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A B S T R A K 

R(iraTar'72! 2012 094/2016/ Pengaruh Kompensasi dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan pada 
PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.Cabang Baturaja. 

Rumusan-rtimusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah Pengaruh Kompensasi dan 
Motivasi tcrhadap Kinerja Karyawanpada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Baturaja 
Penelitian ini icrniasuk penelitian asosialif. Lokasi penelitian ini beralamatkan di Jl Jend A. Yani 
No.53 Baiuiaja, Sumatera Selatan.Sanipel dalam penelitian ini sebanyak 57 orang, dengan tehnik 
analisis Samplingjemili. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder Metode 
pengumpuian data melalui kuesioner dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah 
analisis kualitatif dan kuantitatif. Tehnik analisis menggunakan regresi linier berganda, uji F 
(simultan) dan uji t (parsiai). 

Flasi! pengujian yang telah dilakukan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan 
regresi linier berganda yang didapat Y=0,426+0,545X,+0,300Xiuntuk uji F didapat Fniung (28.957) 
^ Fiabci (3 170), artinya ada pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. CabangBaturaja, untuk uji t Variabel kompensasi (XO diperoleh 
tbimng (2.791) > tiabe! (2,004), aitiuya kompensasi secara parsiai berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan pada Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Baturaja, Uji t variable motivasi (X2) 
diperoleh thitung (2.052) > t(ab<i (2,002). artinya motivasi secara parsiai berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan pada Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Baturaja. 

Katn Ktinci : Kompensasi, Motivasi dan Kinerja Karyawan 
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A B S T R A C T 

Raia Tai'i''2l 2012 094/2016/£^t'c? of Compensation and \U>liv<iiion on Employee Ecr/onmincc 
at PT.BankMandiri (Persero) Ibk branch Baturaja. 

Forniulations of the problem in this research is there any Effect ((ompensation and Motivalion 
on Employee Performance at PT. Batik Mandiri (Persero) Tbk hranchBaiuraja. This res'-arch 
was a.ssociafive. The location of this research addre.s.ses the J/.Jend A. Yani 53 Baturaja. South 
Sumatra. The .sample in this study as many as 57 people, with saturated Sampling analysis 
lechniques. Ihe data used are primary data and secondary data. Data were collected through 
questionnaires and documentation. Analysis of the data u.sed is ihe qualnaiive and quantitative 
analysis. Techniques using multiple linear regression analysis, F lest (simulianeou.s) and f lest 
(partial). 

Results of the testing that has been done from this study indicate that the mulliple linear 
regression calailation results obtained Y = 0.-/26 ~ 0,545X1 + 0,300X2 for the F test obtained 
Ejnthmenc (2(Y 957)">F,„bie (3.170), meaning ihat iher-e was an effect of compensation and 
molivaiion to employees performance at PT. Bank Mandiri (Persero) Thk.BranchBaturaja, to 
test t Variable compensation (XI) obtained tar„h,nen<: (2791) >t,abieP-004). meaning that 
compensation is partially affect theperformance of employees at Bank Mandin (Persero) Tbk. 
Branch Baturaja. t test motivation variable (X2) obtained C^fWi.- (2052) ' t,Mc (2.002). meaning 
that the motivation is partially affect the performance of employees at Bankhdandin (Per.sero) 
Tbk. Branch Baturaja. 

Keywords: Compensation, Motivation and Employee Performance 
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B A B I 

P E N D A H U L U A N 

A . Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah salah satu negara yang berpenduduk besar dan juga 

kaya akan sumber daya alamnya. Dibandingkan dengan negara lain, karena 

itu manajeman sumber daya manusia merupakan suatu bidang manajeman 

yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi 

perusahaan. Unsur manajeman sumber daya manusia merupakan tenaga kerja 

pada perusahaan.Dengan demikian fokus yang dipelajan manajeman sumber 

daya manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kcrja 

manusia Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan 

organisasi, karena manusia menjadi perencana, pclaku dan penentu 

terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan tidak akan terwujud tanpa peran aktif 

karyawan meskipun alat-alat yang dimi l ik i perusahaan begitu canggihn}a. 

Hal ini dapat di maksudkan agar karyawan dapat bekerja secara efektif dan 

sasaran perusahaan dapat terpacu. 

Kinerja karyawan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai 

prestasi kerja yang dihasilkan karyawan sesuai perannya dalam perusahaan, 

karena kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

upaya perusahaan uatuk mencapai tujuannya. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan untukmelihat perkembangan perusahaan melalui peniiaian kinerja. 

Peniiaian kinerja yang dilakukan dengan benar akan bermanfaat bagi 
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karyawan, manajer departeman sumber daya manusia (SDM) dan pada 

akhimya akan bermanfaat bagi perusahaan sendiri. Selain dan itu kinerja juga 

merupakan sinergi dan pencapaian sasaran kerja dan merupakan wujud 

kompctensi pekerja dalam mencapai kinerja yang optimal. 

Karyawan termasuk orang yang penting dalam suatu perusahaan 

karena dengan menjual tenaganya (fisik dan pikiran) kepada suatu perusahaan 

dan memperoieh balas jasa sesuai dengan peraturan atau perjanjian.sehingga 

karyawan secara pasti mengetahui besarnya balas jasa atau kompensasi yang 

akan diterimanya. Kompensasi inilah yang akan dipergunakan karyawan itu 

beserta keluarganya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhamiya. 

Kompensasi mencerminkan status, pcngakuan dan tingkat pemenuhan 

kebutuhan yang dinikmati oleh karyawan beserta keluarganya.Jika balas jasa 

yang diterima karyawan scmakin besar bcrarti jabatannya scmakin tinggi, 

seharusnya semakin baik dan memenuhi kebutuhan yang dinikmati scmakin 

banyak puIa.Dengan demikian kepuasan keijanya juga semakin 

baik.Kompensasi bukan hanya untuk para karyawan saja mclainkan juga 

penting bagi organisasiitu sendiri. 

Para karyawan menganggap bahwa kompensasi merupakan hak utama 

mereka sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan sehingga harus 

diperhatikan dengan seksama agar tidak sampai memicu sesuatu suatu 

permasalahan.Pemberian kompensasi kepada kaiyawan harus mcmpunyai 

dasar yang logis dan rasional. Namun demikian faktor-faktor tertentu seperti 

berdasarkan masa kerja, jabatan dan prestasi dari seorang karyawan, selain itu 
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kompensasi hendaknya diberikan tepat waktunya tanpa harus menunda-nunda 

yang akan memmbulkan persoaian karena karyawan akan merasa haknya 

diabaikan, sehingga kinerja karyawan akan menurun berakibat memirun pula 

produktivitasnya perusahaan, karena kinerja karyawan merupakan suatu hal 

yang sangat penting untuk mencapai tujuannya. 

PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.Cabang Baturaja adaiah salah satu 

industri atau perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan dan investasi, 

yang berarti sebagai organisasi dalam suatu sistem, yaitu rangkaian dan 

hubungan antar bagian komponen yang bekerja sama sebagai keseluruhan. 

Untuk mencapai tujuan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.Cabang Baturaja tentu 

harus memiliki kinerja karyawan yang baik pula, kinerja karyawan yang baik 

disebabkan antara lain yaitu dengan kompensasi dan motivasi. 

Kinerja karyawan pada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.Cabang 

Baturaja cukup baik.Kineija Karyawan lerlihat dari beberapa karyawan yang 

bekerja dengan optimal dan sering kali tercapainya target kerja yang telah 

diharapkan oleh perusahaan. Sebagai contoh, lerlihat pada keterangan dibawah 

ini dengan nama karyawan Widya Rahmatika dalam pelaksanaan choacing 

dengan hasil sebagai berikut: 

Pencapaian Kerja Pegawai : 

Pencapaian pemupukan dana pihak ketiga s/d periodc September 2009 

sebesar 171.435 juta dari target Rp 155.764 juta, atau 110.06% 

- Perolehan Tokening baru sebanyak ± 1 1 5 rekening (Include ' I R M 48 

rekening ) 
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- Perolehan AFYP A X A Mandiri sebesar 132.3 j t 

Hambatan Potensial yang dihadapi Pegawai dalam pelaksanaan kerja 

Pegawai : 

Persaingan yang competitif dari Bank - bank pesamg terutama dari 

segi bunga dan barang promosi, selain itu pindahnya tenaga Sales/ RO ke 

Bank Pesaing menjadi kendala karena yang bersangkutan telah mengetahui 

scbagian besar database nasabah 

Tindakan selanjutnya terUait dengan pelaksanaan kerja Pegawai : 

Agar selalu meningkatkan hubungan baik dengan nasabah eksisting 

clan icbih giat mencari nasabah baru. 

Meningkatkan monitoring pelaksanaan marketing. 

Dalam choacing ini dapat kita amati bahwa PT, Bank Mandiri (Persero) 

selalu memantau kinerja karyawan mereka mulai dan melihat ha.sil pencapaian 

kinerja pegawai, kemudian mengidentifikasi hambatan yang potensial yang 

dihadapi oleh pegawai serta tindakan - tindakan yang akan dilakukan lerkait 

dengan pelaksanaan kerja pegawai itu sendiri. Hal ini tentunva memberikan 

dampak yang baik bagi perusahaan. 

