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ABSTRACT
Ryan Azharie, NPM: 4122.4.14.11.0024, Title: The Effect of Compensation
and Work Motivation on Employee Performance (Case Study at PT. Tiara
Payung Putra Tangerang Regency)
Performance itself has an important role both for the company and for the individual
employee itself, an important role that can be felt by the company is that the
performance of employees can help the company to be able to realize the company's
vision and mission and be able to complete any existing targets both in terms of
work and service. Many companies believe that income, salary or wages are the
main factors that affect employee performance outside of bonuses, incentives,
medical benefits, holiday allowances, food allowances, leave pay and others. Apart
from providing compensation to employees, employee performance is also
influenced by work motivation.
The method used in this research is to use descriptive and verification method
approaches. Data collection techniques obtained from primary data through
interviews, observations, and questionnaires. Meanwhile, secondary data were
obtained from library data, document review and data collection from Bapusipda.
For statistical analysis using correlation coefficient analysis, path analysis,
coefficient of determination and hypothesis testing. To facilitate the analysis using
the help of application system software 16.0 For Windows.
Based on the results of the study, it is known that Compensation gets an average
score of 3.20 in the fairly good category, work motivation gets an average score of
3.20 in the fairly good category and the performance gets an average score of 3.26
which is categorized quite good. Meanwhile, the correlation between compensation
and work motivation has a close relationship of 0.790. The direct and indirect effect
of compensation on employee performance is 0.391 and the direct and indirect
effect of work motivation is 0.210. So that the total effect is 0.601. Based on the
results of the calculation of the coefficient of determination got a score of 60.1%
and the remaining 39.9%, namely other variables that affect employee performance
(Case Study at PT. Tiara Payung Putra Tangerang Regency) but not researched.
Keywords: Compensation, Work Motivation and Employee Performance
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ABSTRAK
Ryan Azharie, NPM : 4122.4.14.11.0024, Judul: Pengaruh Kompensasi dan
Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada PT. Tiara
Payung Putra Kabupaten Tangerang)
Kinerja sendiri memiliki peranan penting baik bagi perusahaan maupun bagi
individu karyawan itu sendiri, peranan penting yang dapat dirasakan oleh
perusahaan adalah kinerja karyawan dapat membantu perusahaan untuk dapat
mewujudkan visi dan misi perusahaan serta dapat menyelesaikan setiap target yang
ada baik dari segi pekerjaan maupun pelayanan. Banyak perusahaan berkeyakinan
bahwa pendapatan, gaji atau upah merupakan faktor utama yang mempengaruhi
kinerja karyawan di luar bonus, insentif, tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya,
uang makan, uang cuti dan lain- lain. Selain pemberian kompensasi kepada
karyawan, kinerja karyawan juga dipengaruhi oleh motivasi kerja.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
pendekatan metode deskriptif dan verifikatif. Teknik pengumpulan data diperoleh
dari data primer melalui wawancara, observasi, dan kuesioner. Sedangkan data
sekunder diperoleh dari data pustaka, telaah dokumen dan perolehan data dari
bapusipda. Untuk analisis statistik menggunakan analisis koefisien korelasi,
analisis jalur, koefisien determinasi dan uji hipotesis. Untuk memudahkan
penganalisaan dengan menggunakan bantuan software application system 16.0 For
Windows.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Kompensasi mendapatkan skor rata-rata
3.20 dengan kategori cukup baik, Motivasi kerja mendapatkan skor rata-rata 3,20
dengan kategori cukup baik dan kinerja mendapatkan skor rata-rata 3,26 dengan
kategori cukup baik. Sedangkan korelasi antara Kompensasi dengan Motivasi Kerja
memperoleh keeratan hubungan sebesar 0,790. Pengaruh langsung dan tidak langsung
Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan sebesar 0,391 dan pengaruh langsung dan
tidak langsung Motivasi Kerja sebesar 0,210. Sehingga total pengaruhnya yaitu 0,601.
Berdasarkan hasil perhitungan Koefisien determinasi mendapat skor 60,1% dan
sisanya sebesar 39,9% yaitu variabel lain yang mempengaruhi Kinerja Karyawan
(Studi Kasus pada PT. Tiara Payung Putra Kabupaten Tangerang) akan tetapi tidak
diteliti.
Kata Kunci : Kompensasi, Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang Penelitian
Pada tahun awal 2020 ini, dunia sedang menghadapi pandemic COVID-19

yang menyerang setiap Negara di dunia, salah satunya adalah Indonesia. Dampak
adanya pandemic ini begitu dirasakan salah satunya faktor ekonomi yang membuat
Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan dalam menghadapi
masalah ini salah satunya adalah metode WFH (Work From Home) dimana
kebijakan ini adalah meminta kepada setiap pelaku ekonomi untuk meminta
karyawannya bekerja di rumah. Kebijakan ini pada awalnya memberikan dampak
yang begitu luar biasa salah satunya transaksi ekonomi yang terbatas dan
mengganggu arus perputaran transaksi serta banyak karyawan yang terpaksa
dirumahkan untuk membuat ekonomi dari setiap pelaku ekonomi tetap stabil.
Namun di pertengahan tahun 2020, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan
baru yaitu kebijakan New Normal, kebijakan ini adalah adaptasi kebiasaan baru
masyarakat maupun pelaku ekonomi untuk beradaptasi dengan keadaan yang baru
Kebijakan New Normal yang saat ini tengah dijalani membuat pelaku
ekonomi yang ada harus dapat bertahan dan bahkan bersaing dengan yang lain,
salah satunya adalah mereka mengikuti prosedur yang telah di tetapkan pemerintah
yakni protocol kesehatan serta maksimal karyawan yang bekerja hanya 50% dari
kapasitas semula, dengan adanya pembatasan jumlah karyawan yang bekerja
membuat perusahaan harus berpikir keras dan kreatif untuk dapat mencapai target
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yang diinginkan. Salah satu perusahaan yang terkena dampak dari COVID-19 dan
harus menjalankan kebijakan New Normal adalah PT Tiara Payung Putra
PT Tiara Payung Putra didirikan pada tahun 1996. Pada awalnya PT Tiara
Payung Putra adalah perusahaan agen minyak tanah yang bermitra dengan
PERTAMINA untuk menyalurkan minyak tanah kepada pangkalan-pangkalan
minyak tanah yang tersebar di lingkungan masyarakat di kawasan sekitaran
Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2007 minyak tanah telah dihapuskan oleh
pemerintah dan dikonversi menjadi Gas LPG 3Kg. Berdasarkan aturan pemerintah
tersebut maka, PT Tiara Payung Putra mendaftarkan serta mengulang kembali
kemitraan mereka dengan PERTAMINA untuk mendapatkan kuota gas LPG serta
melobi pangkalan-pangkalan yang telah bermitra dengan PT Tiara Payung Putra
untuk menerima pasokan Gas LPG 3Kg sebagai bahan bakar pokok di masyarakat
pengganti minyak tanah.
Keberhasilan perusahaan untuk dapat mencapai target tersebut dapat
dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor penting adalah sumber daya
manusia, karena sumber daya manusia merupakan pelaku dari keseluruhan tingkat
perencanaan sampai dengan evaluasi yang mampu memanfaatkan sumberdayasumber daya lainnya yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Keberadaan
sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan memegang peranan sangat
penting. Tenaga kerja memiliki potensi yang besar untuk menjalankan aktivitas
perusahaan. Potensi setiap sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan harus
dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu memberikan output
optimal.
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Kinerja yang optimal bahkan maksimal dari setiap karyawan memberikan
dampak positif bagi perusahaan untuk tetap dapat bertahan dari situasi pandemi
COVID-19 saat ini termasuk juga dapat bersaing dengan perusahaan yang lain.
Kinerja sendiri memiliki peranan penting baik bagi perusahaan maupun bagi
individu karyawan itu sendiri, peranan penting yang dapat dirasakan oleh
perusahaan adalah kinerja karyawan dapat membantu perusahaan untuk dapat
mewujudkan visi dan misi perusahaan serta dapat menyelesaikan setiap target yang
ada baik dari segi pekerjaan maupun pelayanan. Akan tetapi pada kenyataannya
kinerja karyawan masih tergolong rendah sehingga membuat pelayanan perusahaan
terhadap konsumen menjadi terhambat.
Penurunan kinerja karyawan pada PT. Tiara Payung Putra Kabupaten
Tangerang pada tahun ini ditandai dengan adanya pencapaian tugas karyawan PT.
Tiara Payung Putra Kabupaten Tangerang seringkali tidak sesuai dengan standar
pekerjaan yang telah ditentukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Standar
pengiriman gas kepada setiap pangkalan yang telah diterapkan di PT. Tiara Payung
Putra Kabupaten Tangerang adalah sebanyak 45 pangkalan gas di setiap minggunya
dalam 1 hari kerja, akan tetapi seringkali karyawan baru menyelesaikan
pengirimannya kepada setiap pangkalan memerlukan waktu 2 hari kerja.
Berdasarkan wawancara dengan pemilik dari PT. Tiara Payung Putra Kabupaten
Tangerang ada beberapa masalah yang dapat berpengaruh terhadap kinerja
karyawan pada PT. Tiara Payung Putra Kabupaten Tangerang,diantaranya
kompensasi dan motivasi kerja. Berdasarkan permasalahan tersebut diketahui
bahwa karyawan belum mampu menggunakan jam kerja secara efisien. Berikut ini
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adalah tabel permasalahan mengenai kinerja karyawan pada PT. Tiara Payung Putra
:
Tabel 1.1.
Permasalahan Kinerja PT. Tiara Payung Putra
No

Kriteria Penilaian

1

Pengiriman gas LPG ke
pangkalan
Waktu Pengiriman gas ke setiap
pangkalan
Laporan mingguan

Unit
Pengukuran
Target
45 Pangkalan Gas

Jam 8 Pagi di hari
senin
Diselesaikan
3
setiap hari sabtu
jam 1 siang
Laporan bulanan
Diselesaikan di
4
tanggal akhir hari
kerja
Sumber : Hasil Pengolahan Data peneliti 2020
2

Realisasi

30 Pangkalan Gas
Jam 11 siang di
hari senin
Selesai jam 4 sore

Diselesaikan awal
bulan hari kerja

Berdasarkan tabel 1.1. terlihat bahwa dari penilaian kinerja yang telah di
tetapkan oleh perusahaan, banyak target yang tidak terealisasi dengan baik sehingga
menyebabkan kinerja perusahaan menjadi terganggu. Perusahaan telah menetapkan
bahwa jumlah pangkalan yang harus dikirim adalah sebanyak 45 pangkalan gas di
Kabupaten Tangerang setiap hari senin di setiap minggunya namun pada
kenyataannya hanya 30 pangkalan gas yang dituju setiap seninnya dan dilanjutkan
sisanya besok. Kemudian, waktu pengiriman yang telah ditetapkan oleh perusahaan
adalah sekitar pukul 8 pagi namun kenyataannya baru jam 11 siang pengiriman
dapat dilakukan. Kedua permasalahan ini bisa terjadi dikarenakan keterlambatan
persiapan yang dilakukan oleh karyawan gudang serta driver dan juga
pengangkutan barang menuju kendaraan yang memakan waktu lama sehingga
membuat waktu persiapan pengiriman menjadi lebih lama dan terhambat. Masalah
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berikutnya yang terjadi adalah Laporan mingguan yang telah ditetapkan adalah
maksimal pukul 1 siang di hari sabtu namun pada kenyataannya laporan mingguan
baru diselesaikan dan dilaporkan pukul 4 sore di hari yang sama, kemudian masalah
berikutnya adalah laporan bulanan.
Laporan bulanan telah ditetapkan oleh perusahaan harus selesai di akhir
bulan pada saat terakhir hari kerja di bulan yang sama namun, laporan bulanan baru
dinyatakan selesai sepenuhnya di awal bulan. Hal ini membuat pelaporan
perusahaan menjadi terhambat dan terganggu, dan hal ini disebabkan oleh
karyawan admin yang kurang disiplin terutama sering mengobrol di tempat kerja
dan penggunaan smartphone yang berlebihan membuat kinerja admin menjadi
menurun. Berdasarkan pemaparan pada tabel 1.1., PT Tiara Payung Putra
diharapkan mampu memperbaiki kinerja karyawan agar produktifitas kerja
karyawan dapat meningkat serta memberikan keuntungan jangka panjang bagi PT
Tiara Payung Putra berupa target perusahaan yang dapat terealisasi dengan baik.
Dari pemaparan mengenai kinerja karyawan pada tabel 1.1, diketahui bahwa tahun
2020 kinerja karyawan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya,
berikut ini adalah tabel perbandingan kinerja karyawan :
Tabel 1.2.
Perbandingan Kinerja Karyawan
No

Kriteria Penilaian

1

Pengiriman gas LPG ke
pangkalan
Waktu Pengiriman gas
ke setiap pangkalan

2

Unit
Pengukuran
Target
45 Pangkalan
Gas
Jam 8 Pagi di
hari senin

Realisasi
Pada tahun
2019
45 Pangkalan
gas
Jam 8 pagi di
hari senin

Realisasi
Pada tahun
2020
30 Pangkalan
Gas
Jam 11 siang
di hari senin

6

Diselesaikan Diselesaikan
Selesai jam 4
setiap hari
tepat waktu
sore
sabtu jam 1
siang
Laporan bulanan
Diselesaikan Diselesaikan
Diselesaikan
4
di tanggal
tepat waktu
awal bulan
akhir hari
hari kerja
kerja
Sumber : Data Manajemen PT. Tiara Payung Putra Kabupaten Tangerang 2020
3

Laporan mingguan

Berdasarkan tabel 2.2, diketahui bahwa terjadi penurunan kinerja pada
karyawan PT. Tiara Payung Putra Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2019
karyawan dapat menyelesaikan dengan baik target perusahaan dengan baik
sehingga secara langsung membuat produktifitas perusahaan berjalan dengan baik
terutama dalam mengejar target bulanan maupun tahunan dari perusahaan. Namun,
pada tahun 2020 terlihat bahwa kinerja karyawan mengalami penurunan terutama
keterlambatan pengiriman, keterlambatan penyusunan pelaporan baik laporan
mingguan maupun bulanan serta tidak tercapainya target perusahaan untuk dapat
mengirim gas ke 45 pangkalan gas setiap minggunya dalam 1 hari. Hal ini membuat
secara tidak langsung produktifitas perusahaan menjadi terhambat bahkan
menimbulkan keluhan dari rekanan.
Untuk meningkatkan produktifitas kinerja agar tujuan perusahaan tercapai
dibutuhkan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan seperti kompensasi.
Pentingnya kompensasi bagi karyawan sangat berpengaruh terhadap perilaku dan
kinerjanya. Banyak perusahaan berkeyakinan bahwa pendapatan, gaji atau upah
merupakan factor utama yang mempengaruhi kinerja karyawan di luar bonus,
insentif, tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, uang makan, uang cuti dan lainlain.
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Pemberian kompensasi harus memiliki dasar yang kuat, benar dan adil
seperti latar belakang pendidikan, tanggung jawab dan kerja serta pengalaman
bekerja Apabila kompensasi dirasakan tidak adil maka dapat menimbulkan sebuah
rasa kecewa kepada sesama karyawan, sehingga karyawan tersebut menjadi tidak
nyaman dalam bekerja sehingga akan meninggalkan perusahaan. Oleh karena itu
agar dapat mempertahankan karyawan yang baik, maka program kompensasi dibuat
sedemikian rupa, sehingga karyawan yang berpotensi akan merasa dihargai dan
bersedia untuk bertahan di perusahaan.
Dalam hal ini sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam
organisasi, dimana manusia berperan sebagai pengatur dan pelaksana berjalannya
organisasi dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sebaik-baiknya program yang
dibuat oleh perusahaan akan sulit untuk dapat dijalankan tanpa peran aktif
karyawan yang dimiliki perusahaan tersebut. Dari pernyataan tersebut dapat
diketahui arti penting anggota dalam suatu organisasi. Mutu serta kualitas sebuah
usaha atau organisasi terletak pada sumber daya manusia yang berada didalamnya.
Sedangkan untuk meningkatkan kinerja karyawan, maka karyawan perlu
mendapatkan kompensasi yang layak, yang sesuai dengan usaha apa yang mereka
berikan kepada perusahaan.
Pemenuhan kebutuhan karyawan juga harus dilakukan oleh setiap
perusahaan atau badan usaha, sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 ayat 30. Upah adalah hak pekerja/buruh yang
diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau
pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
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perjanjian pekerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk
tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa
yang telah atau akan dilakukan.
Namun dalam menetapkan besarnya upah, pengusaha dilarang membayar
lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah
setempat (Pasal 90 ayat 1 UU no.13/2003). Apabila pengusaha memperjanjikan
pembayaran upah yang lebih rendah dari upah minimum, maka kesepakatan
tersebut batal demi hukum ( Pasal 91 ayat 2 UU No.13/2003). Maka setiap
pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat 1 No.13/2003). Berikut ini adalah
perbandingan kompensasi yang di dapat oleh karyawan PT. Tiara Payung Putra
Kabupaten Tangerang :
Tabel 1.3.
Perbandingan Kompensasi Tahun 2019 Dengan Tahun 2020 PT. Tiara
Payung Putra Kabupaten Tangerang
No Jabatan Tahun

Kompensasi Tidak
Langsung
Gaji
Insentif Bonus Tunjangan Fasilitas
1
Driver
2019
100%
Ya
Ya
Ya
Ya
2020
50%
Tidak
Tidak
Ya
Ya
2
Admin
2019
100%
Ya
Ya
Ya
Ya
2020
75%
Tidak
Tidak
Ya
Ya
3
Kernet
2019
100%
Ya
Ya
Ya
Ya
2020
40%
Tidak
Tidak
Ya
Ya
4
Gudang 2019
100%
Ya
Ya
Ya
Ya
2020
50%
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Sumber : Data Manajemen PT. Tiara Payung Putra Kabupaten Tangerang
September 2020

Kompensasi Langsung
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Berdasarkan tabel 1.3. diketahui bahwa karyawan pada tahun 2019
mendapatkan kompensasi yang baik, hal ini ditunjukkan dengan gaji utuh yang di
terima oleh masing” karyawan serta mendapat kompensasi lainnya seperti insentif,
bonus, tunjangan maupun fasilitas yang baik. Namun, pada tahun 2020 akibat
adanya pandemi Covid-19 yang memberikan dampak besar bagi perekonomian
indonesia maka, PT. Tiara Payung Putra Kabupaten Tangerang memberikan
kompensasi yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya agar perusahaan
dapat tetap bertahan ditengah situasi ekonomi yang tidak baik.
Besar kecilnya pemberian kompensasi tidak mungkin dapat ditentukan
begitu saja, tanpa mengantisipasi perkembangan keadaan sekitar yang mengelilingi
gerak perusahaan. Penetapan kompensasi yang hanya berdasarkeinginan sepihak
(perusahaan) saja tanpa didasarkan pada perhitungan yang rasional dan bisa
dipertanggungjawabkan secara yuridis akan sulit diterapkan dalam jangka panjang.
Kompensasi yang diterima karyawan PT. Tiara Payung Putra Kabupaten Tangerang
dengan target dan besar tetapi tidak diimbangi dengan kompensasi yang layak, hal
ini yang dapat memicu menurunnya tingkat kinerja karyawan. Berikut data yang
diperoleh penulis mengenai pra survey kompensasi di PT. Tiara Payung Putra
Kabupaten Tangerang sebagai berikut :
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Tabel 1.4
Hasil Pra Survey
Kompensasi Karyawan PT. Tiara Payung Putra Kabupaten Tangerang
No
1
2

Dimensi
Kompensasi langsung
Kompensasi tidak langsung
TOTAL
Sumber : Hasil Pra Survey

Jumlah
Karyawan
35
35

Skor
Rata-rata
2,35
2,43
2,39

Kategori
Tidak Baik
Tidak baik
Tidak baik

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat bahwa karyawan PT. Tiara Payung Putra
Kabupaten Tangerang dapat dikategorikan Tidak baik dengan kompensasi yang
diberikan, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat hasil pra survey. Pada dimensi
kompensasi langsung didapat rata-rata skor 2,35 artinya upah yang diterima oleh
karyawan belum sesuai dan dimensi kompensasi tidak langsung didapat dengan
rata-rata skor 2,43 yang artinya tunjangan lainnya seperti asuransi dan fasilitas yang
diberikan belum optimal. Sehingga rata-rata skor hasil keseluruhan hasil prasurvey
variabel kompensasi sebesar 2,39 dan dikategorikan tidak baik.
Perusahaan perlu memberikan perhatian yang lebih terhadap pemberian
kompensasi yang tepat, karena kompensasi sangat menunjang karyawan agar
melakukan kinerjanya dengan baik. Apabila kompensasi yang diberikan
perusahaan dirasa karyawan tidak sesuai dengan pekerjaan yang mereka berikan
maka akan menjadikan karyawan malas bekerja sehingga berdampak pada
penurunan kinerja karyawan, yang kemudian akan memberi dampak buruk pada
kelangsungan perusahaan. Selain pemberian kompensasi kepada karyawan, kinerja
karyawan juga dipengaruhi oleh motivasi kerja.
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Karyawan dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal antara lain
ditentukan oleh sebuah motivasi yang mendorong karyawan itu bekerja dengan
tekun, serta disiplin yang diterapkan sehingga dapat tercapai tujuan perusahaan di
bawah kepemimpinan yang dapat menciptakan suasana kondusif terhadap
lingkungan kerja tersebut. Motivasi adalah pemberian dorongan-dorongan individu
untuk bertindak yang menyebabkan orang tersebut berperilaku dengan cara tertentu
yang mengarah pada tujuan. Terpenuhinya kompensasi dan pemberian motivasi
yang baik tentu saja akan meningkatkan produktivitas serta kinerja para karyawan.
Kinerja seorang karyawan merupakan hal yang bersifat individual, karena setiap
karyawan mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam mengerjakan
tugasnya.
Jadi faktor seperti pemberian kompensasi yang tepat dan motivasi kerja
setiap sumber daya manusia di dalam organisasi dapat meningkatkan kinerja
seorang karyawan secara efektif dan efisien. Sebab bila kedua faktor tersebut
berjalan sebagaimana mestinya maka biaya dan waktu yang digunakan untuk
produktivitas dapat ditekan sehingga tidak banyak mengeluarkan tenaga dan biaya
yang seharusnya tidak perlu digunakan.
Mengingat peran yang cukup strategis dari kinerja karyawan terhadap
kelangsungan hidup perusahaan, penulis sangat tertarik untuk mengadakan
penelitian terhadap Kompensasi dan Motivasi Kerja yang diduga mempengaruhi
Kinerja Karyawan, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Pengaruh
Kompensasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Tiara
Payung Putra”
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1.2.

Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya,
terdapat permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Berikut ini adalah
identifikasi masalah dalam penelitian ini :
1. Kinerja karyawan belum optimal;
2. Motivasi kerja karyawan sangat dipengaruhi oleh kompensasi yang diterima
oleh karyawan;
3. Kompensasi Karyawan yang didapat belum sesuai dengan beban kerja yang
didapat;
4. Terdapat kecenderungan pengaruh Kompensasi dan Motivasi Kerja
memiliki pengaruh terhadap Kinerja Karyawan PT Tiara Payung Putra.
1.2.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah dan dibatasi oleh
batasan masalah maka, peneliti menyimpulkan perumusan masalah dalam
penelitian ini, yaitu :
1. Bagaimana Kompensasi karyawan Pada PT Tiara Payung Putra ?
2. Bagaimana Motivasi Kerja karyawan Pada PT Tiara Payung Putra ?
3. Bagaimana Kinerja Karyawan Pada PT. Tiara Payung Putra ?
4. Seberapa Besar pengaruh Kompensasi Karyawan dan Motivasi Kerja
Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Tiara Payung Putra baik secara
simultan maupun parsial ?
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1.3.

Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian merupakan jawaban atau suatu sasaran dari sebuah

penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui Kompensasi Karyawan Pada PT Tiara Payung Putra;
2. Untuk mengetahui Motivasi Kerja Pada PT Tiara Payung Putra;
3. Untuk mengetahui Kinerja Karyawan Pada PT. Tiara Payung Putra;
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kompensasi dan Motivasi Kerja
Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Tiara Payung Putra baik secara
simultan maupun parsial.
1.4.

Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau
acuan untuk penelitian selanjutnya yang membahas masalah yang sama atau ruang
lingkup yang lebih luas.
1.4.2. Kegunaan Praktis
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi PT Tiara Payung
Putra sebagai bahan rekomendasi dan masukan dalam menentukan kebijakan dan
peningkatan kepuasan pelanggan, khususnya dalam penilaian kinerja karyawan
yang dipengaruhi oleh Kompensasi dan Motivasi Kerja.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN
HIPOTESIS
2.1. Kajian Pustaka
Menurut Prastowo (2012:80) kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan
yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan
maupun sebagai koleksi pribadi.
2.1.1. Pengertian Manajemen
Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif
yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan,
kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi, dan sebagainya. Tetapi
istilah manajemen lebih identik dengan pengelolaan. Manajemen dan pengelolaan
memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga.
Pengelolaan merupakan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang
dalam tercapainya tujuan.
Menurut Irham Fahmi (2012:2)
“Manajemen adalah suatu ilmu yang mempelajari secara komprehensif tentang
bagaimana mengarahkan dan mengelola orang-orang dengan berbagai latar
belakang yang berbeda-beda dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang
diinginkan.”
Manajemen berasal dari bahasa kata Manage yang artinya mengatur.
Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan fungsifungsi manajemen itu (Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, Pengendalian).
Jadi, Manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang
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diinginkan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai manajemen,
berikut ini akan diungkapkan oleh para ahli. Menurut Stoner dan Wankel yang
dikutip oleh Siswanto (2008;22) adalah: “Management is the process of planning,
organizing, leading, and controlling, the effort or organizing members and of using
all other organizational resources to achieve stated organizational goals”.
(Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan
upaya pengendalian anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi
lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah dicapai).
H.B. Siswanto (2008:2), manajemen adalah seni dan ilmu dalam
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian
terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.
Menurut Simamora dalam Sinambela (2016:7)
“Manajemen adalah proses pedayagunaan seluruh sumber daya yang dimiliki
organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses dimaksud
melibatkan organisasi, arahan, koordinasi dan evaluasi orang-orang guna mencapai
tujuan yang ditetapkan tersebut.”
2.1.2. Fungsi Manajemen
Manajemen Menurut Zulaini (2010;10) fungsi-fungsi manajemen terdiri
dari: perencanaan (Planning), pengorganisasian (Organizing), pengarahan
(Actuating) dan pengawasan (Controlling).
1. Perencanaan (Planning)
Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan
menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan berarti mengupayakan
penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya
lainnya untuk mencapai tujuan.
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2. Pengorganisasian (Organizing)
Organisasi merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja
sama untuk merealisasikan tujuan bersama.
3. Pengarahan (Actuating)
Pengarahan adalah menentukan pekerjaan yang harus dilakukan dan yang tidak
harus dilakukan oleh bawahannya. Pengarahan harus dilakukan dengan tegas
agar pekerjaan dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
4. Pengawasan (Controlling)
Di antara beberapa fungsi manajemen, perencanaan dan pengawasan memiliki
peran yang sangat penting karena pengawasan tidak hanya berlangsung pada
saat pelaksanaan tetapi juga pada saat perencanaan dan pengorganisasian.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan
proses yang mendasar dari kegiatan pengelolaan dan merupakan hal yang sangat
penting dalam suatu kegiatan pengelolaan. Selanjutnya pengorganisasian
merupakan hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah
ditetapkan. Sementara itu pengawasan dari dekat sangat diharapkan agar tidak
terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian dengan evaluasi, dapat melihat secara
langsung proses Monitoring aktivitas dari individu atau kelompok apakah mereka
memperolah dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien
dalam mencapai tujuan organisasi tersebut.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen dan
pengelolaan adalah sama yaitu suatu rangkaian kegiatan yang berintikan
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan
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menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk
mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.
2.1.3. Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen terdiri dari berbagai jenis, diantaranya adalah Manajemen
Keuangan, Manajemen Strategi, Manajemen Informatika, Manajemen Sumber
Daya Manusia. Dalam topik ini, penulis akan menjelaskan salah satu jenis
Manajemen, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia.
Manajemen SDM dapat didefinisikan sebagai suatu pengelolaan dan
pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu. Selanjutnya, dikemukakan
bahwa MSDM merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan
pengawasan terhadap pengandaan, pengembangan, pemberian balas jasa,
pengintegrasian, pemelihraan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai
tujuan organisasi. (Mangkunegara dalam Sinambela, 2016:8).
Pada hakikatnya, MSDM merupakan gerakan pengakuan terhadap
pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial dan sangat
dominan pada setiap organisasi. Oleh sebab itu, MSDM adalah keseluruhan proses
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap kegiatan
pengadaan seleksi, pelatihan, penempatan, pemberian kompensasi, pengembangan,
pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan SDM untuk tercapainya tujuan
individu, masyarakat, pelanggan pemerintah dan organisasi yang bersangkutan.
(Sihotang dalam Sinambela, 2016:8).
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Menurut Mangkunegara dalam Arif Yusuf (2016:5), mengatakan bahwa :
“Manajemen sumber daya manusia sebagai suatu perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian
balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan dengan
maksud terwujudnya tujuan perusahaan, individu, karyawan dan masyarakat.”
Sedangkan menurut Handoko (2014:4):
“Manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan,
pemeliharaan dan penggunaan sumber daya manusia untuk tercapai baik tujuantujuan individu maupun organisasi.”
Menurut Gray Dessler dalam Sinambela (2016:8):
“MSDM merupakan kebijakan dari praktik yang dibutuhkan seseorang untuk
menjalankan aspek “orang” atau SDM dari posisi seorang manajemen, meliputi
prekrutan, penyaringan, pelatihan, pemberian imbalan dan penilaian.”
Empat prinsip dasar menurut Michael Amstrong dalam Arif yusuf (2016:01):
1. Sumber daya manusia adalah harta yang paling tinggi dimiliki oleh suatu
organisasi, sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci bagi
keberhasilan organisasi tersebut.
2. Keberhasilan ini sangat mungkin dicapai jika peraturan atau kebijaksanaan
dan prosedur yang berkaitan dengan manusia dari perusahaan tersebut
saling berhubungan, dan memberikan sumbangan terhadap pencapaian
tujuan perusahaan dan perencanaan strategis.
3. Kultur dan nilai perusahaan, suasana organisasi dan perilaku manajerial
yang berasal dari kultur tersebut akan memberikan pengaruh yang besar
terhadap hasil pencapaian yang terbaik. Kultur ini harus ditegakkan yang
berarti bahwa nilai organisasi perlu diubah atau ditegakkan, dan upaya yang
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terus-menerus dari puncak sangat diperlukan agar kultur tersebut diterima
dan dipatuhi.
4. Manajmen SDM berhubungan dengan integrasi menjadikan semua anggota
organisasi tersebut terlibat dan bekerja sama mencapai tujuan bersama.
Sumber daya manusia terlibat dengan semua hal-hal strategis, lingkungan
eksternal, proses bisnis internal, efektivitas dan hal laiinya dengan mengidentifikasi
bagaimana sumber daya manusia dapat membantu dalam meningkatkan
produktifitas organisasional, membantu untuk menangani kompetisi asing secara
efektif, atau meningkatkan inovasi dalam organisasi. Dengan demikian, sumber
daya manusia secara keseluruhan atau, hanya dengan mengetahui mengenai
masalah yang dihadapi organisasi.
Manajemen Sumber Daya Manusia terdiri dari beberapa kelompok aktivitas
yang saling berhubungan yang terjadi dalam konteks organisasi.
Berikut adalah tinjauan singkat tujuh aktivitas Sumber Daya Manusia :
1. Perencanaan dan Analisis Sumber Daya Manusia
Lewat perencanaan Sumber Daya Manusia, manajer-manajer berusaha
untuk mangantisipasi kekuatan yang akan mempengaruhi persediaan dan
tuntutan para karyawan di masa depan. Adalah hal yang sangan penting
untuk memiliki Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM), guna
memberikan informasi yang akurat dan tepat waktunya untuk perencanaan
Sumber Daya Manusia. Pentingnya Sumber Daya Manusia dalam daya
saing orgagisasional harus disampaikan juga. Sebagai bagian dari usaha
mempertahankan daya saing organisasional, harus ada analisis dan
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penilaian efektivitas Sumber Daya Manusia Karyawan juga harus
dimotivasi dengan baik dan bersedia untuk tinggal bersama organisasi
tersebut selama jangka waktu yang pantas.
2. Kesetaraan Kesempatan Kerja
Pemenuhan hukum dan peraturan tentang kesetaraan kesempatan kerja
mempengaruhi semua aktivitas Sumber Daya Manusia yang lain dan
integral dengan Manajemen Sumber Daya Manusia. Rencana Sumber Daya
Manusia yang strategis harus menjamin ketersediaan perbedaan individuindividu yang memadai untuk persyaratan tindakan afirmatif.
3. Pengangkatan Pegawai
Tujuan dari pengangkatan pegawai adlaah memberikan persediaan yang
memadai atas individu-individu yang berkualitas untuk mengisi lowongan
pekerjaan di sebuah organisasi. Analisis pekerjaan merupakan dasar untuk
fungsi pengangkatan pegawai. Kemudian, deskripsi pekerjaan dan
spesifikasi pekerjaan dapat dipersiapkan untuk digunakan ketika merekrut
para pelamar untuk lowongan pekerjaan. Proses seleksi berhubungan
dengan pemilihan individu yang berkualifikasi untuk mengisi lowongan
pekerjaan di organisasi tersebut.
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dimulai dengan orientasi karyawan baru, pengembangan Sumber Daya
Manusia juga meliputi pelatihan-pelatihan keterampilan pekerjaan. Ketika
pekerjaan-pekerjaan berkembang dan berubah, diperlukan adanya pelatihan
ulang untuk mempersiapkan organisasi-organisasi agar dapat menghadapi
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tantangan masa depan. Perencanaan karier menyebutkan dua arah dan
aktivitas untuk karyawan individu ketika mereka berkembang di dalam
organisasi

tersebut.

Menilai

bagaimana

karyawan

melaksanakan

pekerjaanya merupakan dari manajemen kinerja.
5. Kompensasi dan Tunjangan
Kompensasi memberikan penghargaan kepada karyawan atas pelaksanaan
pekerjaan melalui gaji, insentif, dan tunjangan. Para pemberi kerja juga
harus mengembangkan dan memperbaiki sistem upah dan gaji dasar
mereka. Selain itu, program insentif seperti pembagian keuntungan dan
penghargaan produktivitas mulai digunakan. Kenaikan yang cepat dalam
hal biaya tunjangan, terutama tunjangan kesehatan, akan terus menjadi
persoalan utama.
6. Hubungan Karyawan atau Buruh dan Manajemen
Hubungan antara para manajemen dan karyawan harus ditangani secara
efektif apabila karyawan dan organisasi ingin sukses bersama. Merupakan
hal yang penting untuk mengembangkan, mengkomunikasikan dan
memperbaharui kebijakan dan prosedur. Sumber Daya Manusia sehingga
para manajer dan karyawan sama-sama mengetahui apa yang diharapkan.
Dalam beberapa organisasi, hubungan serikat pekerja manajemen harus
disampaikan dengan baik juga.
2.1.4. Kompensasi
Kompensasi merupakan hal yang penting, yang merupakan dorongan atau
motivasi utama seorang karyawan untuk bekerja. Hal ini berarti bahwa karyawan
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menggunakan pengetahuan, keterampilan, tenaga dan waktu bukan untuk sematamata ingin membuktikan atau mengabdikan diri pada perusahaan, tetapi ada tujuan
lain yaitu mengharapkan imbalan atau balas jasa atas hasil yang telah diberikan.
Kompensasi juga merupakan salah satu cara yang paling efektif bagi
departemen personalia guna meningkatkan prestasi kerja, motivasi serta kepuasaan
kerja karyawan. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan
bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan memperoleh, memperkerjakan, dan
mempertahankan karyawan. Berikut pengertian kompensasi menurut beberapa ahli:
Menurut Garry Dessler dalam Subekhi (2012:175), menyatakan bahwa :
Kompensasi karyawan adalah setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang
diberikan kepada karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan.
Menurut Wibowo (2012:348) menyatakan bahwa :
Di dalam kompensasi terdapat sistem insentif yang menghubungkan kompensasi
dengan kinerja, dengan kompensasi kepada pekerja diberikan penghargaan
berdasarkan kinerja dan bukan berdasarkan senioritas atau jumlah jam kerja.
Henry Simamora (2014:442), menyatakan bahwa :
“Kompensasi merupakan apa yang diterima oleh para karyawan sebagai ganti
kontribusi mereka kepada organisasi”.
Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kompensasi
adalah balas jasa yang diterima pegawai atas jasa-jasanya untuk mencapai tujuan
organisasi yang berbentuk uang, barang langsung maupun tidak langsung.
Dengan demikian kompensasi mempunyai arti yang sangat luas, selain
terdiri dari gaji dan upah, dapat pula berbentuk fasilitas perumahan, fasilitas
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kendaraan, pakaian seragam, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan
pangan, dan masih banyak lagi yang lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta
cenderung diterima oleh karyawan secara tetap.
2.1.4.1. Asas-Asas Kompensasi
Menurut Suwanto dkk (2011:220) asas- asas kompensasi antara lain:
1. Asas Keadilan
Kompensasi mempengaruhi perilaku karyawan dalam organisasi sehingga
pemberian kompensasi yang tidak berdasarkan asas keadilan akan
mempengaruhi kondisi kerja karyawan. Yang dimaksud dengan asas
keadilan yaitu adanya konsistensi imbalan bagi para karyawan yang
melakukan tugas dengan bobot yang sama. Dengan kata lain, kompensasi
karyawan di suatu jenis pekerjaan dengan kompensasi karyawan di jenis
pekerjaan yang lainnya, yang mengerjakan pekerjaan dengan bobot yang
sama, relatif akan memperoleh bayaran kompensasi yang sama. Dengan
asas keadilan akan tercipta suasana kerja sama yang baik, motivasi kerja,
disiplin, loyalitas dan stabilitas karyawan yang baik.
2. Asas Kelayakan dan Kewajaran
Kompensasi yang diterima harus dapat memenuhi kebutuhan dirinya
beserta keluarganya, pada tingkat yang layak dan wajar. Sehingga besaran
kompensasi yang diberikan akan mencerminkan status, pengakuan dan
tingkat pemenuhan kebutuhan yang akan dinikmati oleh karyawan beserta
keluarganya.
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2.1.4.2. Tujuan Kompensasi
Tujuan kompensasi menurut Badriyah (2015:155) adalah sebagai berikut :
a. Ikatan Kerjasama
Dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerjasama formal antara
majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya
dengan baik, sedangkan pengusaha / majikan wajib membayar kompensasi
sesuai dengan perjanjian yang di sepakati antara pihak karyawan dengan
pihak perusahaan.
b. Kepuasan kerja
Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan
fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja
dari jabatannya.
c. Pengadaan efektif
Pengadaan karyawan akan efektif jika dibarengi dengan program
kompensasi yang menarik. Dengan pemberian program kompensasi yang
menarik, maka calon karyawan yang berkualifikasi baik dengan
kemampuan dan keterampilan tinggi akan muncul, sesuai dengan kriteria
yang ditetapkan.
d. Motivasi
Kompensasi yang layak akan memberikan rangsangan serta memotivasi
karyawan

untuk

memberikan

kinerja

terbaik

dan

menghasilkan

produktivitas kerja yang optimal. Untuk meningkatkan motivasi bagi
karyawan, perusahaan biasanya memberikan insentif berupa uang dan
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hadiah lainnya. Kompensasi yang layak akan memudahkan manajer dalam
mengarahkan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi.
e. Stabilitas Karyawan
Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal
konsistensi yang kompetitif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena
turn over relative kecil.
f. Disiplin
Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan
semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan
yang berlaku.
g. Pengaruh serikat pekerja
Dengan program kompensasi yang baik maka diharapkan pengaruh serikat
buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan konsentrasi pada pekerjaannya
tanpa ada gangguan dari pihak eksternal seperti adanya demo dan mogok
kerja.
h. Pengaruh pemerintah
Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang
berlaku (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah dapat
dihindari.
2.1.4.3. Jenis-Jenis Kompensasi
Menurut Gary Dessler (diterjemahkan oleh Paramita Rahayu, 2012:46)
kompensasi mempunyai dua komponen sebagai berikut :
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1. Pembayaran uang secara langsung (direct financial payment) dalam bentuk
gaji dan insentif atau bonus / komisi financial.
2. Pembayaran tidak langsung (indirect payment) dalam bentuk tunjangan dan
asuransi.
2.1.4.4. Dimensi Kompensasi
Dengan pemberian kompensasi diharapkan dapat meningkatkan
kinerja karyawan dan motivasi kerja untuk pemenuhan kebutuhan dari
setiap karyawan/individu tersebut, menurut Badriyah (2015:164) dimensi
dan indikator kompensasi dibagi menjadi:
1. Gaji/upah, balas jasa yang dibayar secara periodik kepada pegawai yang
tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Terdapat beberapa indikator
dalam pemberian gaji, yaitu sebagai berikut:
a. Keadilan dalam pemberian gaji,
b. Kelayakan dalam pemberian gaji, dan
c. Ketepatan waktu dalam pemberian gaji.
2. Insentif, balas jasa yang diberikan kepada pegawai tertentu, yang
prestasinya di atas prestasi standar, pemberian insentif dimaksudkan
untuk memotivasi pegawai agar bekerja lebih bersemangat sehingga
produktivitas pegawai meningkat. Terdapat beberapa indikator dalam
pemberian insentif, yaitu sebagai berikut:
a. Keadilan dalam pemberian insentif,
b. Kelayakan dalam pemberian insentif, dan
c. Ketepatan waktu dalam pemberian insentif.
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3. Bonus, balas jasa atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan apabila
melebihi target, diberikan satu sekali terima tanpa suatu ikatan pada
masa yang akan datang, beberapa persen dari laba yang kemudian
dibagikan kepada yang berhak menerima bonus. Terdapat beberapa
indikator dalam pemberian bonus, yaitu sebagai berikut:
a. Keadilan dalam pemberian bonus,
b. Kelayakan dalam pemberian bonus, dan
c. Ketepatan waktu dalam pemberian bonus.
4. Tunjangan, pemberian kompensasi guna menciptakan rasa nyaman dan
aman dalam bekerja, seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua,
bayaran di luar jam kerja (sakit, cuti, libur besar), dll. Terdapat beberapa
indikator dalam pemberian tunjangan, yaitu sebagai berikut:
a. Pemberian tunjangan kesehatan,
b. Pemberian tunjangan hari raya, dan
c. Pemberian tunjangan kecelakaan.
5. Fasilitas, program pelayanan pegawai yang berupa fasilitas guna
mempermudah pegawai dalam bekerja. Indikator dalam fasilitas, yaitu
sebagai berikut:
a. Kelengkapan fasilitas kerja, dan
b. Kelayakan fasilitas kerja.
Berdasarkan pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan kompensasi
langsung dalam penelitian ini adalah suatu pembayaran berupa nominal uang yang
dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini adalah PT. Tiara Payung Putra Kabupaten
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Tangerang kepada karyawannya berupa Gaji yang didapatkan oleh karyawan di
setiap bulannya, bonus yang didapat oleh karyawan apabila telah menyelesaikan
pekerjaan melebihi target serta insentif yang didapat ketika karyawan harus bekerja
melebihi jam operasional pada umumnya (lembur).
Kompensasi Tidak Langsung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
berupa pembayaran secara tidak langsung yang bentuknya dapat berupa non tunai
seperti asuransi kesehatan maupun asuransi jiwa sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam hal ini
perusahaan wajib menggunakan prinsip pelaksanaan keselamatan kerja agar setiap
karyawan terjamin keselamatan dan kesehatannya selama bekerja di perusahaan,
THR yang di dapatkan oleh setiap karyawan menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan
besaran 1x gaji nominalnya dan Fasilitas yang didapat untuk dapat bekerja dengan
baik seperti kendaraan operasional untuk dapat mengakomodir kebutuhan kerja,
fasilitas ibadah maupun ruangan yang layak dan aman untuk karyawan dapat
bekerja dengan baik.
2.1.5. Motivasi Kerja
Istilah motivasi berasal dari kata Latin “movere” yang berarti dorongan
atau menggerakkan. motivasi adalah “suatu perangsang keinginan daya gerak
kemauan bekerja seseorang, setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin
dicapai” (Sunyoto Danang (2012:191). Pada dasarnya seorang bekerja karena
keinginan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dorongan keinginan pada diri seseorang
dengan orang yang lain berbeda sehingga perilaku manusia cenderung beragam di
dalam bekerja. Secara teknis, istilah motivasi berasal dari kata Latin movere yang
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berarti “bergerak”. Arti ini adalah bukti dari definisi komprehensif berikut ini:
motivasi adalah proses yang dimulai dengan defisiensi fisiologis atau psikologis
yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditujukan untuk tujuan atau
insentif.
Dengan demikian, kunci untuk memahami proses motivasi bergantung pada
pengertian dan hubungan antara kebutuhan, dorongan dan insentif (Luthans,
2006:270). Sedangkan Sunyoto (2013:11) berpendapat motivasi adalah cara
mendorong semangat kerja seseorang, agar mau bekerja dengan guna mencapai
tujuan organisasi. Motivasi merupakan sebuah elemen penting dalam sebuah
organisasi.
Pada dasarnya manusia selalu menginginkan hal yang baik-baik saja,
sehingga daya pendorong atau penggerak yang memotivasi semangat kerjanya
tergantung dari harapan yang akan diperoleh mendatang jika harapan itu menjadi
kenyataan maka seseorang akan cenderung meningkatkan motivasi kerjanya.
Berdasarkan beberapa definisi dan komponen pokok diatas dapat dirumuskan
motivasi merupakan daya dorong atau daya gerak yang membangkitkan dan
mengarahkan perilaku pada suatu pekerjaan.
2.1.5.1. Jenis –Jenis Motivasi Kerja
Dibutuhkan suatu semangat kerja untuk melakukan tugas yang merupakan
kemauan dan kesenangan terhadap pekerjaan. Dengan memahami perilaku
manusia, maka akan lebih mudah untuk memotivasinya. Jenis-jenis motivasi dapat
dikelompokkan menjadi dua jenis menurut Winardi (2016:5), yaitu:
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a. Motivasi positif (insentif positif),
Motivasi Positif, yang kadang-kadang dinamakan orang “motivasi yang
mengurangi perasaan cemas” (anxiety reducting motivation) atau
“pendekatan wortel” (the carrot approach) di mana orang ditawari sesuatu
yang bernilai (misalnya imbalan berupa uang, pujian dan kemungkinan
untuk menjadi karyawan tetap) apabila kinerjanya memenuhi standar yang
ditetapkan.
b. Motivasi negatif (insentif negatif)
Motivasi Negatif, yang sering kali dinamakan orang “ pendekatan tongkat
pemukul” (the stick approach) menggunakan ancaman hukuman
(teguranteguran, ancaman akan di PHK, ancaman akan diturunkan
pangkat dan sebagainya) andaikata kinerja orang bersangkutan di bawah
standar.
Pengunaan kedua motivasi tersebut haruslah diterapkan kepada siapa dan
kapan agar dapat berjalan efektif merangsang gairah bawahan dalam bekerja. Dapat
dikatakan jika manajer harus mengetahui bagaimana dan kapan motivasi tersebut
diterapkan agar dapat secara efektif mendorong karyawan untuk bekerja dengan
lebih baik. Sama halnya Gregor dalam Winardi (2016:6) “masing-masing tipe
(Motivasi) memiliki tempatnya sendiri di dalam organisasi-organisasi, hal mana
tergantung dari situasi dan kondisi yang berkembang”.
2.1.5.2. Tujuan Motivasi Kerja
Tingkah laku bawahan dalam suatu organisasi seperti sekolah pada dasarnya
berorientasi pada tugas. Maksudnya, bahwa tingkah laku bawahan biasanya
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didorong oleh keinginan untuk mencapai tujuan harus selalu diamati, diawasi, dan
diarahkan dalam kerangka pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan organisasi
yang telah ditetapkan. Secara umum tujuan motivasi adalah untuk menggerakan
atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk
melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu.
Menurut Kadarisman (2012:291) pada hakikatnya tujuan pemberian motivasi kerja
kepada karyawan adalah untuk :
a. Mengubah perilaku karyawan sesuai dengan keinginan perusahaan
b. Meningkatkan gairah dan semangat kerja
c. Meningkatkan disiplin kerja
d.

