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ABSTRAK 
Karyawan sebagai sumber daya manusia dari suatu perusahaan perlu dikelola secara 
professional agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan 
dan kemampuan organisasi perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi kerja, kompensasi dan kepuasan 
kerja terhadap kinerja karyawan PT. Suri Tani Pemuka Cabang Banyuwangi Unit 
Tambak Udang Bomo 1. Penelitian ini dilakukan di PT. Suri Tani Pemuka Cabang 
Banyuwangi Unit Tambak Udang Bomo 1 dengan mengambil sampel 52 orang 
responden. Analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah  uji regresi linier 
berganda, dengan terlebih dahulu item-item penelitian diuji validitas dan 
reliabilitas.Berdasarkan analisis regresi linier berganda hasilnya yaitu, Ŷ= 0,718 + 
0,040 X1 + 0,386 X2+ 0,420 X3 Variabel motivasi kerja (X1), kompensasi (X2) dan 
Kepuasan Kerja (X3) yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap kinerja 
karyawan (Y) adalah variabel kepuasan kerja yaitu sebesar 0,420. 
Kata Kunci: Motivasi, Kompensasi, dan Kinerja Karyawan.   
 
  

ABSTRACT 
Employees as human resources of a company need to be managed professionally in 
order to realize the balance between the needs of employees with the demands and 
capabilities of corporate organizations. The balance is the key to the company to grow 
productively and reasonably. This research was conducted at PT. Suri Tani Pemuka 
Branch Banyuwangi Unit Shrimp Pond Bomo 1 by taking samples 52 respondents. The 
analysis used for this research is multiple linear regression test, with the first research 
items tested the validity and reliability. Based on multiple linear regression analysis 
result that is, Ŷ = 0,718 + 0,040 X1 + 0,386 X2 + 0,420 X3 Variable of work motivation 
(X1) , Compensation (X2) and Job Satisfaction (X3) which has the most dominant 
influence on employee performance (Y) is job satisfaction variable that is 0.420. 
Keywords: Motivation, Compensation, and Employee Performance. 
 
 
  
1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

Menghadapi persaingan di era 
global perusahaan dituntut untuk 
bekerja lebih efisien dan efektif. 
Persaingan yang semakin ketat 
menyebabkan perusahaan dituntut 
untuk mampu meningkatkan daya saing 
dalam rangka menjaga kelangsungan 
hidup perusahaan. Kemampuan 
karyawan tercermin dari kinerja, kinerja 
yang baik adalah kinerja yang optimal. 
Kinerja karyawan tersebut merupakan 
salah satu modal bagi perusahaan 

untuk mencapai tujuannya. Sehingga 
kinerja karyawan adalah hal yang patut 
diperhatikan oleh pemimpin 
perusahaan. Kinerja pada umumnya 
diartikan sebagai kesuksesan 
seseorang dalam melaksanakan suatu 
pekerjaan. 

Motivasi merupakan salah satu alat 
terbaik untuk meningkatkan kinerja 
karyawan. Motivasi menjadi hal yang 
penting bagi karyawan, karyawan yang 
termotivasi akan merasa lebih bahagia, 
sehat dan ingin datang untuk bekerja. 
Kurangnya motivasi karyawan dapat 
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berdampak serius bagi tingkat absensi 
dan keterlibatan karyawan. 
`Kompensasi merupakan salah satu 
cara yang dapat diberikan perusahaan 
berupa imbalan kepada karyawan. 
Kompensasi dapat meningkatkan 
ataupun menurunkan kinerja karyawan. 
Pemberian kompensasi kepada 
karyawan perlu mendapatkan perhatian 
lebih oleh perusahaan. Oleh karena itu 
agar dapat mempertahankan karyawan 
yang baik, maka program kompensasi 
dibuat sedemikian rupa, sehingga 
karyawan yang berpotensi akan 
merasa dihargai dan bersedia untuk 
bertahan di perusahaan (Muljani, 
2002).  