Selain itu, kompensasi dan motivasi menyebabkan kinerja karyawan 

menjadi optimal. Pemberian kompensasi kepada karyawan dan pihak 

perusahaan seperti: pemberian insentif dan bonus. Kompensasi yang diterima 

karyawan sesuai dengan kinerja yang telah dilakukan oleh kar\awan dan 

motivasi dari pimpinan meinbuat kinerja karyawan bekerja secara optimal 

karena dengan dorongan semangat kerja dari pimpinan. VIotivasi sangat 
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mernpengaruh kinerja karyawan yang dapat diiihat dalam menyelesaikan 

tugasnya dengan tepat waktu dan karyawan juga seringkalt mencapai target 

yang telah ditentukan oleh peaisahaan. Oleh karena itu kompensasi dan 

motivasi sangat berperan penting karena dapat memberikan pengaruh bagi 

kinerja karyawan dalam pencapaian tujuan perusaahan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judulPcngaruh Kompensasi Dan Motivasi 

Terhad-ap Kiner ja Karyawan Pada PT.Bank M a n d i r i (Persero) 

Tbk.Cabang Baturaja, 

B , Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan 

yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh kompensasidan motivasi secara bersama-sama 

terhadap kinerja karyawan pada PT.Bank Mandin (Persero) Tbk.Cabang 

Baturaja 

2. Adakah pengaruh kompensasi dan motivasi secara parsialterhadap 

kinerja karyawan pada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.Cabang Baturaja 

C . "I'ujuari Penelitian 

Berdasarkan dari penunusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan motivasi secara bersama-

sama terhadap kinerja karyawan pada PT.Bank Mandiri (Persero) 

Tbk.Cabang Baturaja 

2. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan motivasi secara parsiai 

terhadap kinerja karyawan pada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.Cabang 

Baturaja 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan 

manfaat bagi semua pihak diantaranya: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian dapat memberikan gambaran praktek dari teori yang selama ini 

diperoleh selama perkuliahan, khususnya tentang kinerja karyawan, 

2. Bagi Tempat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan, khususnya dalam 

meningkatkan kinerja karyawan. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa 

dan dosen ataupun penelitian lebih lanjut yang melakukan penelitian 

serupa. 



B A B D 

K A J I A N P U S T A K A 

A. Penelitian Sebeiumnya 

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Henni Sapitri Siregar 

(2013) dengan judul Pengaruh Kompensasi Dan Motivasi tcrhadap kinerja 

karyawan bagian produksi pada PT. Mida Karya Indralaya.Rumusan masalah 

adalah adakah pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan 

bagian produksi pada PT. Mida Karya Inderalaya. Variabel yang digunakan 

adalah 3 vanabel yaitu kompensasi, motivasi dan kinerja karyawan indikator 

yang digunakan adalah gaji, insentif, kondisi kerja, pcnghargaan, standar 

kerja, tujuan dan kompetensi.Jenis penelitian ini termasuk penelitian 

asosiatif.Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 124 

orang responden.Data yang digunakan yaitu data primer.Data tersebut 

dihasilakan dari jawaban angket yang telah dikembalikan dari 

responden.Metode pengumpuian data adalah mcrxggunakan kuisioner dan 

analisis data yang digunakan yaitu anaiisis kualitatif dan anaiisis 

kuantibitif.Tekuik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier 

berganda dan uji hipotesis.Berdasarkan hipotesis yang sudah dikemukakan 

sebclumnya, bahwa tcrdapat pengaruh yang signifikan kompensasi tcrhadap 

motivasi pada PT. Mida Karya Inderalaya Palembang. Dari hipotesis tersebut 

akan diinfomiulasikan hipotesis (Ho) dan hipotesis alternativ (Ha) sebagai 

berikut: 

7 
1 
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Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap 

kinerja kaiyawan pada PT. Mida Karya inderalaya. 

Ha ; Terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Mida Karya Inderalaya. 

Penelitian sebeiumnya juga pcmah dilakukan oleh Piranti {2013) 

dengan judul Pengaruh Kompensasi terhadap Kedisiplinan Kerja Karyawan 

pada PT. Kurnia Phileo Selaras Palembang.Adapun tujuannya untuk 

mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kompensasi terhadap Kedisiplinan 

Kerja karyawan pada PT Kumia Phileo Selaras Palembang.Jumalah sampei 

dalam penelitian ini adalah 23 orang dimana semua populasi dijadikan 

sampei.Daiam penelitian ini sampei yang digunakan ialah menggunakan 

sampling jenuh.Maka sampei yang diambil semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampei yaitu 23 orang, karena hal ini sering dilakukan bila 

jumlah populasi reiatif kcci l , kurang dari 30 orang. 

Setslah diperoleh hasil perhitungan regresi linier sederhana dan 

koefesien dalenninasi antara kompensasi dan kedisiplinan keijakaiyawan, 

maka dilakukan uji hipotesis.Berdasarkan hipotesis yang sudah dikemukakan 

sebeiumnya, bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kompensasi terhadap 

kedisiplinan kerja karyawan pada koperasi karyawan PT. Kumia Phileo 

Selaras Palembang. Dari hipotesis tersebut akan diformulasikan hipotesis 

(Ho) dan hipotesis alternative (Ha) sebagai berikut: 
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Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan kompensasi terhadap 

kedisiplinan keija karyawan pada koperasi karyawan PT. fCuraia Phileo 

Selaras Palembang. 

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kedisiplinan kerja 

karyawan pada koperasi karyawan PT. Kumia Phiieo Selaras Palembang. 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Kinerja Karyawan 

Menurut Wibowo (2011:81) menyatakan bahwa kinerja adalah 

merupakan suatu proses tentang bagaimana pekerjaan berlangsung untuk 

mencapai hasil kerja. 

Menurut Khaerul Umam (2010-: 186) menyatakan bahwa kinerja 

adalah catatan mengenai akibat-akibat yang dihasilkan pada scbuah fungsi 

pekcijaan atau aktivitas selama peiiode tertentu yang berhubungan dengan 

tujuan organisasi. 

2, Indikator yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Adapun indikator kinerja menurut Wibowo (2011:101) adalah 

sebagai berikut: 

a. Tujuan 

b. Standar 

c. Umpan balik 

d. Kompetensi 
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e. Alat atau sarana 

Menurut Gibson dalam Kharu! Umam (2010:190), ada tiga faktor 

yang berpengaruh terhadap kinerja yaitu: 

a. Faktor mdividu: keinampuan, keterampilan, latar belakang keluarga , 

pengalaman keija, tingkat sosial, dan demografi seseorang; 

b. Faktor psikologi: persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan 

kepuasan kerja. 

c. Faktor organisasi: struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, 

sistem penghargaan. 

Menurut Wibowo (2013:101-105), indikator yang mempengaruhi 

kineija karyawan adalah: 

a. Tujuan 

b. Standar 

c. Umpan balik 

d. Alat atau sarana 

e. Kompetensi 

f. M o t i f 

g. Peluang 

3. Manfaat Penelitian Kinerja 

Menurut Khaerul Umam (2010-191) konsttribusi hasil-hasil 

peniiaian merupakan suatu yang sangat bermanfaat bagi perencanaan 
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kebijakan organisasi. Secara terperinci, peniiaian kinerja bagi organisasi 

adaiah: 

a. Penyesuaian-penyesuaiankompensasi, 

b. Perbaikan kinerja, 

c. Kebutuhan latihan dan pengembangan, 

d. Pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, 

pemecatan, pemberhentian. dan perencanaan tenaga keijn 

e. Untuk kepentingan penelitian pegawai 

f. Membantu diagnosis terhadap kesalahan desain pegawai 

4. I'nsur-unsur kinerja 

Menurut Moh. Pabundu Tika (2010:121) diketahui bahwa unsur-unsur 

yang terdapat dalam kinerja terdiri dari: 

a. Hasil-hasil fungsi pekerjaan, 

b. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan 

seperti: motivasi, kecakapan, persepsi peranan, dan sebagainya. 

c. Pencapaian tujuan organisasi. 

5. Kompensasi 

a. Pengertian Kompensasi 

Kompensasi menurut Malayu S.P Hasibuan (2011:118) adalah semua 

pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung 
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yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang dibenkan kepada 

perusahaan 

Menurut Soekidjo Notoadmodjo (2009:142). kompensasi adalah 

segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk bekerja 

atau pengabdian mereka. 

b, Jenis-jenis kompensasi 

Jenis-jenis kompensasi menurut Wibowo (2013:352-374) adalah: 

1) Upah dan Gaji 

Upah dan gaji merupakan kompensasi sebagai kontra prestasi atas 

pengorbanan pekerja. 

2) Insentif 

Insentif menghubungkan penghargaan dan kinerja dengan 

memberikan imbalan kinerja tidak berdasarkan senioritas atau jam 

kerja. 

3) Penghargaan 

Diluar upah gaji, dan insentif, sering kali pemimpin memberikan 

tambahan penerimaan yang lain sebagai upaya leb'h menghargai 

kinerja pekeijaanya. 

4) Tunjangan 

Tunjangan adalah kompensasi lain diluar gaji atau upah, Bentuk 

kompensasinya berupa retirement plan atau cafetanu benefits plan. 

c. Sistem Kompensasi 

Menurut Malayu S.P hasibuan (2011:123-125) sistem pembayaran 

kompensasi yang lunum diterapkan adalah; 

1 
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1) Sistem waktu 

Dalam sistem waktu, besamya kompensasi ditetapkan berdasarkan 

standar waktu seperti jam, minggu, atau bulan. 

2) Sistem basil (output) 

Daiam sistcm hasil, besamya kompensasi ditetapkan alas kesatuan unit 

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

3) Sistem borongan j 

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan 

besamya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama 

mengerjakannya. 

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi 

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2011:127) faktor-faktor yang 

mempengamhi besamya kompensasi, antara lain sebagai berikut: 

a. Penawaran dan permintaan tenaga kerja 

b. Keinampuan dan organisasi karyawan 

c. Serikat buruh atau organisasi karyawan 

d. Produktifitas kerja karyawan 

e. Pemerintah dengan undang-undang dan keppresnya 

f. Biaya hidup atau cost of living 

g. Posisi jabatan karyawan 

h. Pendidikan dan pengalaman kaiyawan 

i . Kondisi perekonomian nasional 

j . Jenis dan sifat pekerjaan 
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Motivasi 

a. Pengertian Motivasi i 

Menurut Veithzal Rivai (2011:837) motivasi adalah serangkaian sikap 

dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang 

spesifik sasuai dengan tujuan individu. 