Meningkatkan prestasi kerja

e. Meningkatkan rasa tanggung jawab
f. Meningkatkan produktivitas dan efisien
g. Menumbuhkan loyalitas karyawan pada perusahaan
Menurut Sardiman (2007: 85), fungsi motivasi ada tiga, yaitu:
a. Mendorong manusia untuk berbuat, motivasi dalam hal ini merupakan
motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan
b. Menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai,
sehingga motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus
dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya
c. Menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang
harus dikerjakan yang sesuai guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan
perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.
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Tindakan memotivasi akan lebih dapat berhasil jika tujuannya jelas dan
disadari oleh yang dimotivasi serta sesuai dengan kebutuhan orang yang dimotivasi.
Oleh karena itu, setiap orang yang akan memberikan motivasi harus mengenal dan
memahami benarbenar latar belakang kehidupan, kebutuhan, dan kepribadian orang
yang akan dimotivasi.
2.1.5.3. Metode Motivasi Kerja
Menurut Wicaksono (2014: 18), ada dua metode motivasi, yaitu:
a. Motivasi Langsung (Direct Motivation)
Motivasi langsung adalah motivasi (materiil dan nonmateriil) yang
diberikan secara langsung kepada setiap individu untuk memenuhi
kebutuhan serta kepuasannya. Jadi sifatnya khusus, seperti pujian,
penghargaan, tunjangan hari raya, dan sebagainya.
b. Motivasi Tak Langsung (Indirect Motivation)
Motivasi tak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan
fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja, sehingga
lebih bersemangat dalam bekerja. Misalnya, mesin-mesin yang baik, ruang
kerja yang nyaman, kursi yang empuk, dan sebagainya.
Memberikan motivasi pada karyawan bukan suatu hal yang mudah, maka
dari itu penting bagi manajer selaku pimpinan untuk mengetahui latar belakang,
kebutuhan dan keinginan karyawan sebagai bawahannya sehingga manajer dapat
mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat serta dapat menentukan metode
motivasi yang tepat.
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2.1.5.4. Dimensi dan Indikator Motivasi Kerja
Motivasi merupakan faktor penting bagi karyawan dalam melaksanakan
kegiatan–kegiatan organisasi guna mencapai tujuan organisasi atau individu,
kemauan atau keinginan karyawan dalam mencapai sesuatu yang diinginkannya
merupakan gambaran bahwa karyawan tersebut memiliki motivasi yang tinggi,
maka menurut Priansa (2016:25) terdapat dimensi dan indikator motivasi kerja
dengan ukuran teori Abraham Maslow, yaitu terdiri atas:
1. Kebutuhan Fisiologis, kebutuhan paling dasar atau terendah, dengan
indikator yaitu untuk pemenuhan kebutuhan hidup individu/karyawan.
2. Kebutuhan rasa aman dan keselamatan, ditunjukan dengan : fasilitas
keamanan dan keselamatan kerja yang diantaranya seperti adanya jaminan
sosial tenaga kerja , dana pensiun, tunjangan kesehatan, asuransi
kecelakaan, dan perlengkapan keselamatan kerja.
3. Kebutuhan sosial, ditunjukan dengan : melakukan interaksi dengan orang
lain yang diantaranya untuk diterima dalam kelompok dan kebutuhan untuk
mencintai dan dicintai.
4. Kebutuhan akan penghargaan, ditunjukan dengan : pengakuan dan
penghargaan berdasakan kemampuannya, yaitu kebutuhan untuk dihormati
dan dihargai oleh karyawan lain dan pimpinan terhadap prestasi kerja.
5. Kebutuhan perwujudan diri, ditunjukan dengan sifat pekerjaan yang
menarik dan menantang, dimana karyawan tersebut akan mengerahkan
kecakapan, kemampuan, keterampilan, dan potensinya.
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Dalam pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan oleh perusahaan dengan
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
2.1.5.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja
Motivasi merupakan proses psikologi dalam diri seseorang dan sangat
dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara umum, faktor ini dapat muncul dari dalam
diri (intrinsik) maupun dari luar diri (ekstrinsik). Menurut Wahjosumidjo
(2001:42), faktor yang mempengaruhi motivasi meliputi faktor internal yang
bersumber dari dalam individu dan faktor eksternal yang bersumber dari luar
individu. Faktor internal seperti sikap terhadap pekerjaan, bakat, minat, kepuasan,
pengalaman, dan lain-lain serta faktor dari luar individu yang bersangkutan seperti
pengawasan, gaji, lingkungan kerja, kepemimpinan.
Sedangkan menurut Siagian (2006:294) motivasi dipengaruhi oleh beberapa
faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Yang termasuk faktor internal
adalah:
1) Persepsi seseorang mengenai diri sendiri
2) Harga diri
3) Harapan pribadi
4) Kebutuhan
5) Keinginan
6) Kepuasan kerja
7) Prestasi kerja yang dihasilkan
Sedangkan fakor eksternal yang mempengaruhi motivasi seseorang antara lain:
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1) Jenis dan sifat pekerjaan
2) Kelompok kerja dimana seseorang bergabung
3) Organisasi tempat orang bekerja
4) Situasi lingkungan kerja
5) Gaji
Berdasarkan beberapa teori pokok di atas maka, yang dimaksud dengan
motivasi kerja dalam penelitian ini adalah suatu dorongan baik berupa dorongan
dari diri sendiri seperti : Peniliaian kemampuan diri sendiri, harga diri, harapan
pribadi ketika bekerja, kebutuhan, keinginan, kepuasan dalam bekerja serta prestasi
yang dihasilkan ketika bekerja, kemudian faktor eksternal disini berupa faktor
lingkungan kerja seperti Jenis dan sifat pekerjaan yang akan dijalani, kelompok
kerja yang akan saling bekerja sama untuk dapat menyelesaikan pekerjaan, lingkup
organisasi kerja yang memberikan dukungan terhadap karyawan ketika bekerja,
situasi lingkungan kerja yang kondusif dan gaji yang sesuai dengan beban kerja dan
tanggung jawab dari setiap karyawan.
2.1.6. Kinerja Karyawan
2.1.6.1 Pengertian Kinerja Karyawan
Penilaian pekerjaan adalah satu metode untuk membandingkan berbagai
pekerjaan dengan menggunakan prosedur-prosedur formal dan sistematis untuk
menentukan urutan pekerjaan-pekerjaan melalui penentuan kedudukan dan rasio
antara satu pekerjaan dengan yang lainnya. Hasil dari penilaian ini disebut sebagai
kinerja, dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan suatu sistem upah yang
adil.
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Keberhasilan penentuan pencapaian tugas terhadap individu akan dapat
mengarahkan penetapan kinerja organisasi. Tidak mudah mempersiapkan dan
melaksanakan pengukuran yang dapat memberikan hasil yang optimal, mengingat
banyak hal yang diperlukan dan dipersiapkan dengan teliti. Penilaian kinerja dititik
beratkan pada suatu proses pengukuran yang memberi perhatian pada teknik-teknik
penilaian, (Rivai dan Basri dalam Sinambela, 2016:478).
Lijan Poltak Sinambela (2011:480), mengemukakan bahwa :
“Kinerja pegawai didefinisikan sebgai kemampuan pegawai dalam
melakukan sesuatu keahlian tertentu.kinerja pegawai sangatlah perlu, sebab dengan
kinerja ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan mereka dalam melaksanakan
tugas yang dibebabnkan kepadanya. Untuk itu, diperlukan penentuan kriteria yang
jelas dan terukur, serta ditetapkan secara bersama-sama untuk dijadikan sebagai
acuan.”
Menurut Sinambela (2012) mengemukakan bahwa kinerja karyawan
didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian
tertentu.
Menurut Haynes dalam Sinambela (2011:482) mengemukakan bahwa:
Jika disimak berdasarkan etimologinya, kinerja berasal dari kata
performance. Performance berasal dari to perform yang mempunyai beberapa
masukan (entries):
1). Memasukan, menjalankan, melaksanakan;
2). Memenuhi atau menjalankan kewajiban suatu nazar;
3). Menggambarkan suatu karakter dalam suatu permainan;
4). Menggambarkan dengan suara atau alat musik;
5). Melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab;
6). Melaksanakan suatu kegiatan dalam suatu permainan;
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7). Memainkan musik;
8). Melakukan beberapa masukan tersebut relevan dengan kinerja disini,
antara lain :
1). Melakukan
2). Memenuhi atau menjalankan suatu;
3). Melaksanakan suatu tanggung jawab;
4). Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh sesorang.
Dari masukan tersebut dapat diartikan bahwa kinerja adalah pelaksanaan
suatu pekerjaan sehingga dapat pencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan.
Defiisi ini menunjukan bahwa kinerja lebih ditekankan pada proses, dimana selama
pelaksanaannya dilakukan penyempurnaan- penyempurnaan sehingga pencapaian
hasil pekerjaan atau kinerja dapat dioptimalkan.
Menurut Stephen Robbins dalam Sinambela (2016:480), mengemukakan
bahwa :
“Kinerja diartikan hasil sebagai evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan
individu dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama.”
Menurut

Harsey

dan

Blanchard

dalam

Sinambela

(2016:481)

mengemukakan bahwa:
“Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dari kemampuan.untuk
menyelesaikan tugas dan pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesetiaan dan
tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup
efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang
akan dikerjakan dan bagaimana dikerjakannya.”
Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan
persyaratan-persyaratan pekerjaan (Job Requirement). Suatu pekerjaan mempunyai
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persyaratan tertentu untuk dapat dilakukan dalam mencapai tujuan yang disebut
juga sebagai standar pekerjaan. Standar kinerja adalah tingkat yang diharapkan
suatu pekerjaan tertentu untuk dapat diselesaikan dan merupakan pembanding atas
tujuan atau target yang ingin dicapai. Seseorang karyawan dikatakan berhasil
melaksanakannya pekerjaannya atau memiliki kinerja baik, apabila hasil kinejra
yang diperoleh lebih tinggi dari standar kinerja. Untuk mengetahui hal itu perlu
dilakukan penilaian kinerja terhadap setiap karyawan dalam perusahaan. Agar
diketahui seberapa besar konstribusi karyawan pada perusahaan dan apakah kinerja
karyawan dibawah atau memenuhi atau bahkan melebihi standar yang ditetapkan
suatu perusahaan. (Wilson Bangun, 2012:231).
Menurut Asri Laksmi Riani (2013:61) mengemukakan bahwa :
“Perbedaan kinerja dapat terjadi karena perbedaan kemampuan (ability),
keterampilan (skill),dan motivasi. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa kinerja
seseorang dipertimbangkan sebagai ungsi dari kemampuan dan kemauan. Tanpa
kemauan kerja, walaupun seseorang mempunyai kemampuan maka kinerjanya
tidak sesuai dengan yang diharapkan.”
Menurut Mangkunegara dalam Sinambela (2016:67) mengemukakan
bahwa :
“Kinerja adalah hasul kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh
sesorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab
yang diberikan kepadanya.”
Menurut Prawirosentono dalam Sinambela (2016:481) mengemukakan
bahwa :
“Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau
sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung
jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi
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bersangktuan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan
etika.”
Kinerja perusahaan erat hubungannya dengan kinerja karyawan. Jika kinerja
karyawan itu baik maka tentunya akan memberikan dampak positif terhadap kinerja
perusahaan. kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang telah dicapai setiap
karyawan, sehingga dapat digunakan memberikan konstribusi terhadap perusahaan.
Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan perusahaan
adalah dengan cara melihat hasil penilaian kinerja. Sasaran yang menjadi objek
penilaian kinerja adalah kecakapan, kemampuan karyawan dalam melaksanakan
suatu pekerjaan atau tugas yang dievaluasi dengan menggunakan tolak ukur tertentu
secara objektif dan dilakukan secara berkala. Dari hasil penilaian dapat dilihat
kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh kinerja karyawan atau dengan kata lain
kinerja merupakan hasil kerja konkret yang dapat diamati dan dapat diukur.
Tetapi tidak ada seseorang pemimpin yang mampu melakukan pengawasan
terus menerus atas pekerjaan bawahannya. Seseorang pemimpin mungkin bisa
membuat ukuran-ukuran rasional untuk mengukur apakah pekerjaan karyawannya
itu baik atau tidak. Pengawasan sendiri dapat didefinisikan sebagai usaha untuk
mengetahui kondisi dari kegiatan yang sedang dilakukan apakah telah mencapai
sasaran yang ditentukan atau tidak, baik melalui proses penentuan standar, yakni
membuat ukuran-ukuran yang bisa digunakan sebagai dasar pencapaian
keberhasilan, maupun proses evaluasi atau penilaian.
2.1.6.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja
Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dari
pegawai didalam suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Mangkunegara
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(2011:13-14) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu sebagai
berikut:
a. Faktor Kemampuan (skill)
Secara psikologis, kemmapuan (ability) terdiri dari :
1. Kemampuan potensi (Q)
2. Kemampuan reality (Knowladge + skill)
Maksudnya adlah pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ diatas rata-rata
(IQ 110-120) apalagi IQ superior,very superior dan genius dengan pendidikan yang
memadai untuk jabatannya dan terampil dalam pekerjaan sehari-hari, maka akan
lebih mudah dalam mencapai kinerja maksimal.
b. Faktor Motivasi
Motivasi diartikan sebagai suatu sikap (attitude) pemimpin dan karyawan
terhadap situasi kerja (situation) di lingkungan organisasinya. mereka yang
bersifat positif (pro) terhadap situasi kerjanya akan menunjukan motivasi
kerja tonggi dan sebaliknya jika mereka bersikap negatif (kontra) terhadap
situasi kerjanya akan menunjukan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja
yang dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim
kerja, kebijakan pemimpin, kepemimpinan kerja, dan kondisi kerja.
2.1.6.3 Pengukuran Kinerja
Aspek –aspek menurut Mangkunegara (2011:18) terdiri dari aspek kuantitif
dan aspek kualitatif :
Dimana aspek kuantitatif meliputi :
a) Proses kerja dan kondisi pekerjaan.
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b) Waktu yang dipergunakan atau lamanya melaksanakan pekerjaan.
c) Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan.
d) Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja.
Sedangkan aspek kualitatif meliputi :
a) Ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan.
b) Tingkat kemmapuan dalam bekerja.
c) Kemampuan dalam menganalisis data/informasi.
d) Kemampuan dan kegagalan dalam menggunakan peralatan.
2.1.6.4 Manfaat Penilaian Kinerja
Manfaat penilaian kinerja sesuai pendapat Mulyadi dalam Irham Fahmi
(2012:152) yaitu :
1.

Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui
pemotivasian karywan secara maksimum.

2.

Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan
seperti : prmosi, transfer dan pemberhentian.

3.

Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karywan dan
untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan
karyawan.

4.

Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan
mereka kinerja mereka.

5.

Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.
Manfaat yang diperoleh dari penilaian kinerja ini terutama menjadi

pedoman dalam melakukan tindakan evaluasi bagi pembentukan organisasi sesuai
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dengan pengharapan dari berbagai pihak, yaitu baik manajemen serta komisaris
perusahaan. Tahap penilaian terdiri dari tiga tahap rinci :
1. Perbandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan
sebelumnya,
2. Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja yang sesungguhnya
dari yang ditetapkan dalam standar.
3. Penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk
mencegah perilaku yang tidak diinginkan.
2.1.6.5 Indikator Kinerja
Untuk memudahkan penilaian kinerja karyawan standar pekerjaan harus
dapat diukur dan dapat dipahami secara jelas. Menurut Wilson Bangun (2012)
indikator kinerja dapat diukur melalui sebagai berikut :
1. Jumlah pekerjaan
Dimensi ini menunjukan jumlah pekerjaan yang dihasilkan individu atau
kelompok sebagai persyaratan yang menjadi standar pekerjaan.
2. Kualitas pekerjaan
Setiap pekerjaan dalam perusahaan harus memnuhi persyaratan tertentu
untuk dapat menghasilkan pekerjaan sesuai yang dituntut oleh suatu
pekerjaan tertentu.
3. Ketepatan waktu
Setiap pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda, untuk jenis pekerjaan
tertentu harus diselesaikan teapat waktu karena memiliki ketergantungan
atas pekerjaan lainnya. Jadi, bila pekerjaan tidak selesai tepat waktu akan
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mengahambat pekerjaan pada bagaian lain, sehingga mempengaruhi jumlah
dan kualitas hasil pekerjaan.
4. Kehadiran
Suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut kehadiran karyawan dalam
mengerjakannya sesuai waktu yang ditentukan. Karena kinerja karyawan
ditentukan oleh tingkat ketidakhadiran karyawan dalam suatu perusahaan.
5. Kemampuan Kerja Sama
Tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan oleh satu orang karyawan saja,
sehingga diperlukan kerja sama. Kinerja karyawan dapat dinilai dari
kemampuannya bekerjasama dengan rekan kerja lainnya.
2.1.6.6 Dimensi Kinerja
Dimensi kinerja atau indikator kinerja merupakan aspek-aspek yang
menjadi ukuran dalam menilai kinerja. Ukuran-ukuran dijadikan tolak ukur dalam
menilai kinerja. Dimensi ataupun ukuran kinerja sangat diperlukan karena akan
bermanfaat baik bagi banyak pihak.
Dimensi atau indikator kinerja yang digunakan dalam penelitian ini
menurut Mangkunegara dalam Sinambela (2016:67), mengemukakan 4 dimensi
yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja, yaitu:
a. Kuantitas
Menerangkan mengenai jumlah target pekerjaan yang dapat diselesaikan
oleh setiap karyawan termasuk dengan berapa lama waktu yang digunakan
karyawan dalam setiap menyelesaikan pekerjaannya
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b. Kualitas
Menerangkan tentang jumlah kesalahan, waktu dan ketepatan dalam
melakukan tugas yang dilakukan oleh setiap karyawan ketika bekerja
c. Kedisiplinan
Menerangkan mengenai berapa jumlah absen, keterlambatan, serta masa
kerja yang telah dijalani individu pegawai tersebut ketika bekerja.
d. Dampak Interpersonal
Menerangkan mengenai bagaimana individu bekerja, berkomunikasi,
bekerja sama dengan rekan kerja di perusahaan
Berdasarkan penjelasan diatas maka, Dengan keempat aspek kinerja tersebut dapat
dikatakan bahwa individu mempunyai kinerja yang baik bila dia berhasil memenuhi
keempat aspek tersebut sesuai dengan target atau rencana yang ditetapkan oleh
organisasi. Sedangkan, apabila individu tidak dapat memenuhi keempat aspek
tersebut maka kinerjanya tersebut akan rendah.
Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya
Peneliti
Safarudin
Ananda
Nasution
(2016)

Fajar
Rahmawati,
(2016)

Judul
Penelitian
Pengaruh
motivasi dan
kompensasi
terhadap kinerja
pegawai Badan
Penanggulangan
Bencana daerah
Kota Sibolga
Pengaruh
motivasi dan
kompensasi
terhadap kinerja
karyawan
dengan

Hasil Penelitian
Motivasi kerja dan
kompensasi berpengaruh
signifikan terhadap kinerja
pegawai.Kompensasi
mempunyai pengaruh
dominan
terhadap kinerja pegawai.
Motivasi tidak berpengaruh
terhadap kepuasan kerja
karyawan; kompensasi
berpengaruh terhadap
kepuasan kerja karyawan;
motivasi tidak berpengaruh

Variabel
Penelitian
Motivasi
kerja,
kompensasi
dan kinerja
pegawai

motivasi,
kompensasi,
kepuasan
kerja kinerja
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kepuasan kerja
sebagai variable
intervening
(Studi Empiris
pada Kantor
DPPKAD
Kabupaten
Karanganyar)

Alfian
Amidhan
Akbar dan
Sonang
Sitohang
(2015)

Medi
Prakoso
(2016)

Olivia
Theodora
(2015)

Pengaruh
Kompensasi,
Motivasi,
Disiplin Kerja
Terhadap
Kinerja
Karyawan CV.
Cemara
Production
Surabaya
Pengaruh
motivasi kerja
dan kompensasi
terhadap kinerja
karyawan
Percetakan Arts
Studi Jakarta
Pusat
Pengaruh
motivasi kerja
terhadap kinerja
karyawan PT.
Sejahtera Motor
Gemilang

terhadap kinerja karyawan;
kompensasi berpengaruh
terhadap kinerja karyawan;
kepuasan kerja berpengaruh
terhadap kinerja karyawan;
kepuasan kerja tidak
memediasi hubungan
motivasi
dengan kinerja karyawan;
kepuasan kerja tidak
memediasi hubungan
kompensasi dengan kinerja
karyawan
Kompensasi berpengaruh
positif dan signifikan
terhadap kinerja, motivasi
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja,
disiplin kerja berpengaruh
positif dan signifikan
terhadap kinerja.Kompensasi
berpengaruh dominan
terhadap kinerja karyawan
Motivasi kerja dan
kompensasi berpengaruh
signifikan terhadap kinerja
karyawan. Kompensasi
berpengaruh dominan
terhadap kinerja karyawan.

Secara parsial motivasi
relatedness dan Growth
berpengaruh signifikan
Terhadap kinerja karyawan,
sedangkan motivasi existence
tidak berpengaruh signifikan
Terhadap kinerja karyawan.
Motivasi relatedness paling
dominan pengaruhnya
terhadap kinerja karyawan.

kompensasi,
motivasi,
disiplin
kerja,kinerja
karyawan

Motivasi
kerja,
kompensasi
dan kinerja
karyawan

Motivasi
exixtence,
motivasi
relatedness,
motivasi
growth,
kinerja
karyawan

2.2 Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran berisi tentang penjelasan hubungan antara variabel
independent (kompensasi dan motivasi kerja) dan variabel dependent (kinerja
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karyawan). Hubungan tersebut akan dijelaskan berdasarkan teori dan penelitian
terdahulu.
2.2.1. Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan
Untuk meningkatkan kinerja karyawan maka perusahaan harus melakukan
suatu usaha salah satunya dengan pemberian kompensasi. Jika program kompensasi
dirasakan adil dan kompetitif oleh karyawan, maka perusahaan akan lebih mudah
untuk menarik karyawan yang potensial, mempertahnkannya dan memotivasi
karyawan agar lebih meningkatkan kinerjanya karena karyawan bekerja untuk
mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhannya.
Tohardi dalam Dharmawan (2011:55) menyatakan bahwa faktor
kemampuan untuk membayar, ketersediaan untuk membayar, penawaran
permintaan untuk tenaga kerja, organisasi karyawan dan peraturan perundangundangan erat hubungannya dengan kompensasi dan kinerja. Seperti penelitian
yang telah dilakukan oleh Firziyanah Mustika (2014) yang memperoleh hasil
bahwasannya kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan. Oleh karena itu kompensasi penting diberikan kepada karyawan.
Pengelolaan kompensasi yang baik akan membuat karyawan bekerja lebih baik lagi
karena mereka yakin akan diberikan imbalan yang sesuai dengan apa yang telah
diberikannya kepada perusahaan.
Apabila pemberian kompensasi disesuaikan berdasarkan keinginan
perusahan saja, tanpa memperhatikan keinginan karyawan akan menyebabkan
ketidakpuasan bagi karyawan sehingga kinerja karyawan akan menurun dan
menyebabkan tujuan dari perusahaan tidak tercapai. Beberapa faktor yang dapat
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meningkatkan hasil kinerja karyawan menurut Surya Dharma (2015:146) antara
lain : kepemimpinan, pemberian motivasi, pendidikan latihan, kesejahteraan,
penegakan disiplin melalui hukum. Faktor-faktor tersebut perlu mendapat perhatian
dari pemimpin, terutama yang berkaitan dengan faktor kesejahteraan, dimana
pemimpin harus ikut berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan seperti halnya
dalam pemberian kompensasi. Secara sederhana kompensasi merupakan sesuatu
yang diterima karyawan untuk balas jasa kerja mereka.
2.2.2. Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan
Motivasi kerja merupakan salah satu hal penting dalam pelaksanaan kinerja
karyawan di tempat kerja. Bagi karyawan, motivasi kerja sangat penting dalam
pencapaian kinerja yang bagus atau dapat dikatakan jika motivasi kerja akan
berkaitan dengan pencapaian kinerja karyawan. Motivasi memiliki peranan
pentingkarena motivasi adalah hal yang dapat menyebabkan, menyalurkan dan
mendukung perilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil
yang optimal. Motivasi semakin penting karena manjer membagikan pekerjaannya
pada bawahannya untuk dikerjakan dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan
yang diinginkan.
Motivasi kerja sendiri tidak hanya berupa materi, tetapi bisa juga berupa
afeksi, seperti rasa bahagia dengan pekerjaan yang dimiliki, semangat kerja demi
keluarga, dan sebagainya. Ketika seorang karyawan melakukan pekerjaannya
dengan penuh semangat, maka hasil kinerjanya pun akan bagus. Pemberian
motivasi kerja yang dirasa kurang, dapat menurunkan kinerja karyawan. Jika
karyawan diberikan motivasi kerja maka kinerja karyawan akan baik. Secara
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konkrit motivasi dapat diberi batasan sebagai “proses pemberian motif (penggerak)
bekerja kepada bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan
ikhlas demi tercapainya tujuan oragnisasi secara efisien”.
Kinerja merupakan konteks penting untuk dinilai oleh perusahaan dari
karyawan. Kinerja karyawan yang baik sangat di perlukan didalam upaya
pencapaian tujuan organisasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2016)
serta Akbar dan Sitohang (2015) menemukan bahwa motivasi kerja berpengaruh
signifikan dengan kinerja karyawan. Pada sebuah perusahaan, seorang manajer
dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan cara-cara yang mendorong
karyawanya untuk bekerja keras dalam pekerjaan mereka. Keberhasilan seorang
manager dalam memotivasi karyawannya dapat terlihat dengan perilaku karyawan
dalam bekerja. Seorang karyawan yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi akan
bekerja keras melakukan pekerjaan sesuai dengan target yang diharapkan.
Sebalinya seorang karyawan yang tidak termotivasi, tidak mau melakukan
pekerjaanya sesuai dengan target yang diharapkan bahkan melakukan pekerjaan ala
kadarnya
2.2.3. Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan
Perusahaan akan selalu mengharapkan kinerja karyawan yang maksimal,
baik dari segi kualitas maupun kuantitas dari hasil pekerjaan yang dilakukan.
Namun, kinerja karyawan tidak selalu sesuai dengan harapan perusahaan. Banyak
factor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan diantaranya adalah motivasi
kerja dan kompensasi. Hasil penelitian Nasution (2016), Akbar dan Sitohang (2015)
serta Prakoso (2016) menemukan jika motivasi dan kompensasi mempunyai
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pengaruh yang positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal tersebut
menunjukkan bahwa motivasi kerja dan kompensasi yang makin baik akan
meningkatkan kinerja karyawan.
Pentingnya motivasi kerja dan kompensasi ini dikemukakan oleh
Mangkunegara (2013:84) yang mengemukakan bahwa kompensasi yang diberikan
kepada pegawai sangat berpengaruh pada tingkat kepuasan kerja dan motivasi kerja
serta hasil kerja. Motivasi kerja karyawan yang tinggi akan mendorong karyawan
untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Motivasi kerja yang tinggi
diindikasikan akan menciptakan kinerja karyawan yang tinggi. Dengan begitu hasil
produk yang dihasilkan juga semakin baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan.
Untuk memberikan penghargaan terhadap karyawan, perusahaan perlu memberikan
kompensasi kepada karyawan. Karyawan akan merasa dihargai oleh perusahaan
atas pekerjaan yang sudah mereka lakukan.
Pemberian motivasi kerja dan disertai dengan pemberian kompensasi
penting bagi kinerja karyawan. Perusahaan perlu memberikan motivasi kerja yang
baik dan kompensasi yang adil untuk mendapatkan kinerja karyawan yang baik
demi tercapainya tujuan perusahaan. Karyawan yang termotivasi dengan baik untuk
bekerja dan diberi kompensasi yang menjadi haknya akan menyelesaikan pekerjaan
dengan baik. Kompensasi yang layak akan memberikan rangsangan serta
memotivasi karyawan untuk memberikan kinerja terbaik dan produktivitas kerja
yang optimal.
Berdasarkan pendapat dan penjelasan di atas maka dapat dikemukakan jika
motivasi kerja dan kompensasi merupakan dua hal yang penting bagi peningkatan
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kinerja karyawan. Perusahaan perlu memberikan motivasi kerja yang baik dan
kompensasi yang adil untuk mendapatkan kinerja karyawan yang baik guna
tercapainya tujuan perusahaan.
2.2.4. Paradigma Penelitian
Dengan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan antara variabel dan teori
penghubungnya, maka paradigma penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut
:

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian
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Motivasi kerja dan kompensasi merupakan variabel bebas (variabel
independen), sedangkan variabel kinerja karyawan sebagai variabel terikat atau
variabel dependen. Motivasi kerja dan kompensasi merupakan dua hal penting yang
akan mempengaruhi kinerja karyawan. Hal ini seperti yang dikemukakan Robbins
(2007) bahwa motivasi merupakan proses yang berperan pada intensitas, arah dan
lamanya berlangsung upaya individu ke arah pencapaian sasaran. Sehingga apabila
seorang karyawan mengganggap bahwa kompensasi yang diberikan perusahaan
sesuai dengan yang karyawan harapkan, maka akan dapat memotivasi karyawan
untuk meningkatkan kinerja karyawan. Hasil penelitian Nasution (2016), Akbar dan
Sitohang (2015) serta Prakoso (2016) menemukan jika motivasi kerja dan
kompensasi mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap kinerja
karyawan.
Motivasi kerja pada penelitian ini menggunakan teori Priansa (2016:25),
ada 5 dimensi, yaitu: Kebutuhan Fisik, Kebutuhan rasa aman dan keselamatan,
Kebutuhan Sosial, Kebutuhan akan penghargaan dan Kebutuhan Perwujudan Diri.
Kompensasi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat
Wicaksono (2014:18) yang meliputi kompensasi langsung (direct compensation)
dan kompensasi tidak langsung (indirect compensation). Sedangkan kinerja
karyawan mengacu pada pendapat Malthis dan Jackson (2006) yang meliputi
kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja serta ketepatan waktu penyelesaian
pekerjaan.
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2.3.

Hipotesis Penelitian
Menurut Sugiyono (2013:93) pengertian Hipotesis adalah :

“Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh
karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat
pernyataan”.
Berdasarkan masalah pokok penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka
didapat hipotesis sebagai berikut :
Kompensasi dan Motivasi Kerja berpengaruh Terhadap Kinerja Karyawan PT.Tiara
Payung Putra, baik secara simultan maupun parsial.

BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Metode yang digunakan
Metode Penelitian merupakan suatu cara dalam menguji variabel penelitian
yang terdapat dalam skripsi ini, hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2009:2)
yaitu “metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang
valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu
pengetahuan sehingga gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan
dan mengantisipasi masalah”.
Secara umum terdapat dua metode dalam melakukan sebuah penelitan yaitu
: kuantitatif dan kualitatif, pengertian metode penelitian sendiri adalah suatu cara
yang digunakan untuk mengumpulkan sebuah data yang akan diperlukan dalam
sebuah penelitian. Seorang peneliti terlebih dahulu melakukan sebuah penelitian
untuk merumuskan sebuah pembuktian nyata dalam fenomena sosial, sejarah dan
budaya. Metode penelitian membantu seorang peneliti untuk lebih fokus terhadap
sebuah penelitian agar tidak menyimpang dari sebuah permasalahan yang telah
dirumuskan oleh peneliti pada bab sebelumnya.
Dalam penelitian ini, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan
metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, dimana penelitian ini membahas
mengenai Kinerja Karyawan PT. Tiara Payung Putra dan untuk mengetahui
seberapa penting pengaruh Kompensasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja
Karyawan PT. Tiara Payung Putra. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Sugiyono
(2011:14) yaitu : Metode penelitian sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat
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positifisme; metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel
tertentu; teknik pengambilan sampel biasanya dilakukan dengan perhitungan teknik
sampel tertentu yang sesuai; pengumpulan data kuantitatif atau statistik dengan
tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan oleh peneliti.
Pengertian analisis deskriptif menurut Sugiyono (2017:147) sebagai berikut:
“Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data
dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk
umum atau generalisasi”
Pengertian analisis verifikatif menurut Moch. Nazir (2011:91) adalah sebagai
berikut:
“Metode verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui
hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis melalui suatu
perhitungan statistik sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan
hipotesis ditolak atau diterima.”
Seperti yang telah dijabarkan di atas, tujuan dari penelitian deskriptif
verifikatif adalah untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai
situasi, atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek
penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian mengangkat ke permukaan
karakter atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun variabel tersebut.
3.2. Operasionalisasi Variabel
Sesuai dengan judul penelitian, maka variabel yang terdapat pada penelitian
ini adalah:
1. Variabel Bebas (Independent Variable)
Variabel bebas atau independent merupakan variabel yang mempengaruhi
atau menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel
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terikat). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebasnya adalah
kompensasi sebagai “X1” dan motivasi kerja sebagai “X2”. Dimensi
Variabel X1 dalam penelitian ini menurut Wicaksono (2014:18) yaitu
Kompensasi Langsung yang terdiri dari Gaji, Bonus dan Insentif serta
Kompensasi Tidak Langsung. Yang dimaksud dengan kompensasi langsung
dalam penelitian ini adalah suatu pembayaran berupa nominal uang yang
dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini adalah PT. Tiara Payung Putra
Kabupaten Tangerang kepada karyawannya berupa Gaji yang didapatkan
oleh karyawan di setiap bulannya, bonus yang didapat oleh karyawan
apabila telah menyelesaikan pekerjaan melebihi target serta insentif yang
didapat ketika karyawan harus bekerja melebihi jam operasional pada
umumnya (lembur).
Kompensasi Tidak Langsung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
berupa pembayaran secara tidak langsung yang bentuknya dapat berupa non
tunai seperti asuransi kesehatan maupun asuransi jiwa sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja. Dalam hal ini perusahaan wajib menggunakan prinsip
pelaksanaan keselamatan kerja agar setiap karyawan terjamin keselamatan
dan kesehatannya selama bekerja di perusahaan, THR yang di dapatkan oleh
setiap karyawan menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan besaran 1x gaji
nominalnya dan Fasilitas yang didapat untuk dapat bekerja dengan baik
seperti kendaraan operasional untuk dapat mengakomodir kebutuhan kerja,
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fasilitas ibadah maupun ruangan yang layak dan aman untuk karyawan
dapat bekerja dengan baik.
Dimensi Variabel X2 dalam penelitian ini yaitu Kebutuhan fisik, ditunjukan
dengan : pemberian gaji, pemberian bonus, uang makan, uang transport,
fasilitas perumahan, dan sebagainya. Kebutuhan rasa aman dan
keselamatan, ditunjukan dengan : fasilitas keamanan dan keselamatan kerja
yang diantaranya seperti adanya jaminan sosial tenaga kerja , dana pensiun,
tunjangan kesehatan, asuransi kecelakaan, dan perlengkapan keselamatan
kerja. Kebutuhan sosial, ditunjukan dengan : melakukan interaksi dengan
orang lain yang diantaranya untuk diterima dalam kelompok dan kebutuhan
untuk mencintai dan dicintai. Kebutuhan akan penghargaan, ditunjukan
dengan : pengakuan dan penghargaan berdasakan kemampuannya, yaitu
kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh karyawan lain dan pimpinan
terhadap prestasi kerja. Kebutuhan perwujudan diri, ditunjukan dengan sifat
pekerjaan yang menarik dan menantang, dimana karyawan tersebut akan
mengerahkan kecakapan, kemampuan, keterampilan, dan potensinya.
2. Variabel Terikat (Dependent Variable)
Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau
yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (independent). Dalam
penelitian ini yang merupakan variabel terikat adalah kinerja sebagai “Y”.
Dimensi atau indikator kinerja yang digunakan dalam penelitian ini
menurut Mangkunegara dalam Sinambela (2016:67), mengemukakan 4
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dimensi yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja,
yaitu:
Kuantitas yaitu Menerangkan mengenai jumlah target pekerjaan yang dapat
diselesaikan oleh setiap karyawan termasuk dengan berapa lama waktu yang
digunakan karyawan dalam setiap menyelesaikan pekerjaannya. Kualitas
yaitu Menerangkan tentang jumlah kesalahan, waktu dan ketepatan dalam
melakukan tugas yang dilakukan oleh setiap karyawan ketika bekerja.
Kedisiplinan yaitu Menerangkan mengenai berapa jumlah absen,
keterlambatan, serta masa kerja yang telah dijalani individu pegawai
tersebut ketika bekerja. Dampak Interpersonal yaitu Menerangkan
mengenai bagaimana individu bekerja, berkomunikasi, bekerja sama
dengan rekan kerja di perusahaan
Berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan, maka variabel
penelitian ini dapa diidentifikasikan seperti pada tabel sebagai berikut :
Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel
Definisi Konsep
Kompensasi meliputi imbalan
secara langsung dan tidak
langsung yang diterima oleh
para karyawan sebagai bagian
dari hubungan kepegawaian.
Kompensasi merupakan efek
yang diterima oleh para
karyawan sebagai ganti

Dimensi
Langsung :
1. Gaji
2. Insentif
3. Bonus
Wicaksono
(2014:18)

Indikator
1.Gaji terdiri dari :
a. Keadilan dalam
pemberian gaji,
b.Kelayakan dalam
pemberian gaji,
dan
c.Ketepatan waktu
dalam pemberian
gaji.

Skala
Ordinal
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kontribusi mereka kepada
organisasi.
Wicaksono (2014:18)

Tidak
Langsung :
1. Tunjangan
2. Fasilitas
Wicaksono
(2014:18)

Motivasi adalah cara
mendorong semangat kerja
seseorang, agar mau bekerja
dengan guna mencapai tujuan
organisasi. Motivasi merupakan
sebuah elemen penting dalam
sebuah organisasi..

Kebutuhan
Fisik
Priansa
(2016:25)

2.Insentif terdiri
Ordinal
dari :
a.Keadilan dalam
pemberian insentif,
b.Kelayakan dalam
pemberian
insentif, dan
c. Ketepatan waktu
dalam pemberian
insentif.
3.Bonus terdiri dari Ordinal
:
a.Keadilan dalam
pemberian bonus,
b.Kelayakan dalam
pemberian bonus,
dan
c.Ketepatan waktu
dalam pemberian
bonus.
1. Tunjangan
Ordinal
terdiri dari :
a.Pemberian
tunjangan
kesehatan,
b. Pemberian
tunjangan hari raya,
dan
c. Pemberian
tunjangan
kecelakaan.
2. Fasilitas terdiri
dari :
a.Kelengkapan
fasilitas kerja, dan
b.Kelayakan
fasilitas kerja.

Ordinal

a. Pemberian gaji;
b. pemberian
bonus;
c. uang makan;
d. uang transport;
e. fasilitas
perumahan.

Ordinal
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Sunyoto (2013:11)

Kinerja adalah hasil kinerja
secara kualitas dan kuantitas
yang dicapai oleh seorang
pegawai dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan
tanggung jawab yang diberikan
kepadanya.

(Mangkunegara dalam
Sinambela, 2016:67)

Kebutuhan rasa a. Jaminan sosial
dan
tenaga kerja;
keselamatan
b. dana pensiun
c. tunjangan
Priansa
kesehatan
(2016:25)
d. asuransi
kecelakaan,
e. perlengkapan
keselamatan
kerja.
Kebutuhan
a. Kebutuhan
Sosial
sosial
b. Teman
Priansa
c. Afiliasi
(2016:25)
d. Interaksi
Kebutuhan
a. Kebutuhan
akan
akan
penghargaan
penghargaan
diri
Priansa
b. Pengakuan
(2016:25)
akan prestasi
Kebutuhan
a. Kemampuan
perwujudan
b. Keterampilan
diri
potensial
Optimal
Priansa
(2016:25)
Kuantitas
1.Target pekerjaan
yang diselesaikan
(Mangkunegara 2.Waktu yang
dalam
digunakan
Sinambela
karyawan dalam
2016:67)
bekerja

Ordinal

3.Jumlah
kesalahan dalam
melaksanakan
pekerjaan
Kualitas
1.Penilaian
terhadap pekerjaan
(Mangkunegara yang dilakukan
dalam
karyawan
Sinambela
2.Tingkat
2016:67)
kemampuan dalam
bekerja

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal
Ordinal

Ordinal

Ordinal
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3.Adaptasi dengan
pekerjaan
Kedisiplinan

1.Absensi
Kehadiran
(Mangkunegara 2.Keterlambatan
dalam
dalam bekerja
Sinambela
3.Masa kerja
2016:67)
karyawan dalam
bekerja
Dampak
1.Bekerja sama
Interpersonal
dengan karyawan
lain
(Mangkunegara 2.Komunikasi
dalam
yang dilakukan
Sinambela
karyawan
2016:67)
3.Peran serta
karyawan dalam
proses kerja

Ordinal

Ordinal
Ordinal
Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Sumber : hasil pengolahan data peneliti 2020
3.3. Sumber dan Cara Penentuan Data
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari
mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau
wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden,
yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik
pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi,
maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu (Arikunto,
2013:172). Menurut Sugiyono (2013:187), berdasarkan sumbernya, data dibedakan
menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.
1. Data Primer
Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada
pengumpul data.
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2. Data Sekunder
Sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan
data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.
3.3.1. Populasi
Populasi bukanlah hanya orang tetapi juga obyek dan benda-benda alam
yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek yang dipelajari,
tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek
itu dan sampel merupakan bagian dari populasi tersebut. Populasi menurut
Sugiyono (2009:73) adalah : “Wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau
subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.
Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan data dari para responden. Data
yang diambil adalah dari sampel yang mewakili seluruh populasi. Maka sampel
yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili). Populasi
dari penelitian ini adalah jumlah karyawan PT. Tiara Payung Putra sebanyak 35
orang. Berikut ini adalah rincian populasi jumlah karyawan PT. Tiara Payung Putra
Kabupaten Tangerang :
Tabel 3.2
Jumlah Karyawan PT. Tiara Payung Putra
Jabatan
Jumlah
Admin
5
Driver
10
Kenek
10
Gudang
10
Total
35
Sumber : Manajemen PT. Tiara Payung Putra 2020
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Berdasarkan Tabel 3.2. jumlah total karyawan PT. Tiara Payung Putra
Kabupaten Tangerang berjumlah 35 karyawan.
3.3.2. Sampel
Menurut Sugiyono (2013 : 91) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sedangkan menurut Suprapto
(2013 : 107) “Sampling adalah cara pengumpulan data, kalau yang diselidiki adalah
sampel dari suatu populasi”. Apabila subjeknya kurang dari 100, maka diambil
semua, sehingga penelitiannya merupakan populasi. Sehingga dalam penelitian ini,
digunakan tekhnik sampling jenuh atau sensus yang artinya semua anggota populasi
digunakan sebagai sampel yaitu sebanyak 35 orang karyawan PT. Tiara Payung
Putra Kabupaten Tangerang
3.4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode
ilmiah. Karena, pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan untuk menguji
hipotesis yang telah dirumuskan, kecuali penelitian eksploratif (Nazir, 2014:153).
Didalam kegiatan penelitian, cara memperoleh data dikenal sebagai metode
pengumpulan data (Arikunto, 2013:192). Teknik pengumpulan data merupakan
cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah
penelitian (Noor, 2014:15).
Selanjutnya, bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka
teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara (Interview), angket
(kuesioner), pengamatan (observasi), dan gabungan ketiganya.
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1. Studi Lapangan
Studi lapangan digunakan untuk memperoleh data-data primer. Data primer
merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu responden.
a. Wawancara
Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan
adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (Interviewer) untuk
memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 2013:198). Yang
dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk
tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara
penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan
menggunakan alat yang dinamakan Interview Guide (panduan wawancara)
(Nazir, 2014:170). Yang menjadi objek wawancara dalam penelitian ini
karyawan PT.Tiara Payung Putra
b. Observasi
Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan
langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa
ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut (Nazir, 2014:
154). Metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data
yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur terstandar (Arikunto,
2013:265). Observasi adalah pengamatan langsung dan dilakukan dengan
cara mencatat setiap apa yang ada di lapangan yang berkaitan dengan data
yang dibutuhkan.
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c. Angket atau Kuesioner (Questionnaries)
Alat lain untuk mengumpulkan data adalah daftar pertanyaan yang sering
disebutkan secara umum dengan nama kuesioner (Nazir, 2014:179).
Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk
memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya
atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2013:194).
Peneliti mengumpulkan data dengan cara mengajukan pernyataan secara
tertulis guna memperoleh tentang tanggapan responden mengenai
Kompensasi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT.Tiara
Payung Putra.
2.

Studi Kepustakaan
Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen
rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 2013:201). Studi kepustakaan
dalam penelitian ini digunakan dalam rangka memperoleh data sekunder
merupakan usaha pengumpulan informasi yang berhubungan dengan teori-teori
yang ada kaitannya dengan masalah dan variabel yang diteliti yang terdiri dari
Kompensasi, Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan. Studi literatur tersebut didapat
dari berbagai sumber, yaitu:
a) Tesis
b) Jurnal Ekonomi dan Bisnis, dan media elektronik (internet).
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3.5. Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis
3.5.1. Uji Validitas
Validitas menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya
terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.
Untuk mencari nilai validitas disebuah item harus mengkorelasikan skor
item dengan total item-item tersebut. Jika koefisien korelasinya sama atau diatas
0,300 maka item tersebut dinyatakan valid, tetapi apabila nilai korelasinya dibawah
0,300 maka item tersebut dinyatakan tidak valid. Berikut ini adalah Rumus Korelasi
Pearson (Product Moment) yang digunakan untuk menghitung Koefisien Korelasi
:

Dimana :
n = Banyaknya Pasangan data X dan Y Σx = Total Jumlah dari Variabel X
Σy = Total Jumlah dari Variabel Y
Σx2= Kuadrat dari Total Jumlah Variabel X Σy2= Kuadrat dari Total Jumlah
Variabel Y
Σxy= Hasil Perkalian dari Total Jumlah Variabel X dan Variabel Y
3.5.2. Uji Reliabilitas
Sedangkan pengujian reliabilitas instrument dalam penelitian ini akan
dilakukan secara internal. Sugiyono (2011:104) mengatakan bahwa Pengujian
reliabilitas instrument secara internal dapat dilakukan dengan menggunakan
tekhnik belah dua (Split Half) yaitu pengujian reliabilitas internal dilakukan dengan
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membelah item-item instrument menjadi 2 kelompok (ganjil dan genap),
dijumlahkan, dicari korelasinya dan dianalisis dengan rumus Koefisien Korelasi
Spearman Brown. Berikut ini adalah rumusnya

Dimana:
r = koefisien reliabilitas internal seluruh item
𝑟𝑏= korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua Kaidah keputusan
: jika > 0.700 berarti reliabel. Sebaliknya < 0.700 berarti tidak reliabel.
Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap butir
pertanyaan untuk lebih dari satu variabel. Tetapi sebaliknya uji reliabilitas
dilakukan pada masing-masing variabel pada lembar kerja yang berbeda sehingga
dapat diketahui kontruk variabel mana yang tidak reliabel. Reliabilitas suatu
kontruk variable dikatakan reliabel jika memiliki Cronbach’s Alpha > 0.70
3.5.3. Analisa Data
A. Analisa Deskriptif
Statistika deskriptif adalah statistika yang berfungsi untuk mendeskripsikan
atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau
populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan
yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2013:29).
Analisis deskriptif pada penelitian ini meliputi:
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1. Analisis Deskriptif Karakteristik Responden
Analisis deskriptif karakteristik responden pada penelitian ini digunakan
untuk mengetahui bagaimana gambaran karakteristik pelanggan di PT.
Tiara Payung Putra berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan formal
terakhir, profesi, dan pengeluaran per bulan melalui perhitungan distribusi
frekuensi.
2. Analisis Deskriptif Tanggapan Responden
Analisis deskriptif tanggapan responden merupakan pemberian skor pada
setiap alternatif jawaban yang diberikan oleh responden sesuai dengan
bobot yang telah ditetapkan. Setiap pernyataan dalam ketiga variabel
memiliki 5 (lima) kriteria jawaban dengan pemberian skor dimulai dari 1,
2, 3, 4, dan 5 (skala likert) Riduwan dan Akdon (2013:148).
Pada statistik deskriptif ini, akan dikemukakan cara-cara penyajian data
yang berstruktural, dengan tabel biasa yang berisi : jumlah data, nilai
minimum, maximum, mean dan standar deviasi. Untuk mempermudah
peneliti dalam penngolahan data, maka peneliti menggunakan software
SPSS (Statistical Package foe Special Science) versi 16 for windows.
Berikut ini merupakan tabel skala likert quisioner yang akan dihitung
menggunakan software spss (Statistical Package foe Special Science) versi
16 for windows :
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Tabel 3.3.
Interpretasi Skala Likert
Pernyataan
Skor
Sangat Setuju (SS)
5
Setuju (S)
4
Netral (N)
3
Tidak Setuju (TS)
2
Sangat Tidak Setuju (STS)
1
Sumber: Sugiyono (2016: 94)
Data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner terhadap para
responden di PT. Tiara Payung Putra diolah secara statistika deskriptif untuk
mengetahui tanggapan responden terhadap kualitas produk, harga dan
keputusan pembelian. Tanggapan responden tersebut dikategorikan ke
dalam 5 (lima) tingkatan yang terdiri dari “Sangat Tidak Setuju”, “Tidak
Setuju”, “Ragu-Ragu’, “Setuju”, dan “Sangat Setuju”. dengan perhitungan
dasar sebagai berikut:
Panjang kelas =

data terbesar − data terkecil
jumlah kelas interval

Sumber: (Sugiyono, 2013:80)

Sedangkan, jika diaplikasikan pada penelitian ini, maka perhitungan
statistik deskriptif tersebut sebagai berikut:
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 =

Sit − Sir
jumlah kategori

Keterangan:
a. Sit (skor ideal item tertinggi) = skor tertinggi x jumlah sampel x
jumlah pernyataan
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b.Sir (skor ideal item terendah) = skor terendah x jumlah sampel x
jumlah pernyataan.
Berikut ini adalah contoh penggunaan skala interval dalam penelitian ini :
TS