Kepuasan kerja pada dasarnya 
merupakan sesuatu yang bersifat 
individual. Setiap individu memiliki 
tingkat kepuasan yang berbeda-beda 
sesuai dengan sistem nilai yang 
berlaku pada dirinya. Makin tinggi 
terhadap kegiatan dirasakan sesuai 
dengan keinginan individu, maka makin 
tinggi kepuasanya terhadap kegiatan 
tersebut. Jadi secara garis besar 
kepuasan kerja dapat diartikan sebagai 
hal yang menyenangkan atau yang 
tidak menyenangkan yang mana 
pegawai memandang pekerjaanya. 

PT. Suri Tani Pemuka adalah anak 
Perusahan dari PT. Japfa Comfeed 
Indonesia Tbk. Perusahaan tersebut 
adalah salah satu perusahaan yang 
bergerak dalam bidang agri-food 
terbesar di Indonesia. Unit bisnis utama 
perusahaan ini yakni pembuatan pakan 
ternak, pembibitan ayam, pengolahan 
unggas serta pembudidayaan 
pertanian. PT Suri Tani Pemuka 
cabang BanyuwangiUnit tambak udang 
Bomo 1, bergerak dalam bidang 
budidayah perikanan (udang). 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang 
telah diuraikan diatas, maka dapat 
diambil rumusan permasalahan: 
a. Apakah motivasi kerja, kompensasi, 

dan kepuasan kerja berpengaruh 
secara simultan terhadap kinerja 
karyawan pada PT. Suri Tani 

Pemuka Cabang Banyuwangi unit 
tambak udang Bomo 1? 

b. Apakah motivasi kerja secara 
persial berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan pada pada PT. 
Suri Tani Pemuka Cabang 
Banyuwangi unit tambak udang 
Bomo 1? 

c. Apakah kompensasi secara persial 
berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan pada pada PT. Suri Tani 
Pemuka Cabang Banyuwangi unit 
tambak udang Bomo 1? 

d. Apakah kepuasan kerja secara 
persial berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan pada PT. Suri 
Tani Pemuka Cabang Banyuwangi 
unit tambak udang Bomo 1? 

e. Dari ketiga variabel tersebut 
manakah yang mempunyai 
pengaruh lebih dominan terhadap 
terhadap kinerja karyawan pada 
PT. Suri Tani Pemuka Cabang 
Banyuwangi unit tambak udang 
Bomo 1? 
 

1.3. Tujuan Penelitian 
Ada beberapa tujuan yang ingin 

disampaikan oleh penulis dari 
penelitian ini, diantaranya:  
a. Menguji pengaruh motivasi kerja, 

kompensasi dan kepuasan kerja 
terhadap kinerja karyawan pada 
PT. Suri Tani Pemuka Cabang 
Banyuwangi unit tambak udang  
Bomo 1. 

b. Menguji pengaruh motivasi kerja 
secara persial berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan pada 
PT. Suri Tani Pemuka Cabang 
Banyuwangi unit tambak udang  
Bomo 1. 

c. Menguji pengaruh kompensasi 
secara persial berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan pada 
PT. Suri Tani Pemuka Cabang 
Banyuwangi unit tambak udang 
Bomo 1. 

d. Menguji pengaruh kepuasan kerja 
secara persial berpengaruh 
terhadap  kinerja karyawan pada 
PT. Suri Tani Pemuka Cabang 
Banyuwangi unit tambak udang  
Bomo 1. 
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e. Mengetahui variabel yang 
mempunyai pengaruh dominan 
paling besar pengaruh motivasi 
kerja, kompensasi dan kepuasan 
kerja terhadap kinerja karyawan 
pada PT. Suri Tani Pemuka 
Cabang Banyuwangi unit tambak 
udang Bomo 1. 

