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ABSTRAK 

PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang fire protection 
engineering sebagai supplier alat pemadam, adapun produk yang dihasilkan adalah produk-
produk yang biasa digunakan dalam perlindungan dan penanggulangan terhadap bahaya 
kebakaran. Sumber daya manusia atau tenaga kerja adalah salah satu bagia dari input 
system/perusahaan, karenanya perlu dijaga bahkan ditingkatkan kualitasnya, agar sasaran  
perusahaan dapat tercapai.  

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis ingin mengetahui apakah ada pengaruh dari 
kompensasi dan motivasi kerja karyawan terhadap kepuasan kerja karyawan. Penelitian ini 
termasuk penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi 
dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja pada PT. XYZ yang berjumlah 39 orang 
yang kemudian keseluruhannya digunakan sebagai sampel. Data dikumpulkan dengan 
kuesioner yang telah diuji validitas dan rebilitasnya. Teknik analisi data yang digunakan 
adalah regresi berganda.  

Hasil penelitian dalam taraf signfikan 5% menunjukan bahwa (1) setiap perubahan 
1 satuan tingkat, maka dapat meingkatkan kepuasan karyawan sebesar 0,050 (2) setiap 
perubahan setiap 1 satuan tingkat, maka dapat meningkatkan kepuasan karyawan sebesar 
0,055. (3) model persamaan regresi adalah Y= -0,426 +0,050X1 + 0,055X2 artinya bahwa 
pada saat variabel kompensasi dan motivasi kerja itu tetap atau tidak mengalami perubahan 
peningkatan maka kepuasan kerja akan menurun.  

Keyword : kepuasan karyawan, motivasi kerja, kompensasi 

 

 

ABSTRACT 

PT. XYZ is a company engaged in the field of fire protection engineering as a supplier 
extinguishers, as for the products produced are products that are used in the protection and 
prevention against fire hazards. 

Human resources or labor is just one part of the system input / company, therefore needs 
to be maintained and even enhanced, so that the target company can be reached. 

In writing this thesis, the author wants to know whether there is a relationship between 
compensation and employee motivation on employee job satisfaction. This research 
includes associative causal research using quantitative approach. The population in this 
study were employees working at PT. XYZ numbering 39 people were later used as the 
overall sample. Data were collected by questionnaires that have been tested for validity and 
reliability. Data analysis technique used is multiple regression. 

The results of the study were significant level of 5% shows that (1) any change in one unit 
level, it can boost the satisfaction of employees totaled 0,050 (2) any change every 1 unit 
level, it can improve employee satisfaction by 0.055. (3) The regression model is Y = -
0.426 + 0,050X1 + 0,055X2 means that at the time of variable compensation and 
motivation remain unchanged or increase the job satisfaction will decrease. 

Keyword: employee satisfaction, motivation, compensation 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Industri didefinisikan sebagai suatu lokasi/tempat dimana aktifitas 

produksi akan diselenggarakan. Aktifitas produksi bisa dinyatakan sebagai 

sekumpulan aktifitas yang diperlukan untuk mengubah sekumpulan masukan 

(sumber daya manusia, material, energi, informasi dan lainnya) menjadi produk 

keluaran (finished product atau jasa) yang memiliki nilai tambah 

(Wignjosoebroto, S. 2006) 

Proses produksi diartikan sebagai cara, metoda dan teknik untuk 

menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan 

menggunakan sumber (tenaga kerja, mesin, bahan dan dana) yang ada (Assauri, 

1993). Atau sistem produksi merupakan kumpulan beberapa sub sistem yang 

saling berinteraksi untuk mentransformasi input menjadi output (Nasution, 2006). 

Sumber daya manusia atau tenaga kerja adalah salah satu bagian dari input 

sistem/industri/perusahaan. Sebagai salah satu input maka SDM perlu dijaga 

bahkan ditingkatkan kualitasnya, agar sasaran sistem tersebut dapat tercapai.  
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Pemberian kompensasi dan penghargaan adalah salah satu upaya perusahaan 

menjaga dan meningkatkan kualitas SDM.  

 Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang, 

langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa 

yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi terdiri atas kompensasi langsung 

dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung berupa bayaran yang 

diperoleh karyawan dalam bentuk gaji, upah, bonus, dan komisi. Kompensasi 

tidak langsung berupa seperti tunjangan yang tidak tercakup dalam kompensasi 

langsung.  

Kuat lemahnya motivasi kerja seseorang sangat ditentukan oleh 

terpenuhinya harapan-harapan, keinginan dan kebutuhannya. Menurut Stokes, 

1966 motivasi kerja adalah sebagai pendorong bagi seseorang untuk melakukan 

pekerjaannya dengan lebih baik, juga merupakan faktor yang membuat perbedaan 

antara sukses dan gagalnya dalam banyak hal dan merupakan tenaga emosional 

yang sangat penting untuk sesuatu pekerjaan baru.  

PT. XYZ adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang fire protection 

engineering, telah berdiri sejak tahun 1995. Saat ini PT XYZ telah memiliki merk 

dagang sendiri, karyawan yang berjumlah 39 orang dan omzet penjualan per bulan 

mencapai 7 milyar rupiah per bulan dari target per bulan adala 10 Milyar per 

bulan.  

Dimulai dari tahun 2015 penjualan mengalami penurunan hal ini dilihat 

dari omzet yang mengalami penurunan. Lalu lintas keluar masuk karyawan juga 

cukup tinggi terutama di dalam divisi marketing. Karyawan memiliki motivasi 
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bekerja yang rendah. Hal ini disebabkan karyawan merasa hal-hal yang berkaitan 

dengan kompensasi tidak sesuai dengan harapannya. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memilih judul skripsi “ANALISA 

HUBUNGAN KOMPENSASI DAN MOTIVASI TERHADAP KEPUASAN 

KERJA KARYAWAN DI PT. XYZ (PERUSAHAAN PENJUAL ALAT 

PEMADAM KEBAKARAN) JAKARTA BARAT”  

 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat 

diirumuskan masalah – masalah yang ada adalah sebagai berikut :  

1. Motivasi kerja karyawan PT. XYZ yang cukup rendah 

2. Sistem pemberian kompensasi karyawan PT. XYZ yang belum sesuai 

3. Kepuasan kerja karyawan di PT XYZ yang rendah 

 

1.3 Pembatasan Masalah  

Adapun batasan-batasan permasalahan tersebut antara lain : 

1. Data yang didapat adalah data hasil kuesioner yang dibagikan kepada 39 

karyawan PT XYZ 

2. Kuesioner yang dibagikan adalah kuesioner mengenai kompensasi, motivasi 

dan kepuasan kerja yang dirasakan oleh responden  

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai  

1. Mengeahui hubungan kompensasi kerja karyawan dengan kepuasan kerja 

karyawan PT. XYZ 
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2. Mengetahui hubungan motivasi kerja karyawan dengan kepuasan kerja 

karyawan PT. XYZ 

3. Mengetahui pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kepuasan kerja 

karyawan PT. XYZ  

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat, antara lain:  

a. Bagi Perusahaan  

Dapat dijadikan pertimbangan dalam usaha perbaikan dan peningkatan 

motivasi karyawan, serta mendapatkan informasi mengenai efektifitas 

sistem kompensasi yang telah ada guna meningkatkan kepuasan kerja 

yang berujung pada peningkatan produktivitas kerja karyawan PT. 

XYZ 

b. Bagi Penulis  

Dapat berkontribusi dalam hal mengetahui hubungan anatara 

kompensasi dan motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan 

1.6 Sistematika Penulisan  

Dalam menyusun tugas akhir ini, akan diuraikan bab demi bab yang berurutan 

untuk mempermudah pembahasan sebagai berikut:  

BAB I   PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, pokok 

permasalahan yang dihadapi, pembatasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 
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BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini merupakan bagian yang berisi konsep dasar pemikiran dan 

pandangan umum secara teori sebagai pendukung dalam 

pemecahan masalah. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan tahap-tahap penelitian dan cara perolehan 

data, kerangka pemecahan masalah, serta metode pendekatan yang 

digunakan dalam memecahkan masalah. 

BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  

Pada bab ini merupakan  hasil penelitian  yang berisikan  data-data  

yang diperlukan dan pengolahan data yang ada dan sesuai untuk 

mendapatkan hasil akhir yang diinginkan. 

BAB V  ANALISA  

Bab ini menguraikan hasil pengolahan data dan pembuktian 

keadaan yang terjadi di perusahaan serta mengusulkan sebuah  

solusi  alternatif  agar kondisi perusahaan menjadi lebih baik. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini merupakan rangkuman dari hasil penelitian yang diperoleh 

dan merupakan gambaran secara umum mengenai data yang ada, 

serta memberikan saran-saran sebagai upaya perbaikan baik untuk 

penelitian selanjutnya maupun kepada perusahaan.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen adalah pencapaian tujuan (organisasi) yang sudah ditentukan 

sebelumnya dengan menggunakan bantuan orang lain. (Terry (Ambar teguh dan 

Rosidah); 2003) 

2.1.1 Fungsi Management Sumber Daya manusia  

1. Perencanaan  

2. Pengorganisasian  

3. Pengarahan  

4. Pengendalian  

5. Pengadaan  

6. Pengembangan  

7. Kompensasi  

2.2 Kompensasi 

Kompensasi adalah apa yang seorang karyawan / pegawai / pekerja terima 

sebagai balasan dari pekerjaaan yang diberikannya. Baik upah per jam ataupun  
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gaji periodik didesain dan dikelola oleh bagian sumber daya manusia. 

Kompensasi yang diberikan organisasi ada yang berbentuk uang, namun ada yang 

tidak berbentuk uang. Kompensasi yang berwujud upah pada umumnya berbentuk 

uang, sehingga kemungkinan nilai riilnya turun naik.  

Banyak faktor yang menyebabkan perlunya kompensasi tersebut ditinjau 

kembali. Faktor – faktor tersebut antara lain perubahan tingkat hidup penduduk, 

perubahan undang-undang / peraturan tentang besarnya upah, dan perubahan 

tingkat upah dari perusahaan lain.  

