apabila jenis dan sifatn pekerjannya mudah dan 

resiko nya kecil maka tingkat kompensasinya relatif kecil. 

2.1.3. Kinerja  

Woilson Bangun (2012:130), menjelaskan bahwa peningkatan kinerja 

merupakan hal yang diinginkan baik dari pihak permberi kerja maupun para 

pekerja. Pemberi kerja menginginkan kinerja karyawannya baik untuk kepentingan 

peningkatan hasil kerja dan keuntungan perusahaan. Disisi lain, para pekerja 

berkempentingan untu pengembangan diri dan promosipekerjaan. Secara umum, 

dapat dikatakan bahwa kinerja karyawan yang baik bertujuan untuk meningkatkan 

produktivitas.  

Oleh karena itu, perbaikan sistem kerja dilakukan oleh setiap komponen 

yang ada dalam perusahaan. Untuk tujuan tersebut akan dibutuhkan sistem 

manajemen kinerja yang baik. 

Wilson Bangun (2012:231), mendefinisikan : 
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“Kinerja adalah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan 

persyaratan-persyaratan pekerjaan. Suatu pekerjaan mempunyai 

persyaratan tertentu untuk dapat dilakukan dalam mencapai tujuan 

yang disebut sebagai standar pekerjaan”. 

Selanjutnya, Mangkunegara (2004:9), medefinisikan:“Kinerja karyawan 

adalah hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya”. 

Dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah prestasi kerja atau hasil 

kerja baik secara kualitas mapudn kuantitas yang dicapai karyawan persatuan 

periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. 

Kinerja meruapakan variabel tidak bebas (dependent variable) yang 

dipengaruhi oleh banyak faktor yang mempunyai arti dalam penyampaian tujuan 

organisasional. Artinya, kesalahan dalam pengelolaan pada variabel bebas akan 

berakibat pada kinerja baik secara negatif ataupun secara positif. 

2.1.3.1. Penilaian Kinerja Karyawan  

Wilson Bangun (2012:231), menjelaskan bahwa penilaian kinerja adalah 

proses yang dilakukan perusahaan untuk mengevaluasi atau menilai keberhasilan 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Penilaian dapat dilakukan dengan 

membandingkan hasil kerja yang dicapai karyawan dengan standar pekerjaan. Bila 

hasil kerja yang diperoleh sampai atau melebihi standar pekerjaan dapat dikatan 

kinerja seorang karyawan termasuk pada kategori baik. Demikian sebaliknya, 
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seorang karyawan yang hasil pekerjaannya tidak mencapai standar termasuk pada 

kinerja kurang baik atau rendah.  

Penilaian kinerja dapat ditinjau ke dalam jumlah dan kualitas pekerjaan yan 

diselesaikan karyawan pada periode tertentu. Kinerja seorang karyawan dapat 

dinilai berdasarkan jumlah pekerjaan yang diselesaikan dalam batas waktu tertentu. 

Karyawan yang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam jumlah yang melampaui 

standar pekerjaan dinilai dengan kinerja yang baik. Dengan demikian juga, hasil 

pekerjaan yang kualitasnya melebihi dari standar pekerjaan dapat dinilai denan 

kinerja baik.  

2.1.3.2. Tujuan dan Manfaat penilaian Kinerja Karyawan 

Menurut Wilson Bangun (2012:232), tujuan dan manfaat penilaian kinerja 

diantaranya adalah: 

1. Evaluasi Antar Individu Dalam Organisasi 

Penilaian kinerja dapat bertujuan untuk menilai kinerja setiap individu 

dalam orgaisasi. Tujuan ini dapat memberi manfaat dalam menentukan 

jumlah dan jenis kompensasi yang merupakan hak bagi setiap individu 

dalam perusahaan.  

2. Pengembangan Diri Setiap Individu Dalam Organisasi 

Penilaian kinerja pada tujuan ini bermanfaat untuk pengembangan 

karyawan. Setiap individu dalam organisasi dinilai kinerjanya, bagi 

karyawan yang memiliki kinerja rendah perlu dilakukan pengembangan 

baik melalui pendidikan maupun pelatihan. 
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3. Pemeliharaan Sistem 

Berbagai sistem yang ada dalam organisasi, setiap subsistemnya yang ada 

saling berkaitan antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Salah satu 

subsistem yang tidak berfungsi dengan baik akan mengganggu jalannya 

subsisten yang lain. Oleh karena itu, sistem dalam oragnisasi perlu 

dipelihara dengan baik.  

4. Dokumentasi  

Penilaian kinerja akan memberi manfaat sebagai dasar tindak lanjut dalam 

posisi pekerjaan karyawan dimasa yang akan datang. Manfaat penilaian 

kinerja dalam hal dokumentasi ini berkaitan dengan keputusan-keputusan 

manajemen sumber daya manusia, pemenuhan secara legal manajemen 

sumber daya manusia, dan sebaai kriteria untuk pengujan validitas. 

2.1.3.3. Mengukur Kinerja Karyawan 

Wilson Bangun (2012:234), menyatakan bahwa standar pekerjaan dapat 

ditentukan dari sisi sustu pekerjaan, dapat dijadikan sebagai dasar penilaiam setiap 

pekerjaan. Untuk memudahkan penilain kinerja karyawan, standar pekerjaan harus 

dapat diukur dan dipahami secara jelas. Suatu pekerjaan dapat dikur melalui 

dimensi-dimensi dianataranya adalah: 

1. Kuantitas Pekerjaan 

Dimensi ini menunjukkan jumlah pekerjaan yang dihasilkan individu atau 

kelompok sebagai persyaratan yang menjadi standar pekerjaan. Setiap 

pekerjaan memiliki persyaratan yang berbeda sehingga menuntut karyawan 
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harus memenuhi persyaratan tersebut baik pengetahuan, keterampilan, 

maupun kemampuan yang dikuasai.  

2. Kualitas Pekerjaan 

Setiap karyawan dalam perusahaan harus memenuhi persyaratan tertentu 

untuk dapat menghasilkan pekrjaan sesuai kualitas yang dituntut suatu 

pekerjan tertentu. Setiap pekerjaan mempunyai standar kualitas tertentu 

yang harus disesuaikan oleh karyawan untuk dapat mengerjakannya sesuai 

ketentuan. 

3. Ketetapan Waktu 

Setiap pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda, untuk jenis pekerjaan 

tertentu harus diselesaikan tepat waktu karena memiliki ketergantungan atas 

pekerjaan lainnya. Jadi, apabila pekerjaan pada suatu bagian tertentu tidak 

selesai tepat waktu akan menghambat pekerjaan pada bagian lain, sehingga 

mempengaruhi jumlah dan kualitas hasil pekerjaan.  

4.  Kehadiran  

Suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut kehadiran karyawan dalam 

mengerjakanya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ada tipe pekerjaan 

yang menuntut kehadiran karyawan selama delapan jam sehari untuk lima 

hari kerja seminggu. Kinerja karyawan ditentukan oleh tingkat kehadiran 

karyawan dalam mengerjakannya.  

5. Kemampuan Kerjasama 

Tidak semua pekerjaan dpat diselesaikan oleh satu orang karyawan saja. 

Untuk jenis pekerjaan tertentu mungkin harus diselesaikan oleh dua orang 
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karyawan atau lebih, sehingga membutuhkan kerjasama antar karyawan 

sangat dibutuhkan. Kinerja karyawan dapat dinilai dari kemampuannya 

bekerjasama dengan rekan kerja lainnya.  

2.1.3.4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi  

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, 

diantaranya  adalah: 

1. Faktor Kemampuan 

Secara psikologis, kemampuan terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan 

kemampuan realita, artinya karyawan yang memiliki IQ rata-rata dengan 

memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaannya 

sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan 

oleh karena itu karyawan perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai 

dengan keahliannya. 

2. Faktor Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap (Attitude) seorang karyawan dalam 

menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan 

diri karyawan yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). 

Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri pegawai untuk 

berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. (Sikap mental yang siap 

secara psikofik) artinya, seorang karyawan harus siap mental, mampu secara 

fisik, memahami tujuan utama dan target kerja yang akan dicapai, mampu 

memanfaatkan dalam mencapai situasi kerja.  
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2.2. Kerangka Pemikiran 

Agar penelitian ini mudah dalam pelaksanaanya serta dapat dipakai 

sebagai acuan dalam perumusan hipotesis, digambarkan bentuk kerangka 

pemikiran berupa dua buah kotak yang saling berhubungan satu dengan 

lainnya. 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan  

di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya 

 

2.3. Hipotesis  Penelitian  

Berdasarkan pemaparan kajian pustaka dan kerangka pemikiran diatas, 

maka dapat dimabil suatu hipotesis yaitu: “Kompensasi Berpengaruh Terhadap 

Kinerja Karyawan Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Tasikmalaya”. 

 

 

 

 (VARIABEL X) 

KOMPENSASI: 

 

1. Kenaikan Gaji 

2. Insentif  

3. Bonus  

4. Tunjangan Hari Raya  

5. Hak Cuti 

6. Dana Kesehatan 

7. Dana Pensiun 

 

(Gary Dessler, 2009:82) 

 

VARIABEL Y) 

Kinerja: 

 

1. Jumlah Pekerjaan  

2. Kualitas Pekerjaan 

3. Ketepatan Waktu 

4. Kehadiran 

5. Kemampuan Kerjasama 

 

 
 

(Wilson Bangun , 2012:234) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Metode Penelitian 

  

Menurut Sangadji (2010:4). Metode penelitian adalah ilmu yang mengkaji 

ketentuan atau aturan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. 