KS

CS

S

SS

Keterangan :
TS

= Tidak Setuju

KS

= Kurang Setuju

CS

= Cukup Setuju

S

= Setuju

SS

= Sangat Setuju

B. Transformasi Data (MSI)
Dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik parametrik di mana
syarat yang harus dipenuhi adalah data berskala interval. Padahal skala
likert yang digunakan dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan data
berskala ordinal. Data ordinal berasal dari pengamatan, observasi, atau
angket berskala dari suatu variabel (Sukestiyarno, 2014:8). Karena data
ordinal merupakan data kualitatif atau bukan angka sebernarnya, untuk
memenuhi prosedur analisis maka data ordinal harus diubah menjadi data
interval. Transformasi data dari ordinal ke dalam interval ini digunakan
metode suksesif interval (Method of Successive Interval/MSI). Metode
suksesif interval merupakan proses mengubah data ordinal menjadi data
interval. Salah satu keuntungan mengubah data ini ialah hasil analisis yang
menggunakan prosedur-prosedur yang mengharuskan penggunaan data
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berskala interval akan menjadi signifikan. Adapun dalam pengolahan data
untuk mengubah data ordinal ke interval tersebut, peneliti menggunakan
bantuan Additional Instrument (Add-Ins) dari Microsoft Excel. Setelah data
diubah ke dalam data berskala interval maka dapat dilakukan uji hipotesis.
C. Analisa Verifikatif
Teknik analisis verifikatif berfungsi menguji hubungan antara satu variabel
dengan variabel lainnya. Analisis verifikatif pada penelitian ini adalah
menguji nilai hipotesis pada variabel bebas (X1) dan (X2) yaitu Kompensasi
dan Motivasi Kerja yang mempengaruhi variabel terkait (Y) yaitu Kinerja
Karyawan PT. Tiara Payung Putra. Analisis verifikatif data dalam dalam
penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut :
1. Menyusun data dilakukan untuk memeriksa kelengkapan data
diantaranya identitas responden, tanggappan dari responden
mengenai variabel pada objek yang diteliti.
2. Menyeleksi data yang terkumpul agar dapat dijadikan satu
kesimpulan.
3. Tabulasi data yang dilakukan dengan langkah sebagai berikut :
a. Memberi skor pada setiap item.
b. Menjumlahkan skor pada setiap item.
c. Menyusun ranking skor pada setiap variabel penelitian.
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4. Menganalisis data
Menganalisis data dilakukan dengan mengolah data yang sudah
didapat dengan menggunakan rumus statistik agar memperoleh
suatu kesimpulan.
5. Pengujian data
Proses pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah metode
verifikatif, dan data yang sudah diperoleh akan dianalisis dengan
metode analisis koefisien regresi linear berganda.
Pengukuran untuk masing-masing indikator variabel dilakukan
dengan skala ordinal. Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur
hubungan antar variabel adalah analisis korelasi peringkat Koefisien
Korelasi Product Moment menggunakan software SPSS 16 for Windows.
D. Analisis Jalur (Path Analysis)
Analisis jalur adalah suatu bentuk terapan dari analisis multi regresi.
Analisis jalur dikembangkan oleh Sewal Wright pada tahun 1934. Dalam
analisis ini digunakan diagram jalur untuk membatu konseptualisasi
masalah-masalah atau untuk menguji hipotesis yang kompleks. Dengan
menggunakan analisis ini dapat dihitung langsung dan tak langsung dari
variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi dalam hal ini
persoalannya adalah sebab akibat.Pengaruh-pengaruh itu tercermin dalam
koefisien jalur, yang sebenarnya koefisien regresi yang telah dibakukan
(Kerlinger, 2004:990).
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Selanjutnya teknik analisis jalur mengikuti langkah-langkah yang
dikemukakan Kerlinger (2004:990-993) dan pengolahannya direncanakan
menggunakan SPSS. Istilah yang akan digunakan dalam analisis jalur ini
adalah variabel eksogen yang merupakan variabel penyebab (X), variabel
endogen yang merupakan variabel akibat (Y), dan variabel implicit (∈) yang
merupakan faktor-faktor lain dari variabel eksogen. Bentuk umum
persamaan jalur yaitu menggambarkan hipotesis dalam sebuah diagram
jalur sehigga terlihat paradigma yang mewakili hipotesis penelitian.
Diagram jalur dalam penelitian ini tampak pada gambar dibawah ini:
E. Y = pyx₁X₁ + pyx₂X₂ +∈₁

Gambar 3.1
Bentuk Umum Persamaan Jalur
Keterangan :
X1

= Kompensasi (variable bebas)

X2

= Motivasi Kerja (variable bebas)

Y

= Kinerja Karyawan (variable terikat)

pyX1 = Pengaruh langsung X1 terhadap Y
pyX2 = Pengaruh langsung X2 terhadap Y
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rX1X2 = Korelasi X1 dan X2
ϵ

= Variabel epsilon / residu yaitu variable diluar X1, X2 yang
mempengaruhi Y
Cara mengukur adanya pengaruh antar variabel X terhadap Y

digunakan kriteria penafsiran dibawah ini:
Tabel 3.4
Kriteria Penafsiran Kondisi Variabel Penelitian
Interfal Koefisien
Tingkat Pengaruh
0,05-0,09
Lemah
0,19-0,29
Sedang
0,30
Kuat
Sumber : Suwarno dalam Achmad Kuncoro (2008:75)
3.5.4. Pengujian Hipotesis
Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2011:138) hipotesis adalah pernyataan
atau tuduhan bahwa sementara masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah
(belum tentu benar) sehingga harus diuji secara empiris.
1. Analisis Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi disebut juga koefisien penentu karena varians yang
terjadi pada variabel dependen dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi
pada variabel independen (Sugiyono, 2013:231). Koefisien determinasi
dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar variasi perubahan dalam suatu
variabel dependen ditentukan oleh perubahan variabel lain. Koefisien
determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi (R2) yang dinyatakan
dalam bentuk persen(%) (Silalahi, 2010:376). Koefisien determinasi disebut
juga koefisien penentu karena varians yang terjadi pada variabel dependen
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dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi pada variabel independen
(Sugiyono, 2013:231). Koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengetahui
seberapa besar variasi perubahan dalam suatu variabel dependen ditentukan
oleh perubahan variabel lain. Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari
koefisien korelasi (R2) yang dinyatakan dalam bentuk persen (%) (Silalahi,
2010:376).
2.

Uji Parsial (Uji T)
Agar hasil koefisen korelasi dapat di ketahui tingkat signifikanatau tidak
signifikan maka hasi perhitungan dari statistic uji t (t hitung) tersebut
selanjutnya di bandingkan dengan t tabel.tingkat signifikan yaitu 5% ( a =
0.05), artinya jika hipietsis nol di tolak dengan taraf kepercayaan 95 % maka
kemungkinan bahwa hasil dari penarikankesimpulan mempunyaikebenaran
95% dan hal ini menunjukan adanya hubungan (korelasi) yang meyakinkan
(signifikan) anatara dua variabel tersebut. Untuk mengetahui di tolak. Atau
tiadak nya di nyatakan dengan kriteria sebagai berikut:
a. Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 ada di daerah penolakan berarti, 𝐻𝑎
diterima artinya antara variabel x dan variabel y ada pengaruh nya.
b. Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 ada di daerah penerimaan, berarti 𝐻𝑎
di tolak artinya antara variabel x dan variabel y tidak ada pengaruh
nya.
3. Uji Stimultan (Uji F)
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel
independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel
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dependen. Apabila Fhitung> Ftabel dan tingkat signifikansi hitung< α
(0,05), maka variabel independen berpengaruh signifikan pada variabel
dependen secara simultan.
H0

: ρyx1 = ρyx2= 0

Kompensasi dan Motivasi Kerja tidak

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan secara simultan.
Ha

: ρyx1 = ρyx2≠0

Kompensasi dan Motivasi Kerja berpengaruh

signifikan terhadap Kinerja Karyawan secara simultan.
4. Menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan
Untuk menggambarkan daerah penolakan dan penerimaan terhadap sebuah
hipotesis dapat di gambar dengan uji dua pihak daerah penerimaan dan
penolakan hipotesis.
Daerah penolakan H0 =
daerah terarsir

Daerah penolakan
luas daerah terarsir

Daerah penerimaan H0

−𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒

0

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒

Gambar 3.2
Kurva T Distribusi (Uji Dua Pihak)

H0 =luas

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian
4.1.1. Sejarah PT. Tiara Payung Putra
PT Tiara Payung Putra didirikan pada tahun 1996. Pada awalnya PT Tiara
Payung Putra adalah perusahaan agen minyak tanah yang bermitra dengan
PERTAMINA untuk menyalurkan minyak tanah kepada pangkalan-pangkalan
minyak tanah yang tersebar di lingkungan masyarakat di kawasan sekitaran
Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2007 minyak tanah telah dihapuskan oleh
pemerintah dan dikonversi menjadi Gas LPG 3Kg. Berdasarkan aturan pemerintah
tersebut maka, PT Tiara Payung Putra mendaftarkan serta mengulang kembali
kemitraan mereka dengan PERTAMINA untuk mendapatkan kuota gas LPG serta
melobi pangkalan-pangkalan yang telah bermitra dengan PT Tiara Payung Putra
untuk menerima pasokan Gas LPG 3Kg sebagai bahan bakar pokok di masyarakat
pengganti minyak tanah.
PT Tiara Payung Putra mendapatkan pasokan gas dari pemerintah melalui
kuota gas yang telah dipenuhi dengan menebusnya di bank melalui L.O (Loading
Order). PT. Tiara Payung Putra Putra (TPP) merupakan Agen/Distributor LPG
bersubsidi untuk wilayah Kabupaten Tangerang. Perusahaan ini beralamatkan di
Jalan Raya Serang km 25, Balaraja, Tangerang. Tugas pokok dari perusahaan ini
adalah menyalurkan LPG bersubsidi dari SPPBE kepada pangkalan yang telah
terdaftar di Pertamina. PT TPP memiliki kurang lebih 75 Pangkalan gas yang
tersebar di Tangerang. PT TPP memiliki kewenangan dalam menambah atau
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mengurangi jumlah pangkalan atau alokasi tiap-tiap pangkalan, namun dari sisi
harga, dan jumlah elpiji yang harus disalurkan tiap harinya ditentukan oleh
pertamina dan diawasi oleh perundang-undangan yang berlaku. PT TPP tidak
diperkenankan menaikan atau menurunkan harga elpiji yang sudah ditetapkan.
4.1.2. Struktur Organisasi PT Tiara Payung Putra

Sumber : Manajemen PT Tiara Payung Putra
Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT Tiara Payung Putra
4.1.3. Visi dan Misi PT Tiara Payung Putra
4.1.3.1. Visi
Menjadi perusahaan distributor agen yang berkembang di balaraja yang
dapat bersaing dan unggul di tingkat kabupaten tangerang.
4.1.3.2. Misi
1. Mendistribusikan gas elpiji ke seluruh kabupaten tangerang
2. Bersaing dengan meningkatkan kualitas pengiriman
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4.1.4. Profil Responden
Tabel 4.1.
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin
Frekuensi
Laki-Laki
30
Perempuan
5
Jumlah
35
Sumber : Hasil Pengolahan Data 2020

Presentase
86%
14%
100%

Berdasarkan Tabel 4.1. Jenis kelamin dalam penelitian ini berpengaruh
produktifitas kinerja karyawan PT Tiara Payung Putra ditunjukan dengan nilai
presentase 86% atau sebanyak 30 orang. dan terendah perempuan sebesar 14% atau
sebanyak 5 orang. Proses kerja pada PT. Tiara Payung Putra mayoritas didominasi
oleh laki-laki dikarenakan selain menjadi staf gudang, kenek maupun driver
pengantaran gas LPG kepada pangkalan gas, sementara 5 orang lainnya bertugas
sebagai admin.
Tabel 4.2.
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
Usia
Frekuensi
<20
0
20-30
5
30-40
18
40-50
12
Jumlah
35
Sumber : Hasil Pengolahan Data 2020

Presentase
0%
14%
52%
34%
100%

Berdasarkan Tabel 4.2. menunjukkan bahwa mayoritas berada di usia 3040 tahun dengan jumlah 18 orang, kemudian dilanjutkan dengan usia 40-50 tahun
dengan jumlah 12 orang, lalu usia 20-30 tahun dengan jumlah 5 orang dan <20
tahun dengan jumlah 0. Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa mayoritas usia 30-
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40 tahun dikarenakan bekerja di lapangan langsung, seperti menjadi staf gudang,
kenek dan juga driver pengantaran gas LPG.
4.1.5 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
4.1.5.1 Uji Validitas Variabel X dan Y
Uji validitas ditunjukkan untuk mengukur sah atau validnya suatu
kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan-pertanyaan pada
kueisoner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner
tersebut. Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan item-item pertanyaan
dengan total item. Tabel dibawah ini akan menyajikan hasil uji validitas untuk
kuesioner Kompensasi (variabel X1), Motivasi Kerja (variabel X2) dan Kinerja
(variabel Y) diantaranya sebagai berikut :
Tabel 4.3
Uji Validitas Variabel Kompensasi
No. Item
R Hitung
X1
0,786
X2
0,548
X3
0,631
X4
0,701
X5
0,625
X6
0,570
X7
0,588
X8
0,468
X9
0,536
X10
0,539
Sumber: Hasil Olah Statistika 2020

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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Tabel 4.4
Uji Validitas Variabel Motivasi Kerja
No. Item
R Hitung
X1
0,831
X2
0,676
X3
0,635
X4
0,639
X5
0,831
X6
0,385
X7
0,589
X8
0,507
X9
0,688
X10
0,482
Sumber: Hasil Olah Statistika 2020

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Tabel 4.5
Uji Validitas Variabel Kinerja Karyawan
No. Item
R Hitung
Y1
0,745
Y2
0,579
Y3
0,637
Y4
0,424
Y5
0,613
Y6
0,623
Y7
0,745
Y8
0,559
Y9
0,395
Y10
0,477
Sumber: Hasil Olah Statistika 2020

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Berdasarkan tabel diatas, pengujian validitas terhadap 10 item kuesioner
untuk variabel X1 yaitu Kompensasi menunjukkan sebanyak 10 item dinyatakan
valid, Sehingga kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data variabel
Kompensasi berjumlah 10 item. Lalu pengujian validitas terhadap 10 item
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kuesioner untuk variabel X2 yaitu Motivasi Kerja menunjukkan sebanyak 10 item
dinyatakan valid. Sehingga kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data
variabel Motivasi Kerja berjumlah 10 item. Selanjutnya pengujian terhadap 10
item kuesioner untuk variabel Y yaitu Kinerja Karyawan menunjukkan sebanyak
10 item dinyatakan valid. Sehingga kueisoner

yang digunakan untuk

mengumpulkan data variabel Kinerja Karyawan yaitu berjumlah 10 item.
4.1.5.2 Uji Reliabilitas Variabel X1, X2 dan Y
Reliabilitas adalah tingkat ketepatan, ketelitian atau keakuratan sebuah
instrumen. Pengujian reliabilitas pda penelitian ini adalah reliabilitas internal yang
menguji dengan menganalisis konsistensi butir-butir instrument yang ada.
Pengujian reliabilitas internal akan menggunakan teknik Cronbach Alpha. Suatu
instrument adalah reliabilitas secara internal jika koefisien Cronbach Alpha lebih
besar daripada 0,60. Tabel berikut akan menyajikan hasil uji reliabilitas untuk
kuesioner Kompensasi (Variabel X1), Motivasi Kerja (X2) dan Kinerja Karyawan
(Variabel Y)
Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas Variabel X1, X2 dan Y
Variabel
R Hitung
Kompensasi (X1)
0,748
Motivasi Kerja (X2)
0,755
Kinerja Karyawan (Y)
0,744
Sumber: Hasil Olah Statistika 2020

Keterangan
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Hasil uji reliabilitas variabel X1, X2 dan variabel Y menunjukkan bahwa
ketiganya dinyatakan reliabel. Setelah memperhatikan ketiga pengujian instrumen
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diatas, penulis menyimpulkan bahwa instrumen dinyatakan valid dan reliabilitas.
Itu berarti penelitian ini dapat dilanjutkan.
4.2. Pembahasan
4.2.1. Deskripsi Jawaban Mengenai Kompensasi
Kompensasi di PT. Tiara Payung Putra diukur menggunakan 2 dimensi dan
10 pernyataan. Berikut gambaran data tanggapan responden terhadap masingmasing pernyataan pada sub-variabel.
Tabel 4.7
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan 1
Saya layak mendapatkan gaji atas pekerjaan yang saya lakukan
Alternatif Jawaban
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Rata-rata
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020

Frekuensi
3
12
17
3
0
35

Skor
15
48
51
6
0
120
3,43

Persentase
12,50%
40,00%
42,50%
5,00%
0,00%
100%
Baik

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dideskripsikan pernyataan responden Saya
layak mendapatkan gaji atas pekerjaan yang saya lakukan, yakni sebanyak 12,5%
menyatakan sangat setuju, 40% menyatakan setuju, responden menyatakan Saya
layak mendapatkan gaji atas pekerjaan yang saya lakukan 42,5% menyatakan cukup
setuju, 5% menyatakan tidak setuju dan tidak ada yang menyatakan sangat tidak
setuju. Skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,43 dengan kategori Baik. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa responden merasa layak untuk mendapatkan
gaji atas pekerjaan yang telah mereka lakukan.
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Tabel 4.8
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan 2
Saya mendapatkan gaji secara tepat waktu
Alternatif Jawaban
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Rata-rata
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020

Frekuensi
3
16
9
6
1
35

Skor
15
64
27
12
1
119
3,40

Persentase
12,61%
53,78%
22,69%
10,08%
0,84%
100%
Baik

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dideskripsikan pernyataan responden Saya
mendapatkan gaji secara tepat waktu, yakni sebanyak 12,61% menyatakan sangat
setuju, 53,78% menyatakan setuju, responden menyatakan Saya mendapatkan gaji
secara tepat waktu 22,69% menyatakan cukup setuju. 10,08% menyatakan tidak
setuju dan 0,84% yang menyatakan sangat tidak setuju. Skor rata-rata yang
diperoleh adalah 3,40 dengan kategori Baik. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa responden merasa sebagian besar mendapatkan gaji secara tepat waktu dan
ada sisanya yang mendapatkan gaji terlambat.
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Tabel 4.9
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan 3
Saya layak mendapatkan insentif atas dedikasi saya dalam bekerja
Alternatif Jawaban
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Rata-rata
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020

Frekuensi
2
12
16
5
0
35

Skor
10
48
48
10
0
116
3,31

Persentase
8,62%
41,38%
41,38%
8,62%
0,00%
100%
Cukup Baik

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dideskripsikan pernyataan responden Saya
layak mendapatkan insentif atas dedikasi saya dalam bekerja, yakni sebanyak
8,62% menyatakan sangat setuju, 41,38% menyatakan setuju, responden
menyatakan Saya layak mendapatkan insentif atas dedikasi saya dalam bekerja
41,38% menyatakan cukup setuju. 8,62% menyatakan tidak setuju dan tidak ada
yang menyatakan sangat tidak setuju. Skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,31
dengan kategori Cukup Baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
responden merasa bahwa mereka layang mendapatkan insentif yang sesuai atas
dedikasi mereka terhadap perusahaan terutama ketika mereka pertama kali bekerja
hingga saat ini.
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Tabel 4.10
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan 4
Insentif yang saya dapatkan sesuai dengan pekerjaan yang saya lakukan
Alternatif Jawaban
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Rata-rata
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020

Frekuensi
2
7
17
6
3
35

Skor
10
28
51
12
3
104
2,97

Persentase
9,62%
26,92%
49,04%
11,54%
2,88%
100%
Cukup Baik

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dideskripsikan pernyataan responden Insentif
yang saya dapatkan sesuai dengan pekerjaan yang saya lakukan, yakni sebanyak
9,62% menyatakan sangat setuju, 26,92% menyatakan setuju, responden
menyatakan Insentif yang saya dapatkan sesuai dengan pekerjaan yang saya
lakukan 49,04% menyatakan cukup setuju. 11,54% menyatakan tidak setuju dan
2,88% yang menyatakan sangat tidak setuju. Skor rata-rata yang diperoleh adalah
2,97 dengan kategori Cukup Baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
responden merasa insentif yang didapatkan telah sesuai dengan pekerjaan yang
telah dilakukan namun, sebagian kecil merasa insentif yang didapatkan belum
sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan.
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Tabel 4.11
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan 5
Saya mendapatkan bonus apabila pekerjaan saya memuaskan
Alternatif Jawaban
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Rata-rata
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020

Frekuensi
2
18
12
3
0
35

Skor
10
72
36
6
0
124
3,54

Persentase
8,06%
58,06%
29,03%
4,84%
0,00%
100%
Baik

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dideskripsikan pernyataan responden Saya
mendapatkan bonus apabila pekerjaan saya memuaskan, yakni sebanyak 8,06%
menyatakan sangat setuju, 58,06% menyatakan setuju, responden menyatakan Saya
mendapatkan bonus apabila pekerjaan saya memuaskan 29,03% menyatakan cukup
setuju, 4,84% menyatakan tidak setuju dan tidak ada yang menyatakan sangat tidak
setuju. Skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,54 dengan kategori Baik. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa responden merasa bahwa karyawan
mendapatkan bonus, apabila pekerjaan yang telah dilakukan terbilang memuaskan.
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Tabel 4.12
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan 6
Saya mendapatkan bonus yang layak sesuai dengan prestasi kerja yang telah
saya lakukan
Alternatif Jawaban
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Rata-rata
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020

Frekuensi
3
13
16
3
0
35

Skor
15
52
48
6
0
121
3,46

Persentase
12,40%
42,98%
39,67%
4,96%
0,00%
100%
Baik

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat dideskripsikan pernyataan responden Saya
mendapatkan bonus yang layak sesuai dengan prestasi kerja yang telah saya
lakukan, yakni sebanyak 12,40% menyatakan sangat setuju, 42,98% menyatakan
setuju, responden menyatakan Saya mendapatkan bonus yang layak sesuai dengan
prestasi kerja yang telah saya lakukan 39,67% menyatakan cukup setuju, 4,96%
menyatakan tidak setuju dan tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju. Skor
rata-rata yang diperoleh adalah 3,46 dengan kategori Baik. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa responden merasa telah mendapatkan bonus yang layak sesuai
dengan prestasi kerja yang telah dilakukan
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Tabel 4.13
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan 7
Saya mendapatkan tunjangan kesehatan ketika saya bekerja di perusahaan
Alternatif Jawaban
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Rata-rata
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020

Frekuensi
2
12
12
9
0
35

Skor
10
48
36
18
0
112
3,20

Persentase
8,93%
42,86%
32,14%
16,07%
0,00%
100%
Cukup Baik

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat dideskripsikan pernyataan responden Saya
mendapatkan tunjangan kesehatan ketika saya bekerja di perusahaan, yakni
sebanyak 8,93% menyatakan sangat setuju, 42,86% menyatakan setuju, responden
menyatakan Saya mendapatkan tunjangan kesehatan ketika saya bekerja di
perusahaan 32,14% menyatakan cukup setuju, 16,07% menyatakan tidak setuju dan
tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju. Skor rata-rata yang diperoleh adalah
3,20 dengan kategori Cukup Baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
responden merasa telah mendapatkan tunjangan kesehatan ketika telah bekerja di
perusahaan namun, ada sekelompok kecil yang merasa belum mendapatkan
tunjangan kesehatan dikarenakan mereka masih baru atau belum resmi menjadi
karyawan tetap.
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Tabel 4.14
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan 8
Saya mendapatkan Tunjangan Hari Raya sebesar 1x gaji saya selama
sebulan bekerja
Alternatif Jawaban
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Rata-rata
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020

Frekuensi
1
9
17
7
1
35

Skor
5
36
51
14
1
107
3,06

Persentase
4,67%
33,64%
47,66%
13,08%
0,93%
100%
Cukup Baik

Berdasarkan Tabel 4.14 dapat dideskripsikan pernyataan responden Saya
mendapatkan Tunjangan Hari Raya sebesar 1x gaji saya selama sebulan bekerja,
yakni sebanyak 4,67% menyatakan sangat setuju, 33,64% menyatakan setuju,
responden menyatakan Saya mendapatkan Tunjangan Hari Raya sebesar 1x gaji
saya selama sebulan bekerja 47,66% menyatakan cukup setuju. 13,08%
menyatakan tidak setuju dan 0,93% yang menyatakan sangat tidak setuju. Skor ratarata yang diperoleh adalah 3,06 dengan kategori Cukup Baik. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa responden merasa telah mendapatkan Tunjangan Hari
Raya sebesar 1x gaji selama sebulan bekerja namun, terdapat responden yang
merasa tidak mendapatkan tunjangan sebesar itu dikarenakan adanya kasbon yang
telah mereka lakukan sebelumnya sehingga mengakibatkan pemotongan tunjangan.