Cahayani (2005: 77-78) dalam buku Kadarisman mengemukan sebagai 

berikut :  

Manajemen kompensasi adalah proses pengembangan dan penerapan 

strategi, kebijakan, serta system kompensasi yang membantu organisasi untuk 

mencapai sasarannya dengan mendapatkan dan mempertahankan orang yang 

diperlukan dan dengan meningkatkan motivasiserta komitmen mereka. 

Beberapa definisi mengenai kompensasi anatara lain :  

1. Menurut Werther and davis dalam Kadarisman (2012 : 1) Kompensasi 

adalah apa yang karyawan terima sebagai balasan dari pekerjaan yang 

diberikan.  

2. Samsudin (2006 : 187) kompensasi mengandung arti yang lebih luas 

daripada upah atau gaji. Upah atau gaji lebih menekankan pada balas 

jasa yang bersifat finansial, sedangkan kompensasi mencangkup balas 

jasa finansial maupun non-finansial 

3. Cahyani (2005:77-78) manajemen kompensasi adalah proses 

pengembangan dan penerapan strategi, keijakan, serta system 
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kompensasi organsasi untuk mencapai sasarannya dengan 

mendapatkan dan mempertahankan orang yang diperlukan dan dengan 

meningkatkan motivasi serta komitmen mereka.  

Pemberian kompensasi kepada karyawan tersebut, akan mempengaruhi 

seberapa besar tujuan organisasi tujuan organisasi dapat dicapai, bahkan dapat 

mempengaruhi kelangsungan hidup organisasi / perusahaan tersebut. Selain itu, 

harus pula diakui bahwa penghasilan karyawan, pada hakikatnya termasuk dalam 

komponen biaya sehingga perlu dikendalikan dalam konteks minimizing cost 

serta tercapainya efisiensi yang tinggi.  

Oleh karena itu, sistem kompensasi yang baik merupakan system yang 

mampu menjamin kepuasan para anggota organisasi/perusahaan memungkinkan 

organisasi / perusaahaan memperoleh, memelihara, serta memperkerjakan 

sejumlah karyawan yang berkinerja tinggi untuk kepentingan bersama.  

Kompensasi adalah faktor penting untuk memperahankan karyawan dalam 

organisasi / perusahaan. Hal tersebut disesabkan suka atau tidak suka, disadari 

atau tidak, uang yang merupakan bagian dari bentuk kompensasi adalah faktor 

penting dalam kehidupan yang dapat meningkatan motivasi walaupun sulit untuk 

bisa memuaskan manusia. 

2.3 Motivasi kerja  

2.3.1 Tujuan Motivasi 

Tujuan dari pemberian motivasi kerja pada karyawan adalah untuk : 

(Saydam, 2000)  

1. Mengubah perilaku karyawan sesuai dengan keinginan perusahaan  

2. Meningkatkan gairah dan semangat kerja  
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3. Meningkatkan disiplin kerja  

4. Meningkatkan prestasi kerja  

5. Meningkatkan rasa tanggung jawab 

6. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi  

7. Menumbuhkan loyalitas karyawan pada perusahaan  

Dalam bukunya Kadarisman mengatakan,dalam melakukan pekerjaan 

seorang karyawan berbuat ataupun tidak berbuat bukanlah semata didorong oleh 

faktor rasio (pikiran) tetapi juga kadang-kadang dipengaruhi oleh faktor emosi 

(perasaan). Oleh sebab itu, faktor-faktor tersebut perlu mendapat perhatian dalam 

pemberian motivasi, agar pemberian motivasi tersebut dapat tepat sasaran. 

Dengan demikian, diharapkan setelah diberikan motivasi perilaku kerja karyawan 

dapat berubah dalam hal ini adalah karyawan tetap bersedia melaksanakan 

pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.  

Dengan pemberian motivasi diharapkan gairah dan semangat kerja 

karyawan dapat meningkat. Kondisi mental dan psikis karyawan, amat besar 

pengaruhnya terhadap produktivitas kerja. Mental yang sedang labil karena 

karyawan tersebut sedang mengalami masalah tertentu dan cukup berat dapat 

berpengaruh pada diri karyawan yang bersangkutan.  

 Disiplin kerja pegawai dapat ditumbuhkan karena motivasi yang diberikan 

oleh organisasi ataupun pimpinan dari diri karyawan tersebut. Pimpinan 

organisasi sebelum memberikan motivasi kepada karyawannya harus terlebih 

dahulu mengetahui apa yang menjadi motif pegawai sehingga mau bekerja dengan 

baik. Apa yang mendorong karyawan bersedia memberikan waktu, tenaga dan 
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pikirannya untuk melaksanakan pekerjaan dalam organisasi yang menjadi tempat 

kerjanya.  

Setelah dapat mengubah perilaku kerja, meningkatkan gairah dan semangat 

kerja serta meningkatkan disiplin kerja, diharapkan dengan pemberian motivasi 

dapat meningkatkan prestasi karyawan. 

Biasanya keinginan untuk berprestasi akan menjadi dambaan yang dapat 

mendorong karyawan untuk melakukan pekerjaan. Pencapaian prestasi dalam 

melakukan pekerjaan akan menggerakan karyawan untuk melakukan tugas-tugas 

selanjutnya.  

Tujuan dari pemberian motivasi yang selanjutnya adalah meningkatkan rasa 

tanggung jawab dalam kaitan ini dapat dikemukakan bahwa seorang pegawai 

yang bekerja dalam organisasi pada suatu waktu ingin dipercaya memegang 

tanggung jawab yang lebih besar.  

Tanggung jawab tersebut bukan saja atas hasil pekerjaan yang baik, tetapi 

juga tanggung jawab berupa kepercaan yang diberikan sebagai orang yang 

mempunyai potensi.  

Dengan memberikan motivasi dapat menumbuhkan loyalitas karyawan pada 

perusahaan. Motivasi merupakan modal utama timbulnya loyalitas karyawan 

terhadap perusahaan/organisasi. Bila motivasi lemah, maka loyalitas juga akan 

merosot. Oleh sebab itu, para karyawan yang mempunyai motivasi tinggi, juga 

akan mempunyai loyalitas tinggi. Dengan kata lain, loyalitas tidak dapat 

diwujudkan bila para karyawan tidak mendapat motivasi untuk bekerja dengan 

giat dalam organisasi.  
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2.3.2 Teori motivasi  

Secara umum, Gibson, et al (1989) mengemukakan bahwa teori – teori motivasi 

mengacu kepada dua kategori sebagai berikut :  

1. Teori kepuasan, yang memusatkan perhatian kepada faktor dalam diri orang 

yang menguatkan yang mengarahkan, mendukung dan menghentikan perilaku 

karyawan 

2. Teori proses, yang menguraikan dan menganalisa bagaimana perilaku itu 

dikuatkan, diarahkan didukung dan diberhentikan.   

Kemudian  Handoko (1986) memberikan kategori teori – teori motivasi sebagai 

berikut :  

1. Teori kepuasan, didalamnya adalah teori hierarki kebutuhan dari Maslow, teori 

dua faktor dari Herzberg, dan teori perstasi dari Clelland 

2. Teori proses, didalamnya adalah teori harapan (Expectancy Theory), teori 

keadilan (Equity Theory), dan teori pembentukan perilaku (Operant 

Conditioning) 

 

A. Teori Kepuasan 

a. Teori Hierarki Kebutuhan dari Maslow  

Menurut Maslow sebagaimana yang dikutip oleh Harsey, et al. (1982) 

mengatakan bahwa : Tingkah laku manusia pada waktu tertentu diarahkan oleh 

kebutuhan paling kuat yang muncul pada waktu itu. Ada lima tingkat kebutuhan 

manusia, dan bila tingkat kebutuhan pertama belum terpenuhi, maka segala usaha 

manusia ditujukan untuk memenuhi kebutuhan itu lebih dahulu, itulah yang 
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merupakan motivator aktif. Bila kebutuhan tingkat pertama ini tepenuhi sapai 

batas tertentu barulah muncul kebutuhan tingkat kedua sebagai kebutuhan terkuat, 

dan ini pula sekarang yang menjadi motivator aktiv, sedangkan kebutuhan tingkat 

pertama yang sudah terpenuhi tidak lagi menjadi motivator aktif. Begitulah 

seterusnya sampai pada kebutuhan tingkat ketiga, tingkat keempat dan tingkat 

kelima. 

Manusia bekerja dikarenakan adanya kebutuhan yang tidak dapat 

dipenuhinya. Karena itulah manusia melakukan kerja sama, memasuki organisasi 

agar dapat memenuhi kebutuhannya. Maslow menyusun secara hierarki 5 

kebutuhan karyawan dalam organisasi, yaitu sebagai berikut : (Siagian, 1985)  

1. Kebutuhan yang bersifat fisiologis (phisiological needs) seperti sandang, 

pangan, dan papan 

2. Kebutuhan keamanan (safety needs) seperti kebutuhan akan keamanan dan 

harta 

3. Kabutuhan sosia (social needs) seperti kebutuhan perasaan diterima oleh 

orang lain, perasaan dihormati, perasaan maju, tidak gagal, dan kebutuhan 

ikut serta dalam organisasi 

4. Kebutuhan akan prestise (esteem needs) yaitu kebutuhan akan status yang 

diduduki seseorang  

5. Kebutuhan mempertinggi kapasitas kerja (self actualization needs) yaitu 

kebutuhan mengembangkan kapasitas mental melalui on the job training, 

seminar, loka karya, dan sebagainya  
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b. Teori ERG dari Alderfer  

  Alderfer, 1969 : bahwa ada tiga kelompok utama, yaitu kebutuhan akan 

keberadaan (existence), kebutuhan afiliasi (relationships), dan kebutuhan akan 

kemajuan (growth) 

  Alderfer meringkas teori hierarki kebutuhan dari Maslow menjadi tiga 

kelompok yang diberi nama ERG, yaitu singkatan dari Existence, Relatedness, 

dan Growth  

1. Kebutuhan keberadaan (existence) adalah suatu kebutuhan agar tetap hidup. 

Kebutuhan fisik atau fisiologis dan kebutuhan keamanan termasuk dari teori 

Maslow dan faktor hygiene (dissatisfier) dari Herzberg didalamnya.   