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang salah satu tujuannya adalah 

mengembangkan pengetahuan, sedangkan ilmu merupakan bagian dari 

pengetahuan yang memenuhi kriteria tertentu yang rasional dan terpuji. 

Penegetetahuan dikatan rasional jika disusun menggunakan pikiran dan 

pertimbangan yang logis dan masuk akal. Pengetahuan yang disusun dengan logika 

tertentu sering disebut dengan pengetahuan yang menggunakan penalaran.  

Penelitian ini juga merupakan penelitian asosiatif kasual dengan metode 

pendekatan kuantitatif. 

Umar (2005:30), menjelaskan bahwa penelitian asosiatif kasual adalah 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau 

lebih. Penelitian ini menjelaskan tentang hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi 

dari variabel-variabel yang akan diteliti. Alasan menggunakan pendekatan 

kuantitatif karena data yang akan digunakan diambil dari sampel penelitian yang 

bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel Kompensasi (X) terhadap Kinerja 

Karyawan (Y).  
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3.2. Operasional Variabel  

3.2.1. Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel atau konstrak dengan cara memberi arti, atau menspesifikasikan kegiatan, 

ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel 

tersebut.  

3.2.2. Deifinisi Variabel 

Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai-nilai, yaitu adanya 

variabel dependent dan independent. Variabel dependent atau biasa disebut variabel 

terikat adalah variabel yang mempengaruhi yang disebabkan adanya variabel yang 

dipengaruhi. Sedangkan variabel independent adalah variabel yang mempengaruhi 

variabel dependent. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut : 

1. Variabel X (Variable Independent) adalah Kompensasi 

2. Variabel Y (Variable Dependent) adalah Kinerja Karyawan  

3.2.3. Definisi Operasional Variabel 

Defenisi operasional variabel merupakan penjelasam dari masing-masing 

variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang 

membentuknya. Definisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut 

ini : 
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3.2. Tabel Operasionalisasi Variabel  

Variabel Dimensi Indikator Skala Ukur  

 

Kompensasi (X) 

 
(Gary Dessler, 2009:82) 

 

A. Kompensasi Langsung 
a. Gaji, Insentif 

Ordinal 

b. BONUS, THR 

B. Kompensasi Tidak   

Langsung 

a. Cuti  

b. Jaminan Kesehatan 

c. Jaminan Kematian 

 

Kinerja Karyawan (Y) 

 
(Wilson Bangun, 2012:234) 

A. Kuantitas Pekerjaan  
a. Volume Keluaran 

b. Kontribusi 

B. Kualitas Pekerjaan 
c. Ketelitian 

d. Penampilan dan Penerimaan Keluaan 

C. Ketepatan Waktu 
e. Tepat Waktu 

f. Sesuai Target 

D. Kehadiran g. Regularitas Kehadiran 

E. Kemampuan Kerja Sama  
h. Kerjasa Tim 

i. Kecepatan dalam penyelasaian 
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3.3. Sumber dan Cara Penentuan Data  

3.3.1. Sumber Data  

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer 

dan data sekunder sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data atau informasi yang dikumpulkan peneliti 

secara langsung dari lokasi yang diteliti. Data primer yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah hasil pengisian kuesioner oleh responden mengenai 

pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, baik 

berupa keterangan maupun literatur yang ada hubungannya dengan penelitian 

atau data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan atau 

diolah oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai 

bahan pustaka, baik berupa buku, jurnal, skripsi dan artikel yang didapat dari 

internet yang berhubungan dengan materi penelitian ini.  

3.3.2. Cara Penentuan Data  

Cara penentuan data yang peneliti lakukan adalah dengan menggunakan 

data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diolah atau dianalisis 

menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Penulis juga 

mengambil beberapa sampel dari jumlah populasi yang akan diteliti di lokasi 

penelitian. Berikut mengenai populasi dan sampel dijelaskan dibawah ini : 
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1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2010:60) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri dari atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik 

kesimpulnya. Populasi penelitian ini adalah karyawan di Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya yang berjumlah 30 oarang. 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2010:62) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik sampling acak atau random sampling. Menurut Sugiyono 

(2001:57) adalah teknik sampling random adalah teknik pengambilan sampel dari 

anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan starta yang 

ada dalam populasi. Jadi peneliti mengambil sampel berjumlah 30 orang.  

3.4.   Teknik Pengumpulan Data  

1. Kuisioner atau Angket 

Kuesioner (Angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Metode ini dilakukan dengan menyebar lembar 

pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian kepada responden yaitu 

karyawan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.  

Tujuan pembuatan kuesioner adalah untuk memperoleh informasi yang 

relavan, tingkat keandalan (realibility) dan keabsahan (validity) setinggi mungkin. 
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Untuk menghitung kuesioner dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 3.4. Skala Likert Perhitungan Kuisioner 

a.  Sangat Setuju (SS) 5 

b.  Setuju (S) 4 

c.  Cukup (C) 3 

d.  Tidak Setuju (TS) 2 

e.  Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

1. Menghitung Skor nilai untuk setiap item pernyataan dengan cara 

perhitungan sebagai berikut: 

Skor =Bobot Nilai x Frekuensi 

2. Nilai terendah dan nilai tertinggi 

1) Dalam hal ini nilai terendah = jumlah responden 

2) Sedangkan nilai tertinggi jumlah responden dikalikan dengan bobot 

nilai tertinggi. 

3) Menentukan jarak Interval dari nilai terendah sampai nilai tertinggi 

sehingga mendapat lima kategori penilaian. Jarak Interval dapat 

dilakukan dengan cara perhitungan sebagai berikut : 

JI = (N1-N2) 

       5 

 

 

Keterangan: 

JI = Jarak Interval  
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N1 = Nilai Tertinggi 

N2 = Nilai Terendah 

N1 = 5 X 30 = 150  

N2 = 1 X 30 = 30 

    JI = (N1-N2) = 150-30 = 24 

                5             5 

Dengan demikian kategori penilaian untuk setiap item pernyataan dari 

penilaian terhadap variabel yang diteliti adalah sebagai berikut: 

Tebel 3.4. Kategori Nilai 

Jarak interval Kategori 

126-150 Sangat Baik 

101 – 125 Baik 

76 – 100 Cukup  

51 – 75 Tidak Baik 

26 – 50 Sangat Tidak Baik 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini, 

fenomena sosial telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya 

disebut sebagai variabel penelitian. 

Dengan Skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.  

2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari responden. Wawancara sering juga disebut kuesioner 
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lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh 

data (informasi) dari responden. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh 

beberapa faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus penyampaian informasi. 

Faktor-faktor tersebut ialah pewawancara, responden, topik penelitian yang 

tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data 

berupa data-data tertulis, surat kabar, majalah, naskah dan sejenisnya, yang 

mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang 

masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. 

3.5. Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis  

3.5.1. Instrument Penelitian 

a. Uji Validitas  

Uji validitas merupakan uji instrumen data untuk mengetahui seberapa 

cermat suatu instrumen terhadap konsep yang diteliti. Uji validitas digunakan untuk 

menguji apakah data kuesioner yang digunakan dalam penelitian bersifat valid atau 

tidak valid. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan software SPSS version 

22 dan menggunakan metode corrected item total correlation dengan taraf 

signifikan 5% dengan uji 2 sisi. Jika r hitung > r tabel, maka item dapat dinyatakan 

valid, jika r hitung < r tabel maka item dinyatakan tidak valid. Menurut Sugiyono 

(2012:125) menerangkan bahawa untuk menentukan apakah instrumen valid atau 

tidak suatu item menggunakan batasan 0,3.   

1. Jika koefisien korelasi < 0,3 maka item dinyatakan tidak valid 
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2. Jika koefisien korelasi > 0,3 maka item dinyatakan valid 

b. Uji  Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Setiap alat pengukur seharusnya 

memiliki kemampuan untuk memberiakan hasil pengukuran relatif konsisten dari 

waktu ke waktu.  Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi 

dan stabilitas dari suatu skor (skala pengukuran) serta mencakup kepada stabilitas 

ukuran dan konsistensi ukuran. Metode yang sering digunakan dalam penelitian 

untuk mengukur skala rentangan (seperti skala likert 1-5) adalah Cronbach Alpha 

dan menggunakan software SPSS version 22. Menurut Suryabrata (2004:28) untuk 

menentukan apakah instrumen reliabel atau tidak menggunakan batasan 0,6. 

1. Jika Cronbach Alpha < 0,6 maka item dinyatakan tidak reliabel 

2. Jika Cronbach Alpha > 0,6 maka item dinyatakan reliabel 

3.5.2. Teknik Analisi Data  

1. Analisi Regresi Linear Sederhana  

Teknik analisis yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah analisis regresi 

linier sederhana yaitu salah satu alat yang dapat digunakan dalam memprediksi 

permintaan dimasa akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui 

satu variabel bebas (independet) terhadap satu variabel tak bebas (dependent). 