Menurut Malayu SP. Hasibun (2011:146) motivasi adaiah dorongan 

atau menggcrakan bawahannya untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi menurut Veitzal Rivai 

(2006:456) beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi yaitu: 

I ; Lmgkungan kinerja 

Yaitu segala sesuatu atau kondisi yang ada dan dirasakan disekitar 

para karyawan atau pegawai yang bisa berpengaruh pada diri 

karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas para karyawan. 

2) Gaji yang adil dan kompetitif 

Yaitu balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan 

sebagai konsekuensinya dan status sebagai seorang karyawan atau 

pegawai yang memberikan konstribusi dalam mencapai tujuan 

perusal I U U . 1 I . 

3) Insentif 

Yaitu pendorong atau perangsang yang diberikan dengan sengaja 

kepada pekerja agar timbul semangat yang lebih besar untuk 

berprestasi. 

http://IUU.1I
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4) Tingkat kedisiplinan karyawan 

Dengan adanya karyawan yang disiplin maka suatu pekerjaan 

tersebut kemungkinan akan teriaksana dengan baik dan cepai pada 

waktunya, sedangkan karyawan yang akan menjalankan tugas 

scb.agaimana biasanya tidak disiplin akan mcnghambat suatu 

pekerjaan untuk selesai tepat waktunya. 

Jenis-jenis Motivasi I ! 

Menurut Malayu SP. Hasibuan (2005:150) jenis-jenis motivasi adalah: 

1) Motivasi Positif 

Motivasi positif adalah manajer memotivasi (merangsang) 

bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang 

berprestasi di atas prestasi standar. 

2) Motivasi Negatif 

Motivasi Negatif adalah manajer memotivasi bawahannya dengan 

standar mereka akan mendapatkan hukuman. Dengan motivasi 

negatif ini semangat bekerja bawahaan dalam waktu pendek akan 

meningkat karena mereka takut dibukum, tetapi untuk jangka 

panjang dapat berakibat kurang baik. 

Tujuan Molivasi 

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2005:146) tujuan motivasi adalah: 

1) Meningkatkari ;u' uul dan kepuasan kerja karyawan 

2) Meningkatkan produktifitas kerja karyav^an 

3) Mempertahankan kestabiian karyawan perusahaan 
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4) Meningkatkan kedisiplinan 

5) Mengefektifkan pcngadaan karyawan 

6) Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik 

7) Meningkatkan loyalitas, kreatifilas dan partisipasi karyawan 

8) Meningkatkan kesejahteraan karyawan 

9) Mcmpertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-

tugasnya 

10) Meningkatkan efesiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. 

E . Hipotesis I 

1. Adanya pengaruh kompensasi dan motivasi secara bersama-sama 

terhadap kinerja karyawan pada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang 

Baturaja 

2. Adanya pengaruh kompensasi dan motivasi secara parsiai terhadap kinerja 

karyawan pada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Batu 

I'M-f 



i B A B m 

M E T O D E I ' E N E U T U N 

Jenis Penelitian 

Menurut sugiyono (2008) jenis penelitian j ika diiihat dan Imgkat 

eksplanasi terdiri d?ri tiga jenis yaitu ; 

1. Penelitian Deskriftif 

Penelitian Deskriftif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai variabel mandiri, baik satu variabei atau lebih (independen) tanpa 

membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. 

2. Penelitian komparatif 

Penelitian Komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan 

antara satu variabei dengan beberapa sampe! atau variabel iainnya 

3. Penelitian asosiatif 

Penelitian Asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara dua s'ariubel atau lebih. 

FCarena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

kompensasi.Dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT.Bank Mandiri 

(Persero) Tbk.Cabang Baturaja maka penelitian ini termasuk kedalam jenis 

penelitian asosiatif. 

17 
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian in i dilakukan di PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.Cabang Baturaja 

JL.Jend A. Yani No.53 Baturaja, Sumatera Selatan. 

C . Oprasional Variabel 

Tabel U I . 1 
Variabel, Defenisi Variabel, Indikator 

No Variabel Defenisi variabel Indikator 

1 Kinerja 
Karyawan 

Kinerja karyawan adaiah 
merupakan suatu proses tentang 
bagaimana pekerjaan 
berlangsung untuk mencapai 
hasil kerja pada PT.Bank 
Mandiri (persero) Tbk.Cabang 
Baturaja 

• Tujuan 
• Standar 
• Alat atau 

sarana 

2 Kompensasi Kompensasi adalah sem ua 
pendapatan yang berbentuk 
uang, barang langsung atau 
tidak langsung yang diterima 
karyawan PT.Bank Mandiri 
(Persero) Tbk.Cabang Baturaja 
sebagai imbalan atas jasa yang 
diberikan kepada perusahaan. 

• Caji 
• Bonus 
• Tunjangan 

3 Motivasi Motivasi adalah serangkaian 
sikap dan nilai-nilai yang 
mempengaruhi karyawan 
PT.Bank Mandiri (Persero) 
Tok.Cabang Baturaja untuk 
mencapai spesifikasi sesuai 
dengan tujuan individu 

• Lingkungan 
kerja 

• G^ji 
• Insentif 

Sumber: Gagasan pene i t i berdasarkan teori, 2016 
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r>. Foniiiasi dan Sampei 

1, Populasi 

Menurut Sugiyono (2012:115) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karateristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti ini seluruh karyawan pada P I Bank 

Mandiri (Persero) Tbk.Cabang Baturaja yang berjurnlah 57 orang, 

2. Sampei 

Menurut Sugiyono (2012:116) sampei adalah bagian dari jumlah dan 

kara'eristik yang dimil iki oleh populasi.Sampei yang diambil dalam 

penelitian ini adalah seluruh karyawan PT.Bank Mandiri (Persero) 

Tbk.Cabang Baturaja yang berjurnlah 57 orang dengan menggunakan 

teknik sampling jenuli. Sampling jenuh atau istilah lain sensus adalah 

dimana scmua anggota populasi dijadikan sampei apabila populasi reiatif 

kecil. 

£ . Data yang diperlukan 

Menurut M . Iqbal Hasan (2002:82) berdasarkan pengambilannya, data 

dibcdakan atas dua, yaitu sebagai berikut: 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di 

iapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bcrsangkutan. 
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2, Data sekunder | 

Data sekunder adalali data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 

yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yang 

berupa jawaban dari responden terhadap kuisioner yang dibagikan oleh 

peneliti, dan data sekunder yang berupa jumlah karyawan. 

F . Metode pengumpuian data 

Menurut Husein Umar (2003:49-52) di dalam penelitian ilmiah, ada 

beberapa teknik pengumpuian data beserta masing-masing perangkat 

pengumpuian datanya, yaitu: kuesioner, wawancara, obseiAasi, tes. Teknik 

pengumpuian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah caftar 

pertanyaan (kuesioner) yang berhubungan dengan indikaior-mdikator yang 

digunakan dan dokumentasi. 

G . Analisis data dan telmik analisis 

1. Anaiisa data i 

Menurut M.iqbal Hasan (2002:98) anaiisa data terdiri dari: 

a. Anaiisa kuantitatif 

Anaiisa kuantitatif adalah anaiisa yang mempergunakan alat analisis 

bersifat kuantitatif.Alat anaiisis yang bersifat kuantitatif adalah alat 

analisis yang menggunakan model-model, seperti model matematika 

(misal fungsi multivariate), model statistik dan ekonometrik. 
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b. Anaiisa kualitatif 

Anaiisa kuaUtatif adalah analisis yang tidak menggunakan model 

matematik, model statistik dan ekonometrik atau model-inodel 

tertentu lairmya 

Anaiisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 

dan kuantitatif. Secara kualitatif di gunakan skaia likert dengan pilihan 

jawaban responden sebagai berikut: 

Sangat setuju = SS 

Setuju =S 

Netral =N 

Tidak setuju =TS 

Sangat tidak setuju =STS 

Kemudian dikuantitatifkan sebagai berikut: 

Sangat setuju =5 

Setuju =4 

Setuju =3 

Tidak setuju =2 

Sangat tidak setuju =1 

2. Uji Instrumen 

a. U j i validitas data 

Menurut Husein Umar (2008 : 120), untuk pengujian validitas tiap 

butir digunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir 

dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Kriteria 

i 
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peniiaian uji validitas yaitu j ika r hitung > r ubei, maka item kuesioner tersebut 

valid. Tetapi jika r hitung< r label maka kuesioner tersebut tidak valid 

b. Uji Reliabilitas Data 

Meuurut Husein Uraar (2008 : 121 ) Metode pengujian reliabilitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Alpha- Cronbach. Standar yang digunakan 

dalam menentukan reliable dan lidaknya suatu instrument penelitian adalah 

perbandingan antara r - hitung dan r - tabel pada laraf signifikansi 5 % . Apabila 

dilakukan pengujian reliabilitas dengan metode Alpha - Cronbach , maka nilai r -

hitung diwakili oleh nilai Adpha. 

3. Tekiiik Anaiisis 

a. Regresi Linier Berganda 

Menurut M . Iqbal Hasan (2011:268), Regresi linier berganda adalah 

regresi di mana variabel tenkatnya (Y) dihubungkan atau dijelaskan 

lebih dari satu variabei, mungkin dua, tiga, dan seterusnya. Vanabel 

bebas (X|,X2,. . . . ,Xn) namun masih menunjukan diagram hubungan 

yang linier. Bentuk persamaan linier berganda dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

.T = a + /)i X i + b2X2+.... -Yb^Xf, + e 

Keterangan: 

Y = variabei terkait 
a,b i bi,... ,b:< koefisien regresi 
Xi .X2, . . . ,X); = variabel bebas 
e - nilai-nilai dari variabel lain yang tidak dimasukan 

dalam persamaan. Nilai ini biasanya tidak dihiraukan 
dalam perhitungan. 