2. Kebutuhan akan berhubungan (relatedness) adalah kebutuhan untuk menjalin 

hubungan dengan sesama, melaksanakan hubungan sosial atau 

bermasyarakat dan bekerja sama dengan orang lain. Hal ini sama dengan 

kebutuhan soial dari teori Maslow dan faktor hygiene dari Herzberg.  

3. Kebutuhan akan pertumbuhan (Growth) adalah suatu kebutuhan intrinsik dari 

seseorang untuk dapat mengembangkan diri dan potensinya. Kebutuhan ini 

sama dengan kebutuhan akan penghargaan dan aktualisasi dari Maslow dan 

motivator dari Herzberg.  

Walaupun teori ERG merupakan penyusutan dari teori hiraki kebutuhan dari 

Maslow, namun terdapat perbedaan dalam keduanya. Alderfer pada teorinya tidak 

memandang ketiga kebutuhan ERG sebagai sesuatu yang hirarki sebagaimana 

yang Maslow. Alderfer berpendapat bahwa salah satu golongan kebutuhan dapat 

tetap kuat, walaupun golongan kebutuhan lainnya telah terpenuhi atau tidak.  
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c. Teori Motivasi Prestasi dari Clelland  

Clelland dalam Gibson, et al 1989 mengemukakan bahwa seseorang 

karyawan memiliki energi potensial yang dapat dimanfaatkan tergantung pada 

dorongan motivasi, situasi, dan peluang yang ada. Kebutuhan pekerja yang dapat 

memotivasi gairah kerja adalah kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan afiliasi 

dan kebutuhan akan kekuasaan.  

 

B. Teori Proses  

a. Teori Pengharapan (expectancy theory) 

Pencetus pertama teori pengharapan adalah Vroom (1964). Vroom 

mengatakan bahwa “ seorang  bekerja untuk merealisasikan harapan – harapan 

dari pekerjaan itu” 

Tiga komponen utama berdasarkan teori tersebut adalah : (Vroom : 1964)  

1. Harapan (expectency) adalah suatu kesempatan yang disediakan dan akan 

terjadi karena berperilaku 

2. Pertautan (instrumentality) adalah besarnya kemungkinan jika bekerja 

secara efektif apakah akan terpenuhi keinginan dan kebutuhan yang 

diharapkannya 

3. Valensi (valence) adalah mencerminkan referensi – referensi pribadi  

Teori ini berpendapat bahwa karyawan akan termotivasi untuk bekerja 

dengan baik dan giat, jika mereka yakin dari prestasinya mereka akan 

mengharapkan imbalan yang besar. Karyawan melihat kemungkinan adanya 
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imbalan yang besar, misalnya kenaikan gaji, pangkat atau jabatan, jika mereka 

bekerja dengan giat.  

Kenaikan gaji, pangkat atau jabatan ini merupakan stimulus atau 

perangsang bagi karyawan. Menurut Vroom dalam Winardi : 2004 menyatakan 

bahwa “sebuah ekspektasi mewakili keyakinan seseorang individu, bahwa tingkat 

upaya tertentu akan diikuti oleh tingkat kinerja tertentu. Sebuah instrumentalitas 

adalah presepsi, bahwa hasil tertentu tergantung pada pelaksanaan sebuah tingkat 

kinerja khusus. Sedangkan valensi berhubungan dengan nilai positif atau negatif 

yang diberikan orang – orang keada hasil – hasil.  

b. Teori Pembentukan Perilaku  

 Dalam buku Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kadarisman 

mengemukakan bahwa teori pembentukan perilaku berasumsi bahwa perilaku 

karyawan dapat dibentuk dan diarahkan ke aktivitass  pencapaian tujuan.  

 Skinner (dalam Handoko, 1984 : 204) mengemukakan pendapat bahwa 

teori pembentukan perilaku sering disebut dengan istilah-istilah lain, seperti , 

Behavioral Modification, Positive Reinforcement, dan Skinnerian Conditioning. 

Pendekatan perilaku ini didasarkan atas hokum pengaruh (law effect), yaitu 

perilaku yang diikuti konsekuensi pemuasan cenderung diulang, sedangkan 

perilaku dengan konsekuensi hukuman tidak akan diulang.  

c. Teori Keadilan (Equity Theory) 

Teori motivasi keadilan didasarkan pada asumsi bahwa karyawan akan 

termotivasi untuk bekerja giat, apabila ia diperlakukan secara adil dalam 

pekerrjaannya. Dharma (1987 : 151) menyatakan :  



16 
 

 
 

 Keadilan adalah suatu yang muncul dalam pikiran seseorang jika ia 

merawa bahwa rasio antara usaha dan imbalan adalah seimbang dengan rasio 

seserang yang dibandingkan. Ketidakadilan akan ditanggapi dengan bermacam-

macam perilaku yang menyimpang dari aktivitas pencapaian tujuan, misalnya 

menurunkan prestasi, mogok, malas, dan sebagainya.  

2.4 Kepuasan Kerja  

Beberapa pengertian kepuasan kerja, yaitu  

1) Siagian (2008:295) kepuasan kerja merupakan suatu cara pandang 

seseorang baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif tentang 

pekerjaannya.  

2) Suwanto dan Donni (2011:263) Kepuasan kerja adalah cara individu 

merasakan pekerjaan yang dihasilkan dari sikap individu tersebut 

terhadap berbagai aspek yang dihasilkan dari sikap individu tersebut 

terhadap berbagai aspek yang terkandung dalam pekerjaan.  

3) Davis dan Newstrom dalam Suwanto dan Donni (2011:263) kepuasan 

kerja adalah perasaan senang atau tidak senang karyawannya terhadap 

pekerjaannya.  

d. Faktor – faktor Kepuasan Kerja 

Menurut Gilmer dalam As’ad (1991 : 114) faktor kepuasan kerja antara lain 

:  

1) Kesempatan untuk maju, yaitu ada atau tidak adadnya kesempatan dari 

perusahaan untuk memperoleh pengalaman dan peningkatan kemapuan 

selama kerja  
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2) Keamanan kerja, keadaan yang aman akan sangat mempengaruhi perasaan 

karyawan selama berkerja 

3) Gaji, gaji lebih banyak menyebabkan ketidakpuasan dan jarang orang 

mengekspresikan kepuasan kerjanya dengan sejumlah uang yang 

diperolehnya. Jika  gaji diberikan secara adil didasarkan pada tingkat 

keterampilan, tuntutan pekerjaan, serta standard gaji untuk pekerjaan 

tertentu, maka aka nada kepuasan kerja. 

4) Perusahaan dan manajemen : perusahaan dan manajemen yang baik adalah 

yang mampu memberikan situasi dan kondisi kerja yang stabil. Faktor ini 

yang menentukan kepuasan kerja karyawan.  

5) Pengawasan, Bagi karyawan, supervisor adalah seseorang yang diposisikan 

atau dianggap sebagai figure ayah dan sekaliguss atasan. Pengawas yang 

buruk dapat berakibat absensi dan turnover.  

6) Faktor intrinsic dar pekerjaan : Atribut yang ada dala pekerjaan 

mensyaratkan keterampilan tertentu. Sulit dan mudahnya serta kebanggaan 

akan tugas, akan menungkatkan ataupun mengurangi kepuasan kerja. 

7) Kondisi kerja : kondisi kerja adalah keaddaan dari lingkungan kerja, yaitu 

kondisi tempat, ventilasi, penyinaran, kantin, dan tempat parkerjaanya 

8) Aspek social dala pekerjaan : keadaan social yang mengacu pada salah satu 

sikap dalam pekerjaan yang dipandang sebagai faktor yang menunjang puas 

atau tidak puas dalam bekerja 

9) Komunikasi, komunikasi yang lancar antar karyawan dengan pihak 

manajemen banyak digunakan sebagai alasan untuk menyukai jabatannya. 

Dalam hal ini adanya keseddiaan pihak atasan untuk mau mendengar, 
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memahami dan mengakui pendapat ataupun prestasi karyawan sangat 

berperran dalam menciptakan rasa puas terhadap kerja 

10) Fasilitas, Fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas penunjang dalam 

meningkatkan kesejahteraan karyawan meliputi fasiitas kesehatan, cuti, dana 

pension, ataupun perumahan merupakan standar suatu jabatan dan apabila 

dapat ddipenuhi akan menimbulkan rasa puas. 

e. Indikator Kepuasan Kerja  

Menurut Rivai (2011: 860) Indikator dari kepuasan kerja adalah sebagai 

berikut  

1) Isi Pekerjaan  

Penapilan tugas atau atribut pekerjaan yang actual dan sebaga control 

terhadap pekerjaan. Karyawan akan merasa puas apabila tugas kerja 

diannggap menarik dan memberikan kesempatan belajar dan mendapat 

kepercayaan tanggung jawab atas pekerjaannya  

2) Supervisi  

Perhatian dan hbungan yang baik dari pimpinan kepada bawahan, sehngga 

karyawan akan merasa bahwa dirinya menjadi bagan yang penting dari 

organisasi. Sebaliknya supervise buruk dapat meningkatkan turn over dan 

absensi karyawan.  

3) Organisasi dan manajemen 

Perusahaan dan manjemen yang baik adalah yang mampu memberikan 

situasi dan kondisi kerja yang stabil, untuk memberikan kepuasan kepada 

karyawan.  

4) Kesempatan untuk maju 
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Adanya kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan peningkatan 

kemampuan selama bekerja akan memberikan kepuasan pada karyawan 

terhadap pekerjaannya 

5) Gaji dan Keuntungan dalam bidang finansial 

Gaji adalah suatu jumlah yang diterima dan keaddaan yangdirasakan dari 

upah (gaji). Jika karyawan merasa bahwa gaji yang diperileh mampu 

memenuhi kebuthan hidupnya, dierikan secara adi didasarkan pada tingkat 

keterampilan, tuntutan pekerjaan, serta standar gaji untuk pekerjaan 

tertentu, maka aka nada kepuasan kerja.  

6) Rekan Kerja  

Adanya hubungan yang dirasa saling mendukung dan saling 

memperhatikan antar rekan kerja akan menciptakan lingkungan kerja yang 

nyaman dan hangat sehingga menimbulkan kepuasan kerja pada 

karyawan. 