Regresi linier sederhana digunakan hanya untuk satu variabel bebas 

(independet) dan satu variabek tak bebas (dependent). Tujuan penerapan metode ini 

adalah untuk meramalkan atau memprediksi besaran nilai variabel terikat 
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(dependent) yang dipengaruhi oleh variabel bebas (independet). Dalam persamaan 

regresi linier sederhana menggunakan rumus sebagai berikut: 

Y = a + b . X 

Keterangan : 

Y = Variabel Terikat (Dependent Variable) 

X = Variabel Bebas (Independent Variable) 

a = Nilai Konstanta, yaitu Nilai Y jika X = 0 

b = Koefisien Regresi 

 

2. Pengujian Hipotesis  

a. Uji Statistik T 

Uji statistik t disebut juga uji signifikasi individual. Uji ini menunjukan 

seberapa besar pengaruh Variabel Independen secara parsial terhadap Variabel 

Dependen. Bentuk pengujiannya adalah sebagai berikut :  

H0 : b = 0, artinya Kompensasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan. 

H1 : b ≠ 0, artinya Kompensasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan. 

b. Uji Koefisien Korelasi (R) 

Koefisien korelasi ialah pengukuran statistik kovarian atau asosiasi antara 

dua variabel. Besarnya koefisien korelasi berkisar antara +1 hingga -1. Koefesien 

korelasi menunjukan kekuatan (strength) hubungan linier dan arah hubungan dua 

variabel acak. Jika koefesein korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai 

hubungan searah. Artinya jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan 

tinggi pula. Sebaliknya jika koefesien korelasi negatif, maka kedua variabel 
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mempunyai hubungan terbalik. Artinya jika nilai variabel X tinggi, maka nilai 

variabel Y akan menjadi rendah (dan sebaliknya). 

Tabel 3.5. Koefisien Korelasi menurut Sarwono (2006:97) 

0 = tidak ada korelasi antara dua variabel 

> 0 – 0,25 = korelasi sangat lemah 

> 0,25 – 0,5 = korelasi cukup 

> 0,5 – 0,75 = korelasi kuat 

> 0,75 – 0,99 = korelasi sangat kuat 

1 = korelasi sempurna 

 

c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan 

pengaruh serentak variabel-variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Nilai 

koefisien determinasi memiliki interval nol sampai satu (0 ≤ R² ≤ 1). Jika R2 = 1, 

berarti besar persentase sumbangan X terhadap varisi (naik-turunnya) Y secara 

bersama-sama adalah 100%. Hal ini menunjukan bahwa apabila koefisien 

determinasi mendekati 1, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependennya semakin kuat, maka semakin cocok pula garis regresi untuk 

meramalkan Y. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Sejarah Perusahaan 

Pada tahun 1971 struktur organisasi dan sumber daya manusia Panitia 

Urusan Piutang Negara (PUPN) tidak mampu menangani penyerahan piutang 

negara yang berasal dari kredit investasi. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 

11 Tahun 1976 dibentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dengan tugas 

mengurus penyelesaian piutang negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 49 

Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sedangkan PUPN yang 

merupakan panitia interdepartemental hanya menetapkan produk hukum dalam 

pengurusan piutang negara. Sebagai penjabaran Keppres tersebut, maka Menteri 

Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 tentang 

susunan organisasi dan tata kerja BUPN, dimana tugas pengurusan piutang Negara 

dilaksanakan oleh SatuanTugas (Satgas) BUPN. 

Untuk mempercepat proses pelunasan piutang negara macet, diterbitkanlah 

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang menggabungkan fungsi lelang dan 

seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur 

organisasi BUPN, sehingga terbentuklah organisasi baru yang bernama Badan 

Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Sebagai tindak lanjut, Menteri 

Keuangan memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang Negara 

dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), sedangkan 
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tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN). Selanjutnya, 

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti 

dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 

2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara 

(DJPLN) yang fungsi operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Pengurusan 

Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). 

Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan pada tahun 2006 

menjadikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang digabungkan 

dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada Direktorat Pengelolaan Barang 

Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), 

sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi 

dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia, DJPLN berubah menjadi 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan KP2LN berganti nama menjadi 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan fungsi 

pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian. 

Penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari kegiatan 

inventarisasi, penilaian dan pemetaan permasalahan BMN mengawali tugas DJKN 

dalam pengelolaan kekayaan negara, dilanjutkan dengan koreksi nilai neraca pada 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan 

Kementerian/Lembaga (LKKL). Dari kegiatan ini, LKPP yang sebelumnya 

mendapat opini disclaimer dari BPK RI, telah meraih opini wajar dengan 
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pengecualian. Pada periode pelaporan 2012, sebanyak 50 dari 93 

kementerian/lembaga meraih opini wajar tanpa pengecualian. 

Mengingat fungsi pengelolaan aset negara yang merupakan pos terbesar 

neraca pada LKPP, dan sebagai kontributor perkembangan perekonomian nasional, 

saat ini DJKN tengah melaksanakan transformasi kelembagaan sebagai bagian dari 

Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Transformasi kelembagaan di 

DJKN ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mempertajam fungsi DJKN yang 

terkait dengan manajemen aset dan special mission pengelolaan kekayaan negara. 

Sebagai kota yang terus menggeliat dengan meningkatnya fasilitas 

infrastruktur, perdagangan, industri, dan jasa, menjadikan Tasikmalaya satelit 

pembangunan bagi wilayah di sekitarnya. Tahun 2002 Kementerian Keuangan 

meresmikan KPKNL Tasikmalaya. Keberadaan Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) di Kota Tasikmalaya mempunyai peranan penting di 

wilayah Priangan Timur.  Wilayah kerja KPKNL Tasikmalaya meliputi Kota 

Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten 

Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran. 

Seiring dengan meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan di 

wilayah-wilayah, pada 01 Maret 2006 secara resmi KPKNL menempati gedung 

baru beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19 Tasikmalaya. KPKNL Tasikmalaya 

mempunyai moto KPKNL Tasikmalaya PASTI yang merupakan akronim dari 

Profesional, Amanah, Santun, Transparan, Inovatif. Moto ini yang menginspirasi 
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seluruh pegawai untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua 

pihak yang berkepentingan. 

Beberapa prestasi telah diraih KPKNL Tasikmalaya diantaranya Terbaik I 

pada Lomba Kantor Pelayanan Percontohan tingkat DJKN, 7 November 2007, 

pada tahun yang sama Menteri Keuangan memberikan penghargaan sebagai 

Pemenang Harapan pada lomba Kantor Pelayanan Percontohan tingkat 

Kementerian Keuangan.  

Sejak 2010 KPKNL Tasikmalaya telah menetapkan standar sistem pelayanan 

kantor teladan. Standar ini diterapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal 

Kekayaan Negara Nomor 46/KN/2010 tanggal 14 Mei 2010. Dengan predikat 

kantor teladan KPKNL Tasikmalaya semakin berbenah untuk meningkatkan mutu 

pelayanan sesuai dengan nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, 

Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan. 

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan 

kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL 

Tasikmalaya melayani:  

1. Pengelolaan Kekayaan Negara di wilayah kerja KPKNL Tasikmalaya. 

2. Penilaian Aset BMN di wilayah kerja KPKNL Tasikmalaya. 

3. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara di wilayah kerja 

KPKNL Tasikmalaya. 

4. Memberikan Pelayanan Lelang di wilayah kerja KPKNL Tasikmalaya. 
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4.1.2. Visi dan Misi 

Visi 

Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Misi 

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan 

efektivitas pengelolaan kekayaan negara. 

2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum. 

3. Meningkatkan tata kelola dan nilai  tambah pengelolaan investasi 

pemerintah. 

4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar  dan dapat dijadikan acuan 

dalam berbagai keperluan. 

5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien,  transparan, 

dan akuntabel. 

6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif 

sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan 

masyarakat. 
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4.1.3. Aspek Kegiatan Usaha 

Dalam kegiatan usaha di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Tasikmalaya mengacu kepada tugas KPKNL itu sendiri yaitu melaksanakan 

pelayanan pengelolaan Kekayaan Negara, penilaian aset BMN, memberikan 

pelayanan pengurusan piutang negara, dan memberikan pelayanan lelang di 

wilayah kerja KPKNL Tasikmalaya. Aspek kegiatan usaha pada KPKNL adalah 

sebagai berikut: 

1. Pelayanan Pengelolaan Kekayaan Negara 

Pelayanan pengelolaan kekayaan negara ini dikerjakan oleh bagian seksi 

pengelolaan kekayaan negara yaitu untuk melakukan penyiapan bahan bimbingan 

teknis, evaluasi dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan 

pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, 

pengendalian, pemantauan, penatausahaan, akuntansi, dan penyusunan 

laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara, sesuai penugasan yang diatur 

lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. 

2. Pelayanan Penilaian Aset BMN 

Pelayanan penilaian aset BMN ini dikerjakan oleh bagian seksi penilaian 

aset BMN yaitu untuk melakukan penilaian yang meliputi identifikasi 

permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisa data, penerapan 

metode penilaian, rekonsiliasi nilai, kesimpulan nilai dan laporan penilaian 

terhadap obyek-obyek penilaian sesuai dengan ketentuan, serta penyusunan basis 

data penilaian, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.\ 
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3. Pelayanan Pengurusan Piutang Negara 

Pelayanan pengurusan piutang negara dikerjakan oleh bagian seksi 

pengurusan piutang negara yaitu untuk melakukan penyiapan bahan penetapan dan 

penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang 

dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, pelaksanaan PB/PJPN, pemberian 

pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan ke luar wilayah RI, 

pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian 

atau penghapusan piutang negara, usul pemblokiran surat berharga milik 

penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, usul untuk 

memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, pengelolaan dan 

pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang, sesuai penugasan lebih 

lanjut oleh Direktur Jenderal. 