Nilai duga dari Y (predeksi Y) dapat dilakukan dengan mengganti 

variabel X- variabel X - nya dengan niali-nilai tertentu. Jika scbuah 

variabel terikat dihubungkan dengan dua variabel bebas maka persamaan 

regresi linier bergandanya dituliskan: 

K = a + bi Xi + 62-̂ 2 + e 

Keterangan: 

Y ^kinerja karyav.'an 

X|=kompensasi 

X^^inotivasi 

a,bi,b2 =koefisien regresi iimer berganda 

e ^ nilai-nilai dan variabel lain yang tidak dimasukan dalam 
persamaan. Nilai ini biasanya tidak dihiraukan dalam perhitungan. 

I 

b. Uj i Hipotesis 

1) U j i Hipotesis 1 

Untuk menguji hipotesis 1 digunakan uji F, yaitu untuk menguji 

tingkat signifikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel tenkat 

secara bersama-sama. 

Ho: Kompensasi dan motivasi secara bersama-sama tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Bank Mandin (Persero) Tbk. Cabang Baturaja. 

Ha: Kompensasi dan motivasi secara parsiai berpengari-h 

signifikan terhadap kinerja kar>awan pada PT. Bank Mandin 

(Pcrsero) Tbk. Cabang Baturaja. 



24 

Kriteria pengujian: 

Ho diterima, j ika signifikasi dari F hitung > 0,05, berarti 

kompensasi dan motivasi secara bersama-sama tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) 

Tbk.Cabang Baturaja Ho ditolak, j ika signifikasi dan F hitung < 

0,05, berarti kompensasi dan molivasi secara bersama-sama tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk.Cabang Baturaja. 

2) Uji Hipotesis 2 

Hipotesis kedua diuji dengan menggunakan uji t, yailu untuk 

menguji tingkat signifikan pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara parsiai. 

Se(bi) 

Keterangan: 

bi ^Koefisien regresi 

Se(bi) =Standar eror (b,) 

Ho : Kompensasi dan motivasi secara bersama-sama tidak 

berpengaruh signifik^in terhadap kinerja karyawan pada Pd 

Bank Mandiri (Pcrsero) i bk. Cabang Baturaja 

Ha : Kompensasi dan motivasi secara parsiai berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada P I . Bank 

Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Baturaja. 



, B A B l Y 
I 

H A S H . P E N E L I T I A N DAN P E M B A H A S A N 

A. Sejarah Singkat dan Profile Perusahaan 

Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktobcr 1998, sebagai bagian dan 

program restrukturisasi pcrbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah yaitu Bank l lumi 

Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Iinpor Indonesia dan Bank 

Pembangunan Indonesiadilebur menjadi Bank Mandiri, dimana masing-

masing bank tersebut memiliki peian yang tak terpisahkan dalam 

pembangunan perekonomian Indonesia. 

Setclah melalui proses konsolidasi dan integrasi menyeluruh di segala 

bidang, Bank Mandiri berhasil mcmbangun organisasi l-iank yang solid dan 

mcngimpiementasikan core banking system baru yang tcrintegrasi 

menggantikan core banking system dari keempat bank legacy sebeiumnya 

yang saling terfiisah. Sejak didirikan, kinerja Bank Mandiri senantiasa 

mcngalami perbaikan terlihat dari laba yang terus meningkat dari R p l , I 8 

rriiuin di tahun 2000 hingga mencapai Rp5,3 triiiun di tahun 2004. 

Tahun 2005 menjadi titik balik bagi Bank Mandin, dimana BauK 

Mandiri niemutuskan untuk menjadi bank yang unggul di regional (regional 

champion Bank), yang diwujudkan dalam program transformasi yang 

dilaksanakan melalui 4 (empat) stralegi utama, yaitu: 

25 
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). Implcmentasi budaya. Dilakukan dengan restrukturisasi organisasi 

berbasis kinerja, penataan ulang sistem peniiaian berbasis kinerja, 

pengembangan leadeiship dan talent serta penyesuaian sumber daya 

manusia dengan kebutuhan stratcgis. 

2 Pengendalian tingkat N P L secara agresif Bank Mandiri fokus pada 

penanganan kredit macet dan memperkuat sistem manajemen risiko. 

Pertumbuhan pasar melalui strategi dan value preposition yang 

distinctive untuk masing-masing segmen. 

3 Meningkatkan pertumbuhan bisnis yang melebihi rata-rata 

Pertumbuhan pasar melalui strategi dan value preposition yang 

distinctive untuk masing-masing segmen. 

4, Pengembangan dan pengelolaan program aliansi, anlar Direktorat 

atau Business Unit dalam rangka optimaiisasi layanan kepada nasabah, 

serta untuk lebih menggali potensi bisnis nasabah-nasabah eksisting 
I 

maupun value chain dari nasabah-nasabah dimaksud. 

Adapun visi dan misi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan juga 

Behaviour TIPCE yang dapat dijadikan ki.inci sukses PT Bank Mandiri Tbk. 

Visi: I 

1. Menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu 

progresif ' 

Misi: 1 1 

1. Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar 

2. Mengembangkan sumber daya manusia professional 
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3. Meniberi Veuntungan yang maksiinal bagi stakeholder 

4. Mela ksai i akci n manoj emen terbu ka 

5 Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lmgkungan 

Behaviour T I P C E ; 

1. Trust ; Membangun keyakinan dan sangka baik diantara stakeholders 

daiam hubungan yang lulus dan terbuka berdasarkan kehandalan. 

2. Integrity : Setiap saat berpikir, berkata dan berpenlaku terpuji. menjaga 

martabat serta menjunjung tinggi kode etik prolbsi. 

3. Professionalism : Berkomitmen untuk bekerja tuntas d an akurat atas dasar 
1 

kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab. 

4. Customer Focus : Senantiasa menjadilcan pelanggan sebagai milra utama 

yang saling menguntiingkan untuk tumbuh secara berkcsinambungan. 

5. Excellence : Mengembangkan dan melakukan perbaikan di segala bidang 

uiiuik mendapatkan nilai tanibah optima! rian hasil yang terbaik secara 

terus-menerus. 

Pianuiug 

Dalam setiap organisasi baik organisasi profit maupun non-profit 

pastinya mengharapkan organisasi nya berkembang dengan baik sesuai 

dengan visi dan misi mereka dan tentimya memiliki strategi tersendiri. 

1. Rcncana Jangka Pendek 2015 

Untuk dapat mempeitahankan dan terus meningkatkan kinerjanya. 

Bank Mandiri melaksanakan transformasi lanjutan tahun 2010-2014, yaitu 

dengan melakukan revitalisasi visinya untuk ""Menjadi Lembaga Keuangan 
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Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif. Dengan visi 

tersebut, Bank Mandiri mencanangkan untuk mencapai milestone keuangan 

di tahun 2014, yaitu nilai kapitalisasi pasar mencapai di atas Rp225 triiiun 

dengan pangsa pasar pendapatan mendekati 16%, ROA mencapai kisaran 

2,5% dan ROE mendekati 25%, namun tetap menjaga kualitas aset yang 

direfleksikan dari rasio NPL gross di bawah 4%. 

Pada tahun 2014, Bank Mandiri ditargetkan mampu mencapai nilai 

kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia serta masuk dalam jajaran Top 5 

Bank di ASEAN.Selanjutnya di tahun 2020, Bank Mandiri mentargetkan 

untuk dapat masuk dalam jajaran Top 3 di ASEAN daiam hal nilai 

II 

kapitalisasi pasar dan menjadi pemain utama di regional. Untuk 

mewujudkan visi tersebut, transformasi bisnis di Bank Mandiri tahun 2010 

akan difokuskan pada 3 (tiga) area bisnis yaitu: 

a. Wholcsalctransaction 

Memperkuat leadership dengan menawarkan solusi transaksi 

keuangan yang komprehensif dan membangun hubungan yang hohslik 

melayani institusi corporate & commercial di Indonesia. 

1) Memberikan solusi transaksi keuangan yang komprehensif kepada 

nasabah corporate untuk memperkuat hubungan dengan nasabah 

t 

corporate, commercial, dan institusi dengan memberikan solusi 

transaksi keuangan yang komprehensif. 

2) Membangun hubungan melalui pendekatan holistik dengan 

perusahaan-perusahaan terkemuka. 



3} I'ahuii 20)4 pendapatan yang bersumber dan Wholesale tee 

mencapai Rp4,4 trii iun, dan dana inurah Wholesale mencapai 

Rp73,2 triiiun, sedangkan jumlah transaksi cash nianagemenl 

tumbuh sebesar 80,4% mencapai 44,2 jula transaksi. 

Retail deposit & payment 

Menjadi bank pilihan nasabah di bidang retail deposit dengan 

menyediakan pengalaman perbankan yang unik dan unggul bagi para 

nasabahnya. 

1) Bank Mandiri selalu berusaha memberikan layanan perbankan yang 

unik, unggul dan solusi transaksi yang inovatif. 

2) Tahun 2014 pendapatan yang berasai dari retail tec mencapai Rp6,7 

trii iun, dan dana murah Retail mencapai Rp279,3 trii iun, sedangkan 

jumlah transaksi c-channclselama tahun 2014 mencapai 1.820 jula 

transaksi. • • 

Retail Financing 

Meraih fx)sisi lerdepan daiam segmen pembiayaan ritel. terutama 

untuk memenangkan pcrsaingan di bisnis kredit perumalian, personal 

loan, dan kartu kredit serta menjadi salaii satu pemain utama di micro 

banking. 

1) Menjadi salah satu pemain utama di Micro Banking. Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR), Personal Loan dan Kartu Krcdii . serta 

dominan di perbankan syanah. 

.1, 

• '1' 
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2) Tahun 2014 total kredit retail mencapai Rpl58,0 tri i iun, atau 
!;|, 'I 

tumbuh 21,4% secara tahunan dengan komposisi 33,2% dari total 

kredit. Jumlah nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

( U M K M ) tumbuii 15,5% Y o Y atau lebih dari 100 nbu nasabah. 