7) Kondisi Kerja 

Kondisi kerja yang menndukung akan meningkatkan kepuassan  kerja 

pada karyawan. Kondisi kerja yang mendukung artinya tersedianya sarana 

dan prasarana kerja yang memadaai dangan sifat tugas yang harus 

dilaksanakannya. 

Sedangkan menurut Robbins (2007) indicator kepuasan kerja adalah sebagai 

berikut :  

1. Kepuasan degan gaji, yaitu upah yang diperoleh seseorang sebanding 

dengan usaha yang dlakukan dan sama dengan upah yang diterima oleh 

orang lain dalam posisi kerja yang sama \ 
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2. Kepuasan dengan pekerjaan itu sendiri, yaitu sejauh mana pekerjaan 

menyediakan kesepatan seseorang untuk belajar memperoleh tanggung 

jawab dalam suatu tugas tertentu dan tantangan untuk pekerjaan yang 

menarik.  

3. Kepuasan dengan promosi, yaitu kesempatan seseorang untuk meraih atau 

dipromosikan ke jenang yang lebih tinggi dalam organisasi 

4. Kepuasan dengan sikap atasan, yaitu kemampuan atasan untuk 

memberikan bantuan teknis dan dukungan terhadap pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawab para bawahan 

5. Kepuasan dengan rekan kerja, yaitu sejauh mana rekan kerja secara tenis 

cakap dan secara social mendukung tugas rekan kerja lainnya 

2.5 Peengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan  

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan 

adalah kebijakan kompensasi yang berlaku di tempat kerjanya. 

Kompensasi dapat digunakan sebagai kunci yang mengelola sumber daya 

manusia secara efektif agar sesuai dengaan kebutuhan bisnis dan 

kebutuhan karyawan. Apabila seorang karyawan mendapatkan kompensasi 

yang layak atas apa yang sudah ia kerjakan, maka tentunyya seorang 

karyawan juga akan mendapatkan kepuasan kerja yang baik, hal ini 

dikuatkan oleh teori milik Hasibuan dalam Kadarisman (2012,86) bahwa 

tujuan pemberian kompensasi (balas jasa) adalah sebagai ikatan kerja 

sama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, 

disiplin serta pengaruh serikat buruh dan pemerintahan. 
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Menurut Schuler dan Jackson (1996) kepuasan karyawan terhadap 

kompensasi ditentukan oleh keadilan kompensasi, tingkat kompensasi, dan 

praktik administrasi kompensasi. Keadilan merupakan salah satu faktor 

penting yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan tingkat 

kompensasi, baik keadilan internal maupun eksternal. Persepsi keadilan 

dipengaruhi oleh: (1) rasio kompensasi dengan inputs seseorang seperti 

pendidikan, keahlian, keterampilan, pengalaman kerja, dan sebagainya; 

dan (2) perbandingan rasio tersebut dengan rasio-rasio yang diterima oleh 

orang lain 

2.6 Pengaruh Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan  

Motivasi besar pengaruhnya terhadap kepuasan kerja seperti yang 

dikatakan oleh Smith dan Wakelley dalam As’ad (1991:47) dengan 

teorinya yang menyatakan bahwa seseorang didorong untuk beraktifitas 

karena karena dia berharap bahwa hal ini akan membawa pada keadaan 

yang lebih memuaskan daripada keadaan sekarang. Jadi dorongan 

seseorang atau motivasi untuk melakukan sebuah pekerjaan bertujuan 

untuk mendapatkan sebuah kepuasan.   

 Rendah atau tingginya tingkat motivasi seorang karyawan akan 

mempengaruhi kepuasan kerjanya. Semakin rendah tingkat motivasi kerja 

maka orang tersebut memiliki kepuasan kerja yang rendah, hal ini terlihat 

tidak adanya lagi dorongan untuk membuatnya lebih produktif ataupun 

untuk mendapatkan kepuasan. 
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2.7 Populasi, Sampel, dan Alat Pengambilan Data  

Menurut Sugiyono (2005:80) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atass objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakterristik tertentu 

yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di PT. XYZ 

(Perusahaan penjual alat pemadam kebakaran) di Jakarta Barat sebanyak 52 

Orang. Oleh karena populasi ini terbatas dan berukuran kurang dari 100 maka 

diambil semua sebagai sampel. Jadi penelitian ini merupakan total sampling.  

Teknik pengumpulan data karyawan dalam penelitian ini yang berkaitan 

dengan kompensasi dan motivasi kerja karyawan serta produktivitas kerja 

karyawan digunakan angket/kuisioner. Kuisioner adalah daftar pertanyaan yang 

telah dirumuskan sebelumnya, dan kuisioner inilah yang akan dijawab oleh 

responden. Kuisioner ini dipilih karena merupakan metode pengumpulan data 

yang efisien untuk mengetahui dengan tepa tapa yang diperlukan dan bagaimana 

mengukur variabel penelitian.  

 

1. Validitas angket  

Untuk mengukur validitas angket digunakan kolerassi product moment  

rxy  = 
�����(��)(��)

√(�����(��)�(�����(��)�)
  ………………………………………….. (1) 

Keterangan  
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rxy = Koefisien kolersi tiap item  

n  = Jumlah subyek uji coba  

x  = skor dari setiap butir  

y  = skor total  

Dari hasil kolerasi tersebut selanjutnya mengkonsultasikannya dengan 

koefisien kolerasi pada table taraf kesalahan 5% setelah konsultasi inilah yang 

dapat diketahui valid atau tidaknya instrument. Apabila hasil perhitungan lebih 

besar daripada nilai table, berarti butir soal dikatakan valid dan dapat digunakan 

sebagai alat pengumpul data. Sebaliknya bila hasil dari perhitungan koefisien 

kolerasi lebih kecil dari nilai table, berarti butir tersebut tidak valid.  

2. Reabilitas  

Reabilitas menujukan pada pengertian bahwa sesuatu intrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena intrumen 

tersebut sudah baik (Arikunto, 1996)  

Rumus yang digunakan untuk mengtahui Reabilitas penelitian ini adalah 

rumus alpha  

��� = �
�

���
� �1 −

���
�

��
� �  ………………………………  (2) 

Keterangan :  

R11  = reabilitas intrumen yang dicari  

K  = banyaknya butir soal 
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Ʃσ2 = jumlah varians skor tiap – tiap item  

σI2 = varians total  

Dalam menentukan reliabel atau tidaknya indtrumen dilakukan dengan 

cara mengkonsutasikan nilai r11 dengan r table product moment pada taraf 

signifikan 5%. Apabila r11 lebih besar dari rtabel maka instrument tersebut 

dikatakan reliabel dan dapat digunakan untuk mengabil data. Apabila r11 lebih 

kecil dari nilai r table maka indtrumen tersebut tidak reliabel dan tidak dapat 

digunakan.  

2.8  Metode Analisa Data  

Setelah data diambil selanjutnya dianalisa untuk melihat gambaran hasil 

penelitian dan menguji hipotesis yang diajukan. Penggambaran hasil penelitian ini 

dapat dilihat dari mean, standard deviasi, dan variannya. Sedangkan pengujian 

hipotesis digunakan analisis regresi linier, yang sebelumnya diuji kenormalan data 

sebagai prasarat penggunaan analisa regresi tersebut.  

2.8.1 Uji Normalitas data  

Uji normalitas data digunakan untuk menguji data yang dipeereoleh 

berdistribusi normal atau tidak, selanjutnya sebagai pertimbangan dalam 

menentukan statistic yang cocok untuk pengujian hipotesis. Apabila data 

berditribusi normal, maka digunakan statistic parametric, sebaliknya apabila tidak 

beerdistri normal maka digunakan statistic non parametrik.  

Untuk mengetahui distribusi normal atau tidak maka dilakukan uji 

normalitass dengan rumus chi kuadrat sebagai berikut :  

X3 = Σ
(�����)

��
 ……………………………………………………………… (3)  
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Keterangan :  

Oi  = Frekuensi Pengamatan  

Ei  = Frekuensi yang diharapkan  

Kriteria  

Ho diterima  yang berarti distribusi normal jika (X2) chi kuadrat hitung < X2 tabel. 

Dengan α = 5% dan dk = k-1 (k= banyaknya kelas interval)  

 

2.8.2 Analisa Regresi  

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan analisis regresi 

sederhana. Adapun langkah – langkah yang digunakan dalam analisis ini antara 

lain  

a. Menentukan persamaan regresi  

Persamaan regresi digunakan untuk memprediksi bentuk pengaruh 

kepuasan kompensasi dan motivasi kerja terhadap produktivitas kerja. 

Adapun tumus yang digunakan adalah  

Y = a + bx  …………………………………………….... (4)  

Dimana  

� =  
�����������

�����(��)�    ………………………………………………….. (5) 

� =  
����� ����

�����(��)�   …………………………………………………... (6)  

 

b. Uji keberartian dan kelinieran Model Persamaan regresi  

Uji keberartian dan kelinieran model persamaan regresi digunakan 

untuk menguji signifikan dan linier tidaknya model persamaan yang 

diperoleh. Apabila model tersebut signifikan dan linier, maka persamaan 
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tersebut dapat digunakan untuk memprediksi motivasi belajar mahasiswa 

apabila kualitas penggunaan internet sebagai ssumber informasi diketahui. 

Untuk analisis ini digunakan table berikut  

 

Tabel 2.1 Persiapan Analisis Regresi 

Sumber 
Variasi 

Dk JK RK F Hitung 

Total  N JK (T)   
Regresi (a) 1 JK (a) RK(a) = JK(a) :1   

 
�� (�|�)

�� (�)
 Regresi 

(a|b) 
1 JK 

(a|b) 
RK(a|b) = RK(a|b) : 1 

Residu  a-2 JK(S) RK(S) = JK (S) : (a-2) 
Tuna Cocok k-2 JK(TC) RK(TC) = JK(TC) : (k-

2) 
 

��(��)

��(�)
 Galat (E) n-k JK(E)  RK(E) : (n-k) 

 

Keterangan :  

JK (T)  = Ʃ Y2 

JK (a)  =  
(Ʃ �)�

�
 

JK(a|b)  = b �Σ�� −
(��)(��)

�
� 

JK(S)  = JK(T) – JK(a) – JK(b) 

JK(E)   = Ʃ �Σ��2
(���)�

��
� 

JK(TC) = JK(S) – JK(E)  

RJKT (TC) = 
��(��)

��(��)
 

RJK  = 
��(�)

��(�)
 

F Hitung = 
���(�/�)

���(�)
 = ________ (untuk uji signifikan) 
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F Hitung  = 
���(��)

���(�)
 

Keterangan  

dk  = derajat kebebasan  

JK   = Jumlah Kuadrat 

RJK   = rata – rata jumlah kuadrat 

Untuk uji keberartian model regresi, apabila F hitung > F table dengan 

dk(1 : n-2) maka dapat disimpulkan bahwa model yang diperoleh signifikan.  