4. Pelayanan Lelang 

Pelayanan lelang dikerjakan oleh bagian seksi pelayanan lelang yaitu untuk 

melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang, penyiapan dan pelaksanaan 

lelang, serta penatausahaan minuta risalah lelang, pembuatan salinan, kutipan, dan 

grosse risalah lelang, penatausahaan hasil lelang, penggalian potensi lelang, 

pelaksanaan lelang kayu kecil PT. Perhutani (Persero) dan penatausahaan bea 

lelang Pegadaian. 
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4.1.4. Struktur Organisasi 

Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya mempunyai struktur 

organisasi terdiri dari Kepala Kantor, Staff dan Karyawan. Saat ini pegawai Kantor 

Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya berjumlah 38 orang yang di pimpin oleh 

setiap kepala bagian dalam struktur organisasi yaitu, Kepala Subbagian Umum, 

Kepala Seksi PKN, Kepala Seksi Pelayanan Penilaian, Kepala Seksi Piutang 

Negara, Kepala Seksi Pelayanan Lelang, Kepala Seksi Hukum dan Informasi serta 

Kepala Seksi Kepatuhan Internal. 

Dalam struktur organisasi Kantor Kekayaan Negara dan Lelang 

Tasikmalaya terlihat adanya hubungan koordinasi diantara semua bagian, sehingga 

pengawasan yang dilaksanakan serta pengendalian terhadap pekerjaan atau tujuan 

organisasi dapat tercapai seara efektif dan efisien.  

Struktur Organisasi Gambar 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA KPKNL 

Kepala SubBagian 

Umum 

Kepala Seksi 

Pelayanan Penilaian 

Kepala Seksi 

Piutang Negara 

Kepala Seksi 

Pelayanan Lelang 

Kepala Seksi 

PKN 

Kepala Seksi 

Hukum dan Informasi 
Kepala Seksi 

Kepatuhan Internal 



47 
 

 

4.1.5. Uraian Pekerjaan 

Kepegawaian di Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya 

dipegang oleh seorang Kepala Subbagian Umum dengan  mengacu kepada 

peraturan per undang-undangan sebagai dasar mengatur tugas dan tanggung jawab 

masing-masing pegawai pada setiap bagian. 

Adapunn untuk jabatan dan pembagian tugas di Kantor Kekayaan Negara 

dan Lelang Tasikmalaya sesuai dengan peraturan per undang-udangan adalah: 

1. Kepala Subbagian Umum 

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, 

keuangan, tata usaha, rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan 

pengawasan barang milik negara di lingkungan KPKNL. 

2. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara 

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, 

pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, bimbingan 

teknis, pengawasan dan pengendalian, penata usahaan dan akuntansi serta 

penyusunan daftar barang milik negara/kekayaan negara. 

3. Kepala Seksi Pelayanan Penilaian 

Seksi Pelayanan Penilaian mempunyai tugas melakukan penilaian yang 

meliputi identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisa 

data, penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai, kesimpulan nilai dan laporan 

penilaian terhadap obyek-obyek penilaian sesuai dengan ketentuan, serta 

penyusunan basis data penilaian. 
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4. Kepala Seksi Piutang Negara 

Seksi Piutang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan 

penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, pelaksanaan 

PB/PJPN, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan ke 

luar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan 

penyelesaian atau penghapusan piutang negara, usul pemblokiran surat berharga 

milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, usul untuk 

memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, pengelolaan dan 

pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang. 

5. Kepala Seksi Pelayanan Lelang 

Seksi Pelayanan Lelang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan 

dokumen persyaratan lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta 

penatausahaan minuta risalah lelang, pembuatan salinan, kutipan, dan grosse risalah 

lelang, penatausahaan hasil lelang, penggalian potensi lelang, pelaksanaan lelang 

kayu kecil PT. Perhutani (Persero) dan penatausahaan bea lelang Pegadaian. 

6. Kepala Seksi Hukum dan Informasi 

Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan 

perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi 

informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, 

implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, 

laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang 

negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang. 
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7. Kepala Seksi Kepatuhan Internal 

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan 

pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap 

kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan 

rekomendasi perbaikan proses bisnis.  

4.1.6   Kepegawaian  

Urusan kepegawaian di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Tasikmalaya dipegang oleh seorang Kepala Subbagian Umum dengan mengacu  

kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.01/2012 

Tentang Organisai dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara sebagai dasar dalam mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing 

karyawan pada setiap bagian. 

Adapun untuk profil responden dalam penelitian ini adalah semua karyawan 

yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya yang 

berjumlah 38 orang dengan pembagian tingkatan sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Distribusi Responden Berdasarkan Unit Kerja 

No Unit Kerja Jumlah Persentase 

1. Kepala Kantor 1 2,6 % 

2. Kepala Seksi 7 18,4 % 

3. Staff Pelaksana 30 79 % 

Total 38 100 % 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas diperoleh bahwa karyawan dengan unit kerja 

sebagai kepala kantor adalah 1 orang (2,6%), unit kerja sebagai kepala seksi 
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sebanyak 7 orang (18,4%), unit kerja sebagai staff pelaksana sebanyak 30 orang 

(79%). Artinya responden terbanyak adalah karyawan sebagai staff pelaksana. 

Tabel 4.2 

Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

No. Umur Jumlah Persentase 

1. 30 – 39 Tahun 4 10,5 % 

2. 40 – 49 Tahun 22 57,9 % 

3. 50 – 60 Tahun 12 31,6 

Total 38 100 % 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas diperoleh bahwa karyawan yang berusia 30 – 

39 tahun sebanyak 4 orang (10,5%), usia 40 – 49 tahun sebanyak 22 orang (57,9%), 

usia 50 – 60 tahun sebanyak 12 orang (31,6%). Artinya responden terbanyak adalah 

karyawan yang berusia 40 – 49 tahun. 

Tabel 4.3 

Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 

1. S2 2 5,2 % 

2. S1 17 44,7 % 

3. D4 1 2,6 % 

4. D3 2 5,2 % 

5. D1 5 13,4 % 

6. SLTA 11 28,9 % 

Total 38 100 % 

Sumber: Data Primer, 2019 

Dari tabel 4.1 diatas diperoleh bahwa karyawan dengan pendidikan S2 

sebanyak 2 orang (5,2%), S1 sebanyak 17 orang (44,7%), D4 sebanyak 1 orang 

(2,6%), D3 sebanyak 2 orang (5,2%), D1 sebanyak 5 orang (13,4%) dan SLTA 

sebanyak 11 orang (28,9%). Artinya responden terbanyak adalah karyawan dengan 

pendidikan S1. 
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Tabel 4.4 

Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja 

No. Masa Kerja Jumlah Persentase 

1. > 10 Tahun 8 21 % 

2. > 20 Tahun 27 71 % 

3. > 30 Tahun 3 8 % 

Total 38 100 % 

Data Primer, 2019 

Dari tabel 4.1 diatas diperoleh bahwa karyawan dengan masa kerja >10 

tahun sebanyak 8 orang (21%), masa kerja >20 tahun sebanyak 27 orang (71%), 

dan masa kerja >30 tahun sebanyak 3 orang (8%). Artinya responden terbanyak 

adalah karyawan dengan masa kerja lebih dari 20 tahun. 

Tabel 4.5 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1. Laki-Laki 36 94,7 % 

2. Perempuan 2 5,3 % 

Total 38 100 % 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas diperoleh bahwa karyawan dengan jenis 

kelamin laki-laki sebanyak 36 orang (94,7%), dan karyawan perempuan sebanyak 

2 orang (5,3%). Artinya responden terbanyak adalah laki-laki. 

4.1.6. Fasilitas Yang Dimiliki 

Fasilitas yang saat ini dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang Tasikmalaya yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19 Tasikmalaya 

yaitu: 
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4.1.6.1 Fasilitas Umum  

Dalam terciptanya suasana kerja yang nyaman dan kondusif maka Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya memiiki beberapa fasilitas 

umum diantaranya berua mushola, tempat parkir, toilet, kantin, ruang tunggu, serta 

tempat informasi. 

4.1.6.2 Fasilitas Operasional  

Dalam melaksanakan kegiatan usaha perusahanya maka Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya memiliki beberapa fasilitas operasional 

perusahaan, diantaranya berupa mobil inventaris, perlengkapan komputer yang 

dukungan jaringan Wi-Fi. 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Pelaksanaan Variabel Kompensasi  

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap variebel penelitian 

penulis akan mendeskripsikan masing-masing item pernyataan dari varibel X yaitu 

Kompensasi dan Varibel Y yaitu Kinerja Karyawan, sehingga dapat diketahui 

berapa banyak responden yan memilih alternative jawaban tertentu.  