90

Tabel 4.15
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan 9
Saya mendapatkan tunjangan kecelakaan apabila saya mengalami
kecelakaan ketika bekerja
Alternatif Jawaban
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Rata-rata
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020

Frekuensi
2
8
20
5
0
35

Skor
10
32
60
10
0
112
3,20

Persentase
8,93%
28,57%
53,57%
8,93%
0,00%
100%
Cukup Baik

Berdasarkan Tabel 4.15 dapat dideskripsikan pernyataan responden Saya
mendapatkan tunjangan kecelakaan apabila saya mengalami kecelakaan ketika
bekerja, yakni sebanyak 8,93% menyatakan sangat setuju, 28,57% menyatakan
setuju, responden menyatakan Saya mendapatkan tunjangan kecelakaan apabila
saya mengalami kecelakaan ketika bekerja 53,57% menyatakan cukup setuju.
8,93% menyatakan tidak setuju dan tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju.
Skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,20 dengan kategori Cukup Baik. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa responden merasa bahwa terjamin ketika
bekerja dikarenakan perusahaan telah memberikan tunjangan apabila karyawan
mengalami kecelakaan ketika bekerja.
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Tabel 4.16
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan 10
Saya mendapatkan fasilitas operasional yang layak dari perusahaan ketika
saya bekerja
Alternatif Jawaban
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Rata-rata
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020

Frekuensi
3
16
11
4
1
35

Skor
15
68
33
8
1
120
3,46

Persentase
8,33%
56,67%
27,50%
6,67%
0,83%
100%
Baik

Berdasarkan Tabel 4.16 dapat dideskripsikan pernyataan responden Saya
mendapatkan fasilitas operasional yang layak dari perusahaan ketika saya bekerja,
yakni sebanyak 8,33% menyatakan sangat setuju, 56,67% menyatakan setuju,
responden menyatakan Saya mendapatkan fasilitas operasional yang layak dari
perusahaan ketika saya bekerja 27,50% menyatakan cukup setuju. 6,67%
menyatakan tidak setuju dan 0,83% yang menyatakan sangat tidak setuju. Skor ratarata yang diperoleh adalah 3,46 dengan kategori Baik. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa responden merasa perusahaan telah memberikan fasilitas
operasional yang layak bagi karyawannya agar dapat bekerja dengan baik serta
dapat meningkatkan produktifitas dalam bekerja.
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Tabel 4.17
Rekapitulasi Tanggapan Responden Variabel Kompensasi (X1)
No

1
2
3
4

5
6

7

8

9

10

Pernyataan

Saya layak mendapatkan gaji atas
pekerjaan yang saya lakukan
Saya mendapatkan gaji secara tepat
waktu
Saya layak mendapatkan insentif
atas dedikasi saya dalam bekerja
Insentif yang saya dapatkan sesuai
dengan pekerjaan yang saya
lakukan
Saya mendapatkan bonus apabila
pekerjaan saya memuaskan
Saya mendapatkan bonus yang
layak sesuai dengan prestasi kerja
yang telah saya lakukan
Saya
mendapatkan
tunjangan
kesehatan ketika saya bekerja di
perusahaan
Saya mendapatkan Tunjangan Hari
Raya sebesar 1x gaji saya selama
sebulan bekerja
Saya
mendapatkan
tunjangan
kecelakaan apabila saya mengalami
kecelakaan ketika bekerja
Saya
mendapatkan
fasilitas
operasional yang layak dari
perusahaan ketika saya bekerja
Jumlah

Skor
Total
120

Skor
Ratarata
3,43

Kriteria
Penilaian
Baik

119

3,40

Baik

116

3,31

104

2,97

Cukup
Baik
Cukup
Baik

124

3,54

Baik

121

3,46

Baik

112

3,20

Cukup
Baik

107

3,06

Cukup
Baik

112

3,20

Cukup
Baik

121

3,46

Baik

1156

3,30

Cukup
Baik

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020
Berdasarkan Tabel 4.17 yang sudah dihitung tersebut, Pada variabel
Kompensasi dengan jumlah pernyataan sebanyak 10 item pernyataan dan jumlah
responden sebanyak 35 responden, maka diperoleh skor total sebesar 1.156 Maka,
interval skor setiap kategori ditentukan sebagai berikut:
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Interval skor kategori :

= 35 x 10 x 5 – 35 x 10 x 1
5
= 1750 – 350 = 280
5

Jadi, panjang interval untuk setiap kategori adalah 280. Dari variabel
interval yang sudah dihitung tersebut, dapat diketahui kategorisasi variabel
Kompensasi adalah sebagai berikut :
350

630

1156

910

1.190

1.470

1.750

SKB

KB

CB

B

SB

20%

40%

60%

80%

100%

Berdasarkan dari interval skor dalam penelitian ini, maka skor total variabel
Kompensasi sebesar 1.156 berada pada interval 910-1.190 dan termasuk ke dalam
kriteria penilaian ”Cukup Baik”. Artinya Kompensasi pada PT. Tiara Payung Putra
Kabupaten Tangerang belum Optimal.
Berdasarkan hasil analisis data item-item pernyataan, maka dapat
disimpulkan tanggapan mengenai Kompensasi berdasarkan dimensi pada PT. Tiara
Payung Putra Kabupaten Tangerang, melalui Tabel 4.18 dibawah ini:
Tabel 4.18
Rekapitulasi Tanggapan Responden Berdasarkan Dimensi Variabel
Kompensasi (X1)
No
Dimensi
Skor Rata-Rata
1
Langsung
3,35
2
Tidak Langsung
3,23
Rata-Rata
3,28
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020

Kriteria Penilaian
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
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Berdasarkan Tabel 4.18 diatas, rekapitulasi tanggapan responden
berdasarkan dimensi variabel Kompensasi dengan rata-rata 3,28 dengan kriteria
Cukup Baik, yakni dengan dimensi Langsung dengan Skor rata- rata 3,35 dengan
kriteria Cukup Baik, dan Tidak Langsung dengan Skor rata-rata 3,23 dengan
kriteria Cukup Baik.
4.4.2. Deskripsi Motivasi Kerja PT. Tiara Payung Putra Kabupaten
Tangerang
Motivasi Kerja di PT. Tiara Payung Putra Kabupaten Tangerang diukur
menggunakan 5 dimensi dan 10 pernyataan. Berikut gambaran data tanggapan
responden terhadap masing-masing pernyataan pada sub-variabel.
Tabel 4.19
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan 1
Saya mendapatkan uang makan setiap harinya ketika saya bekerja
Alternatif Jawaban
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Rata-rata
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020

Frekuensi
1
13
13
8
0
35

Skor
5
52
39
16
0
112
3,20

Persentase
4,46%
46,43%
34,82%
14,29%
0,00%
100%
Cukup Baik

Berdasarkan Tabel 4.19 dapat dideskripsikan pernyataan responden Saya
mendapatkan uang makan setiap harinya ketika saya bekerja, yakni sebanyak
4,46% menyatakan sangat setuju, 46,43% menyatakan setuju, responden
menyatakan Saya mendapatkan uang makan setiap harinya ketika saya bekerja.
34,82% menyatakan cukup setuju. 14,29% menyatakan tidak setuju dan tidak ada
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yang menyatakan sangat tidak setuju. Skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,20
dengan kategori Cukup Baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
responden merasa telah mendapatkan uang makan setiap harinya dengan jumlah
yang layak sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan.
Tabel 4.20
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan 2
Saya mendapat gaji yang sesuai dengan beban pekerjaan
Alternatif Jawaban
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Rata-rata
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020

Frekuensi
2
15
10
6
2
35

Skor
10
60
30
12
2
114
3,26

Persentase
8,77%
52,63%
26,32%
10,53%
1,75%
100%
Cukup Baik

Berdasarkan Tabel 4.20 dapat dideskripsikan pernyataan responden Saya
mendapat gaji yang sesuai dengan beban pekerjaan, yakni sebanyak 8,77%
menyatakan sangat setuju, 52,63% menyatakan setuju, responden menyatakan Saya
mendapat gaji yang sesuai dengan beban pekerjaan 26,32% menyatakan cukup
setuju. 10,53% menyatakan tidak setuju dan 1,75% yang menyatakan sangat tidak
setuju. Skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,26 dengan kategori Cukup Baik.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden merasa gaji yang telah
diterima telah sesuai dengan beban pekerjaan yang dilakukan oleh setiap karyawan.
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Tabel 4.21
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan 3
Saya mendapat jaminan keselamatan kerja dari perusahaan
Alternatif Jawaban
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Rata-rata
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020

Frekuensi
3
12
9
9
2
35

Skor
15
48
27
18
2
110
3,14

Persentase
13,64%
43,64%
24,55%
16,36%
1,82%
100%
Cukup Baik

Berdasarkan Tabel 4.21 dapat dideskripsikan pernyataan responden Saya
mendapat jaminan keselamatan kerja dari perusahaan, yakni sebanyak 13,64%
menyatakan sangat setuju, 43,64% menyatakan setuju, responden menyatakan Saya
mendapat jaminan keselamatan kerja dari perusahaan 24,55% menyatakan cukup
setuju. 16,36% menyatakan tidak setuju dan 1,82% yang menyatakan sangat tidak
setuju. Skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,14 dengan kategori Cukup Baik.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden merasa bahwa telah
mendapatkan jaminan keselematan kerja yang baik dari perusahaan .
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Tabel 4.22
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan 4
Saya mendapatkan perlengkapan keamanan yang layak ketika saya bekerja
Alternatif Jawaban
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Rata-rata
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020

Frekuensi
6
15
10
4
0
35

Skor
30
60
30
8
0
128
3,66

Persentase
23,44%
46,88%
23,44%
6,25%
0,00%
100%
Baik

Berdasarkan Tabel 4.22 dapat dideskripsikan pernyataan responden Saya
mendapatkan perlengkapan keamanan yang layak ketika saya bekerja, yakni
sebanyak 23,44% menyatakan sangat setuju, 46,88% menyatakan setuju, responden
menyatakan Saya mendapatkan perlengkapan keamanan yang layak ketika saya
bekerja 23,44% menyatakan cukup setuju. 6,25% menyatakan tidak setuju dan tidak
ada yang menyatakan sangat tidak setuju. Skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,66
dengan kategori Baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden
merasa perusahaan telah memberikan perlengkapan keamanan yang layak kepada
setiap karyawan agar terhindar dari kecelakaan ketika sedang bekerja.
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Tabel 4.23
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan 5
Saya dapat bekerja sama dengan rekan kerja saya ketika bekerja
Alternatif Jawaban
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Rata-rata
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020

Frekuensi
1
13
13
8
0
35

Skor
5
52
39
16
0
112
3,20

Persentase
4,46%
46,43%
34,82%
14,29%
0,00%
100,00%
Cukup Baik

Berdasarkan Tabel 4.23 dapat dideskripsikan pernyataan responden Saya
dapat bekerja sama dengan rekan kerja saya ketika bekerja, yakni sebanyak 4,46%
menyatakan sangat setuju, 46,43% menyatakan setuju, responden menyatakan Saya
dapat bekerja sama dengan rekan kerja saya ketika bekerja 34,82% menyatakan
cukup setuju. 14,29% menyatakan tidak setuju dan tidak ada yang menyatakan
sangat tidak setuju. Skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,20 dengan kategori
Cukup Baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden merasa dapat
bekerja sama dengan baik dengan setiap karyawan yang terdapat di perusahaan
sehingga dapat bekerja dengan baik bagi perusahaan.
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Tabel 4.24
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan 6
Saya mendapatkan perlakuan yang baik dari rekan kerja dan perusahaan
Alternatif Jawaban
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Rata-rata
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020

Frekuensi
0
4
18
12
1
35

Skor
0
16
54
24
1
95
2,71

Persentase
0,00%
16,80%
56,90%
25,30%
0,10%
100%
Cukup Baik

Berdasarkan Tabel 4.24 dapat dideskripsikan pernyataan responden Saya
mendapatkan perlakuan yang baik dari rekan kerja dan perusahaan, yakni tidak ada
yang menyatakan sangat setuju, 16,80% menyatakan setuju, responden menyatakan
Saya mendapatkan perlakuan yang baik dari rekan kerja dan perusahaan 56,90%
menyatakan cukup setuju. 25,30% menyatakan tidak setuju dan 0,10% yang
menyatakan sangat tidak setuju. Skor rata-rata yang diperoleh adalah 2,71 dengan
kategori Cukup Baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden
merasa telah mendapatkan perlakuan yang baik dari rekan kerja di perusahaan.
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Tabel 4.25
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan 7
Saya mendapat bonus apabila kinerja saya dalam bekerja terbilang
memuaskan
Alternatif Jawaban
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Rata-rata
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020

Frekuensi
2
7
17
6
3
35

Skor
10
28
51
12
3
104
2,97

Persentase
10,00%
27,00%
49,00%
11,50%
2,50%
100%
Cukup Baik

Berdasarkan Tabel 4.25 dapat dideskripsikan pernyataan responden Saya
mendapat bonus apabila kinerja saya dalam bekerja terbilang memuaskan, yakni
sebanyak 10% menyatakan sangat setuju, 27% menyatakan setuju, responden
menyatakan Saya mendapat bonus apabila kinerja saya dalam bekerja terbilang
memuaskan 49% menyatakan cukup setuju. 11,5% menyatakan tidak setuju dan
2,50% yang menyatakan sangat tidak setuju. Skor rata-rata yang diperoleh adalah
2,97 dengan kategori Cukup Baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
responden merasa tidak semua karyawan merasa mendapatkan bonus ketika bekerja
namun, sebagian besar merasa mendapatkan bonus ketika pekerjaan mereka
memuaskan.

101

Tabel 4.26
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan 8
Saya mendapat uang tambahan apabila saya harus lembur dalam bekerja
Alternatif Jawaban
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Rata-rata
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020

Frekuensi
2
12
14
7
0
35

Skor
10
48
42
14
0
114
3,26

Persentase
8,80%
42,10%
36,80%
12,30%
0,00%
100%
Cukup Baik

Berdasarkan Tabel 4.26 dapat dideskripsikan pernyataan responden Saya
mendapat uang tambahan apabila saya harus lembur dalam bekerja, yakni sebanyak
16,13% menyatakan sangat setuju, 41,94% menyatakan setuju, responden
menyatakan Saya mendapat uang tambahan apabila saya harus lembur dalam
bekerja 38,71% menyatakan cukup setuju. 3,23% menyatakan tidak setuju dan tidak
ada yang menyatakan sangat tidak setuju. Skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,26
dengan kategori Cukup Baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
responden merasa bahwa sebagian besar karyawan mendapatkan uang tambahan
apabila harus lembur dalam bekerja namun, disisi lain sebagian kecil karyawan
tidak mendapat uang tambahan ketika lembur bekerja.
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Tabel 4.27
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan 9
Saya mendapatkan pujian ketika saya menyelesaikan pekerjaan dengan baik
Alternatif Jawaban
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Rata-rata
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020

Frekuensi
2
8
20
5
0
35

Skor
10
32
60
10
0
112
3,20

Persentase
8,90%
28,60%
53,60%
8,90%
0,00%
100%
Cukup Baik

Berdasarkan Tabel 4.27 dapat dideskripsikan pernyataan responden Saya
mendapatkan pujian ketika saya menyelesaikan pekerjaan dengan baik, yakni
sebanyak 8,90% menyatakan sangat setuju, 28,60% menyatakan setuju, responden
menyatakan Saya mendapatkan pujian ketika saya menyelesaikan pekerjaan dengan
baik 53,60% menyatakan cukup setuju. 8,90% menyatakan tidak setuju dan tidak
ada yang menyatakan sangat tidak setuju. Skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,20
dengan kategori Cukup Baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
responden merasa bahwa mayoritas karyawan merasa mendapatkan pujian ketika
karyawan telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik.
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Tabel 4.28
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan 10
Saya merasa dapat bekerja dengan baik sesuai dengan pengalaman saya di
perusahaan ini
Alternatif Jawaban
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Rata-rata
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020

Frekuensi
3
16
11
4
1
35

Skor
15
64
33
8
2
121
3,46

Persentase
12,30%
52,90%
27,30%
6,00%
1,50%
100%
Baik

Berdasarkan Tabel 4.28 dapat dideskripsikan pernyataan responden Saya
merasa dapat bekerja dengan baik sesuai dengan pengalaman saya di perusahaan
ini, yakni sebanyak 12,30% menyatakan sangat setuju, 52,90% menyatakan setuju,
responden menyatakan Saya merasa dapat bekerja dengan baik sesuai dengan
pengalaman saya di perusahaan ini 27,30% menyatakan cukup setuju. 6,00%
menyatakan tidak setuju dan 1,50% yang menyatakan sangat tidak setuju. Skor ratarata yang diperoleh adalah 3,46 dengan kategori Baik. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa responden merasa bahwa karyawan dapat bekerja dengan baik
di perusahaan ini dikarenakan pengalaman yang telah dimiliki.
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Tabel 4.29
Rekapitulasi Tanggapan Responden Variabel Motivasi Kerja (X2)
No

1
2
3
4

5
6

7

8

9

10

Pernyataan

Saya mendapatkan uang makan
setiap harinya ketika saya bekerja
Saya mendapat gaji yang sesuai
dengan beban pekerjaan
Saya
mendapat
jaminan
keselamatan kerja dari perusahaan
Saya mendapatkan perlengkapan
keamanan yang layak ketika saya
bekerja
Saya dapat bekerja sama dengan
rekan kerja saya ketika bekerja
Saya mendapatkan perlakuan yang
baik dari rekan kerja dan
perusahaan
Saya mendapat bonus apabila
kinerja saya dalam bekerja terbilang
memuaskan
Saya mendapat uang tambahan
apabila saya harus lembur dalam
bekerja
Saya mendapatkan pujian ketika
saya menyelesaikan pekerjaan
dengan baik
Saya merasa dapat bekerja dengan
baik sesuai dengan pengalaman
saya di perusahaan ini
Jumlah

Skor
Total
112

Skor
Ratarata
3,20

Kriteria
Penilaian

114

3,26

110

3,14

128

3,66

112

3,20

95

2,71

104

2,97

Cukup
Baik

114

3,26

Cukup
Baik

112

3,20

Cukup
Baik

121

3,46

Baik

1122

3,20

Cukup
Baik

Cukup
Baik
Cukup
Baik
Cukup
Baik
Baik

Cukup
Baik
Cukup
Baik

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020
Berdasarkan Tabel 4.29 yang sudah dihitung tersebut, Pada variabel
Motivasi Kerja dengan jumlah pernyataan sebanyak 10 item pernyataan dan jumlah
responden sebanyak 35 responden, maka diperoleh skor total sebesar 1.122 Maka,
interval skor setiap kategori ditentukan sebagai berikut:
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Interval skor kategori :

= 35 x 10 x 5 – 35 x 10 x 1
5
= 1750 – 350 = 280
5

Jadi, panjang interval untuk setiap kategori adalah 280. Dari variabel
interval yang sudah dihitung tersebut, dapat diketahui kategorisasi variabel
Motivasi Kerja adalah sebagai berikut : 1122
350

630

910

1.190

1.470

1.750

SKB

KB

CB

B

SB

20%

40%

60%

80%

100%

Berdasarkan dari interval skor dalam penelitian ini, maka skor total variabel
Motivasi Kerja sebesar 1.156 berada pada interval 910-1.190 dan termasuk ke
dalam kriteria penilaian ”Cukup Baik”. Artinya Motivasi Kerja pada PT. Tiara
Payung Putra Kabupaten Tangerang belum Optimal.
Berdasarkan hasil analisis data item-item pernyataan, maka dapat
disimpulkan tanggapan mengenai beban kerja berdasarkan dimensi pada PT. Tiara
Payung Putra Kabupaten Tangerang, melalui Tabel 4.30 dibawah ini:
Tabel 4.30
Rekapitulasi Tanggapan Responden Berdasarkan Dimensi Variabel Motivasi
Kerja (X2)
No
1
2
3

Dimensi
Kebutuhan Fisik
Kebutuhan Rasa
dan Keselamatan
Kebutuhan Sosial

Skor Rata-Rata
3,23
3,40

Kriteria Penilaian
Cukup Baik
Baik

2,95

Cukup Baik
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4

Kebutuhan Akan 3,11
Penghargaan
5
Kebutuhan
3,33
Perwujudan Diri
Rata-Rata
3,20
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020

Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik

Berdasarkan Tabel 4.30 diatas, rekapitulasi tanggapan responden
berdasarkan dimensi variabel Motivasi Kerja dengan rata-rata 3,20 dengan kriteria
Cukup Baik, yakni dengan dimensi Kebutuhan Fisik dengan Skor rata- rata 3,23
dengan kriteria Cukup Baik, Kebutuhan Rasa dan Keselamatan dengan Skor ratarata 3,40 dengan kriteria Baik. Dimensi Kebutuhan Sosial dengan Skor rata- rata
2,95 dengan kriteria Cukup Baik, Kebutuhan Akan Penghargaan dengan Skor ratarata 3,11 dengan kriteria Cukup Baik dan Kebutuhan Perwujudan Diri dengan Skor
rata-rata 3,33 dengan kriteria Cukup Baik.
4.4.3. Deskripsi Kinerja Karyawan Pada PT. Tiara Payung Putra Kabupaten
Tangerang
Kinerja karyawan di PT. Tiara Payung Putra Kabupaten Tangerang diukur
menggunakan 4 dimensi dan 10 pernyataan. Berikut gambaran data tanggapan
responden terhadap masing-masing pernyataan pada sub-variabel.
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Tabel 4.31
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan 1
Saya sering membuat kesalahan dalam menyelesaikan tugas
Alternatif Jawaban
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Rata-rata
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020

Frekuensi
2
15
10
6
2
35

Skor
10
60
30
12
2
114
3,26

Persentase
8,90%
52,60%
26,30%
10,50%
1,70%
100%
Cukup Baik

Berdasarkan Tabel 4.31 dapat dideskripsikan pernyataan responden Saya
sering membuat kesalahan dalam menyelesaikan tugas, yakni sebanyak 8,90%
menyatakan sangat setuju, 52,60% menyatakan setuju, responden menyatakan Saya
sering membuat kesalahan dalam menyelesaikan tugas. 26,30% menyatakan cukup
setuju. 10,50% menyatakan tidak setuju dan 1,70% yang menyatakan sangat tidak
setuju. Skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,26 dengan kategori Cukup Baik.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas membuat kesalahan
dikarenakan keterlambatan persiapan yang terjadi sehingga banyak pekerjaan yang
diselesaikan secara terburu-buru sehingga membuat banyak kesalahan dalam proses
kerja karyawan.
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Tabel 4.32
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan 2
Saya menyelesaikan pekerjaan saya sesuai dengan target waktu yang
diberikan perusahaan
Alternatif Jawaban
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Rata-rata
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020

Frekuensi
3
19
10
3
0
35

Skor
15
76
30
6
0
127
3,63

Persentase
11,80%
59,80%
23,70%
4,70%
0,00%
100%
Baik

Berdasarkan Tabel 4.32 dapat dideskripsikan pernyataan responden Saya
menyelesaikan pekerjaan saya sesuai dengan target waktu yang diberikan
perusahaan, yakni sebanyak 11,80% menyatakan sangat setuju, 59,80%
menyatakan setuju, responden menyatakan Saya menyelesaikan pekerjaan saya
sesuai dengan target waktu yang diberikan perusahaan 23,70% menyatakan cukup
setuju. 4,70% menyatakan tidak setuju dan tidak ada yang menyatakan sangat tidak
setuju. Skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,63 dengan kategori Baik. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa responden merasa dapat menyelesaikan setiap
pekerjaan yang telah diberikan oleh perusahaan dengan baik dan sesuai dengan
target waktu yang diberikan namun, disisi lain beberapa karyawan merasa bahwa
mereka masih terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan mereka.