2. Rencana Jangka Panjang 2015-2020 

Tantangan ke depan yang semakin kompleks dan kebutuhan unluk 

terus meningkatkan kinerja secara berkcsinambungan serta memberikan 

kualitas layanan terbaik kepada nasabah membuat Bank Mandiri perlu 

melakukan transformasi bisnis dan pengelolaan organisasi secara 

berkelanjutan. Untuk i lu , Bank Mandiri telah mencanangkan transformasi 

Tahap i n 2015-2020. Visi jangka panjang Bank Mandiri adalah "To be 

The Best Bank in A S E A N by 2020", atau menjadi Bank terbaik di 

ASEAN tahun 2020. Rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai 

berikut: , ,( 

"Bank Mandiri bertekad menjadi institusi keuangan terbaik di 

ASEAN, dalam segi pelayanan, produk, dan imbal hasil kepada pemegang 

saham, serta manfaat yang diterima oleh masyarakat secara luas." 

Untuk mencapai visi tersebut, strategi pertumbuhan Bank Mandin 

ke depan akan difokuskan pada 3 (tiga) area utama sebagai berikut: 

a. Memperkuat leadership di segmen wholesale dengan melakukan 

I n 

pcndalaman relationship dengan nasabah, Strategi ini beriujuan agar 

Bank Mandiri dapat meningkatkan share o f wallet dan rasio crosssell 
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revenue dari nasabah wholesale Mandin, melalui penyediaan solusi 

produk wholesale yang terintegrasi, solusi yang berbasis ekspertis di 

sektor usaha nasabah, dan berperan aktif mendukung aktivitas nasabah 

Mandiri yang melakukan ekspansi bisnis ke negara tain dengan 

penyediaan solusi yang bersifat crossborder. 

b. Menjadi Bank pilihan nasabah di segmen retail, dengan akselerasi bisnis 

mil. . I. 
di segmen-segmen utama yang menjadi pendorong utama pertumbuhan 

bisnis Bank Mandiri , yaitu: (-) D i segmen mikro. Bank Mandin ingin 
IIII 

menjadi penantang terkuat di pasar, melalui kemudahan akses nasabah 

mikro ke jaringan distribusi Bank Mandiri. (-) Di segmen Small Medium 

Enterprise (SME), Bank Mandiri ingin menjadi Bank Utama pilihan 

nasabah SME, melalui penetrasi dan akuisisi nasabah yang difokuskan 

pada sektor-sektor potensial, untuk memenuhi seluruh kebutuhan 

nasabah SME. (-) Sedangkan di segmen Individual, Bank Mandiri fokus 

pada membangun kepemimpinan melalui penawaran produk consumer 

yang lengkap dan berdaya saing, memil iki inovasi untuk memperkuat 

dominasi di retail payment. 
I I! 

c. Mengintegrasikan bisnis di semua segmen yang ada di Bank Mandiri , 

termasuk dengan Perusahaan Anak. Melalui strategi ini . Bank Mandiri 
I II 

ingin mendorong budaya cross-sell, baik antar unit kerja yang 

menangani segmen wholesale dan retail, termasuk dengan perusahaan 

anak, seria mendorong regionalisasi bisnis dan mengoptimalkan jaringan 

distribusi di wilayah. 
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Ketiga area fokus tersebut juga akan didukung dengan pcnguatan 

organisasi untuk memberikan solusi layanan terpadu. peningkatan 

infrastruktur (kantor cabang, IT, operations, risk management) serta 
i II 

penguatan sumber daya manusia. 

Gambaran Umum Resfionden 

Berdasarkan responden yang rnenjavvab pertanyaan diperoleh data tentang 

jenis kelamin responden sebagaimana dapat diiihat dalam label berikut ini ; 
I f I 

1 i Tabel IV.2 

Ivarakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

NO 
JENIS 

K E L A M I N 
J U M L A H 

R E S P O N D E N 
PLRSENTASE 

(%) 

1 Laki - laki 33 57N 

2 Perempuan 24 42.1 

T O T A L 57 100 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2016 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diiihat bahwa jumlah responden 

berdasarkan jenis kelamin terdiri dari Laki - laki sebanyak 33 (57.9%) 

sedangkan perempuan sebanyak 24 (42.1%). Artinya laki laki lebih 

dominan daiam pekerjaan ini sernentara perempuan tidak begitu dominan. 
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Tabei I V . 3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Ker ja 

No Masa Kerja (Tahun) Jumlah Responden Perseniase (%) 

1 1 0 0 

2 2-pi!! 32 56.1 

3 6 - 1 0 14 24.5 

4 >10 i l 19.2 

T O T A L 57 100 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2016 

Berdasarkan tabel diatas dapat diiihat bahwa jumlah responden 

berdasarkan masa kerja yang terbanyak adalah 2 - 5 tahun berjurnlah 32 

orang (56.1%) dan masa kerja 6 - 1 0 tahun sebanyak 14 orang (24.5%) 

bahkan masa kerja >10 tahun sebanyak 11 orang (19.2%) . sedangkan 

masa kerja 1 tahun tidak terdapat sama sekali (0%). Artinya bahya didalam 

perusahaan tersebut hanya terdiri 11 (19.2%) karyawan yang bekerja -_I0 

tahun. Bahkan karyawan yang bekerja paling lama rata - rata 6 - 1 0 tahun 

hanya 14 (24.5%) saja.Sisanya karyawan yang bekerja 2 - 5 tahun sebesar 

32 (56.1%) orang karyawan. 

Tabel I V . 4 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

N O Pendidikan Jumlah Responden Persentase (%) 

I SMK 8 14 

2 D3 13 22.8 

~ 3 ^ SI U 19.2 

4 S2 25 43.8 

T O T A L 57 100 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2016 
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Berdasarkan tebcl diatas, dapat diiihat bahwa jumlah responden 

berdasarkan tingkat pendidikan S2 yang terbanyak berjurnlah 25 orang 

(43.8%), kemudian responden dengan tingkat pendidikan D3 berjurnlah 

13 orang (22.8%), sedangkan responden dengan tingkat pendidikan SI 

berjurnlah U orang (19.2%). Dan responden dengan tingkat pendidikan 

yang paling rendah adalah SMK yang berjumlah 8 orang (14%). 

B. Pembaliasan Hasil Penelitian 

1. Uji Instrumen renelitian 

a. Llji Validitas 

1) Variabel Motivasi ( X j ) 

Hasil pengolahan data untuk mengetahui vanabel yann 
lill I 

diteliti valid atau tidak, Berikut pengujian validitas pada variabel 

Motivasi ( X i ) . Hasil selengkapnya dapat diiihat pada tabel dibawah 

i n i : 

Tabel I V . 5 

Hasil Uji Validitas Motivasi 

N O Keterangan Corrected Jtem -
Toia! Correlation 

rtabei(a=5%) Hasil 
Validitas 

1 X , . P , 0.448 0.263 Valid 

2 X i . P. 1 0.390 0.263 Valid 
"1 

X,.P3 !| 0.580 0.263 Val id 

4 X,.P4 0.549 0.263 Valid 

5 X i . Ps 1 0,529 0.263 Valid 

6 X,.P5 ' 0.461 0.263 Val id 

Sumber : Pengolahan data SPSS Versi 22 
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Dari hasil analisis didapat niiai Corrected Item Tata! 

Correlation (fhitung ) antara skor item dengan skor total. Nilai ini 

kemudiann dibandingkan dengan nilai r,abei , habei dicari pada 

signifikansi 0.05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 54 maka 

didapat rmbci sebesar 0.263. Berdasarkan hasil anaiisis ini didapat 
I 1 

nilai Cotrected Item Total Correlation (rhiumg ) untuk semua item 

lebih besar dari 0.263maka dapat disimpulkan bahwa item - item 

tersebut berkorelasi signifikan dengan skor total (dinyatakan valid) 

sehingga dapat disimpulkan bahwa semua butir instrument tersebut 

valid. 

2) Variabel Kompensasi ( X i ) 

Hasil pengolahan data untuk mengetahui variabel yang diteliti 

valid atau tidak, Berikut pengujian validitas pada variabel kompensasi 

(X2). Hasil selengkapnya dapat diiihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel I V . 6 
Hasil Uj i Validitas kompensasi 

NO 

„____. 

Keterangan Corrected Hem -
Total Correlation 

rtabct(a=5%) Hasil 
Validitas 

NO 

„____. 
X2. Pi 0.400 1 0.263 Valid 

2 X2. P2 0.769 0.263 Valid 

X2. P3 0.399 0.263 Valid 

4 X2. P4 0.448 0.263 Valid 

5 X2. P5 0.600 0.263 Valid 

6 X2. P. 0.471 0.63 Val id 

Sumber : Pengolahan data SPSS Versi 22 
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Dari hasil anaiisis didapat nilai Correaed hem Total 

Correlation (rhitimg ) antara skor item dengan skor total. Ni la i ini 

kemudiann dibandingkan dengan nilai r,atx;i , t^^ha dicari pada 

signifikansi 0.05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 54 maka 

didapat rtabei sebesar 0.263. Berdasarkan hasil analisis ini didapal nilai 

Corrected Item Total Correlation (rbiiuBg ) untuk semua item lebih 

besar dari 0.263 maka dapat disimpulkan bahwa item - item tersebut 

berkorelasi signifikan dengan skor total (dinyatakan valid) sehingga 

dapat disimpulkan bahwa semua butir instrument tersebut valid. 

3) Variabel Kinerja (Y) j 

Hasil pengolahan data untuk mengetahui variabei yang diteliti 

valid atau tidak, Berikut pengujian validitas pada variabel Kinerja (Y) . 