Untuk menerangkan tanggapan responden terhadap variabel penelitian 

dilakukan analisis terhadap jawaban yang diberikan berkaitan dengan pernyataan 

yang ada. Pernyataan dari variabel Kompensasi adalah 7 pernyataan, dan 

pernyataan dari variebel Kinerja Karyawan adalah 9 pernyataan.  
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4.2.1.1. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kompensasi  

Pernyataan dari Variabel Kompensasi memliki 7 pernyataan dengan lima 

kategori jawaban. Hasil tanggapan responden terhadap item pernyataan Variebel 

Kompensasi dapat dilihat pada tabel-tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Kuesioner Variabel Kompensasi 

RESP 
VARIABEL KOMPENSASI (X) 

TOTAL 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

1 5 5 5 5 5 4 4 33 

2 4 4 3 5 4 4 3 27 

3 4 4 4 4 4 4 4 28 

4 5 5 5 5 5 5 4 34 

5 3 3 3 3 4 3 3 22 

6 5 5 5 5 5 5 4 34 

7 5 5 5 5 5 4 3 32 

8 4 4 4 5 5 4 4 30 

9 4 5 5 5 5 5 4 33 

10 5 5 5 5 5 4 4 33 

11 4 5 4 5 5 5 5 33 

12 4 5 4 5 5 5 5 33 

13 4 4 4 4 4 4 4 28 

14 4 5 5 5 4 4 4 31 

15 5 4 4 5 5 4 4 31 

16 2 4 3 5 5 5 4 28 

17 5 5 5 5 5 4 2 31 

18 5 5 4 5 5 4 4 32 

19 4 4 4 5 5 3 4 29 

20 5 2 2 5 5 5 5 29 

21 4 4 4 4 4 4 4 28 

22 5 5 5 5 5 4 4 33 

23 4 5 4 4 5 2 1 25 

24 4 4 4 4 4 4 4 28 

25 5 1 1 5 5 5 5 27 

26 5 5 5 5 5 4 4 33 

27 4 5 4 5 5 5 5 33 

28 5 5 5 5 5 4 2 31 

29 5 5 4 5 5 4 4 32 
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30 4 4 4 5 5 3 4 29 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

 

Tabel 4.7 

“Besarnya kenaikan gaji yang diberikan kepada saya sudah sesuai 

dengan kondisi ekonomi saat ini.” 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 14 70 47 

Setuju 4 14 56 47 

Cukup 3 1 3 3 

Tidak Setuju 2 1 2 3 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah   30 131 100 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju berjumlah 14 responden atau (47%), sedangkan 14 responden memilih 

setuju atau (47%), responden yang memilih cukup berjumlah 1 orang atau (3%), 1 

orang memilih tidak setuju atau (3%), dan 0 orang memilih sanat tidak setuju atau 

(0%). Jumlah skor yang didapat pada tabel 4.7 adalah sebesar 131. Pernyataan ini 

termasuk dalam kategori sangat baik berdasarkan pada tabel kategori nilai 3.4 pada 

halaman 37. 

Tabel 4.8 

“Instansi memberikan insentif sesuai target yang telah dicapai.” 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 17 85 57 

Setuju 4 10 40 33 

Cukup 3 1 3 3 

Tidak Setuju 2 1 2 3 

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 3 

Jumlah   30 131 100 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju berjumlah 17 responden atau (57%), sedangkan 10 responden memilih 

setuju atau (33%), responden yang memilih cukup berjumlah 1 orang atau (3%), 1 

orang memilih tidak setuju atau (3%), dan 1 orang memilih sanat tidak setuju atau 

(4%). Jumlah skor yang didapat pada tabel 4.8 adalah sebesar 131. Pernyataan ini 

termasuk dalam kategori sangat baik berdasarkan pada tabel kategori nilai 3.4 pada 

halaman 37. 

Tabel 4.9 

“Instansi memberikan bonus jika saya berprestasi atas standar  

yang telah ditetapkan.” 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 11 55 37 

Setuju 4 14 56 47 

Cukup 3 3 9 10 

Tidak Setuju 2 1 2 3 

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 3 

Jumlah   30 123 100 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju berjumlah 11 responden atau (37%), sedangkan 14 responden memilih 

setuju atau (47%), responden yang memilih cukup berjumlah 3 orang atau (10%), 

1 orang memilih tidak setuju atau (3%), dan 1 orang memilih sanat tidak setuju atau 

(3%). Jumlah skor yang didapat pada tabel 4.9 adalah sebesar 123. Pernyataan ini 

termasuk dalam kategori baik berdasarkan pada tabel kategori nilai 3.4 pada 

halaman 37. 
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Tabel 4.10 

“Setiap tahun instansi memberikan Tunjangan Hari Raya kepada saya.” 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 24 120 80 

Setuju 4 5 20 17 

Cukup 3 1 3 3 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah   30 143 100 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju berjumlah 24 responden atau (80%), sedangkan 5 responden memilih 

setuju atau (17%), responden yang memilih cukup berjumlah 1 orang atau (3%),  0 

orang memilih tidak setuju atau (0%), dan 0 orang memilih sanat tidak setuju atau 

(0%). Jumlah skor yang didapat pada tabel 4.10 adalah sebesar 143. Pernyataan ini 

termasuk dalam kategori sangat baik berdasarkan pada tabel kategori nilai 3.4 pada 

halaman 37. 

Tabel 4.11 

“Instansi memberikan hak cuti kepada Anda sesuai aturan yang telah ditetapkan.” 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 23 115 77 

Setuju 4 7 28 23 

Cukup 3 0 0 0 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah   30 143 100 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju berjumlah 23 responden atau (77%), sedangkan 7 responden memilih 

setuju atau (23%), responden yang memilih cukup berjumlah 0 orang atau (0%),  
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orang memilih tidak setuju atau (0%), dan 0 orang memilih sanat tidak setuju atau 

(0%). Jumlah skor yang didapat pada tabel 4.11 adalah sebesar 143. Pernyataan ini 

termasuk dalam kategori sangat baik berdasarkan pada tabel kategori nilai 3.4 pada 

halaman 37. 

Tabel 4.12 

“Instansi sudah memberikan penggantian atas biaya perawatan dan pengobatan 

yang besarnya sesuai dengan yang telah diterapkan.” 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 9 45 30 

Setuju 4 17 68 57 

Cukup 3 3 9 10 

Tidak Setuju 2 1 2 3 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah   30 124 100 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju berjumlah 9 responden atau (30%), sedangkan 17 responden memilih 

setuju atau (57%), responden yang memilih cukup berjumlah 3 orang atau (10%), 

1 orang memilih tidak setuju (3%), dan 0 orang memilih sanat tidak setuju atau 

(0%). Jumlah skor yang didapat pada tabel 4.12 adalah sebesar 124. Pernyataan ini 

termasuk dalam kategori baik berdasarkan pada tabel kategori nilai 3.4 pada 

halaman 37. 

Tabel 4.13 

“Dana pensiun memberikan kepuasan kepada Anda setelah pensiun kerja.” 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 5 25 17 

Setuju 4 19 76 63 

Cukup 3 3 9 10 

Tidak Setuju 2 2 4 7 
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Sangat Tidak Setuju 1 1 1 3 

Jumlah 30 115 100 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

 Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju berjumlah 5 responden atau (17%), sedangkan 19 responden memilih 

setuju atau (63%), responden yang memilih cukup berjumlah 3 orang atau (10%), 

2 orang memilih tidak setuju atau (7%), dan 1 orang memilih sanat tidak setuju atau 

(3%). Jumlah skor yang didapat pada tabel 4.13 adalah sebesar 115. Pernyataan ini 

termasuk dalam kategori baik berdasarkan pada tabel kategori nilai 3.4 pada 

halaman 37. 

Tabel 4.14 

Tanggapan Responden Terhadap Kompensasi  

Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya 

Indikator Kompensasi 
Jumlah 

Skor 
Penilaian 

Besarnya kenaikan gaji yang diberikan kepada saya 

sudah sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. 

131 Sangat Baik 

Instansi memberikan insentif sesuai target yang telah 

dicapai. 

131 Sangat Baik 

Instansi memberikan bonus jika saya berprestasi atas 

standar yang telah ditetapkan.   

123 Baik 

Setiap tahun instansi memberikan Tunjangan Hari 

Raya kepada saya. 

143 Sangat Baik 

Instansi memberikan hak cuti kepada Anda sesuai 

aturan yang telah ditetapkan.   

143 Sangat Baik 

Instansi sudah memberikan penggantian atas biaya 

perawatan dan pengobatan yang besarnya sesuai 

dengan yang telah diterapkan. 

124 Baik 

Dana pensiun memberikan kepuasan kepada Anda 

setelah pensiun kerja. 

115 Baik 

JUMLAH 910 Sangat Baik 

RATA-RATA 130 Sangat Baik 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 
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Berdasarkan pada tabel 4.14 didapatkan hasil dar penilaian responden 

terhadap Variabel Kompensasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang Tasikmalaya dengan jumlah skor sebanyak 910 atau rata-rata sebesar 130. 

Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa responden menanggapinya dengan sangat 

baik atas pelaksanaan Kompensasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang Tasikmalaya. 