109

Tabel 4.33
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan 3
Saya dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang diberikan
Alternatif Jawaban
Bobot
Frekuensi
Skor Persentase
Sangat Setuju
5
2
10
8,90%
Setuju
4
12
48
42,80%
Cukup Setuju
3
14
42
37,60%
Tidak setuju
2
5
10
8,90%
Sangat Tidak Setuju
1
2
2
1,80%
Jumlah
35
112
100%
Rata-rata
Cukup Baik
3,20
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020
Berdasarkan Tabel 4.33 dapat dideskripsikan pernyataan responden Saya
dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang diberikan, yakni
sebanyak 8,90% menyatakan sangat setuju, 42,80% menyatakan setuju, responden
menyatakan Saya dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang
diberikan 37,60% menyatakan cukup setuju. 8,90% yang menyatakan tidak setuju
dan 1,80% yang menyatakan sangat tidak setuju. Skor rata-rata yang diperoleh
adalah 3,20 dengan kategori Cukup Baik. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa responden merasa karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan
oleh perusahaan meskipun kenyataannya banyak terjadi diluar dari target yang telah
ditentukan.
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Tabel 4.34
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan 4
Saya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat waktu
Alternatif Jawaban
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Rata-rata
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020

Frekuensi
2
12
18
3
0
35

Skor
10
48
54
6
0
118
3,37

Persentase
8,50%
40,70%
45,80%
5,00%
0,00%
100%
Cukup Baik

Berdasarkan Tabel 4.34 dapat dideskripsikan pernyataan responden Saya
dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat waktu, yakni 8,50% yang
menyatakan sangat setuju, 40,70% menyatakan setuju, responden menyatakan Saya
dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat waktu 45,80% menyatakan
cukup setuju. 5,00% menyatakan tidak setuju dan tidak ada yang menyatakan
sangat tidak setuju. Skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,37 dengan kategori
Cukup Baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden merasa belum
begitu yakin dengan dirinya masing”, dengan kecepatan dan ketepatan waktu
mereka ketika bekerja.
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Tabel 4.35
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan 5
Saya dapat beradaptasi dengan baik dengan rekan kerja maupun pekerjaan
yang saya jalani
Alternatif Jawaban
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak Setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Rata-rata
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020

Frekuensi
2
14
13
5
1
35

Skor
10
56
39
10
1
116
3,31

Persentase
8,60%
48,30%
33,60%
8,60%
0,90%
100%
Cukup Baik

Berdasarkan Tabel 4.35 dapat dideskripsikan pernyataan responden Saya
dapat beradaptasi dengan baik dengan rekan kerja maupun pekerjaan yang saya
jalani, yakni sebanyak 8,60% menyatakan sangat setuju, 48,30% menyatakan
setuju, responden menyatakan Saya dapat beradaptasi dengan baik dengan rekan
kerja maupun pekerjaan yang saya jalani 33,60% menyatakan cukup setuju. 8,60%
menyatakan tidak setuju dan 0,90% yang menyatakan sangat tidak setuju. Skor ratarata yang diperoleh adalah 3,31 dengan kategori Cukup Baik. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa responden merasa dapat beradaptasi dengan lingkungan
kerja serta dengan jenis pekerjaan yang tengah dijalani atau dikerjakan.
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Tabel 4.36
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan 6
Saya hadir tepat waktu ketika bekerja
Alternatif Jawaban
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak Setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Rata-rata
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020

Frekuensi
1
14
16
4
0
35

Skor
5
56
48
8
0
117
3,34

Persentase
4,20%
47,90%
41,00%
6,90%
0,00%
100%
Cukup Baik

Berdasarkan Tabel 4.36 dapat dideskripsikan pernyataan responden Saya
hadir tepat waktu ketika bekerja, yakni sebanyak 4,20% menyatakan sangat setuju,
47,90% menyatakan setuju, responden menyatakan Saya hadir tepat waktu ketika
bekerja 41,00% menyatakan cukup setuju. 6,90% menyatakan tidak setuju dan tidak
ada yang menyatakan sangat tidak setuju. Skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,34
dengan kategori Cukup Baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
responden merasa bahwa karyawan hadir tepat waktu ketika bekerja.
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Tabel 4.37
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan 7
Saya sering tidak masuk bekerja
Alternatif Jawaban
Bobot
Sangat Tidak Setuju
5
Tidak Setuju
4
Cukup Setuju
3
Setuju
2
Sangat Setuju
1
Jumlah
Rata-rata
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020

Frekuensi
2
15
10
6
2
35

Skor
10
60
30
12
2
114
3,26

Persentase
8,80%
52,60%
26,30%
10,60%
1,70%
100%
Cukup Baik

Berdasarkan Tabel 4.37 dapat dideskripsikan pernyataan responden Saya
sering tidak masuk bekerja, yakni 8,80% yang menyatakan sangat setuju, 52,60%
menyatakan setuju, responden menyatakan Saya sering tidak masuk bekerja
26,30% menyatakan cukup setuju. 10,60% menyatakan tidak setuju dan 1,70%
menyatakan sangat tidak setuju. Skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,26 dengan
kategori Cukup Baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden
merasa sering tidak masuk bekerja dikarenakan sering mengalami kelelahan ketika
bekerja dan dikarenakan izin keluarga.
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Tabel 4.38
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan 8
Saya telah bekerja di perusahaan ini lebih dari 5 tahun
Alternatif Jawaban
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak Setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Rata-rata
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020

Frekuensi
0
5
20
10
0
35

Skor
0
20
60
20
0
100
2,86

Persentase
0.00%
20,00%
60,00%
20,00%
0,00%
100%
Cukup Baik

Berdasarkan Tabel 4.38 dapat dideskripsikan pernyataan responden Saya
telah bekerja di perusahaan ini lebih dari 5 tahun, yakni tidak ada yang menyatakan
sangat setuju, 20,00% menyatakan setuju, responden menyatakan Saya telah
bekerja di perusahaan ini lebih dari 5 tahun 60,00% menyatakan cukup setuju.
20,00% menyatakan tidak setuju dan tidak ada yang menyatakan sangat tidak
setuju. Skor rata-rata yang diperoleh adalah 2,86 dengan kategori Cukup Baik.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden merasa bahwa mayoritas
karyawan belum sepenuhnya bekerja lebih dari 5 tahun dan sebagian kecil
karyawan telah bekerja lebih dari 5 tahun.
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Tabel 4.39
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan 9
Saya berperan serta dengan baik dalam menjalani pekerjaan saya selama ini
Alternatif Jawaban
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak Setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Rata-rata
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020

Frekuensi
1
11
17
4
2
35

Skor
5
44
51
8
2
110
3,14

Persentase
4,50%
40,00%
46,40%
7,30%
1,80%
100%
Cukup Baik

Berdasarkan Tabel 4.39 dapat dideskripsikan pernyataan responden Saya
berperan serta dengan baik dalam menjalani pekerjaan saya selama ini, yakni
sebanyak 4,50% menyatakan sangat setuju, 40,00% menyatakan setuju, responden
menyatakan Saya berperan serta dengan baik dalam menjalani pekerjaan saya
selama ini 46,40% menyatakan cukup setuju. 7,30% menyatakan tidak setuju dan
1,80% yang menyatakan sangat tidak setuju. Skor rata-rata yang diperoleh adalah
3,14 dengan kategori Cukup Baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
responden merasa mayoritas karyawan dapat berperan dengan baik ketika
menjalani setiap pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan.
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Tabel 4.40
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan 10
Saya Selalu berkomunikasi dengan rekan kerja ketika terdapat kesulitan
dalam pekerjaan
Alternatif Jawaban
Bobot
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup Setuju
3
Tidak Setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Jumlah
Rata-rata
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020

Frekuensi
1
16
10
6
2
35

Skor
5
64
30
12
2
113
3,23

Persentase
4,40%
56,60%
26,50%
10,70%
1,80%
100%
Cukup Baik

Berdasarkan Tabel 4.40 dapat dideskripsikan pernyataan responden Saya
Selalu berkomunikasi dengan rekan kerja ketika terdapat kesulitan dalam
pekerjaan, yakni sebanyak 4,40% menyatakan sangat setuju, 56,60% menyatakan
setuju, responden menyatakan Saya Selalu berkomunikasi dengan rekan kerja
ketika terdapat kesulitan dalam pekerjaan. 26,50% menyatakan cukup setuju.
10,70% menyatakan tidak setuju dan 1,80% yang menyatakan sangat tidak setuju.
Skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,23 dengan kategori Cukup Baik. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa responden merasa kesulitan pekerjaan yang
dialami oleh karyawan dapat teratasi dengan komunikasi antar sesama karyawan
sehingga pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih ringan.
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Tabel 4.41
Rekapitulasi Tanggapan Responden Variabel Kinerja (Y)
No

1

Pernyataan

Saya sering membuat kesalahan
dalam menyelesaikan tugas
2
Saya menyelesaikan pekerjaan
saya sesuai dengan target waktu
yang diberikan perusahaan
3
Saya
dapat
menyelesaikan
pekerjaan sesuai dengan target
yang diberikan
4
Saya
dapat
menyelesaikan
pekerjaan dengan cepat dan tepat
waktu
5
Saya dapat beradaptasi dengan
baik dengan rekan kerja maupun
pekerjaan yang saya jalani
6
Saya hadir tepat waktu ketika
bekerja
7
Saya sering tidak masuk bekerja
8
Saya telah bekerja di perusahaan
ini lebih dari 5 tahun
9
Saya berperan serta dengan baik
dalam menjalani pekerjaan saya
selama ini
10
Saya
Selalu
berkomunikasi
dengan rekan kerja ketika terdapat
kesulitan dalam pekerjaan
Jumlah
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020

Skor
Total
114

Skor
Ratarata
3,26

Kriteria
Penilaian
Cukup Baik

127

3,63

Baik

112

3,20

Sangat Baik

118

3,37

Cukup Baik

116

3,31

Cukup Baik

117

3,34

Cukup Baik

114
100

3,26
2,86

Cukup Baik
Cukup Baik

110

3,14

Cukup Baik

113

3,23

Cukup Baik

1141

3,26

Cukup Baik

Berdasarkan Tabel 4.41 yang sudah dihitung tersebut, Pada variabel Kinerja
Karyawan dengan jumlah pernyataan sebanyak 10 item pernyataan dan jumlah
responden sebanyak 35 responden, maka diperoleh skor total sebesar 1.141 Maka,
interval skor setiap kategori ditentukan sebagai berikut:
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Interval skor kategori :

= 35 x 10 x 5 – 35 x 10 x 1
5
= 1750 – 350 = 280
5

Jadi, panjang interval untuk setiap kategori adalah 280. Dari variabel
interval yang sudah dihitung tersebut, dapat diketahui kategorisasi variabel Kinerja
Karyawan adalah sebagai berikut :
350

630

1141

910

1.190

1.470

1.750

SKB

KB

CB

B

SB

20%

40%

60%

80%

100%

Berdasarkan dari interval skor dalam penelitian ini, maka skor total variabel
Kinerja Karyawan sebesar 1.141 berada pada interval 910-1.190 dan termasuk ke
dalam kriteria penilaian ”Cukup Baik”. Artinya Kinerja Karyawan pada PT. Tiara
Payung Putra Kabupaten Tangerang belum Optimal.
Berdasarkan hasil analisis data item-item pernyataan, maka dapat
disimpulkan tanggapan mengenai beban kerja berdasarkan dimensi pada PT. Tiara
Payung Putra Kabupaten Tangerang, melalui Tabel 4.42 dibawah ini:
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Tabel 4.42
Rekapitulasi Tanggapan Responden Berdasarkan Dimensi Variabel Kinerja
Karyawan (Y)
No
Dimensi
Skor Rata-Rata
1
Kuantitas
3,36
2
Kualitas
3,34
3
Kedisiplinan
3,15
4
Dampak Interpersonal 3,18
Rata-Rata
3,25
Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2020

Kriteria Penilaian
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik

Berdasarkan Tabel 4.42 diatas, rekapitulasi tanggapan responden
berdasarkan dimensi variabel Kinerja Karyawan dengan rata-rata 3,25 dengan
kriteria Cukup Baik, yakni dengan dimensi Kuantitas dengan Skor rata- rata 3,36
dengan kriteria Cukup Baik, dimensi Kualitas dengan skor 3,34 dengan kriteria
baik, dimensi Kedisiplinan dengan skor 3,15 dengan kriteria cukup baik dan
Dampak Interpersonal dengan Skor rata-rata 3,18 dengan kriteria Cukup Baik.
4.4.4. Statistik Deskriptif Skor Rata-rata Variabel
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai makna hasil
perhitungan statistik deskriptif diatas, selanjutnya dibandingkan dengan tabel
kriteria penafsiran kondisi variabel penelitian pada masing-masing variabel yang
diteliti. Model yang dipakai mengadaptasi model tentang pengontrolan kualitas
(Sugiyono,2011) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel 4.43
Kriteria Penilaian
Skor Rata-rata
4,2 - 5,0
3,4 – 4,1
2,6 – 3,3
1,8 – 2,5
1,0 – 1,7
Sumber : Sugiyono (2011)

Penafsiran
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Sangat Kurang Baik

Berdasarkan Tabel 4.43, hasil perhitungan deskriptif dibandingkan dengan
kriteria penafsiran diatas maka diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 4.44
Kriteria Ketercapaian Skor Setiap Variabel
Variabel
N
Skor Rata-rata
Kompensasi
35
3,28
Motivasi Kerja
35
3,20
Kinerja Karyawan 35
3,25
Sumber : Hasil Pengolahan Data Peneliti 2020

Kriteria
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik

Berdasarkan Tabel 4.44 menunjukkan Skor rata-rata variabel Kompensasi
dengan Skor rata-rata sebesar 3,28 menunjukkan kondisi Cukup Baik dan variabel
Motivasi Kerja dengan skor 3,20 menunjukkan kondisi Cukup Baik, serta Kinerja
dengan skor 3,25 menjunjukkan kondisi Cukup Baik. Dengan demikian dapat
disimpulkan ketiga variabel diatas berada pada kondisi Cukup Baik.
4.5. Analisis Verifikatif
4.5.1. Koefisien Korelasi
Perhitungan korelasi menggunakan analisis korelasi Pearson Product
Moment, dilakukan guna mengetahui seberapa kuat hubungan antara beberapa
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variabel independent yang teliti. Perhitungan koefisien korelasi menggunakan
SPSS, dengan hasil seperti yang tertera pada tabel berikut ini:
Tabel 4.45
Koefisien Korelasi
Correlations
Kompensasi
Kompensasi

Motivasi
.790**

.753**

.000

.000

35

35

35

.790**

1

.708**

Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed)
N
Motivasi

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

.000

N
Kinerja

Kinerja

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

.000

35

35

35

.753**

.708**

1

.000

.000

35

35

N

35

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data Primer yang telah diolah 2020
Berdasarkan hasil korelasi antara variabel diatas menunjukkan bahwa
terdapat hubungan dan pengaruh yang positif antara variabel bebas (independent).
Berikut ini korelasi antar variabel bebas yang ditunjukkan oleh gambar 4.2
Dibawah ini:
Kompensasi
0,790
Motivasi Kerja

Gambar 4.2
Hubungan Antar Variabel Kompensasi dan Motivasi Kerja
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Untuk menafsirkan angka-angka yang diperoleh dari tabel diatas, digunakan
kriteria sebagai berikut:
Tabel 4.46
Kriteria Penafsiran Tingkat Hubungan Antar Variabel
Interval
0,00 – 0,19
0,20 – 0,40
0,41 – 0,70
0,71 – 0,90
0,91 – 0,99
1,00
Sumber: Sugiyono, 2011:21

Keterangan
Keeratan Kecil
Keeratan Lemah
Keeratan Kuat
Keeratan Sangat Kuat
Keeratan Sangat Kuat Sekali
Keeratan Sempurna

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hubungan antara variabel
Kompensasi (X1) dengan Motivasi Kerja (X2) dapat dinilai sebesar 0,790 sehingga
apabila dikaitkan dengan tabel interprestasi nilai r (korelasi), mempunyai tingkat
hubungan keeratan yang sangat kuat dan searah karena nilainya positif. Korelasi
X1 dan X2 Signifikan karena angka signifikasi 0,000 lebih kecil daripada 0,01.
Pernyataan diatas dapat diartikan kenaikan besaran Kompensasi (X1) naik sebesar
satu satuan, maka diikuti dengan kenaikan besaran Motivasi Kerja (X2) sebesar
0,790.
4.5.2. Analisis Koefisien Jalur
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 16
diperoleh besaran koefisien jalur seperti dijelaskan pada tabel dibawah ini:
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Tabel 4.47
Koefisien Jalur
Coefficientsa
Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

Model

B

1 (Constant)

Std. Error
4.973

4.027

Kompensasi

.545

.193

Motivasi

.301

.182

Beta

Collinearity Statistics
t

Sig.

Tolerance

VIF

1.235

.226

.516

2.830

.008

.375

2.665

.301

1.650

.109

.375

2.665

a. Dependent Variable: Kinerja

Berdasarkan Tabel 4.47, menggambarkan hasil perhitungan jalur, bahwa
variabel X1 mempunyai koefisien jalur sebesar 0,516 dan variabel X2 mempunyai
koefisien jalur sebesar 0,301. Hasil analisis jalur Kompensasi, Motivasi Kerja
terhadap kinerja karyawan dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini:

𝛜 = 0,399
Pyx1= 0,516
X1

Y
𝑹 = 0,601

rX1X2 = 0,790

X2

𝟐

Pyx2=0,301
rX1X2
=
Gambar 4.3

Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan
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Berdasarkan Gambar 4.3, terlihat bahwa Kompensasi mempengaruhi
Kinerja Karyawan dengan koefisien jalur sebesar 0,516 dengan thitung sebesar 2.830
dengan nilai ttabel pada taraf signifikansi α(0,05) = 1,68, sedangkan Motivasi kerja
mempengaruhi Kinerja Karyawan dengan koefisien jalur sebesar 0,301 dengan
thitung sebesar 1.650 dengan nilai ttabel pada taraf siginifikansi α(0,05) = 1,68.
Tabel 4.48
Hasil Perhitungan Jalur
Variabel
Kompensasi (X1)
Motivasi Kerja (X2)

Koefisien Jalur
0,516
0,301

Berdasarkan Tabel 4.48 diatas, menggambarkan hasil perhitungan jalur,
bahwa variabel X1 mempunyai koefisien jalur sebesar 0,477, variabel X2
mempunyai koefisien jalur 0,443. Hal tersebut digambarkan dalam persamaan jalur
seperti perntaraan dibawah ini:
Y = 0,516X1 + 0,301X2 + ∈
Dimana:
Y

= Kinerja Karyawan

X1

= Kompensasi

X2

= Motivasi Kerja
Besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat

baik pengaruh langsung (Direct Effect) maupun Pengaruh Tidak Langsung (indirect
Effect).
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4.5.3. Hasil Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung
Tabel 4.49
Pengaruh Langsung Dan Pengaruh Tidak Langsung Variabel Bebas
Terhadap Variabel Terikat
Variabel

Pengaruh
Langsung

Kompensasi

0,266

Motivasi

0,085

Pengaruh tidak langsung
X1

0,125

Total Pengaruh X1 dan X2 Terhadap Y

Total
Pengaruh

X2

Total

0,125

0,125

0,391

0,125

0,210
0.601

Sumber: Hasil Pengolahan Data
Berdasarkan Tabel 4.49 diatas, terlihat bahwa pengaruh langsung variabel
Kompensasi (X1) terhadap variabel Kinerja (Y) yaitu sebesar 0,266 atau 26,6% dan
pengaruh tidak langsung variabel Kompensasi (X1) tehadap Kinerja (Y) melalui
variabel Motivasi Kerja (X2) yaitu sebesar 0,125 atau 12,5% sehingga total
pengaruh variabel Kompensasi (X1) yaitu sebesar 0,391 atau 39,1%. Sedangkan
pengaruh langsung variabel Motivasi Kerja (X2) terhadap variabel Kinerja (Y)
yaitu sebesar 0.085 atau 8,5%, dan pengaruh tidak langsung variabel Motivasi Kerja
(X2) terhadap Kinerja (Y) melalui variabel Kompensasi (X1) yaitu sebesar 0,125
atau 12,5% sehingga total pengaruh variabel Motivasi Kerja (X2) yaitu sebesar
0,210 atau 21%.
Variabel Kompensasi (X1) mempunyai total pengaruh sebesar 0,391 atau
39,1%, sedangkan Motivasi Kerja (X2) mempunyai total pengaruh sebesar 0,210
atau 21 %. Maka dapat dilihat pada tabel yang paling berpengaruh terhadap Kinerja
yaitu Kompensasi.
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4.5.4. Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar
presentase pengaruh Kompensasi (X1) dan Motivasi Kerja (X2) terhadap Kinerja
(Y), dibawah sebagai berikut:
Tabel 4.50
Koefisien Determinasi
Model Summaryb

Model

R
.775a

1

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.601

.576

3.652

Durbin-Watson
1.001

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Kompensasi
b. Dependent Variable: Kinerja

Koefisien Determinasi:
Kd = 𝒓𝟐 x 100%
Kd = 𝟎, 7752 x 100%
Kd = 0,775x 100%
Kd = 60,1%
Dari hasil perhitungan koefisien determinasi (R kuadrat) yang dinyatakan
dalam presentase menggambarkan besarnya Total pengaruh semua variabel bebas
yaitu Kompensasi (X1) dan Motivasi Kerja (X2) terhadap Kinerja Karyawan (Y)
yaitu sebesar 0,601 atau 60,1% dan besaran epsilon atau faktor lain yang tidak
diteliti dan turut berpengaruh terhadap kinerja karyawan yaitu Py∈ = 0,399 atau
39,9%, seperti pelatihan kerja, lingkungan kerja, budaya kerja, kepemimpinan,
disiplin kerja dan kepuasan kerja.
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4.6. Pembahasan
4.6.1. Gambaran Variabel Kompensasi Pada PT. Tiara Payung Putra
Kabupaten Tangerang
Variabel Kompensasi mempunyai 2 dimensi yaitu Langsung dan Tidak
Langsung. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, maka diperoleh
gambaran mengenai variabel Kompensasi (X1) memperoleh skor rata-rata sebesar
3,20 dengan kriteria penafsiran Cukup Baik. Hal ini menunjukkan bahwa responden
memberikan penilaian yang cukup baik terhadap variabel Kompensasi pada PT.
Tiara Payung Putra Kabupaten Tangerang. Berikut pernyataan yang tertinggi yang
pertama yaitu Saya mendapatkan bonus apabila pekerjaan saya memuaskan,
memperoleh skor rata-rata sebesar 3,54 dengan kategori baik. Hal ini dikarenakan
perusahaan berusaha memberikan hak karyawan baik berupa gaji, insentif dan
bonus yang layak dan tepat waktu pembayarannya agar diharapkan karyawan
merasa nyaman ketika bekerja di perusahaan. Pernyataan terbesar kedua yaitu Saya
mendapatkan fasilitas operasional yang layak dari perusahaan ketika saya bekerja,
memperoleh skor rata-rata sebesar 3,46 dengan kategori baik. Hal ini dikarenakan
apabila perusahaan ingin mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan maka,
perusahaan diharuskan untuk menyediakan fasilitas operasional yang layak dan
aman bagi karyawannya agar karyawan tersebut dalam kondisi aman ketika bekerja
dan mampu untuk mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan. Serta
Pernyataan terbesar ketiga yaitu Saya mendapatkan bonus yang layak sesuai dengan
prestasi kerja yang telah saya lakukan memperoleh skor rata-rata sebesar 3,46
dengan kategori baik, hal ini dikarenakan perusahaan mengapresiasi prestasi kerja
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yang dilakukan oleh karyawan dengan baik dan dengan harapan dapat
meningkatkan kenyamanan ketika bekerja.
Adapun pernyataan dengan nilai terendah pertama yaitu Saya mendapatkan
tunjangan kesehatan ketika saya bekerja di perusahaan dengan skor rata-rata 3,20
dengan kategori cukup baik, beberapa karyawan terutama yang belum bekerja lebih
dari 3 sampai 6 bulan belum mendapat tanggungan berupa tunjangan kesehatan oleh
perusahaan sehingga karyawan dalam periode ini menggunakan gaji nya untuk
mengakomodir kebutuhan kesehatan mereka. Pernyataan terkecil kedua yaitu Saya
mendapatkan Tunjangan Hari Raya sebesar 1x gaji saya selama sebulan bekerja
dengan skor rata-rata 3,06 dengan kategori cukup baik, padahal pada kenyataannya
masih terdapat beberapa karyawan yang mendapatkan Tunjangan Hari Raya tidak
sebesar 1x gaji, hal ini dikarenakan selain adanya kasbon dari karyawan
bersangkutan juga dipengaruhi dari lamanya mereka telah bekerja di perusahaan.
Dan pernyataan terkecil ketiga yaitu Insentif yang saya dapatkan sesuai dengan
pekerjaan yang saya lakukan dengan rata-rata skor sebesar 2,97 dengan kategori
cukup baik. Pada kenyataannya terdapat perbedaan beberapa besaran insentif yang
diterima oleh karyawan yang dipengaruhi oleh jenis pekerjaan karyawan dan
termasuk lama bekerja karyawan di perusahaan.
Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Menurut Wicaksono (2014:18), beban
kerja adalah
“Kompensasi meliputi imbalan secara langsung dan tidak langsung yang diterima
oleh para karyawan sebagai bagian dari hubungan kepegawaian. Kompensasi
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merupakan efek yang diterima oleh para karyawan sebagai ganti kontribusi mereka
kepada organisasi.”
Adapun hasil analisis data berdasarkan dimensi Kompensasi pada PT. Tiara Payung
Putra Kabupaten Tangerang :
1. Langsung memperoleh skor rata-rata 3,35 dengan kategori cukup baik,
maka dengan demikian Kompensasi Langsung karyawan PT. Tiara Payung
Putra Kabupaten Tangerang telah perhatikan dengan baik, namun
kedepannya perusahaan diharapkan tidak membeda-bedakan pemberian
kompensasi langsung berdasarkan lama bekerja karyawannya.
2. Tidak Langsung memperoleh skor rata-rata 3,23 dengan kategori cukup
baik, hal ini dikarenakan bahwa perusahaan dan lingkup organisasi telah
berusaha dengan baik untuk dapat memberikan sebuah kenyaman bagi
karyawannya agar dapat bekerja dengan optimal
Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Kompensasi yang dimiliki
oleh karyawan pada PT. Tiara Payung Putra Kabupaten Tangerang yaitu Cukup
Baik atau belum optimal, sehingga perusahaan diharapkan dapat memperbaiki
Kompensasi yang diberikan kepada karyawannya.
4.6.2. Gambaran Variabel Motivasi Kerja Pada PT. Tiara Payung Putra
Kabupaten Tangerang
Variabel Motivasi Kerja mempunyai 5 dimensi yaitu Kebutuhan fisik,
Kebutuhan rasa aman dan keselamatan, Kebutuhan sosial, Kebutuhan akan
penghargaan dan Kebutuhan perwujudan diri. Berdasarkan hasil pengolahan data
yang dilakukan, maka diperoleh gambaran mengenai variabel Motivasi Kerja (X2)
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memperoleh skor rata-rata sebesar 3,20 dengan kriteria penafsiran Cukup Baik. Hal
ini menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian yang cukup baik
terhadap variabel Motivasi Kerja pada PT. Tiara Payung Putra Kabupaten
Tangerang. Berikut pernyataan yang tertinggi yang pertama yaitu Saya
mendapatkan perlengkapan keamanan yang layak ketika saya bekerja dengan ratarata skor 3,66 dengan kategori baik. Hal ini dikarenakan bahwa perusahaan
memperhatikan dengan seksama kebutuhan karyawan terutama hak dari karyawan
tentang perlengkapan keamanan dalam bekerja. Pernyataan kedua tertinggi yaitu
Saya merasa dapat bekerja dengan baik sesuai dengan pengalaman saya di
perusahaan ini dengan rata-rata skor 3,46 dengan kategori baik. Hal ini dikarenakan
perusahaan menerima karyawan yang telah memiliki pengalaman bekerja
sebelumnya di bidang yang sama. Dan pernyataan tertinggi ketiga yaitu Saya
mendapat uang tambahan apabila saya harus lembur dalam bekerja dengan skor
rata-rata 3,26 dengan kategori cukup baik. Hal ini dikarenakan perusahaan
memperhatikan karyawan dengan baik salah satunya dengan pemberian uang
tambahan bagi karyawan yang harus lembur bekerja.
Adapun pernyataan dengan nilai terendah pertama yaitu Saya mendapat
jaminan keselamatan kerja dari perusahaan mendapatkan skor rata-rata 3,14 dengan
kategori cukup baik. Pada kenyataannya tidak semua mendapatkan jaminan
keselamatan kerja, hal ini dirasakan oleh kenek tambahan yang bekerja diluar dari
perusahaan. Pernyataan terkecil kedua yaitu Saya mendapat bonus apabila kinerja
saya dalam bekerja terbilang memuaskan mendapatkan skor rata-rata sebesar 2,97
dengan kategori cukup baik. Pada kenyataannya meskipun perusahaan memberikan
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bonus bagi karyawannya tetapi tidak semua mendapatkan bonus ketika pekerjaan
yang mereka lakukan terbilang memuaskan. Dan pernyatan terkecil ketiga yaitu
Saya mendapatkan perlakuan yang baik dari rekan kerja dan perusahaan dengan
skor rata-rata 2,71 dengan kategori cukup baik, pada kenyataannya masih terdapat
senioritas di dalam lingkup kerja karyawan
Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Menurut Sunyoto (2013:11),
menyatakan bahwa :
“Motivasi adalah cara mendorong semangat kerja seseorang, agar mau bekerja
dengan guna mencapai tujuan organisasi. Motivasi merupakan sebuah elemen
penting dalam sebuah organisasi.”
Adapun hasil analisis data berdasarkan dimensi Kompensasi pada PT. Tiara Payung
Putra Kabupaten Tangerang
1. Kebutuhan Fisik memperoleh skor rata-rata 3,23 dengan kategori cukup
baik, maka dengan demikian kebutuhan fisik karyawan telah diperhatikan
oleh perusahaan
2. Kebutuhan Rasa dan Keselamatan memperoleh skor rata-rata 3,40 dengan
kategori baik, maka dengan demikian Perusahaan telah memperhatikan
dengan baik Kebutuhan Rasa dan Keselamatan setiap karyawannya
3. Kebutuhan Sosial memperoleh skor rata-rata 2,95 dengan kategori cukup
baik, maka dengan demikian perusahaan diharapkan mampu meningkatkan
kondisi lingkup organisasi bagi karyawan agar karyawan merasa nyaman
dalam bekerja