Hasil selengkapnya dapat diiihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel I V . 7 

Hasil iJji Validitas Kinerja 

NO Keterangan Corrected hem -
Total Correlation 

riabei(a=5%) Hasil 
Validitas 

1 Y i - P i 0.390 0.263 Valid 

2 Y,.P2 0.580 0.263 Valid 

3 Y,.P3 0.399 0.263 Valid 

4 Y1.P4 0,494 0.263 Valid 

5 Yi .Ps 0,625 0.263 Valid 

6 Yi .Pb 0.769 0.263 Valid 

Sumber : Pengolahan data SPSS Versi 22 

i 
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Dari hasii analisis didapat nilai Corrected Item Total 

Correlation (fhitung ) antara skor item dengan skor total. Nilai ini 

kemudiann dibandingkan dengan nilai rtabei , r.̂ bd dicari pada 

signifikansi 0.05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) - 54 maka 

didapat rtabei sebesar 0.263. Berdasarkan hasil analisis ini didapat nilai 

Corrected Item Total Correlation (rhnung ) unluk semua item lebih 

besar dari 0.263 maka dapat disimpulkan bahwa item - item tersebut 

berkorelasi signifikan dengan skor total (dinyatakan valid) sehingga 

dapat disimpulkan bahwa semua butir instrument tersebut valid. 

I 
b. Uji Reliabilitas 

I 

Metode pengujian reliabilitas yang digunakan dalam penelitian 

im adalah Alpha - Cro«6ac/7.Standar hitung yang digunakan dalam 

menentukan reliable atau tidaknya suatuinstrumen penelitian adalah 

perbandingan antara nilai r - hitung dengan r - label pada taraf 

signifikansi 5 %. Apabila dilakukan pengujian reliabilitas dengan 

metode Alpha - Cronbach, maka nilai r - hitung diwakil i oleh nilai 

Alpha. Kemudian untulc meneutukan data relabel atau tidak yakni 

dengan menggunakan analisis SPSS Versi 22, Hasi! pengolahan 

tersebut dapat diiihat pada tabel berikut: 

Tabel I V . 8 
Hasil Uji Reliabilitas 

Item Cronbach \s Alpha Standar Reliabilitas Hasil Reliabilitas 
X i 0.717 0.60 Reliabel 

X2 0.734 0.60 Reliabel 
Y 0.773 0.60 Reliabel 

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS Versi 22 



Berdasarkan tabel diatas bahwa seluruh nilai Cronbach's Alpha 
I i 

melebihi standar reliabilitas.Karena nilai seluruh Cronbach's Alpha 

lebih besar dari pada 0.60 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh 

instrument tersebut dinyatakan reliable. 

2. Gambaran Umum Jawaban Responden 

a. Variabel Motivasi (Xi) 

I Tabel I V . 9 
Hasil Jawaban Responden Tentang Variabel Motivasi 

NO P E R T A N Y A A N SS S N ! TS STS 
1 Gaji yang saya terima sesuai 

dengan ketetapan 
pemerintah atau ump 

2 
(3.7%) 

33 
(61.1%) 

20 
(37%) 

2 
(3.7%) 

0 
(%) 

2 Gaji diberikan sesuai 
dengan jabatan saya saat ini 
di dalam perusahaan 

3 
(5.5%) 

28 
(51.8%) 

24 
(44.4%) 

2 
(3.7%) 

0 
(0%) 

3 Saya sebagai karyawan 
mendapatkan insentif j i ka 
perusahaan mendapatkan 
untung 

9 
(16.6%) 

34 
(69.9%) 

12 
(22.2%) 

1 
(1.8%) 

1 
(1.8%) 

4 Pemberian insentif kepada 
saya sebagai karyawan 
sesuai dengan kinerja saya 

8 
(14.8%) 

35 
(64.8%) 

11 
(20.3%) 

3 
(5.5%) 

1 
(1.8%) 

5 Lingkungan kerja di 
perusahaan mendukung 
saya dalam bekerja 

8 
(14.8%) 

37 
(68.5%) 

6 
(11.1%) 

6 
(11.1 

% ) 

1 
(1.8%) 

6 Adanya jaminan keamanaan 
lingkungan kerja yang 
diberikan perusahaan 

6 
(11.1%) 

36 
(66,6%) 

7 
(12.9%) 

4 
(7.4%) 

4 
(7.4%) 
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Ketcrangau hasil jawaban responden tentang variabel motivasi 

karyawan 

1) Gaji yang saya terima sesuai dengan ketetapan pemerintah atau 

ump 

Berdasarkan hasil olah data kuesioner, menunjukkan bahwa 

dari sebanyak 54 responden yang paling banyak menjawab 

adaiah jawaban setuju yaitu 33 orang (61.1%) dapat dijclas'- an 

bahwa jawaban tertinggi dari karyawan adalali setuju. artinya 

karyawan sudah merasa bahwa txaji yang ditenma karyawan 

dalam 1 bulan i tu layak dan sesuai ciengan ketetapan pemerintah 

atau ump. 

Jawaban responden yang paling sedikil adalah responden 

yang menjawab sangat lidak setuju yailu 0 orang (0%) dan dapat 

dijelaskan bahwa tidak ada karyawan yang merasa bahwa gaji 

yang diterima karyawan dalam 1 bulan itu tidak layak dan tidak 

sesuai dengan ketetapan pemerintah atau ump, 

2) Gaji diberikan sesuai dengan jabatan saya saat mi di daiam 
i! 

perusahaan 

Berdasarkan hasil olah data kuesioner. menunjukkan 

bahwa dari sebanyak 54 responden yang paling banyak 

menjawab adalah jawaban setuju yaiiu 28 orang (51.8%) tiapat 

dijelaskan bahwa jawaban tertinggi dan karyawan adalah setuju. 
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artinya memang gaji yang diterima karyawan itu memang sudah 
III! I I 

sesuai dengan tingkat jabatan yang di emban. 

Jawaban responden yang paling sedikit adalah responden 

yang menjawab sangat tidak setuju yaitu 0 orang (0" o) dan dapat 

3 1 i . i 

dijelaskan bahwa tidak ada karyawan yang merasa bahwa gaji 

dalam satu bulan tidak sesuai dengan jabatan yang di emban 

3) Saya sebagai karyawan mendapatkan insentif j ika perusahaan 

mendapatkan luTaing 

perdasarkan ka:-i! clan data kuesioner, menunjukkan 

bahwa dari sebanyak 54 responden yang paling banyak 

menjawab adalah jawaban setuju yaitu 34 orang (69.9%) dapat 

dijelaskan bahwa jawaban. tertinggi dari karyawan adalah setuju, 

artinya setiap karyawan memang mendapatkan insentif j ika 

perusahaan mendapat untung 

Jawaban responden yang paling sedikit adalah responden 

yang menjawab sangat tidak setuju yaitu 1 orang (1.8%) dan 

dapat dijelaskan bahwa ada 1 karyawan saja yang merasa bahwa 

mereka tidak mendapatkan insentif walau prusahaan 

mendapatkan untung. 
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4) Pemberian insentif kepada saya sebagai karyawan sesuai dengan 

kinerja saya I' 

Berdasarkan hasil olah data kuesioner, menunjukkan 

bahwa dari sebanyak 54 responden yang paline banyak 

I 'III | l 
menjawab adalah jawaban setuju yaitu 35 orang (64.8%) daoat 

dijelaskan bahwa jawaban tertinggi dari karyawan adalah :,etu|u, 

•' artinya karyawan memang merasa mereka mendapatkan insentif 
iiii |i 

* memang sesuai dengan kinerja mereka. 

Jawaban responden yang paling sedikil adaiah responden 

yang menjawab sangat tidak setuju yaitu 1 orang (1.8%) dan 

dapat dijeiaskan bahwa jawaban terendah karyawan adalah 

jawaban sangat tidak setuju sebab ada beberapa karvawan saja 

yang merasa bahwa mereka mendapatkan insentif tidak sesuai 

dengan kinerja mereka. 

5) Lingkungan keija di perusahaan mendukung saya dalam bekerja 

Berdasarkan ias i l olah data kuesioner, menunjukkan 

bahwa dari sebanyak 54 responden yang paling banyak 

menjawab adalah j a Waban setuju yaitu 37 orang (68.5%) dapat 

dijeiaskan bahwa jawaban tertinggi dari karyawan adalah setuju, 

artiivya sudah jeias bahwa ibiglaingan kerja di PT. Bank Mandir i 

cab. Baturaja mendukung karyawan dalam bekerja. 



Sementara itu, ada responden yang menjawab sangat 

I 

tidak setuju yaitu 1 orang (1.8%) artinya terdapat beberpa 

responden yang merasa bahwa lingkungan kerja di PT, Bank 

Mandiri cab. Baturaja belum mendukung karvawan dalam 

6) Adanya jamiiian keamanaan lingkungan keija vang diberikan 

perusahaan 

'Berdasarkan basil olah data kuesioner, menunjukkan 

bahwa dan sebanyak 54 responden yang paling banyak 

nil I 

menjawab adalah jawaban setuju yaitu 36 orang (66.6%) dapat 

dijelaskan bahwa jawaban tertinggi dan karvawan adalah setuju, 

artinya karyawan memang merasa ada jam.ainan keamanan 

lingkungan kerja yang diberikan oleh perasahaan. 