4.2.2. Pelaksanaan Variabel Kinerja Karyawan  

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap variebel penelitian 

penulis akan mendeskripsikan masing-masing item pernyataan dari varibel X yaitu 

Kompensasi dan Varibel Y yaitu Kinerja Karyawan, sehingga dapat diketahui 

berapa banyak responden yan memilih alternative jawaban tertentu.  

Untuk menerangkan tanggapan responden terhadap variabel penelitian 

dilakukan analisis terhadap jawaban yang diberikan berkaitan dengan pernyataan 

yang ada. Pernyataan dari variabel Kompensasi adalah 9 pernyataan, dan 

pernyataan dari variebel Kinerja Karyawan adalah 9 pernyataan. 

4.2.2.1. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kinerja 

Karyawan  

Pernyataan dari Variabel Kinerja Karyawan memliki 9 pernyataan dengan 

lima kategori jawaban. Hasil tanggapan responden terhadap item pernyataan 

Variebel Kinerja Karyawan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:  
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Tabel 4.15 

Hasil Kuesioner Variabel Kinerja  

RESP 
VARIABEL KINERJA (Y) 

TOTAL 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 44 

2 5 4 3 4 5 4 4 5 4 38 

3 4 4 5 4 4 4 4 5 5 39 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34 

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

7 5 5 5 4 5 4 4 5 5 42 

8 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38 

9 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

12 4 5 5 4 5 5 5 5 5 43 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

15 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 

16 4 4 5 4 5 4 4 4 4 38 

17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

18 5 5 5 4 5 5 5 5 5 44 

19 5 5 5 4 5 4 5 4 5 42 

20 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 

21 4 4 4 5 4 4 4 4 5 38 

22 5 5 5 4 5 5 5 5 5 44 

23 4 5 5 4 5 4 4 5 4 40 

24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

25 1 5 5 5 5 5 5 5 4 40 

26 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 

27 4 4 5 4 5 4 4 4 4 38 

28 5 5 4 5 5 5 5 5 5 44 

29 5 4 3 4 5 4 4 5 4 38 

30 4 4 5 4 4 4 4 5 5 39 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 
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Tabel 4.16 

“Kemampuan dalam meningkatkan jumlah pekerjaan menandakan bahwa kinerja 

semakin baik” 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 14 70 47 

Setuju 4 14 56 47 

Cukup 3 1 3 3 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 3 

Jumlah 30 138 100 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju berjumlah 14 responden atau (47%), sedangkan 14 responden memilih 

setuju atau (47%), responden yang memilih cukup berjumlah 1 orang atau (3%), 0 

orang memilih tidak setuju atau (0%), dan 1 orang memilih sanat tidak setuju atau 

(3%). Jumlah skor yang didapat pada tabel 4.13 adalah sebesar 138. Pernyataan ini 

termasuk dalam kategori sangat baik berdasarkan pada tabel kategori nilai 3.4 pada 

halaman 37. 

Tabel 4.17 

“Tingkat pencapaian volume kerja yang Anda hasilkan sesuai dengan 

harapan perusahaan.” 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 18 90 60 

Setuju 4 12 48 40 

Cukup 3 0 0 0 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 30 138 100 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.17 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju berjumlah 18 responden atau (60%), sedangkan 12 responden memilih 

setuju atau (40%), responden yang memilih cukup berjumlah 0 orang atau (0%), 0 

orang memilih tidak setuju atau (0%), dan 0 orang memilih sanat tidak setuju atau 

(0%). Jumlah skor yang didapat pada tabel 4.19 adalah sebesar 138. Pernyataan ini 

termasuk dalam kategori sangat baik berdasarkan pada tabel kategori nilai 3.4 pada 

halaman 37. 

Tabel 4.18 

“Kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh Anda, apabila hasilnya baik dapat 

membuat Anda merasa puas dan bangga akan hasil kerja Anda.” 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 20 100 67 

Setuju 4 8 32 27 

Cukup 3 2 6 7 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 30 138 100 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.18 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju berjumlah 20 responden atau (67%), sedangkan 8 responden memilih 

setuju atau (27%), responden yang memilih cukup berjumlah 2 orang atau (7%), 0 

orang memilih tidak setuju atau (0%), dan 0 orang memilih sanat tidak setuju atau 

(0%). Jumlah skor yang didapat pada tabel 4.20 adalah sebesar 138. Pernyataan ini 

termasuk dalam kategori sangat baik berdasarkan pada tabel kategori nilai 3.4 pada 

halaman 37. 
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Tabel 4.19 

“Berdasarkan penilaian atasan dan pendapat rekan kerja, Anda bekerja 

dengan teliti.” 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 13 65 43 

Setuju 4 16 64 53 

Cukup 3 1 3 3 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 30 132 100 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.19 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju berjumlah 13 responden atau (43%), sedangkan 16 responden memilih 

setuju atau (53%), responden yang memilih cukup berjumlah 1 orang atau (3%), 0 

orang memilih tidak setuju atau (0%), dan 0 orang memilih sanat tidak setuju atau 

(0%). Jumlah skor yang didapat pada tabel 4.21 adalah sebesar 132. Pernyataan ini 

termasuk dalam kategori sangat baik berdasarkan pada tabel kategori nilai 3.4 pada 

halaman 37. 

Tabel 4.20 

“Tepat waktu dalam  menyelesaikan pekerjaan adalah kewajiban yang 

harus Anda patuhi.” 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 22 110 73 

Setuju 4 8 32 27 

Cukup 3 0 0 0 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 30 142 100 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.20 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju berjumlah 22 responden atau (73%), sedangkan 8 responden memilih 
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setuju atau (27%), responden yang memilih cukup berjumlah 0 orang atau (0%), 0 

orang memilih tidak setuju atau (0%), dan 0 orang memilih sanat tidak setuju atau 

(0%). Jumlah skor yang didapat pada tabel 4.22 adalah sebesar 142. Pernyataan ini 

termasuk dalam kategori sangat baik berdasarkan pada tabel kategori nilai 3.4 pada 

halaman 37.  

Tabel 4.21 

“Untuk menghasilkan pekerjaan yang praktis dan efektif, Anda proaktif 

dalam mencari tata kerja baru agar target kerja tercapai.” 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 15 75 50 

Setuju 4 15 60 50 

Cukup 3 0 0 0 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 30 135 100 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.21 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju berjumlah 15 responden atau (50%), sedangkan 15 responden memilih 

setuju atau (50%), responden yang memilih cukup berjumlah 0 orang atau (0%), 0 

orang memilih tidak setuju atau (0%), dan 0 orang memilih sanat tidak setuju atau 

(0%). Jumlah skor yang didapat pada tabel 4.23 adalah sebesar 135. Pernyataan ini 

termasuk dalam kategori sangat baik berdasarkan pada tabel kategori nilai 3.4 pada 

halaman 37. 
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Tabel 4.22 

“Kehadiran karyawan sesuai dengan yang ditentukan oleh perusahaan untuk 

memulai suatu pekerjaan  dapat meningkatkan jumlah pekerjaan 

yang dihasilkan.” 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 15 75 50 

Setuju 4 15 60 50 

Cukup 3 0 0 0 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 30 135 100 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.22 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju berjumlah 15 responden atau (50%), sedangkan 15 responden memilih 

setuju atau (50%), responden yang memilih cukup berjumlah 0 orang atau (0%), 0 

orang memilih tidak setuju atau (0%), dan 0 orang memilih sanat tidak setuju atau 

(0%). Jumlah skor yang didapat pada tabel 4.24 adalah sebesar 135. Pernyataan ini 

termasuk dalam kategori sangat baik berdasarkan pada tabel kategori nilai 3.4 pada 

halaman 37. 

Tabel 4.23 

“Adanya saling kerjasama antar karyawan dapat mempercepat penyelesaian 

proses pekerjaan.” 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 22 110 73 

Setuju 4 8 32 27 

Cukup 3 0 0 0 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 30 142 100 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.23 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju berjumlah 22 responden atau (73%), sedangkan 8 responden memilih 

setuju atau (27%), responden yang memilih cukup berjumlah 0 orang atau (0%), 0 

orang memilih tidak setuju atau (0%), dan 0 orang memilih sanat tidak setuju atau 

(0%). Jumlah skor yang didapat pada tabel 4.25 adalah sebesar 142. Pernyataan ini 

termasuk dalam kategori sangat baik berdasarkan pada tabel kategori nilai 3.4 pada 

halaman 37. 

Tabel 4.24 

“Saya memanfaatkan waktu luang untuk mempercepat penyelesian kerja.” 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 20 100 67 

Setuju 4 10 40 33 

Cukup 3 0 0 0 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 30 140 100 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.24 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju berjumlah 20 responden atau (67%), sedangkan 10 responden memilih 

setuju atau (33%), responden yang memilih cukup berjumlah 0 orang atau (0%), 0 

orang memilih tidak setuju atau (0%), dan 0 orang memilih sanat tidak setuju atau 

(0%). Jumlah skor yang didapat pada tabel 4.26 adalah sebesar 140. Pernyataan ini 

termasuk dalam kategori sangat baik berdasarkan pada tabel kategori nilai 3.4 pada 

halaman 37. 
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Tabel 4.25 

Tanggapan Responden Terhadap Kinerja  

Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  

Indikator Kompensasi 
Jumlah 

Skor 
Penilaian 

Kemampuan dalam meningkatkan jumlah pekerjaan 

menandakan bahwa kinerja semakin baik. 