 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian Malfin M. Athaillah, Rudy 
Tjahyono, Dwi Nurul Izzhati (2015) 
dengan judul “Pengaruh Motivasi, 
Kompensasi dan Kepuasan Kerja 
Terhadap Kinerja karyawan pada PT. 
Randugarut Plastics Indonesia 
Semarang. Dengan metode Slovin 
diperoleh sampel sebanyak 90 
karyawan. Jenis data yang digunakan 
adalah data primer dengan 
menggunakan kuesioner. 

Penelitian Fajriah Mehamba 2014 
dengan judul “Pengaruh Kompensasi, 
Kepuasan Kerja, dan Motivasi Kerja 
Terhadap Kinerja Karyawan” Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer yang diperoleh dari 
penyebaran kuesioner sebanyak 32 
responden. Responden merupakan 
karyawan akuntansi pada perusahaan 
umum di kabupaten Morowali Sulawesi 
Tengah. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah regresi linier 
berganda. 

Medi Prakoso (2016) dengan judul 
“pengaruh motivasi kerja dan 
kompensasi terhadap kinerja karyawan” 
Hasil penelitian motivasi kerja dan 
kompensasi berpengaruh positif 
terhadap kinerja karyawan, yang 
ditunjukkan dari hasilregresi bahwa 
motivasi kerja (β=0,187; p=0,002) dan 
kompensasi (β=0,214; p=0,000). 
Kontribusi motivasi kerja dan 
kompensasi untuk menjelaskan kinerja 
karyawan sebesar 0,066. 
 
2.2. Landasan Teori 
 
a. Motivasi Kerja (X1) 

Motivasi kerja adalah sikap 
seseorangterhadap pekerjaannya 

yang mengarah pada kepuasan 
kerja (Herzberg dalamRobbins, 
1996). Motivasi kerja diartikan 
sebagai keadaan dalam diri individu 
yang mendorong keinginan individu 
untuk melakukan kegiatan-kegiatan 
tertentu gunamencapai tujuan. 
Tunggal (2006: 431) yang 
menyatakan bahwa indikator dari 
motivasi kerja adalah sebagai 
berikut: 

1) Bangga akan pekerjaannya 
2) Kepuasan dalam menjalankan 

pekerjaanya 
3) Hasrat untuk maju 
4) Kesadaran akan tanggungjawab 

terhadap pekerjaanya. 
b. Kompensasi (X2) 

Kompensasi adalah semua 
pendapatan yang berbentuk uang, 
barang langsung maupun tidak 
langsung yang diterima karyawan 
sebagai imbalan atas jasa yang 
diberikan kepada perusahaan 
(Hasibuan, 2011: 118).  
1) Komponen- komponen 

kompensasi gaji 
a) Upah 
b) Insentif 
c) Kompensasi tidak langsung 

2) Penggolongan insentif:  
a) Insentif individu 
b) Insentif kelompok 

3) Sistem pemberian insentif 
a) Bonus tahunan  
b) Insentif langsung 
c) Insentif individu 
d) nsentif tim 

c. Kepuasan Kerja (X3) 
Kepuasan kerja adalah 

penilaian individu terhadap 
pekerjaannya dimana kepuasan 
atau ketidakpuasan kerja bukan 
hanya bergantung pada kondisi 
kerja namun bergantung juga pada 
harapan yang dimiliki individu 
tersebut (Lu, Barribal, Zhang, & 
While, 2012). 

Menurut Gilmer (Sutrisno, 
2009:83) faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepuasan kerja 
adalah: 
1) Kesempatan untuk maju 
2) Keamanan kerja  
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3) Gaji yang layak 
4) Pengawasan pimpinan  
5) Kondisi lingkungan kerja 
6) Komunikasi dalam manajemen  
7) Fasilitas kantor 

d. Kinerja Karyawan (Y) 
Menurut Benardin (Sudarmanto, 

2014:8) kinerja merupakan catatan 
hasil yang diproduksi (dihasilkan) 
atas fungsi pekerjaan tertentu atau 
aktivitas-aktivitas selama periode 
waktu tertentu. 