Untuk uji kelinieran, apabila F hitung < F table dengan dk (k-2 : n-k), 

maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut linier 

c. Menentukan Koefisien Kolerasi dan Sumbangan Efektif (Determinasi)  

Koefisien kolerasi digunakan untuk menentukan derajat hubungan antara 

kompensasi, motivasi kerja dengan produktivitas kerja. Sedangkan, 

sumbangan efektif untuk mengetahui sumbangan yang diberikan oleh 

kompensasi, motivsi kerja terhadap produktivitas kerja. Koefisien korelasi 

dan sumbangan efektif ditentukan dengan rumus sebagai berikut.  

 

 

Koefisien Kolerasi  

 

��� =
�����(��)(��)

�{�����(��)�}{�����(��)�}
  ………………………………… (7)  

 

Sumbangan efektif  

���
� =  

� (����� �� �� 

����� (��)�   …………………………………………....... (8)  
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d. Uji Keberartian Koefisien Kolerasi  

Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi yang diperoleh diuji 

meggunakan statistic t sebagai berikut  

������� =  
���√���

��� ���
�

  ……………………………………………… (9)  

Apabila –t tabel < t hitung < t table dengan dk (n-2) maka dapat 

disimpulkan bahwa koefisien kolerasi tersebut tidak signifikan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

3.1 Sumber Data  

3.1.1 Data Primer  

Yaitu data yang diperoleh dari perusahaan penjual alat pemadam 

kebakaran PT. XYZ Jakarta Barat.  

Data Primer diambil langsung dari perusahaan melalu survei, yaitu dengan 

menyebarkan kuisioner yang berisikan pertanyaan – pertanyaan. Survei digunakan 

untuk mengamati sikap, preferensi, perasaan, atau pengetahhuan responden. 

3.1.2 Data Sekunder  

Yaitu data yang berasal dar kumpulan data yang telah diperoleh dari 

berbagai pihak yang berhubngan dengan penelitian ini. Data sekunder didapatkan 

dari data internal perusahaan, buku, hasil penelitian terdahulu, dan literature-

literatur yang lainnya yang berkaitan dengan penelitan ini.  
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Dalam penelitian ini difokuskan kepada pengaruh motivasi dan 

kompensasi terhadap produktivitas. Hal-hal diluar tersebut tidak disinggung dan 

dibahas.  

3.2 Variabel Penelitian  

Variabel yang diukur adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel 

terikat (Variabel dependen) didalam penelitian ini adalah produktivitas kerja (Y).  

Variabel bebas (variabel independen) yang diamati terdapat 2 variabel 

yaitu, kompensasi (X1), motivasi kerja (X2).  

a. Kompensasi (X1) 

Merupakan salah satu elemen untuk meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan agar para karyawan memberikan usaha terbaiknya terhadap 

kemajuan perusahaan, dalam hal ini diharapkan karyawan dapat 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Kompensasi dalam penelitian 

ini diukur dengan menggunakan indikator yang mengacu pada samsudin 

(2006 : 187), yaitu :  

Kompensasi non materiil, yang terdiri atas :  

1. Pelatihan dan pengembangan, Program pengembangan yang diberikan 

oleh PT. XYZ  

2. Pujian, pujian yang diberikan oleh atasan PT. XYZ kepada karyawan 

sesuai dengan kinerja karyawan tersebut.  

3. Cuti, pemberian hari libur kepada karyawan PT. XYZ atas kinerja 

yang telah dilakukan. 

Kompensasi Materiil, yang terdiri atas, Gaji dan berbagai tunjangan.  
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b. Motiviasi (X2)  

Berdasarkan teori yang digunakan diatas, maka indikator motivasi 

digolongkan menjadi 3 bagian yaitu  

a. Minat  

Seorang karyawan yang mempunyai minat yang tingg ditandai dengan  

1. Perasaan senang bekerja 

2. Kesesuaian bekerja dengan keinginan 

3. Merasa sesuai dengan kebijakan pemimpin 

b. Sikap positif  

Seorang karyawan mempunya sikap positif terhadap pekerjaannya ditandai 

dengan  

1. Merasa senang apabila target yang diinginkan perusahaan 

terpenuhi  

2. Mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan  

3. Mempunyai disiplin kerja yang tinggi  

c. Rangsangan  

Rangsangan dapat berupa bonus, gaji, intensif, dan penghargaan. Yang 

akan dibahas dalam kompensasi. 

Indikator dari produktivitas kerja karyawan dapat dilihat dari 

efisiensi kerja karyawan yang berupa ketercapaian target, ketepatan waktu, 

ketepatan masuk kerja. Produksi kerja yang dihassilkan karyawan dapat 

dilihat dari kualitas, peningkatan setiap bulan dan presentasi kesesuaian 

dengan harapan perusahaan.  
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3.3 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini adalah dengan cara sebagai 

berikut :  

a. Studi Pustaka, yaitu metode pengumpulan data dari buku-buku 

literatur yang berhubungan dengan masalah – masalah yang telah 

dibatasi  

b. Observasi, Pengumpulan data ini dengan pengamatan dan pencatatan 

secara langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data-data 

yang diperlukan dalam penelitian.  

c. Penyebaran Angket (Kuisioner), Merupakan sebuah set perrtanyaan 

yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian dan tiap 

pertanyaan merupakan jawaban – jawaban yang mempunyai makna 

dalam menuji hipotesa.  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan skala likert yang telah 

dimodifikasi, skala likert “1” sampai dengan “5” dimana 1 berarti 

sangat penting dan “5” berarti sangat tidak penting pada tingkat 

kepentingan (kuisioner kano).  

Sebelum dianalisa data tersebut maka sebelumnya data tersebut diolah dengan 

dilakukan beberapa pengujian, yaitu Pengujian Validitas dan Reabilitas  

Pengujian Validitas digunakan untuk mengukur valid atau sah tidaknya suatu 

kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuisioner. Peneliti menggunakan 
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perangkat lunak (software) SPSS 17 for windows dalam menguji valisitas dalam 

penelitian ini.  

Pengujian Reabilitas, Reabilitas menunjukan bahwa suatu instrument cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument 

tersebut sudah baik.  

Berikut ini adalah tabel instrument penelitian  

TABEL 3.1 INSTRUMEN PENELITIAN 

KOMPENSASI  
(INDEPENDEN)  
Samsudin (2006:187)  

Cuti  
Upah/gaji 
Tunjangan lainnya 

 12 
1,3,4 
5,6, 11 

  
MOTIVASI KERJA 
(INDEPENDEN)  
Mc Clelland  
(1987:66)  

Kebutuhan untuk berprestasi   
Kebutuhan untuk berkuasa  
Kebutuhan untuk  
berafiliasi /  
berhubungan secara  
sosial  

5,7,8,9 
 
2,3,4 
 
1,5,6 

 KEPUASAN KERJA   
(DEPENDEN) 
Rivai (2011: 860)   

Isi pekerjaan 
Supervisi 
Organisasi dan 
manajemen 
Kesempatan maju 
Gaji dan keuntungan finansial 

1  
 
 
 
1 
1 

 

3.4 Analisa dan Pengolahan Data  

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif dan 

dilakukan ujji prasyarat analisis yang meliputi uji normalitas, uji linieritas, uji 
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multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas yang dilakukan menggunakan bantuan 

komputer program SPSS 17.00 for Windows 

Untuk lebih jelas mengenai metode penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian dibawah ini . . 
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BAB IV  

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  

4.1 Tinjauan Umum Perusahaan  

4.1.1 Sejarah Perusahaan  

PT. XYZ adalah perusahan yang bergerak dalam bidang fire protection 

engineering, merupakan supplier alat pemadam kebakaran (Fire Hydrant, Fire Alarm, 

Speinkler). PT. XYZ telah berdiri sejak tahun 1995 dan terus konsisten mengadakan 

perbaikan dan pengembangan pada produknya dan juga manajemen perusahaannya.  

PT. XYZ berlokasi di Jalan Panjang, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, memiliki visi 

perusahaan “Menjadi Perusahaan Terbesar di Indonesia dalam bidang Fire 

Protection”. Perusahaan XYZ memiliki beberapa misi untuk mendukung tercapainya 

visi perusahaan, yaitu :  

1. Memenangkan setiap proyek High Rise dan Commercial Building di 

seluruh Indonesia 

2. Menciptakan produk yang inovatif untuk menjawwab kebutuhan proyek di 

seluruh Indonesia 

3. Menciptakan tim dan manajemen yang professional untuk menjawab 

kebutuhan di lapangan dengan pelayanan prima
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Awal didirikan, PT XYZ hanya memiliki satu buah gerai yang digunakan 

sebagai toko sekaligus kantor, yang berlokasi di Pangeran jayakarta. Produk yang 

dijual saat itu adalah aksesoris fire hydrant dan fire extinguisher. Pangsa pasar yang 

ditargetkan masih sekitar pengguna langsung .  

Seiring dengan berkembangnya perusahaan, PT. XYZ membuat dan 

mendaftarkan merk dagang milik mereka sendiri, untuk kelompok produk Fire 

Hydrant, Fire Alarm, dan Fire Extiguisher. Pangsa pasarpun berkembang dengan 

menargetkan kontraktor gedung bertingkat dan juga gedung komersial.  