132

4. Kebutuhan Akan Penghargaan memperoleh skor rata-rata 3,11 dengan
kategori cukup baik,

maka dengan demikian perusahaan sudah

mengapresiasi kinerja dari karyawan dengan cukup baik
5. Kebutuhan Perwujudan Diri memperoleh skor rata-rata 3,33 dengan
kategori cukup baik, maka dengan demikian perusahaan sudah menciptakan
lingkup organisasi yang baik bagi karyawan
Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Motivasi Kerja yang
dimiliki oleh karyawan pada PT. Tiara Payung Putra Kabupaten Tangerang yaitu
Cukup Baik atau belum optimal, karena masih terdapat beberapa hal yang belum
sesuai dengan apa yang diharapkan oleh karyawan
4.6.3. Gambaran Variabel Kinerja Pada PT. Tiara Payung Putra Kabupaten
Tangerang
Variabel Kinerja mempunyai 4 dimensi yaitu Kuantitas, Kualitas,
Kedisiplinan dan Dampak Interpersonal. Berdasarkan hasil pengolahan data yang
dilakukan, maka diperoleh gambaran mengenai variabel Kinerja Karyawan (Y)
memperoleh skor rata-rata sebesar 3,26 dengan kriteria penafsiran Cukup Baik. Hal
ini menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian yang cukup baik
terhadap variabel Kinerja Karyawan pada PT. Tiara Payung Putra Kabupaten
Tangerang. Berikut pernyataan yang tertinggi yang pertama yaitu Saya
menyelesaikan pekerjaan saya sesuai dengan target waktu yang diberikan
perusahaan dengan rata-rata skor 3,63 dengan kategori baik. Hal ini dikarenakan
bahwa setiap karyawan berusaha sebaik dan semaksimal mungkin untuk dapat
menyelesaikan pekerjaan mereka sesuai dengan target. Pernyataan kedua tertinggi
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yaitu Saya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat waktu dengan
rata-rata skor 3,37 dengan kategori cukup baik. Hal ini dikarenakan karyawan
memahami pentingnya efektifitas waktu dalam bekerja sehinga berusaha seefisien
mungkin dalam bekerja. Dan pernyataan tertinggi ketiga yaitu Saya hadir tepat
waktu ketika bekerja dengan skor rata-rata 3,34 dengan kategori baik. Hal ini
dikarenakan karyawan menyadari betapa pentingnya tanggung jawab dan
komitmen dalam bekerja terutama dalam kedisplinan bekerja
Adapun pernyataan dengan nilai terendah pertama yaitu Saya berperan serta
dengan baik dalam menjalani pekerjaan saya selama ini mendapatkan skor rata-rata
3,14 dengan kategori cukup baik. Dalam beberapa situasi banyak karyawan yang
individualis ketika bekerja selain memberatkan mereka secara tidak langsung dan
juga memperlambat kinerja mereka. Pernyataan terkecil kedua yaitu Saya dapat
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang diberikan mendapatkan skor
rata-rata sebesar 3,20 dengan kategori cukup baik. Pada kenyataannya banyak
target pekerjaan yang tidak dapat selesai sesuai dengan target perusahan. Dan
pernyatan terkecil ketiga yaitu Saya telah bekerja di perusahaan ini lebih dari 5
tahun dengan skor rata-rata 2,86 dengan kategori cukup baik, pada kenyataannya
beberapa karyawan tergolong sudah bekerja namun dibawah 5 tahun dan yang
paling baru adalah selama 6 bulan
Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Lijan Poltak Sinambela
(2011:480), mengemukakan bahwa :
“Kinerja pegawai didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan
sesuatu keahlian tertentu.kinerja pegawai sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini

134

akan diketahui seberapa jauh kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas yang
dibebabnkan kepadanya. Untuk itu, diperlukan penentuan kriteria yang jelas dan
terukur, serta ditetapkan secara bersama-sama untuk dijadikan sebagai acuan.”
Adapun hasil analisis data berdasarkan dimensi Kinerja pada PT. Tiara Payung
Putra Kabupaten Tangerang
1. Kuantitas memperoleh skor rata-rata 3,36 dengan kategori cukup baik, maka
dengan demikian perusahaan telah memperhatikan dan menyiapkan faktor
pendukung yang dapat membantu karyawan dalam bekerja dan mencapai
target pekerjaan yang telah ditetapkan oleh manajemen
2. Kualitas memperoleh skor rata-rata 3,34 dengan kategori cukup baik. Hal
ini terjadi dikarenakan adanya bantuan dari pihak manajemen untuk
memberikan informasi dan pelatihan kepada karyawan baik dari segi teknis
maupu non teknis
3. Kedisiplinan memperoleh skor rata-rata 3,15 dengan kategori cukup baik,
hal ini dikarenakan perusahaan telah menetapkan aturan atau SOP bagi
karyawan dalam bekerja agar tetap bertindak sesuai dengan koridornya dan
tidak menyimpang yang dapat merugikan individu maupun perusahaan
4. Dampak interpersonal memperoleh skor rata-rata 3,18 dengan kategori
cukup baik dikarenakan setiap karyawan mengutamakan kerjasama dan
komunikasi yang baik dalam menyelesaikan setiap pekerjaan dan dapat
mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan.
Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja yang dimiliki oleh
karyawan pada PT. Tiara Payung Putra Kabupaten Tangerang yaitu Cukup Baik
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atau belum optimal, karena masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan
apa yang diharapkan oleh karyawan
4.6.4. Pengaruh Variabel Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT.
Tiara Payung Putra Kabupaten Tangerang
Berdasarkan hasil perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung
mengenai pengaruh Kompensasi (X1) terhadap kinerja (Y) yang terdapat pada
Tabel 4.49, terlihat bahwa:
1. Pengaruh langsung Kompensasi (X1) terhadap Kinerja Karyawan (Y)
memiliki nilai sebesar 0,266 atau 26,6%.
2. Pengaruh tidak langsung Kompensasi (X1) terhadap Kinerja Karyawan (Y)
melalui Motivasi Kerja (X2) memiliki nilai sebesar 0,125 atau 12,5%.
Hasil total pengaruh Kompensasi (X1) terhadap Kinerja (Y) sebesar 0,391
atau 39,1%. Namun demikian pada dasarnya Kompensasi dapat memberikan
kontribusi dalam meningkatkan kinerja karyawan PT. Tiara Payung Putra
Kabupaten Tangerang. Hal ini terbukti bahwa secara empiris adanya pengaruh
Kompensasi terhadap kinerja karyawan.
Dengan terbuktinya hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini
membuktikan bahwa teori yang telah dikemukakan oleh Wicaksono (2014:18)
menyatakan bahwa Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.
Penyataan pengaruh tersebut dimaknai apabila kompensasi pada karyawan tidak
sesuai maka kinerja karyawan akan semakin menurun dan dapat terjadi sebaliknya.
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Berdasarkan paparan diatas, maka dapat disimpukan bahwa Kompensasi
berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Tiara Payung Putra Kabupaten
Tangerang dengan total pengaruh 0,391 atau 39,1%.
4.6.5. Pengaruh Variabel Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada
PT. Tiara Payung Putra Kabupaten Tangerang
Berdasarkan hasil perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung
mengenai pengaruh Motivasi Kerja (X2) terhadap kinerja (Y) yang terdapat pada
Tabel 4.49, terlihat bahwa:
1. Pengaruh langsung Motivasi Kerja (X2) terhadap Kinerja Karyawan (Y)
memiliki nilai sebesar 0,085 atau 8,5%.
2. Pengaruh tidak langsung Motivasi Kerja (X2) terhadap Kinerja Karyawan
(Y) melalui Kompensasi (X1) memiliki nilai sebesar 0,125 atau 12,5%.
Hasil total pengaruh Motivasi Kerja (X2) terhadap Kinerja (Y) sebesar
0,210 atau 21,0%. Namun demikian pada dasarnya Motivasi Kerja (X2) dapat
memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja karyawan PT. Tiara Payung
Putra Kabupaten Tangerang. Hal ini terbukti bahwa secara empiris adanya
pengaruh Motivasi Kerja terhadap kinerja karyawan.
Dengan terbuktinya hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini
membuktikan bahwa teori yang telah dikemukakan oleh Tohardi dalam
Dharmawan (2011:55) menyatakan bahwa faktor kemampuan untuk membayar,
ketersediaan untuk membayar, penawaran permintaan untuk tenaga kerja,
organisasi karyawan dan peraturan perundang-undangan erat hubungannya dengan
kompensasi dan kinerja.. Penyataan pengaruh tersebut dimaknai apabila beban
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kerja pada karyawan menurun maka kinerja karyawan akan semakin meningkat dan
dapat terjadi sebaliknya.
Berdasarkan paparan diatas, maka dapat disimpukan bahwa Kompensasi
berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Tiara Payung Putra Kabupaten
Tangerang dengan total pengaruh 0,210 atau 21,0%.
4.6.6. Pengaruh Variabel Kompensasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja
Karyawan Pada PT. Tiara Payung Putra Kabupaten Tangerang
Berdasarkan hasil perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung mengenai
pengaruh Motivasi Kerja (X2) terhadap kinerja (Y) yang terdapat pada Tabel 4.49,
terlihat bahwa:
1. Total pengaruh Kompensasi (X1) terhadap Kinerja Karyawan (Y) memiliki
nilai sebesar 0,391 atau 39,1%
2. Total pengaruh Motivasi Kerja (X2) terhadap Kinerja Karyawan (Y)
memiliki nilai sebesar 0,210 atau 21,0%
Hasil total pengaruh Kompensasi (X1) dan Motivasi Kerja (X2) terhadap
Kinerja (Y) sebesar 0,601 atau 60,1% dan besaran epsilon adalah Py∈ = 0,399 atau
39,9% yaitu seperti Beban Kerja, pelatihan kerja, lingkungan kerja, budaya kerja,
kepemimpinan, disiplin kerja dan kepuasan kerja.
Kinerja karyawan yang baik merupakan keinginan bagi setiap perusahaan,
akan tetapi selalu saja ada faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kenaikan
dan penurunan kinerja karyawan dalam suatu perusahaan, Menurut Maria Ulfa, dkk
(2013) Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja berkaitan
dalam mendukung peningkatan kinerja karyawan, sehingga untuk mencapai kinerja
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yang baik perlu diperhatikan pemberian kompensasi yang layak dan menjaga
motivasi kerja karyawan agar tetap baik.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dari pembahasan dan hasil penelitian pengaruh
Kompensasi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Tiara Payung
Putra Kabupaten Tangerang, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai
berikut:
1. Kompensasi pada PT. Tiara Payung Putra Kabupaten Tangerang
mendapatkan kriteria penafsiran Cukup Baik. Artinya Kompensasi PT.
Tiara Payung Putra ditanggapi “Cukup Baik” oleh responden. Dalam
penelitian ini, penyataan “Insentif yang saya dapatkan sesuai dengan
pekerjaan yang saya lakukan” mendapatkan respon dengan skor terendah,
hal ini menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dari insentif yang di
dapatkan oleh karyawan yang mempengaruhi kinerja karyawan PT. Tiara
Payung Putra. Pernyataan “Saya mendapatkan Tunjangan Hari Raya
sebesar 1x gaji saya selama sebulan bekerja” mendapatkan skor yang
rendah, hal ini menunjukkan bahwa besaran THR yang didapat oleh
karyawan memiliki besaran yang berbeda bagi karyawan yang bekerja.
Pernyataan “Saya mendapatkan tunjangan kecelakaan apabila saya
mengalami kecelakaan ketika bekerja” mendapatkan skor yang rendah. Hal
ini menunjukkan bahwa tunjangan kecelakaan mayoritas didapatkan oleh
karyawan yang bersentuhan atau bersinggungan langsung dengan gas LPG.
Pernyataan “Saya mendapatkan tunjangan kesehatan ketika saya bekerja di
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perusahaan” mendapatkan skor yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa
tunjangan kesehatan akan didapatkan oleh karyawan apabila karyawan
tersebut telah resmi bekerja di perusahaan bukan dalam status magang.
2. Motivasi Kerja pada PT. Tiara Payung Putra Kabupaten Tangerang
mendapatkan kriteria penafsiran Cukup Baik. Artinya Motivasi Kerja
karyawan PT. Tiara Payung Putra ditanggapi “Cukup Baik” oleh responden.
Dalam penelitian ini, pernyataan “Saya mendapatkan perlakuan yang baik
dari rekan kerja dan perusahaan” mendapatkan respon dengan skor
terendah, hal ini menunjukkan bahwa dalam lingkup kerja karyawan masih
terdapat faktor senioritas yang memberikan perlakukan berbeda terhadap
sesama karyawan. Pernyataan “Saya mendapat bonus apabila kinerja saya
dalam bekerja terbilang memuaskan” mendapatkan skor terendah, hal ini
menunjukkan bahwa perusahaan memberikan bonus bagi karyawannya
tetapi tidak semua mendapatkan bonus ketika pekerjaan yang mereka
lakukan terbilang memuaskan. Pernyataan “Saya mendapat jaminan
keselamatan kerja dari perusahaan” mendapatkan skor rendah. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak semua mendapatkan jaminan keselamatan kerja,
hal ini dirasakan oleh kenek tambahan yang bekerja diluar dari perusahaan.
3. Kinerja karyawan pada PT. Tiara Payung Putra Kabupaten Tangerang
mendapatkan kriteria penafsiran Cukup Baik. Artinya Kinerja karyawan
PT. Tiara Payung Putra ditanggapi “Cukup Baik” oleh responden. Dalam
hal ini, pernyataan “Saya telah bekerja di perusahaan ini lebih dari 5
tahun” mendapatkan skor terendah, hal ini menunjukkan bahwa terdapat
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karyawan yang bekerja di bawah 5 tahun sementara sisanya sudah bekerja
lebih dari 5 tahun. Pernyataan “Saya dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan target yang diberikan” mendapatkan skor rendah. Hal ini menunjukkan
bahwa banyak target pekerjaan yang tidak dapat selesai sesuai dengan target
perusahan. Pernyataan “Saya berperan serta dengan baik dalam menjalani
pekerjaan saya selama ini” mendapatkan skor rendah, hal ini menunjukkan
bahwa Dalam beberapa situasi banyak karyawan yang individualis ketika
bekerja selain memberatkan mereka secara tidak langsung dan juga
memperlambat kinerja mereka.

4. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa Kompensasi dan Motivasi
Kerja berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Kinerja Karyawan
Pada PT. Tiara Payung Putra Kabupaten Tangerang, diantara kedua variabel
X dalam penelitian ini, Kompensasi memiliki pengaruh paling besar
terhadap Kinerja Karyawan PT. Tiara Payung Putra Kabupaten Tangerang.
5.2. Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan yang diuraikan diatas, maka dapat
disampikaan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran

dari penulis

berkaitan dengan obyek penelitian, sebagai berikut:
1. Untuk mengatasi permasalahan kompensasi karyawan PT. Tiara Payung
Putra Kabupaten Tangerang secara keseluruhan, perusahaan diharapkan
memperhatikan tunjangan lembur terutama jika ada karyawan yang harus
melaksanakan lembur ketika mengerjakan pekerjaannya. Kemudian
perusahaan juga harus memperhatikan dengan seksama mengenai
keanggotaan karyawan terkait asuransi kesehatan, asuransi jiwa maupun
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asuransi ketenagakerjaan sebagai syarat perusahaan yang mengikuti aturan
K3 dalam sistem ketenagakerjaan. Untuk menyelesaikan permasalahan dari
pernyataan “yaitu Insentif yang saya dapatkan sesuai dengan pekerjaan yang
saya lakukan” perusahaan diharapkan memberikan insentif yang merata
kepada setiap karyawaannya terutama sesuai dengan pekerjaan yang telah
dilakukan. Untuk mengatasi permasalahan pernyataan “Saya mendapatkan
Tunjangan Hari Raya sebesar 1x gaji saya selama sebulan bekerja”
perusahaan diharapkan bersikap adil kepada setiap karyawan terutama
dalam pemberian THR kepada karyawan. Untuk mengatasi permasalahan
dari pernyataan “Saya mendapatkan tunjangan kesehatan ketika saya
bekerja di perusahaan” perusahaan diharapkan memberikan tunjangan
kesehatan kepada karyawannya meskipun kategori karyawan tersebut
adalah karyawan baru.
2. Untuk mengatasi permasalahan motivasi karyawan PT. Tiara Payung Putra
Kabupaten Tangerang

secara keseluruhan,

perusahaan diharapkan

memperhatikan dengan baik kebutuhan karyawan yang dibutuhkan
sehingga ketika kebutuhan karyawan dapat terpenuhi maka motivasi kerja
karyawan dapat meningkat. Untuk menyelesaikan permasalahan dari
pernyataan “Saya mendapatkan perlakuan yang baik dari rekan kerja dan
perusahaan”

perusahaan

diharapkan

untuk

selalu

mengingatkan

karyawannya untuk saling bekerja sama dan mengedapankan respek
terhadap sesama karyawannya. Untuk mengatasi permasalahan dari
pernyataan “Saya mendapat bonus apabila kinerja saya dalam bekerja
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terbilang memuaskan”, perusahaan diharapkan untuk memberikan bonus
yang adil kepada setiap karyawan yang pekerjaannya memuaskan. Untuk
mengatasi permasalahan dari pernyataan “Saya mendapat jaminan
keselamatan kerja dari perusahaan”
3. Untuk mengatasi permasalahan kinerja karyawan PT. Tiara Payung Putra
Kabupaten Tangerang

secara keseluruhan,

perusahaan diharapkan

meningkatkan kompensasi karyawan agar dapat meningkatkan motivasi
kerja bagi karyawan sehingga kinerja karyawan dapat membaik dari
sebelumnya. Untuk mengatasi permasalahan dari pernyataan “Saya telah
bekerja di perusahaan ini lebih dari 5 tahun” perusahaan diharapkan
memberikan tambahan pengarahan kepada karyawan baru agar dapat
mengimbangi karyawan yang telah bekerja lebih dari 5 tahun. Untuk
mengatasi permasalahan pernyataan “Saya dapat menyelesaikan pekerjaan
sesuai dengan target yang diberikan” perusahaan diharapkan menyesuaikan
target pekerjaan dengan kemampuan karyawan serta kondisi di lapangan
agar target pekerjaan dapat tercapai. Untuk mengatasi permasalahan dari
pernyataan “Saya berperan serta dengan baik dalam menjalani pekerjaan
saya selama ini” perusahaan diharapkan selalu mengingatkan kepada
karyawan mengenai pentingnya kerjasama dan komunikasi antar karyawan.
4. Berdasarkan hasil penelitian pengaruh kompensasi dan motivasi kerja
terhadap kinerja karyawan sebaiknya perusahaan dapat memberikan
kompensasi yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya kepada setiap
karyawan agar secara tidak langsung dapat meningkatkan motivasi
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karyawan dalam bekerja sehingga kinerja karyawan dapat meningkat dari
sebelumnya. Hal ini dikarenakan Kompensasi memiliki pengaruh paling
besar terhadap Kinerja Karyawan
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HASIL UJI STATISTIKA
Uji Reliabilitas X1

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based on
Cronbach's

Standardized

Alpha

Items
.748

N of Items
.853

11

Uji Reliabilitas X2

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based on
Cronbach's

Standardized

Alpha

Items
.755

N of Items
.873

11

Uji Reliabilitas Y

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based on
Cronbach's

Standardized

Alpha

Items
.744

N of Items
.839

11

Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Kompensasi
N

Motivasi

Kinerja

35

35

35

Mean

33.03

31.94

32.6000

Std. Deviation

5.305

5.604

5.61091

Absolute

.113

.102

.131

Positive

.113

.102

.131

Negative

-.076

-.061

-.123

Kolmogorov-Smirnov Z

.669

.603

.774

Asymp. Sig. (2-tailed)

.762

.860

.588

Normal Parametersa

Most Extreme Differences

a. Test distribution is Normal.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Koefisien Korelasi
Correlations
Kompensasi
Kompensasi

Motivasi
.790**

.753**

.000

.000

35

35

35

.790**

1

.708**

Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed)
N
Motivasi

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

.000

N
Kinerja

Kinerja

Pearson Correlation

.000

35

35

35

.753**

.708**

1

.000

.000

35

35

Sig. (2-tailed)
N

35

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficientsa

Model
1

Unstandardized

Standardized

Collinearity

Coefficients

Coefficients

Statistics

B
(Constant)

Std. Error

4.973

4.027

Kompensasi

.545

.193

Motivasi

.301

.182

a. Dependent Variable: Kinerja

Beta

t

Sig.

Tolerance

VIF

1.235

.226

.516

2.830

.008

.375 2.665

.301

1.650

.109

.375 2.665

Uji Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Model
1

R
.775a

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.601

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Kompensasi
b. Dependent Variable: Kinerja

.576

3.652

Durbin-Watson
1.001