Faktor yang Mempengaruhi 
Kinerja Karyawan Menurut 
Marwansyah (2010:234) faktor yang 
mempengaruhi kinerja antara lain: 
1) Pengetahuan atau 

Keterampilan 
2) Lingkungan  
3) Sumber Daya 
4) Motivasi 

 
2.3. Hubungan Motivasi Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan 
Faktor yang mempengaruhi kinerja 

diantaranya yaitu motivasi kerja. Hal ini 
dilihat dari pernyataan Henry 
Simamoramengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja, diantaranya 
faktor psikologis, dalam faktor ini 
terdapat variabel motivasi kerja 
terhadap pekerjaannya sendiri. 

 
2.4. Hubungan Kompensasi terhadap 

Kinerja Karyawan.  
Kenaikan kompensasi akan 

memberikan dampak meningkatkan 
kinerja karyawannya dan sebaliknya 
jika kompensasi yang diberikan oleh 
peru- sahaan kepada karyawan kurang 
atau tidak baik, maka dampak yang 
terjadi di perusahaan adalah kinerja 
karyawanakan menjadi rendah. 

 
2.5. Hubungan Kepuasan Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan  
Kepuasan kerja menyebabkan 

peningkatan kinerja sehingga pekerja 
yang puas akan lebih produktif. Di sisi 
lain dapat pula terjadi kepuasan kerja 
disebabkan oleh adanya kinerja atau 
prestasi kerja sehingga pekerja yang 
lebih produktif akan mendapatkan 
kepuasan.  

 
 
 
 

3. METODE PENELITIAN 
3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah 
seluruh karyawan Unit Tambak Udang 
Bomo 1, PT. Suri Tani Pemuka Cabang 
Banyuwangi yang berjumlah 53 orang.  
Sampel penelitian adalah bagian dari 
populasi penelitian yang dipilih sebagai 
wakil respresentatif dari kedudukan 

yang diteliti. Dengan demikian jumlah 
responden yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 52 orang. 

 
3.2. Kerangka Konseptual 

Gambar 1 Kerangka Konseptual 

3.3. Definisi Oprasional Variabel 
Variabel Dependen dalam 

penelitian ini adalah kinerja karyawan 
(Y). Menurut Benardin (Sudarmanto, 
2014:8) kinerja merupakan catatan 
hasil yang diproduksi (dihasilkan) atas 
fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas-
aktivitas selama periode waktu tertentu. 
Indikator Kinerja (Y) sebagai berikut: 
Sumber Unit Tambak Bomo 1, PT Suri 
Tani Pemuka Cabang Banyuwangi 
Kinerja dapat dinilai atau diukur dengan 
beberapa indikator yaitu: 
a. Tanggung Jawab 
b. Komunikasi dan kerja sama 
c. Kualitas dan kepercayaan 
d. Disiplin kerja 
e. Perbaikan sistem kerja 

Definisi oprasional variabel terikat 
dengan obyek penelitiansebagai 
berikut: 
a. Motivasi Kerja (X1) Gibson, 

Ivancevich, dan Donnelly (1996) 
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mengatakan bahwa motivasi 
adalah dorongan-dorongan yang 
timbul pada atau di dalam diri 
seorang individu 
yangmenggerakkan dan 
mengarahkan perilaku. indikator 
Motivasi Kerja  menurut Tunggal 
(2006 : 431): 
1) Bangga akan pekerjaannya 
2) Hasrat untuk maju 
3) Kesadaran akan tanggung 

jawab 
b. Kompensasi (X2) merupakan 

semua pendapatan yang berbentuk 
uang, barang langsung maupun 
tidak langsung yang diterima 
karyawan sebagai imbalan atas 
jasa yang diberikan kepada 
perusahaan (Hasibuan, 2011: 118).
  Menurut Husein Umar 
(2007:16) Komponen- komponen 
kompensasi adalah:  