Dari segi pengembangan dan perbaikan manajemen PT. XYZ membuat 

beberapa kebijakan dan program yang harus dipatuhi oleh segenap karyawan dan top 

manajemen. Program – program tersebut adalah sebagai berikut :  

1. 5 S 

adalah sebuah program atau system yang digunakan perusahaan agar segala hal 

dapat lebih baik. 5S adalah suatu metode penataan dan pemeliharaan wilayah 

kerja secara intensif yang berasal dari jepang dan digunakan oleh manajemen 

dalam usaha memelihara ketertiban, efisiensi, dan disiplin. Di lokasi kerja 

sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh.  

a. Short, merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak 

diperlukan sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja hanya barang 

yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja 

b. Set in Order, segala sesuatu harus diletakkan sesuai posisi yang ditetapkan 

sehingga siap digunakan pada saat diperlukan 
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c. Shine, merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja 

sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik 

d. Standardize, merupakan kegiatan menjaga kebersihan pribadi sekaligus 

mematuhi ketiga tahap sebelumnya 

e. Sustain, yaitu pemeliharaan kedisiplinan pribadi masing-masing pekerja 

dalam menjalankan seluruh tahap 5S 

2. 7 Waste 

Seven Waste atau 7 pemborosan,  jenis-jenis pemborosan yang terjadi di dalam 

proses manufaktur ataupun jasa, yakni transportasi, inventori, gerakan, 

menunggu, proses yang berlebihan, produksi yang berlebihan, dan barang 

rusak. 

3. Analisa Lima Mengapa 

Five whys adalah  teknik tanya-jawab sederhana untuk menyelidiki hubungan 

sebab akibat yang menjadi akar dari suatu permasalahan 

4.1.2 Produk – Produk dan Proses Produksi 

Sekilas mengenai produk – produk yang dijual oleh PT. XYZ adalah sebagai berikut :  

a. Fire Hydrant  

1) Hydrant Box (Hydrant Box Type B Indoor, Hydrant Box Type C 

Outdoor, Hydrant Box Type A1, Hydrant Box Type A2 dan Hydrant 

Box Custom) 

2) Hydrant Pillar (Hydrant Pillar 2 ways dan Hydrant Pillar 1 ways) 

3) Hose (Hose Type PU , Red Rubber, dan EPDM) 
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4) Hose Nozzle (1,5”, 2”, dan 2,5”) 

5) Hose Rack (Hose Rack 1,5 “ dan 2,5”) 

6) Hydrant Valve (coupling Machino dan VDH ukuran  

b. Fire Alarm (Smoke detector, Heat Detector, Panel Alarm)  

c. Sprinkler  

d. Fire Extinguisher ( Fire Extinguisher Powder dan Fire Extinguisher Carbon 

Dioxide) 

PT. XYZ merupakan pemegang sebuah merk untuk Fire Hydrant dan Fire 

Alarm dan Fire Extinguisher, sedangkan untuk sprinkler PT. XYZ adalah distributor 

tunggal di Indonesia untuk satu merk sprinkler dari USA.  

Produk yang dijual oleh PT. XYZ sebagian diproduksi oleh perusahaan 

rekanan. PT. XYZ memesan produk tersebut sesuai dengan standarisasi yang 

tercantum pada merk dagang yang dimillki oleh PT. XYZ.  

Produk – produk tersebut telah diakui kualitasnya. Hal ini terbukti dengan 

semakin banyak kontraktor yang memilih produk dari PT. XYZ untuk digunakan 

dalam proyek-proyek mereka.  

Untuk menjaga kualitas produk – produk nya PT. XYZ terus mengadakan inovasi 

produk. Sehingga pada tahun 2014 PT. XYZ memilih mendirikan workshop coating, 

untuk meningkatkan kualitas dari box hydrantnya.  

Gambar 4.1 dibawah ini adalah diagram alir proses powder coating hydrant box  
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Saat ini PT. XYZ memiliki kantor pusat di Jalan Panjang, Kebon Jeruk, 

memiliki showroom di Lidevetes Trade Center Glodok, dan dealer yang tersebar di 

beberapa kota besar di Indonesia yaitu Cilegon, Palembang, Semarang dan Surabaya.  

4.1.3 Struktur Organisasi dan Kepegawaian  

Sekilas mengenai kepegawaian di PT. XYZ, karyawan dibagi dalam beberapa 

divisi dan tempat. Ada yang ditempatkat di showroom (counter), di Office dan juga 

ditempatkan di Gudang dan Produksi.  

Semua karyawan direkrut ketika ada posisi vacant, baik dikarenakan karyawan 

resign, ataupun karena diberhentikan. Status kepegawaian di PT. XYZ dibagi menjadi 

2, karyawan tetap dan karyawan percobaam (kontrak). Kualifikasi karyawan 

disesuaikan dengan bidang pekerjaan, para manager setiap divisi/departemen telah 

membuat masing – masing job analysis yang disertai kealifikasi keterampilan yang 

dibutuhkan, baik soft skill maupun hard skill.  

Setiap divisi sama pentingnya untuk penyumbang kemajuan perusahaaan, 

namun divisi marketing adalah jantung dan ujung tombak perusahaan. Rekurtmen 

untuk karyawan divisi marketing yang selektif guna mendapatkan sales dan marketing 

yang handal. Namun rekurment saja tidak cukup, diperlukan maintenance yang baik 

untuk kemajuan mereka.  

Jumlah karyawan PT. XYZ adalah 39 orang dari berbagai divisi. Struktur 

organisasi PT. XYZ adalah sebagai berikut  



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. XYZ  
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4.2 Pengumpulan Data  

4.2.1 Gambaran Umum Responden  

Berdasarkan pada pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner kepada responden yang merupakan karyawan PT. XYZ 

yang berada di Jalan Panjang Kebon Jeruk. Penyebaran ini dilakukan pada tanggal 

22 Juni 2016 yang dilakukan terhadap 39 karyawan PT. XYZ. Karyawan yang 

terlibat adalah keseluruhan karyawan dimulai dari divisi HRD-GA, Marketing, 

Purchasing, Finance, Logistik, dan Produksi.  

Jumlah kuesioner yang didistribusikan sebanyak 39 buah. Dari jumlah 

tersebut diterima kembali keseluruhannya. Berikut adalah Tabel 4.1 rincian 

pendistribusian kuesioner,  

TABEL 4.1 

Rincian Pendistribusian Kuesioner  

Keterangan Jumlah 

Kuesioner yang didistribusikan  39 

Kuesioner yang diterima (kembali) 39 

Kuesioner yang gugur (tidak sesuai pengisiannya 

sehingga tidak dapat diolah) 

0 

Kuesioner yang tidak kembali 0 

Kuesioner yang dapat digunakan 39 

Sumber : Data primer diolah (2016) 
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1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

TABEL 4.2 

 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

 

Sumber  Output SPSS, 2016  

Berdasarkan Tabel 4.3 jenis kelamin responden perempuan yang bekerja di 

PT. XYZ sebanyak 14 orang atau 35,9 % sedangkan responden laki – laki sebanyak 

25 orang atau 64,1 %. Dengan demikian mayoritas karyawan yang juga sebagai 

responden yang bekerja di PT. XYZ adalah berjenis kelamin laki-laki.  

2. Profil Responden Berdasarkan Usia  

Tabel 4.3 
Profil Responden Berdasarkan Usia 

 Sumber : Output SPSS, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa komposisi usia 

responden adalah sebagai berikut, dimana 5 orang berusia dibawah 25 tahun 

dengan presentasi 12,8%, 18 orang responden yang berusia diantara 26 

tahun dan 35 tahun dengan presentasi 46,2%, 15 orang responden yang 

berusia antara 36 tahun dan 45 tahun dengan presentasi 38,5% serta 1 orang 

jenis_kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

laki-laki 25 64.1 64.1 64.1 

perempuan 14 35.9 35.9 100.0 

Total 39 100.0 100.0  

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

<25 tahun 5 12.8 12.8 12.8 

26-35 tahun 18 46.2 46.2 59.0 

36-45 tahun 15 38.5 38.5 97.4 

>46 tahun 1 2.6 2.6 100.0 

Total 39 100.0 100.0  
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yang berusia lebih dari 46 tahun dengan presentasi 2,6%. Dengan demikian 

dapat disimpulkan mayoritas esponden berusia 25 sampai dengan 35 tahun.  

3. Profil Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 

Tabel 4.4 

 Profil Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan  

 
 

 

 

 

Sumber : Output SPSS, 2014  

Dari Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa pendidikan terakhir responden dari PT. 

XYZ adalah 2 orang dengan pendidikan terakhir SD atau 5,1%, 3 orang 

berpendidikan terakhir SMP atau 7,7%, sebanyak 26 orang berpendidikan terakhir 

SMA atau 66,7%, 2 orang dengan pendidikan akhir D1/D3 atau 5,1%, 5 orang 

dengan pendidikan terakhir S1 atau 12,8%, dan 1 orang dengan pendidikan akhir 

S2/S3 atay 2,6 %. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas reponden memiliki 

pendidikan akhir SMA.  

 

 

 

 

 

pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

SD 2 5.1 5.1 5.1 

SMP 3 7.7 7.7 12.8 

SMA 26 66.7 66.7 79.5 

D1/D3 2 5.1 5.1 84.6 

S1 5 12.8 12.8 97.4 

S2/S3 1 2.6 2.6 100.0 

Total 39 100.0 100.0  
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4. Profil Berdasarkan Masa Kerja di PT. XYZ  

Tabel 4,5 
Profil Berdasarkan Masa Kerja di PT. XYZ 

 

 

 

Sumber : Output SPSS, 2016 

Dari Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa responden yang masa kerjanya 

kurang dari 1 tahun sebanyak 11 orang atau 28,2%, responden dengan masa 

kerja 1-2 tahun sebanyak 11 orang atau 28,2%, sebanyak 4 orang responden 

yang masa kerjanya 2-3 tahun atau 10,3%, sebanyak 1 orang responden 

dengan masa kerja 3-5 tahun atau 2,6% dan 12 orang responden dengan 

masa kerja lebih dari 5 tahun.  