130 Sangat Baik 

Tingkat pencapaian volume kerja yang Anda hasilkan 

sesuai dengan harapan perusahaan. 

138 Sangat Baik 

Kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh Anda, apabila 

hasilnya baik dapat membuat Anda merasa puas dan 

bangga akan hasil kerja Anda. 

138 Sangat Baik  

Berdasarkan penilaian atasan dan pendapat rekan 

kerja, Anda bekerja dengan teliti. 

132 Sangat Baik 

Tepat waktu dalam  menyelesaikan pekerjaan adalah 

kewajiban yang harus Anda patuhi. 

142 Sangat Baik 

Untuk menghasilkan pekerjaan yang praktis dan 

efektif, Anda proaktif dalam mencari tata kerja baru 

agar target kerja tercapai. 

135 Sangat Baik 

Kehadiran karyawan sesuai dengan yang ditentukan 

oleh perusahaan untuk memulai suatu pekerjaan  dapat 

meningkatkan jumlah pekerjaan yang dihasilkan. 

135 Sangat Baik 

Adanya saling kerjasama antar karyawan dapat 

mempercepat penyelesaian proses pekerjaan. 

142 Sangat Baik 

Saya memanfaatkan waktu luang untuk mempercepat 

penyelesian kerja. 

140 Sangat Baik 

JUMLAH 1232 Sangat Baik 

RATA-RATA 137 Sangat Baik 

 

Berdasarkan pada tabel 4.25 didapatkan hasil dar penilaian responden 

terhadap Variabel Kompensasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang Tasikmalaya dengan jumlah skor sebanyak 1029 atau rata-rata sebesar 114. 

Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa responden menanggapinya dengan sangat 

baik atas pelaksanaan Kompensasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang Tasikmalaya. 
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4.2.3. Analisis Data 

4.2.3.1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Uji validitas menggunakan teknik statistik kolerasi Product Moment 

Pearson dengan kriteria sekurang-kurangnya 0,3. Uji realibilitas menggunakan 

Cronbach Alpha dengan nilai koefisien lebiih besar dari pada 0,6. 

4.2.3.1.1. Kompensasi  

Berikut ini adalah hasil dari output komputer program SPSS Statistic 

Version 25 mengenai uji validitas dan reliabilitas untuk isntrumen kompensasi.  

Tabel 4.26 

Validitas Kompensasi 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

P1 25,96 6,723 ,340 ,547 

P2 25,96 5,895 ,359 ,540 

P3 26,23 5.909 ,359 ,540 

P4 25,56 6.599 ,638 ,487 

P5 25,56 7,289 ,444 ,544 

P6 26,20 6,786 ,312 ,557 

P7 26,50 7,500 ,034 ,666 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

Untuk pengujian validitas dapat dilihat pada tabel 4.26. hasilnya setelah 

dihitung, koefisien kolerasi antara tiap-tiap item dengan total item untuk instrumen 

kompensasi berkisar antara 0,312 – 0,638. Karena seluruh koefisien kolerasi lebih 

besar daripada kriteria yang disyaratkan yaitu sekurang-kurangnya 0,30. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen pengukuran adalah valid.  
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Tabel 4.27 

Reliabilitas Kompensasi  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,594 7 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

 

Pada tabel 4.27 terlihat Cronbach Alpha adalah 0,594. Kriteria yang 

digunakan sekurang-kurangnya nilai cronbach alpha adalah 0,60. Dengan demikian 

dapat diambil kesimpulan bahwa instrumen kompensasi adalah tidak reliabel 

4.2.3.1.2. Kinerja Karyawan 

Kinerja adalah instrumen kedua yang akan diuji. Pada tabel 4.28 

menyajikan besarnya koefisien reliabilitas untuk instrumen ini. Besarnya koefisien 

cronbach alpha adalah 0,859. Karena 0,859>0,60 maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen kinerja adalah reliabel. 

Tabel 4.28 

Reliabilitas Kinerja Karyawan 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,859 9 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

Pada tabel 4.29 menunjukkan besarnya koefisien kolerasi antara item-item 

dengan total item untuk instrumen kinerja antara 0,416 – 0,863. Karena seluruh 

koefisien kolerasi lebih besar dari pada 0,30. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa instrumen pengukuran kinera adalah valid. 
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Tabel 4.29 

Validitas Kinerja 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P1 36,73 9,857 ,256 ,899 

P2 36,46 9,085 ,863 ,820 

P3 36,46 9,913 ,416 ,863 

P4 36,66 9,471 ,617 ,841 

P5 36,33 9.885 ,650 ,841 

P6 36,56 9,151 ,818 ,823 

P7 36,56 9,289 ,768 ,828 

P8 36,33 10,023 ,597 ,845 

P9 36,40 9,628 ,695 ,836 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

 

4.2.4. Uji Hipotesis 

4.2.4.1. Analisis Regresi Linier Sederhana  

Analisis linier sederhana digunakan untuk mengukur besarnya pengaruuh 

variabel bebas terhadap variabel terikat dan memprediksi variabel tergantung 

dengan menemukan variabel bebas. Dalam hal ini untuk mengetahui pengaruh 

Kompensasi terhadap kinerja pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Tasikmalaya. Output dari program SPSS Statistic Verson 25 diperoleh nilai regresi 

seperti yang tertera pada tabel dibawah ini:  

Tabel 4.30 

Regresi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 16,185 4,917  3,291 ,003 
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Kompensai (x) ,820 ,161 ,693 5,082 ,000 

a. Dependent Variable: Kinerja (Y) 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

Diperoleh :  a = 16,185 

  b =  0,820 

 

Maka dapat diperoleh model persamaan regresinya adalah; 

 

Y = a + bX 

Y = 16,185 + 0,820X 

 

Dari analisis regresi diatas dapat diketahui bahwa nilai dari a adalah 16,185. 

Nilai ini menunjukkan bahwa pada saat Variabel Kompensasi (X) bernilai nol, 

maka Variabel Kinerja (Y) akan bernilai 16,185. Sedangkan nilai b yaitu sebesar 

0.820 menujukkan bahwa ketika terjadi kenaikan Kompensasi sebesar satu nilai 

maka kinerja akan meningkat sebesar 0,820. Selain itu terlihat tanda positif (+) yang 

berarti adanya pengaruh positif antara kompensasi dan kinerja.   

4.2.4.2. Uji Koefisen Korelasi 

Analisis Koefisien Korelasi Pearson adalah untuk mengetahui derajat atau 

kekuatan hubungan Kompensasi terhadap Kinerja di Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang Tasikmalaya. Output program SPSS Statistic Version 25 

diperoleh nilai koefisien korelasi seperti yang terdpat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.31 

Koefisien Korelasi 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,693a ,480 ,461 2,53475 

a. Predictors: (Constant), Kompensasi (X) 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 
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Berdasarkan analisis diatas, maka didapatkan nilai koefisien korelasi 

sebesar 0.693. Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi mempunyai hubungan yang 

sangat kuat terhadap kinerja di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Tasikmalaya. 

4.2.4.3. Uji Koefisien Determinasi  

Sedangkan untuk menghitung besarnya pengaruh Kompensasi terhadap 

Kinerja pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya 

berdasarkan koefisien pearson dengan menggunakan rumus koefisien determinasi 

sebagai berikut: 

KD  = (r)2 x 100% 

   = (0,693)2 x 100% 

   = 48% 

Dari hasil diatas maka Variabel Kompensasi memberikan pengaruh sebesar 

60,2% terhadap Variabel Kinerja pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang Tasikmalaya. Sedangkan sisanya sebesar 100% - 48% = 52%, disebabkan 

oleh variebel lainnya.  

4.2.4.4. Uji T 

Uji t merupakan salah satu uji hipotesis penelitian dalam analisis regresi linier 

sederhana maupun analisis regresi berganda. Uji t bertujuan untuk mengetahui 

apakah Variebel X berpengaruh terhadap Variabel Y.  
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Tabel 4.32 

Uji T Hipoptesis 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 16,185 4,917  3,291 ,003 

Kompensasi (X) ,820 ,161 ,693 5,082 ,000 

a. Dependent Variable: Kinerja (Y) 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

a. Berdasarkan Nilai Signifikasi (Sig) 

Berdasarkan tabel output SPSS Statistic Version 25 “Coeffisients” diatas 

dietahui nilai signifikasi (Sig) variabel Kompensasi (X) adalah sebesar 0,000. 

Karena nilai Signifikansi 0,000 < Probabilitas 5% atau 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh Kompensasi (X) 

terhadap Kinerja (Y).  

b. Perbandingan Nilai t hitung dengan t Tabel  

Berdasarkan tabel output SPSS Statistic Version 25 “Coefficients” diatas 

diketahui nilai t hitung variabel Kompensasi adalah sebesar 5,082. Karena niai t 

hitung > nilai t tabel 1,70113, maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis dietrima. 

Artinya adanya pengaruh Variebel Kompensasi (X) terhadap Variabel Kinerja (Y). 