, awaban responden yang paling sedikit adalah responden 

yang menjawab sangat tidak setuju yaitu 4 orang (7.4%) dan 

dapat dijelaskan bahwa jawaban terendah karyawan adalah 

jawaban sangat lidak setuju sebab ada beberapa karyawar. saja 

• ill ' 1 

yang merasa bahwa perusahaan beium memberikan jaminan 

keamanan lingkungar. kerja. 



b. Variabel Kompensasi (X2) 

11 T a b e l l V . 10 
Hasil Jawaban Responden Tentang Variabel Kompensasi 

NO P E R T A N Y A A N SS S N TS STS 

i Saya sebagai karyawan 
mendapatkan gaji yang 
sesuai dengan posisi yang 
saya jabat 

6 

(11.1%) 

4__ 

20 

(37%) 

29 

(53.7%) 

1 

(1.8%) 

1 

(1.8%) 

2 Perusahaan jarang 
memberikan kenaikan gaji 

6 

(11.1%) 

24 
(44.4%) 

26 
(48.1%) 

0 
(1.8%) 

1 
(1.8%) 

n 
_> Saya sebagai karyawan 

menyelesaikan pekerjaan 
sesuai target yang telah 
ditentukan perusahaan dan 
Saya mendapatkan bonus 

14 
(25.9%) 

39 
(72.2%) 

2 

(3.7%) 

1 

(1.8%) 

0 

(0%) 

4 Saya sebagai karyawan 
merasa adil dengan bonus 
yang saya terima 

12 
(22.2%) 

40 
(74%) 

2 

(3.7%) 
1 

(1.8%) 

2 

(3.7%) 

5 Saya sebagai karyawan 
mendapatkan tunjangan 
kesehatan dari perusahaan 

3 

(5.5%) 
44 

(81.4%) 
9 

(16.6%) 
1 

(1.8%) 

0 

(0%) 

6 Saya sebagai karyawan 
menerima tunjangan hari 
raya idul f i t r i 

4 40 
(74%) 

9 
(16.6%) 

3 
(5.5%) 

1 
(1.8%) 

Keterangan hasil jawaban responden tentang variabel Kompensasi 

sebagai berikut: 

1) Saya sebagai karyawan rnendapatkan gaji yang sesuai dengan 

posisi yang saya jabat 

Berdasarkan hasi! | olah data kuesioner. menunjukkan 

bahwa dan sebanyak 54 responden yang paling banyak 
f i l l I 

menjawab adalah jawaban netral yaitu 29 orang (48.3%) dapat 

dijelaskan bahwa Jawaban tertinggi dan karyawan adalah 
11.11,1 ) i , 

netral, artinya karyawan Iebih mengambil sikap netral terhadap 

http://11.11


pertanyaan ini. Karyawan masih belum bisa menilai apakah 

pimpinan lidak pemah datang terlambat saat bekerja. 

Jawaban responden yang paling sedikit adalah responden 

yang menjawab sangat tidak setuju yaitu orang (1,7%) dan 

dapat dijelaskan bahwa jawaban terendah karyawan adalah 

jawaban sangat tidak setuju sebab ada beberapa karyawan saja 

yang merasa bahwa pimpinan masih datang terlambat saat 

bekerja. 

2) Perusahaan jarang memberikan kenaikan gaj i 
111 

Berdasarkan hasil olah data kuesioner, menunjukkan 

bahwa dan sebanyak 54 responden yang paling banyak 
Hill' 

menjawab adalah jawaban netral yaitu 26 orang (48.1%) dapat 

dijelaskan bahwa jawaban tertinggi dan karvawan adalah 

netral, artinya karyawan lebih mengambil sikap netral terhadap 

pertanyaan ini. Karyawan masih belum bisa menilai apakah 

perusahaan jarang memberikan gaji atau tidak, 

J|awaban responden yang paling sedikit adalah responden 

yang menjawab tidak setuju yaitu 0 orang {(B..) dan dapat 

dijelaskan bahwa jawaban terendah karvawan adaiah jawaban 

tidak setuju artinya tidak ada karyawan yang memilih jawaban 

ini. 

3) Saya sebagai karyawan menyelesaikan pekerjaan sesuai target 

yang telah ditentukan perusahaan dan Saya mendapatkan bonus 
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Berdasarkan hasil olah data kuesioner, menunjukkan 

bahwa dari sebanyak 54 responden yang paling ban-ak 

menjawab adaiah jawaban setuju yaitu 39 orang (72.2%) dapal 

dijeiaskan bahwa jawaban tertinggi dari karvawan adalah 

setuju, artinya karyawan memang mendapatkan bonus j ika 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target perusahaan, 

Jawaban responden yang paling sedikit adalah responden 

yang menjawab sangat tidak setuju yaitu 0 orang (0%) dan 

dapat dijelaskan bahwa jawaban terendah karyawan adalah 

jawaban sangat tidak setuju sebab ada beberapa karyawan saja 

yang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan bonus walapun 

bekerja sesuai dengan target perusahaan. 

4) Saya sebagai karyawan merasa adil dengan bonus yang saya 

terima 

Berdasarkan hasii olah data kuesioner. menunjukkan 

bahwa dan sebanyak 54 responden yang paling banyak 

menjawab adalah jawaban setuju yaitu 40 orang (74%) dapat 

dijelaskan bahwa jawaban tertinggi dari karyawan adalah 

setuju, aitinya karyawan memang sudah merasa bahwa bonus 

yang mereka tcrima itu adil. 

Jawaban responden yang paling sedikit adalah responden 

yang menjawab tidak setuju yaitu 1 orang (1.8%) dan dapat 

dijelaskan bahwa jawaban terendah karyawan adalah jawaban 
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tidak setuju sebab ada beberapa karyawan saja yang merasa 

bahwa bonus yang mereka terima beium adil, 

5) Saya sebagai karyawan mendapatkan tunjangan kesehatan dari 

perusahaan 

Berdasarkan hasil olah data kuesioner, menunjukkan bahwa 

dari sebanyak 54 responden yang paling banyak menjawab 

adalah jawaban setuju yaitu 44 orang (81.4%) dapat dijelaskan 

bahwa jawaban tertinggi dari karyawan adalah setuju, artinya 

karyawan memang menerima tunjangan kesehatan dari 

perusahaan. 

Jawaban responden yang paling sedikit adalah responden 

yang menjawab sangat tidak setuju yaitu 0 orang (0%) dan 

dapat dijelaskan bahwa jawaban terendah karyawan adalah 

jawaban sangat tidak setuju yang artinya tidak ada karyawan 

yang merasa mereka tidak mendapatkan tunjangan kesehatan 

dari perusahaan. 

6) Saya sebagai karyawan menerima tunjangan hari raya idul fitri 

Berdasarkan hasil oiah data kuesioner, menunjukkan 

bahwa dari sebanyak 54 responden yang paling banyak 

menjawab adaiah jawaban setuju yaitu 40 orang (74%) dapat 

dijelaskan bahwa jawaban tertinggi dari karyawan adalah 

setuju, artinya karyawan memang menerima tunjangan hari 

raya idul f i tr i dari perusahaan 
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Jawaban responden yang paling sedikit adalah responden 

yang menjawab sangat tidak setuju yaitu I orang f l .8%) dan 

dapat dijelaskan bahwa jawaban terendah karyauan adaiah 

jawaban sangat tidak setuju sebab ada beberapa karyawan saja 

yang merasa bahwa mereka belum mendapatkan tunjangan fiari 

raya idul f i tr i dari perusahaan. 

c. Variabel Kinerja 

Tabel I V . U 
Hasi! Jawaban Responden Tentang Variabel Kinerja 

NO P E R T A N Y A A N SS S N TS STS 
1 Tujuan perusahaan unluk 

meningkatkan laba sudah 
tereapai 

6 
(11. ]%} 

26 
(48.1%) 

24 
(44.4"Y) 

0 
(0%) 

I 
(1,8%) 

2 Tuj uan saya sebagai 
karyawan untuk 
mendapatkan kompensasi 
yang sesdi dengan kinerja 
yang sudah saya lakukan 

9 
(16.6%) 

34 
(62.9%) 

12 
(22.2%) 

1 
(1.8%) 

I 
(1.8%) 

3 Hasil kerja saya sebagai 
karyawan sudah mencapai 
target yang telah ditentukan 
perusahaan 

11 
(20.3%) 

38 
(70.3%) 

6 
(11.1%) 

0 
(0%) 

2 
(3.7%) 

4 Perusahaan telah 
memberikan standar keria 
yang baik kepada saya 

8 
(14.8%) 

40 
(74.0%) 

6 
(11,1%) 

2 
(3.7%) 

1 
(1.8%) 

5 Alat atau sarana yang 
diberikan perusahaan 
mempermudah saya dalam 
bekerja 

6 
(11.1%) 

34 
(62.9%) 

11 
(20.3%) 

3 
(5.5%) 

3 
(5.5%) 

1 1 
6 Alat atau sarana yang 

tersedia di perusahaan sudah 
canggih sehingga sangat 
membantu saya dalam 
menyelesaikan pekerjaan 

4 
(7.4%) 

31 
(57.4%) 

12 
(22.2%) 

5 
(9.2%) 

5 
(9.2%) 
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Keterangan hasil jawaban responden tentang variabel kinerja: 

1) Tujuan pcrasaliaan untuk meningkatkan laba sudah tereapai 

Berdasarkan hasil olah data kuesioner, ineiiunjukkan bahwa 

dari sebanyak 54 responden yang paling banyak menjawab 

adalah jawaban setuju yaitu 26 orang (48.1%) dapal dijelaskan 

bahwa jawaban tertinggi dari karyawan adaiah setuju, artinya 

karyawan merasa tujuan perusahaan untuk meningkatkan laba 

sudah tereapai. 

Jawaban responden yang paling sedikit adalah responden 

yang menjawab sangat tidak setuju yaitu 0 orang (0%) dan 

dapat dijelaskan bahwa jawaban terendah kuryawan adalah 

jawaban sangat tidak setuju, artinya tidak ada karyawan yang 

merasa bahwa ^lerusahaan belum bisa meningkatkan laba. 

2) Tujuan saya sebagai karyawan untuk mendapatkan kompensasi 

yang sesuai dengan kmerja yang sudah saya lakukan 

Berdasarkan hasil olah data kuesioner, menunjukkan bahwa 

dari sebanyak 54 responden yang paling banyak menjawab 

adalah jawaban setuju yaitu 34 orang (62.9%) dapat dijelaskan 

bahwa jawaban tertinggi dan karyawan adalah setuju, artinya 

karyawan memang melakukan kinerja sesuai dengan 

kompensasi yang mereka terima. 

Jawaban responden yang paling sedikit adalah responden 

yang menjawab sangat tidak setuju yaitu 1 orang (1.8%) dan 



4ri 

dapat dijelaskan bahwa jawaban terendah kar\'awan adalah 

javvaban sangat tidak setuju, artinya ada karyawan yang merasa 

kinerja mereka tidak sesuai dengan kompensasi . 