4.2.2 Statistik Deskriptif  

Tabel 4.6 Statistik Deskriptif 

Sumber  Output SPSS, 2016 

 
Dari tabel 4.7 menunjukan bahwa jumlah data yang dianalisis adalah 

sebanyak 39 responden  

1. Kompensasi (X1)  

masa_kerja 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

< 1 tahun 11 28.2 28.2 28.2 

1-2 tahun 11 28.2 28.2 56.4 

2-3 tahun 4 10.3 10.3 66.7 

3-5 tahun 1 2.6 2.6 69.2 

> 5 tahun 12 30.8 30.8 100.0 

Total 39 100.0 100.0  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance 

kompensasi 39 14 40 1185 30.38 9.494 90.138 

motivasi 39 12 50 1117 28.64 10.671 113.868 

Kepuasan_Kerja 39 1 5 104 2.67 1.199 1.439 

Valid N (listwise) 39       
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Nilai minimum dan maksimum dari total skor variabel kompensasi terhadap 39 

responden yang dianalisis adalah 14 dan 40, sedangkan rata – rata dan standar 

deviasi adalah sebesar 30,38 dan 9,494 

2. Motivasi (X2)  

Nilai minimum dan maksimum dari total skor variabel motivasi terhadap 39 

responden yang dianalisis adalah 12 dan 50, sedangkan nilai rata – rata dan standar 

deviasi adalah 28,64 dan 10,671 

3. Kepuasan (Y)  

Nilai minimum dan maksimum dari total skor variabel kepuasan terhadap 39 

responden yang dianalisis adalah 1 dan 5, sedangkan nilai rata – rata dan standar 

deviasi adalah 2,67 dan 1,199.  

 

4.3  Pengujian Data  

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah pengujian terhadap data 

tersebut. Pengujian data yang akan penulis lakukan adalah pengujian validitas dan 

reabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana konsistensi alat 

ukur yang digunakan dalam item kuesioner. Sedangkan, reabilitas digunakan untuk 

mngetahui sejauh mana pengukuran tersebut dapat diandalkan. Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan software statistic SPSS 20 untuk melakukan pengolahan 

data.  

1. Uji Validitas  

Uji validitas dapat diukur dengan cara membandingkan nilai 

pearson correlation dengan r-tabel. Jika r hitung (pearson correlation) > dari r 

tabel maka item pernyataan dinyatakan valid dan jika r hitung < dari r-tabel, 
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maka item pernyataan dinyatakan tidak valid. Nilai r-tabel di dapat dari 

degree offreedom (df=n-2), dimana n adalah jumlah responden dengan α= 

0,005. Dalam penelitian ini nilai r-tabel yang di dapat adalah 0.3160, nilai 

tersebut di dapat dari (df= 39-2=37) dengan tingkat signifikan 0,05. Atau 

dapat dilihat dari sig (2-tailed) dimensi masing- masing kurang dari 0,05. 

Hasil uji validitas dapat dilihat dari tabel dibawah ini :  

Tabel 4.7  Hasil Uji Validitas Variabel Kompensasi (X1) 

  Kompensasi r-tabel Keterangan 

X1_1 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.948 

.000 

39 

0,3160 Valid 

X1_2 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.952 

.000 

39 

0,3160 Valid 

X1_3 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

. .976 

.000 

39 

0,3160 Valid 

X1_4 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.988 

.000 

39 

0,3160 Valid 

X1_5 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.964 

.000 

39 

0,3160 Valid 

X1_6 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.931 

.000 

39 

0,3160 Valid 

X1_7 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.965 

.000 

39. 

 

0,3160 Valid 

X1_8 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.977 

.000 

39 

0,3160 Valid 

Sumber : Output SPSS,2016 
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Tabel 4.8  Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi (X2) 

  Motivasi r-tabel  Keterangan  

X2_1 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.622 

.000 

39 

0,3160 Valid 

X2_2 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.930 

.000 

39 

0,3160 Valid 

X2_3 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.955 

.000 

39 

0,3160 Valid 

X2_4 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.928 

.000 

39 

0,3160 Valid 

X2_5 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.704 

.000 

39 

0,3160 Valid 

X2_6 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.912 

.000 

39 

0,3160 Valid 

X2_7 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.840 

.000 

39 

0,3160 Valid 

X2_8 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.944 

.000 

39 

0,3160 Valid 

X2_9 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.944 

.000 

39 

0,3160 Valid 

X2_10 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

950 

.000 

39 

0,3160 Valid 

Sumber : Output SPSS,2016 
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Tabel 4.9  Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan (Y) 

Sumber : Output SPSS,2016 

 
Hasil uji validitas menunjukan bahwa semua item perrtanyaan 

dalam kuesioner mempunyai pearson correlation > 0,3160, maka dapat 

disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam kuesioner adalah valid.  

 

2. Uji Reabilitas  

Uji reabilitas digunakan untuk menguji konsistensi jawaban 

responden atass seluruh bukti pertanyaan. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seorang pertanyaan adalah konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu (Imam ghozali, 2011). Suatu variabel dikatakan 

reliabel apabila nilai cronbach’s alpha dari variabel tersebut > 0,60. Hasil 

pengujian realibilitas ditampilkan dalam tabel berikut ini :  

Tabel 4.10 Hasil Uji Realibilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Status 

Kompensasi (X1) ,983 Reliabel 

Motivasi Kerja (X2) ,965 Reliabel 

Kepuasan Kerja (Y) 1 Reliabel 

Sumber : Output SPSS,2016 

 

 

  Kepuasan 

Kerja 

r-tabel  Keterangan  

Y 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

1 

.000 

39 

0,3160 Valid 
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3. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan one sample kolmogorov smirnov yang dapat dilihat pada 

signifikasi, apabila nilai sig > 0,05 maka data dikatakan terdistribusi dengan 

normal dan normal probability plot dalam penentuan normal atau tidaknya 

data yang digunakan. 

Tabel 4.11  Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 kompensasi motivasi Kepuasan_Kerj

a 

N 39 39 39 

Normal Parametersa,b 
Mean 30.38 28.64 2.67 

Std. Deviation 9.494 10.671 1.199 

Most Extreme Differences 

Absolute .234 .214 .224 

Positive .156 .214 .224 

Negative -.234 -.092 -.175 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.463 1.338 1.397 

Asymp. Sig. (2-tailed) .028 .056 .040 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Output SPSS,2016 

 

Dari tabel 4.11 di atas diketahui nilai signifikansi pada 1,463 > 0,05 

sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang digunakan dalam 

peneltian ini terdistribusi normal.  
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Sumber : Output SPSS,2016 
 

Gambar 4.3 P-Plot of Regression Standardized Residual 

 

b. Uji multikolinearitas 

Uji Multikolonieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya 

variabel independen yang dimiliki kemiripan dengan variabel independen 

yang lainnya dalam satu model regresi linier. Uji multikolonieritas 

dilakukan dengan cara (1) melihat nilai tolerance> 0,10 dan (2) nilai VIF < 

10 maka tidak terjadi gejala Multikolonieritas. Dibawah ini adalah hasil 

pengujian multikolonieritas:  
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Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolonieritas 

Sumber : Output SPSS,2016 

Dari hasil tabel 4.15 perhitungan nilai tolerance masing- masing 

variabel lebih dari 0,10 dan hasil perhitungan niali VIF kurang dari 10, hal 

ini menunjukan bahwa tidak ada satupun variabel yang terkena gejala 

multikolonieritas. 

 

c. Uji Heteroskedastistas  

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik Heteroskedastisitas, yaitu adanya 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model 

regresi. Jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas.  

Dalam penelitian ini, untuk melihat adanya heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat pola grafik scetterplot antara nilai prediksi 

variabel terkait (ZPRED) dengan residual (SRESID), jika grafik yang 

diperoleh membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar 

kemudian menyempit), grafik scatterplot dapat dikatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1

(Constant) -.426 .491  -.866 .392   

kompensasi .050 .015 .398 3.259 .002 .834 1.200 

motivasi .055 .014 .486 3.980 .000 .834 1.200 

a. Dependent Variable: Kepuasan_Kerja 
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Gambar 4.4 Scatter  Plot 
 

4. Hasi Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependden. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (0<R<1)  

 

Tabel 4.13 Uji Koefisien Determinasi 

 

 

 
 

 

Sumber : OutputSPSS,2014 

 
Dari tabel 4.13 diketahui bahwa nilai adjuster R square adalah 

0,528, artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan varian 

variabel dependen adalah sebesar 52,8% pada model penelitian. Masih 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .743a .552 .528 .824 

a. Predictors: (Constant), motivasi, kompensasi 

b. Dependent Variable: Kepuasan_Kerja 
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terdapat 100% - 52,8% = 47,2%  varians variabel terkait yang belum mampu 

dijelaskan oleh kedua variabel bebas dalam model. 

5. Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Persamaan regresi lienier berganda digunakan untuk mengukur 

pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas yaitu kompensasi dan 

motivasi terhadap kepuasan kerja sehingga dapat diketahui pengaruh yang 

paling kuat sehingga yang paling lemah. Berikut tabel untuk menentukan 

persamaan regresi. 

Tabel 4.14 

Uji Regresi Linier Berganda 

Sumber : Output SPSS,2016 

 
Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa nilai koefisien dari 

persamaan regresi dari output tersebut model persamaan regresi sebagai 

berikut: 

� =  � + ���� + ���� + � 

Y= -0,426 + 0,050X1 + 0,055X2 

Keterangan: Y  : Kepuasan 

    α  : Konstanta 

    β1, β2,  : Koefisiensi regresi 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1

(Constant) -.426 .491  -.866 .392   

kompensasi .050 .015 .398 3.259 .002 .834 1.200 

motivasi .055 .014 .486 3.980 .000 .834 1.200 

a. Dependent Variable: Kepuasan_Kerja 
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   X1  : Kompensasi 

   X2  : Motivasi  

   e  : Standar Error 

 

 Dari hasil pengujian regresi linier berganda diatas, maka dapat 

diketahui bahwa: 

1. Konstanta bernilai negatif sebesar -0,426 dapat diartikan bahwa 

pada saat variabel Kompensasi,dan Motivasi kerja itu tetap atau 

tidak mengalami perubahan, maka Kepuasan Kerja menurun.  

1. Koefisien regresi variabel kompensasi sebesar 0,1050 Hal ini berarti 

bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat kompensasi, maka 

dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan sebesar 0,050.  