Tingkat signifikasi 5% atau 0,05 

Df = n – k 

Df = 30 – 2  

     = 28 

t tabel adalah 1,70113 (terdapat pada tabel)  

t hitung sebesar 5,082> t tabel 1,70113
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Kesimpulan dari penelitan mengenai pengaruh Kompensasi terhadap 

Kinerja Karyawan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Tasikmalaya adalah sebagai berikut: 

a. Kompensasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Tasikmalaya telah berjalan sangat baik. Hal ini terlihat berdasarkan hasil 

jawaban dari responden sebanyak 30 orang yang menjawab 7 pernyataan 

mengenai Kompensasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang Tasikmalaya dengan jumlah rata-rata sebesar 130. 

b. Kinerja Karayawan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Tasikmalaya berjalan sangat baik. Hal ini terlihat jumlah rata-rata sebesar 

137 dari tanggapan responden sebanya 30 orang yang menjawab 9 butir 

pernyataan mengenai Kinerja Karywan pada Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang Tasikmalaya.  

c. Kompensasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan. Hal ini 

ditunjukkan pada hasil regresi linear sederhana bahwa nilai a adalah 16,185. 

Nilai ini menunjukkan bahwa pada saat Variebl Kompensasi (X) bernilai 

nol, maka Variabel Kinerja (Y) akan bernilai 16,185. Sedangkan diketahui 

bahwa nilai b yaitu sebesar 0,820 menunjukkan bahwa ketika terjadi 

kenaikan Kompensasi sebesar satu nilai maka kinerja akan meningkat 
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sebesar 0,820. Selain itu juga terdapat tanda positif (+) yang berarti adanya 

pengaruh positif antara Kompensasi dan Kinerja.    

5.2. Saran  

1. Bagi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya 

a. Instansi diharapkan dapat lebih mengayomi karyawan dengan baik salah 

satunya dengan memenuhi hak kompensasi karyawan. 

b. Perlu adanya peningkatan hubungan antara pimpinan dengan karyawan 

sehingga karyawan merasa puas dan adil. Dengan demikian karyawan 

akan lebih baik dalam melakukan pekerjaanya.  

c. Kinerja karyawan yang berprestasi sebaiknya diberi apresiasi 

penghargaan oleh instansi sehingga karyawan akan bersaing untuk 

bekerja lebih baik lagi. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

a. Peneliti diharapkan dapat menggukan subjek lebh dari satu ataupun 

membandngkan santara satu perusahaan dengan perusahaan lain seperti 

perusahaan swasta dan intansi pemerintahan, sehingga data penelitian 

lebh variatif dan kemampuan generalisasi lebih baik.  

b. Dalam Penelitian selanjutnya sebaiknya peneliti lebih memperhatikan 

pernyataan yang diajukan sehingga tidak menimbulkan bias dengan 

memberikan peryataan kepada pihak lain selain responden. 
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LAMPIRAN 1a 

 

PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN  

DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA  

DAN LELANG TASIKMALAYA 

Kepada Yth, 

Bapak/Ibu/Saudara/i 

Di Tempat 

 

Dengan Hormat, 

Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang Tasikmalaya, saya yang betanda tangan dibawaha ini: 

Nama   : Muhammad  Nur Mauludin  

NIM  : 4122.4.15.11.0075 

Jurusan/ Fak  : Manajemen/ Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Instansi  : Universitas Winaya Mukti Bandung  

 

Bersama ini mohon kesedian Bapak/Ibu/ untuk mengisi kuesioner dari pertanyaan 

atau pernyataan yang tertera pada angket penelitian. Semua keterangan dan jawaban 

yang Bapak/Ibu/ berikan bersifat rahasia dan tidak akan diketahui oleh pihak lain 

kecuali peneliti sendiri.  

Atas kerjasama Bapak/Ibu yang diberikan, saya ucapkan terimakasih.  

 

 

    Bandung, 25 Februari 2019 

      Hormat Saya, 

 

 

 

   Muhammad Nur 

Mauludin 

 



 

 
 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Bacalah terlebih dahulu seiap butir pertanyaan atau pernyataan didalam 

angket dengan cermat. 

2. Berikan tanda centang (√) pada kolom jawaban yang benar-benar sesuai 

dengan kondisi Anda. 

3. Satu pertanyaan atau pernyataan hanya boleh dijawab dengan satu pilihan 

jawaban. 

4. Pilihan yang tersedia: 

SS = Sangat Setuju 

S   = Setuju 

C  = Cukup 

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

IDENTITAS RESPONDEN 

Jenis Kelamin    :       Pria             Wanita  

Usia     :       20-30 th        31-40th 

            41-50             >50 th  

Pendidikan Terakhir   :  

Masa Kerja    :            Tahun  

Status     :       Menikah       Belum Menikah 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN 1b 

ANGKET KUESIONER 

 

1. VARIABEL KOMPENSASI (X) 

NO PERNYATAAN SS S C TS STS 

1 
Besarnya kenaikan gaji yang diberikan kepada saya sudah 

sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.            

2 
Instansi memberikan insentif sesuai target yang telah 

dicapai.           

3 
Instansi memberikan bonus jika saya berprestasi atas 

standar yang telah ditetapkan.             

4 
Setiap tahun instansi memberikan Tunjangan Hari Raya 

kepada saya.           

5 
Instansi memberikan hak cuti kepada Anda sesuai aturan 

yang telah ditetapkan.             

6 

Instansi sudah memberikan penggantian atas biaya 

perawatan dan pengobatan yang besarnya sesuai dengan 

yang telah diterapkan.           

7 
Dana pensiun memberikan kepuasan kepada Anda setelah 

pensiun kerja.           

 

2. VARIABEL KINERJA (Y) 

NO PERNYATAAN SS S C TS STS 

1 
Kemampuan dalam meningkatkan jumlah pekerjaan 

menandakan bahwa kinerja semakin baik.              

2 
Tingkat pencapaian volume kerja yang Anda hasilkan sesuai 

dengan harapan perusahaan.           

3 
Kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh Anda, apabila 

hasilnya baik dapat membuat Anda merasa puas dan bangga 

akan hasil kerja Anda.           

4 
Berdasarkan penilaian atasan dan pendapat rekan kerja, 

Anda bekerja dengan teliti.           

5 
Tepat waktu dalam  menyelesaikan pekerjaan adalah 

kewajiban yang harus Anda patuhi.           

6 

Untuk menghasilkan pekerjaan yang praktis dan efektif, 

Anda proaktif dalam mencari tata kerja baru agar target kerja 

tercapai.           

7 

Kehadiran karyawan sesuai dengan yang ditentukan oleh 

perusahaan untuk memulai suatu pekerjaan  dapat 

meningkatkan jumlah pekerjaan yang dihasilkan.           

8 

Adanya saling kerjasama antar karyawan dapat 

mempercepat penyelesaian proses pekerjaan.           

9 

Saya memanfaatkan waktu luang untuk mempercepat 

penyelesian kerja.           

 



 

 
 

LAMPIRAN 1c 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Latar belakang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya. 

a. Sejarah berdirinya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Tasikmalaya. 

b. Visi dan Misi 

c. Kondisi tempat dan lokasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang Tasikmalaya. 

2. Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Tasikmalaya. 

a. Struktur Organisasi. 

b. Job Description. 

3. Kegiatan dan bidang usaha Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Tasikmalaya. 

a. Pekerjaan yang dilaksanakan di dalam instansi.  

b. Pekerjaan yang dilaksanakan di luar instansi.  

c. Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan. 

d. Kemampuan yang dimiliki. 

4. Fasilitas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya. 

a. Keadaan ruangan lingkungan kerja dan kantor. 

b. Alat-alat Pendukung pekerjaan dan lain-lain 



 

 
 

LAMPIRAN 1d 

PEDOMAN WAWANCARA  

1. Bagaimana sejarah berdirinya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Tasikmalaya? 

2. Berapa jumlah pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya? 

3. Bagaimana tingkat pendidikan  pegawai yang bekerja di Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang Tasikmalaya? 

4. Bagaimana Kompensasi yang diberikan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Tasikmalaya? 

5. Bagaimana Kinerja karyawan setiap harinya ketika bekerja di Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang Tasikmalaya? 

6. Bagaimana kondisi fasilitas umum dan fasilitas kerja di Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang Tasikmalaya? 

7. Apakah pegawai telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan langkah-langkah kerja 

(Standar Operating Procedure) yang telah diberikan oleh perusahaan? 

 



 

 
 

LAMPIRAN 1e 

 

 Surat Persetujuan Research untuk Memperoleh Data di KPKNL 

Tasikmalaya 



 

 
 

LAMPIRAN 1f 

 Surat Keterangan Kepustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan               

Kab. Ciamis 



 

 
 

LAMPIRAN 2 

Hasil Uji Statistik dengan IBM SPSS Version 25 

 

Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Xb .          Enter 

a. Dependent Variable: Y 

b. All requested variables entered. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 165.968 1 165,968 25,832 ,000b 

Residual 179,899 28 6,425   

Total 345,867 29    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 16,185 4,917  3,291 ,003 

X ,820 ,161 ,693 5,082 ,000 

a. Dependent Variable: Y 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,693a ,480 ,461 2,53475 

a. Predictors: (Constant), X 



 

 
 

LAMPIRAN 3 

 Foto Fasilitas di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Tasikmalaya 
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Wawancara       Fasilitas Umum (Mushola) 

 

 

 

 

 

 

                             Tempat Lelang    Fasilitas Opersional 



  

 
 

LAMPIRAN 4 

 Peta Lokasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Tasikmalaya 

Peta Lokasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya 

©Google Earth 
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