3) Hasil kerja saya sebagai karyawan sudah mencapai target yang 

telah ditentukan perusahaan 

Berdasarkan hasil olah data kuesioner, menuniukkan bahwa 

dari sebanyak 54 responden yang paling banyak menjawab 

adalah jawaban setuju yaitu 38 orang (70.3%) dapat dijelaskan 

bahwa jawaban tertinggi dari karyawan adalaii setuju. artinya 

karyawan melakukan pekerjaan sesuai dengan target yang telah 

ditentukan perusahaan. 

Sementara tidak ada responden yang menjawab tidak setuju 

yaitu 0 orang (0%) dan dapat dijelaskan bahwa jawaban 

terendah karyawan adalah jawaban tidak setuju, artinya tidak 

ada karyawan yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai target 

yang telah ditentukan perusahaan. 

4) Perusahaan telah memberikan standar kerja yang baik kepada 

saya 

Berdasarkan hasil olah data kuesioner, menunjukkan bahwa 

dari sebanyak 54 responden yang paling banyak menjawab 

adalah jawaban setuju yaitu 40 orang (74.0%) dapat dijeiaskan 

bahwa jawaban tertinggi dari karyawan adalah setuju. artinya 
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karyawan memang merasa perusahaan memberikan standar 

kerja yang baik. 

Sementara ada responden yang menjawab sangat lidak 

setuju yaitu 1 orang (1.8%) dan dapat dijelaskan bahwa 

jawaban terendah kary-awan adaiah jawaban sangat tidak setuju, 

artinya ada beberapa karyawan yang merasa perusahaan belum 

memberikan standar kerja yang baik. 

5) Alat atau sarana yang dibenkan perusahaan mempciinudah 

saya dalam bekerja 

Berdasarkan hasil olah data kuesioner, menunjukkan bahwa 

dari sebanyak 54 responden yang paling banyak menjawab 

adalah jawaban setuju yaitu 34 orang (62.9%) dapal dijelaskan 

bahwa jawaban tertinggi dari kaiyawan adaiah setuju, artinya 

karyawan memang merasa alat atau sarana yang diberikan 

perusanaan mempermudah mereka dalam bekerja, 

Sementara ada responden yang menjawab sangat ndak 

setuju yaitu 3 orang (5.5%) dan dapat dijelaskan bahwa ada 

beberapa karyawan yang merasa alat dan sarana yang diberikan 

perusahaan belum membantu mereka dalam bekerja. 

6) Alat atau sarana yang tersedia di perusahaan sudah canggih 

sehingga sangat membantu saya dalam menyelesaikan 

pekerjaan 
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Berdasarkan hasil oiah data kuesioner, menunjukkan bahwa 

dari sebanyak 54 responden yang paling banyak menjawab 

adaiah jawaban setuju yaitu 31 orang (57.4%) dapat dijeiaskan 

bahwa jawaban tertinggi dari karyawan adalah setuju. artinya 

karyawan merasa alat atau sarana di dalam perusahaan .sudah 

canaggih dan dapat membaantu mereka dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

Sementara ada responden yang menjawab sangat tidak 

setuju yaitu 5 orang (9.2%) dan dapat dijelaskan bahwa ada 

beberapa karyawan yang belum yakin bahwa alat dn sarana 

dalm perusahaan sudah canggih dan dapat membantu mereka 

dalam bekerja. 

3. Analisis Regresi Liniear Berganda 

Analisis Regresi Liniear Berganda ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara vanabel Motivasi, Kompensasi, terhadap Kinerja 

karyawan. Hasii analisis tersebut dapat diiihat dan tabel berikut ini : 

labe l I V . 12 
Analisis Regresi Liniear Berganda 

Coefficients^ 

Wodel 

Unslandcrdized Coefficients Standardized Coefficier.ts 

Wodel B Sid. Error Beta 

1 (Constant) .426 .585 

WO i iVAGi .545 .195 .573 

KOWPENSASi .300 285 216 

a. Dependent Variable: KINERJA 
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Dari hasil perhitungan tabel IV, 12 melalui program SPSS, 

diperoleh persamaan regresi berganda dan dapat dituliskan sebagai 

berikut; 

Y=0,426+0,545Xi H),300X2 

Berdasarkan tabel I V . 2 i maka diperoleh mlai konstanta sebesar 

0,426 menyatakan bahv/a j ika mciigabaikan motivasi dan kompensasi, 

maka skor kinerja kaiyawan adaiah sebesar 0,426. 

a. Koefisien regresi (bi) , motivasi ( X | ) sebesar 0,545 bernilai positif 

menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan skor motivasi berupa 

gaji, penghargaan, dan insentif akan meningkatkan skor kinerja 

karyawan sebesar 0,545 dengan asumsi skor kompensasi (X: ) adalah 

letap/ konstan. 

b. Koefisien regresi (bi) , kompensasi ( X i ) sebesar 0,300 bemiiai positif 

menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan skcr kompensasi 

akan meningkatkan skor kinerja karyawan sebesar 0,300 dengan 

menjaga skor motivasi ( X i ) tetap/ konstan . 

Uji F (Simnitan) 

Uji F (Simultan) bertujuan untuk mengetahui apakah vanabel 

molivasi dan disiplin kerja (secara simultan) berpengaruh tcrhadap 

variabel kincija karyawvm.Adapun hasilnya dapat diiihat pada tabel IV 13 

berikut ini : 
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Tabel I V . 13 
Hasil Uji F (Simultan) 

ANOVA' 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9.700 2 4.850 28.957 

Residual 6.700 40 .167 

Total 16.400 42 

a. Dependent Variable: KINERJA 

b. Predictors: (Constant), KOMPENSASI, MOTIVASI 

Berdasarkan tabel IV. 13 dapat diiihat bahwa nilai Fhutuig diperoleh 

sebesar 28.957 Iebih besar dari F,abci (3.170), hai ini juga diperkuat dengan 

nilai taraf signifikansi sebesar 0.000 atau signifikansi yang diperoleh lebih 

kecil dari a = 0.05, yang artinya Ho ditolak dan Ha ditenma. Maka dapat 

disimpulkan bahwa motivasi dan kompensasi berengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

5. U j i t (Parsiai) 

U j i t (Parsiai) bertujuan untuk mengetahui apakah vanabel motivasi 

dan disiplin kerja secara parsiai berpengaruh terhadap vanabel kmerja 

karyawan.Adapun hasilnya dapat diiihat pada tabel IV. 14 berikut im : 

Tabei I V . 14 
Hasil Uji t (Parsiai) 

Coefficients" 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. Model B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) .426 .585 .728 ,471 

MOTIVASI .545 .195 ,573 2.791 .008 

KOMPENSASI .300 .285 .216 2.052 .005 

a. Dependent Variable: KINERJA 
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Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ; 

a. Molivasi ( X | ) mcmpunyai hubungan positif atau scarab, hal ini berarti 

biia motivasi ditingkatkan, maka kinerja karyawan juga meningkat Hal 

ini dibuktikan dengan nilai thitung untuk vanabel X i sebesar 2.791 

sedangkan t,abei sebesar 2,004, maka thitung (2.791) > tiabci (2,004). Hal 

ini juga diperkuat dengan nilai signifikan 0,008 (0,008 < 0.05), maka 

dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima artinya bahwa motivasi 

secara parsiai berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

b. Kompensasi (X2) mempunyai hubungan positif atau searah. hal ini 

berarti apabila kompensasi ditingkatkan, maka kinerja karvawan juga 

meningkat. Hal ini dibuktikan dengan nilai thuung unluk vanabel X2 

sebesar 2.052 sedangkan ttabei sebesar 2,002 maka ti„,iing (2.052) > t,aix;i 

(2,002). Hal ini juga diperkuat dengan mlai signifikan 0,005 (,0,005 < 

0,05), maka dapat disimpulkan Hy ditolak dan Ha diterima, artinya 

bahwa kompensasi secara parsiai berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 



B A B V 

SEVTPULAN D A N S A R A N 

A. Sinipirian 

Berdasarkan Uji F (secara simultan) bahwa Fh,aingdipcroleh sebesar 

28.957 lebih besar dari FM (3.170), hal im juga diperkuat dengan nilai taraf 

signifikansi sebesar 0.000 atau signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari a = 

0.05, yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Maka dapat disimpulkan 

bahwa motivasi dan kompensasi berengaruh terhadap kinerja kaiyawan, 

Sedangkan hasil Uji t (secara parsiai) bahwa thnung untuk variabel 

Motivasi ( X i ) nilai thiiun: untuk variabel X I sebesar 2.791 sedangkan ttabei 

sebesar 2,004, maka tKitung (2.791) > tiabci (2,004). Hal ini juga diperkuat 

dengan nilai signifikan 0,008 (0,008 < 0,05), maka dapat disimpulkan HO 

ditolak dan Ha diterima aidinya bahwa motivasi secara parsiai berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

Kemudian nilai thKung untuk variabel kompensasi ( X : ) niiai tmiimg 

untuk vanabel X : sebesar 2.052 sedangkan ttabui sebesar 2,002 maka thmuig 

(2.05?) y ttabci (2,002). Hal ini juga diperkuat dengan nilai signifikan 0,005 

(0,005 < 0,05), maka dapat disimpulkan Ho ditolak dan H , ditenma. artinva 

bahwa kompensasi secara parsiai berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

55 
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan, penulis membenkan saran kepada PT. Bank 

Mandiri (Persero) cab. Baturaja, yaitu harus mempertahankan motivasi 

karyawan dengan cara selalu memberikan gaji yang sesuai dengan standar 

pemerintah, memberikan insentif oleh pimpinan sebab saat ini motivasi 

karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) cab. Baturaja Sangat baik.Akan tetapi, 

PT. Bank Mandiri (Persero) cab. Baturaja juga harus menjaga kompensasi 

karyawan dengan cara pimpinan selalu memberikan gaji yang sesuai, 

memberikan bonus j ika perusahaan mendapatkan untung serta memberikan 

tunjangan hari raya tepat pada waktunya. Jika hal ini seiaiu terjaga maka 

kinerja karyawan juga akan memngkat. 
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