2. Koefisien regresi variabel motivasi sebesar 0,055. Hal ini berarti 

bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat motivasi, maka 

dapat meningkatkan kepuasan kerja sebesar 0,055. Koefisien 

variabel motivasi bernilai positif dan nilainya lebih besar daripada 

koefisien pada variabel kompensasi, artinya variabel motivasi 

berpengaruh lebih besar terhadap kepuasan kerja.  
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6. Uji Hipotesis  

a. Hasil uji F (Pengujian secara bersama-sama)  

Tabel 4.15  Uji Regresi Linier Berganda  

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 30.198 2 15.099 22.215 .000b 

Residual 24.469 36 .680   

Total 54.667 38    

a. Dependent Variable: Kepuasan_Kerja 

b. Predictors: (Constant), motivasi, kompensasi 

Sumber : Output SPSS, 2016 

 
Dari tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai F hitung pada model 

penelitian sebesar 22,215 dengan taraf signifikasi 0,00. Nilai signifikasi 

berada dibawah 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel bebas secara 

bersama- sama berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja.  

b. Hasil Uji t (Pengujian Parsial)  

Tabel 4.16  Uji t (Uji Parsial) 

 

Sumber : Output SPSS, 2016 

Penguian koefisien regresi variabel independent  

1. Menentukan Hipotesis 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1

(Constant) -.426 .491  -.866 .392   

kompensasi .050 .015 .398 3.259 .002 .834 1.200 

motivasi .055 .014 .486 3.980 .000 .834 1.200 

a. Dependent Variable: Kepuasan_Kerja 



57 
 

Ho : secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara variabel 

indepent terhadap variabel dependent.  

Ha : Secara parsial ada pengaruh signifikan anatar variabel 

independent terhadap variabel dependent.  

2. Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikansi menggunakan α = 5%  

3. Menentukan T hitung 

Berdasarkan output SPSS   

4. Menentukan T tabel 

Tabel distribusi t dicari pada α = 5% / 2 = 2,5% dengan derajat 

kebebasan (df) n-k-1 atau 39-2-1 = 36 (dengan n adalah jumla 

responden, k adalah jumlah variabel independent) hasilnya pada 

tabel adalah 0,68137 

5. Kriteria pengujian 

Ho diterima jika -t tabel < t hitung < t tabel  

Ho ditolak jika -t hitung <-t tabel atau t hitung > tabel 

6. Membandingkan antara t hitung dengan t tabel  

7. Kesimpulan  

Bedasarkan tabel 4.16 dapat disimpulkan mengenai uji 

hipotesis dari masing- masing variabel independen terhadap variabel 

dependen sebagi berikut: 

1. Ho1 : Kompensasi berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja 

Pada output regresi menunjukkan nilai t hitung variable 

motivasi sebesar 3,259, sehingga berdasarkan kriteria 
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pengujian 3,259 > 0,68137 maka Ho2 ditolak dan dapat 

disimpulkan bahwa kompensasi secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. 

2. Ho2 : Motivasi berpengaruh terhadap Kepuasan 

Pada output regresi menunjukkan nilai t hitung variable 

motivasi sebesar 3,890, sehingga berdasarkan kriteria 

pengujian 3,890 > 0,68137 maka Ho2 ditolak dan dapat 

disimpulkan bahwa motivasi secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja. 

 

 



60 
 

BAB V 

ANALISA HASIL 

5.1 Analisa Hasil Data   

 Dari hasi pengolahan data telah diperoleh hasill bahwa data yang 

dikumpulkan layak untuk diolah. Hasil penelitian menegenai kompensasi dan 

motivasi kerja terhadap produkkktivitas kerja karyawan PT. XYZ (Suppllier Alat 

Pemadam kebakaran) di Jakarta Barat adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan   

Dari hasil pengolahan statistik menunjukan bahwa kompensasi 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan. Kompensasi adalah hal yang diterima oleh karyawan, baik 

berupa uang ataupun bukan uang sebegai balas jasa [Jimmy, 2008] 

 Uji hipotesis memperlihatkan bahwa kompensasi berpengaruh 

positif terhadap kepuasan kerja karyawan, dengan hasil uji t kompensasi 

sebesar 3,259 dan nilai signifikan 0,002. Adanya nilai positif dan signifikan 

mengindikassikan bahwa semakin tinggi kompensasi yang diberikan 

kepada karyawan maka semakin berpengaruh dan meningkatkan kepuasan 

kerja karyawan pada PT. XYZ supplier alat pemadam kebakaran di Jakarta 

Barat 
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Dari hasil penelitian kompensasi didapatkan, mayoritas karyawan PT. XYZ 

berpendidikan terakhir SMA sebanyak dan mayoritas mendapatkan gaji 

antara 2-3 juta rupiah. Presepsi responden yang dapat terlihat adalah gaji 

yang mereka terima belum disesuaikan dengan peraturan ketenagakerjaan 

dan standard UMR, beberapa responden juga berpresepsi bahwa mereka 

belum mendapakan kepuasan terhadap mendapat Jamsostek (BPJS 

Ketenagakerjaan) 

2. Pengaruh Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan  

Dari hasil pengolahan statistik menunjukan bahwa motivasi kerja 

berrpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Menurut Siagian (Rumondor 2007.287) menyatakan bahwa secara umum 

motivasi dapat didefnisikan sebagai dorongan dalam diri pegawai untuk 

berbuat semaksimal mungkin dalam melaksanakan  tugasnya, karena 

meyakini bahwa keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan berbagai 

sasarannya maka kepentingan pribadi para anggota organisasi tersebut akan 

terpelihara pula.  

Uji hipotesis memperlihatkan bahwa motivasi kerja berpenagruh 

positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karywan. Dengan didapat 

hasil uji t motivasi kerja adalah sebesar 3,980 dan nilai sig. 0,000 < 0,05. 

Adanya nilai positif dan signifikan ini mengidentifikasikan jika semakin 

tinggi motivasi kerja karyawan maka semakin berpengaruh terhadap 

peningkatan kepuasan kerja karyawan pada PT. XYZ 

Dari hasil penelitian motivasi kerja, presepsi dengan nilai rata-rata 

terkecil adalah 2,48718 untuk standard prestasi. Karyawan berpendapat 
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bahwa standard prestasi adalah hal penting, dan perusahaan belum mampu 

meberikan standard prestasi yang jelas sesuai dengan presepsi mereka. 

Sedangkan presepsi responden tertinggi adalah bekerja di perusahaan 

membuat responden merasa berguna bagi kehidupan masyarakat. Artinya 

bagi karyawan PT. XYZ bekerja dan dapat berbuna bagi kehidupan 

masyarakat adalah hal penting dan dapat berguna bagi masyarakat dapat 

membuat mereka meningkatkan kepuasan kerja seorang pegawai.   

3. Pengaruh Kompensasi dan Motivasi terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan  

Berdasarkan hasil dari uji F menunjukan bahwa semua vaiabel independen 

Kompensaasi (X1) dam Motivasi (X2) secara bersama-sama ataupun 

simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai uji F sebesar 22,215 dengan taraf signifikasi 0,000. Nilai 

signifikasi berada dibawah 0,05 menunjukan bahwa variabel bebas, 

kompensasi dan motivasi secara bersama- samaa berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN  

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian pengaruh kompensasi dan motivasi 

kerja,terhadap kepuasan kerja kerja PT. XYZ (Supplier Alat Pemadam Kebakaran) 

di Jakarta Barat adalah sebagai berikut :  

1. Kompensasi memiliki hubungan terhadap kepuasan kerja dimana 

kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

kerja karyawan. Artinya semakin besar kompensasi karyawan akan 

ada kenaikan kepuasann kerja karyawan PT. XYZ  

2. Motivasi kerja karyawan memiliki hubungan dengan kepuasan kerja 

karyawan dimana motivasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan karyawan PT. XYZ. Artinya semakin 

meningkatnya motivasi yang diberikan kepada karyawan maka 

kepuasan kerjakaryawan juga akan meningkat.  

3. Kompensasi dan motivasi bersama-sama meningkatkan kepuasan 

kerja karyawan PT. XYZ , yaitu jika seorang karyawan diberikan 

motivasi dan diberikan kompensasi yang layak sehingga tingkat  



64 
 

kepuasan kompensasinya meningkat maka kepuasan kerja karyawan 

tersebut akan meningkat.  

6.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis 

dapat memberikan saran sebagai berikut :  

1. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah variabel 

motivasi kerja, dengan itu  perusahaan  harus  bisa  memotivasi  karyawan  

dengan  baik untuk  bisa  dapat  kerja  sama dengan baik. Perusahaan dapat 

memberikan motiasi pentingnya karyawan untuk dapat bekerja dengan baik 

dan manfaatnya terhadap kehidupan masyarakat. Selain itu perusahaan juga 

bisa memberikan jenjang karir kepada karyawan yang berprestasi, sehingga 

karyawan bersemangat bekerja untuk mendapatkan  jabatan  yang lebih baik  

dari  sebelumnya.  Dengan  adanya  itu  maka  kepuasan kerja  kerja  

karyawan  juga  ikut meningkat 

2. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepuasan kerja kerja adalah, 

kompensasi. Perusahaan disarankan dapat membuat system kompensasi 

yang baik agar  dapat menstimulasi kepuasan kerja kerja karyawan. Banyak 

faktor yang mempengaruhi presepsi karyawan terhadap kompensasi. Maka 

disarankan penelitian yang selanjutnya membahas system kompensasi 

seperti apa yang dapat meningkatkan kepuasan kerja, dan system 

kompensasi seperti apa yang membuat kepuasan kerja menurun.  

3. Penelitian  selanjutnya,  kemampuan  kompensasi dan  motivasi  kerja,  

dalam menjelaskan  kepuasan kerja  kerja  sebesar  52,8  %,  dan  sisanya  

47,2  %  dapat  menambahkan  variabel  lain  atau  merubah  variabel  
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bebasnya  agar  penelitian  dapat  bervariasi  dan  lebih signifikan. Lalu 

ketika menambahkan variabel dependent maka software yang digunakan 

untuk dapat menganalisa bukanlah spss. Penelitian selanjutnya dapat 

menggunakan software yang dapat menganalisa keterkaitan beberapa 

instrument. 
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