1) Gaji 
2) Insentif 
3) Kompensasi tidak langsung 

c. Kepuasan Kerja (X3) adalah 
penilaian individu terhadap 
pekerjaannya dimana kepuasan 
atau ketidakpuasan kerja 
bukanhanya bergantung pada 
kondisi kerja namun bergantung 
juga pada harapan yang dimiliki 
individu tersebut (Lu, Barribal, 
Zhang, &While, 2012).Menurut 
Gilmer (Sutrisno, 2009:83) faktor-
faktor yang mempengaruhi 
kepuasan kerja adalah : 
1) Pengawasan pimpinan 
2) Kondisi lingkungan kerja 
3) Fasilitas kantor 

4. HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
Uji Validitas mempunyai arti sejauh 

mana ketepatan dan kecermatan suatu 
alat ukur (dalam hal ini kuesioner) 
melakukan fungsi ukurnya.  Jika angka 
kritis ada taraf signifikan 5% dan pada 
baris df (degree of freedom) N-2 yaitu 
52 – 2 = 50, sehingga diperoleh nilai 
0,2732 maka pertanyaan dalam 
kuesioner adalah valid. 
 Uji reliabilitas dengan uji statistik 
Cronbach Alpha diketahui bahwa 

variabel dikatakan reliabel jika nilai 
Cronbach Alpha > 0,6.  
 
 
 

Tabel 1 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel Beta t Sig t Ket 

Konstanta 0,718    

Motivasi 
Kerja 

0,040 0,402 0,689 
Tidak 

Signifikan 

Kompensasi 0,386 3,538 0,001 Signifikan 

Kepuasan 
Kerja 

0,420 3,454 0,001 Signifikan 

α 
R 
R2 
Adjusted R 

Square 

F hitung 

Sig f 
F tabel 

t table 

5% 
0,812 
0,659 
0,638 
 
30,972 
0,000 
3,2 
2,0066 

   

Sumber: Data Primer yang diolah  

Dari tabel diatas dapat disusun model 
regresi berganda sebagai berikut:  
 
Ŷ= 0,718 + 0,040 X1 + 0,386 X2+ 
0,420X3 

 

Model regresi tersebut dapat 
diinterprestasikan sebagai berikut: 
b0 = 0,718 artinya dalam model ini 
perpotongan garis regresi dengan 
sumbu Y terletak padatitik 0,718. 
b1 = 0,040 artinya setiap kenaikan 1 
skor padamotivasi kerja (X1) maka skor 
kinerja karyawan (Y) akan mengalami 
kenaikan sebesar 0,040. 
b2 = 0,386 artinya setiap kenaikan 1 
skor pada kompensasi (X2) maka skor 
kinerja karyawan (Y) akan mengalami 
kenaikan sebesar 0,386  
b3 = 0,420 artinya setiap kenaikan 1 
skor pada kepuasan kerja (X3) maka 
skor kinerja karyawan (Y) akan 
mengalami kenaikan sebesar 0,420. 
 
4.1. Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 2 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
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1 ,812a ,659 ,638 ,28630 

Sumber: Data Primer yang diolah 

Dari hasil pengujian di atas 
diketahui koefisien determinasi 
(adjusted R2) yang diperoleh sebesar 
0.638. Hal ini berarti 63,8% kinerja 
karyawan dapat dijelaskan oleh 
variabel motivasi kerja, kompensasi 
dan kepuasan kerja sedangkan sisanya 
yaitu 36,2% kinerja karyawan 
dipengaruhi oleh variabel lainnya yang 
tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 
4.2. Uji Multikolinearitas 

Tabel 3 
Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Variabel VIF Keterangan 

Motivasi 
kerja (X1) 

1,631 
Tidak terdapat 

multikolinearitas 

Kompensasi 
(X2) 

2,111 
Tidak terdapat 

multikolinearitas 

Kepuasan 
kerja (X3) 

2,085 
Tidak terdapat 

multikolinearitas 
Sumber: Data Primer yang diolah  

Berdasarkan pada tabel model 
regresi dalam penelitian ini tidak 
mengandung gejala atau masalah 
multikolinearitas, karena nilai Variand 
Inflation Factor (VIF) < 5.Dengan 
demikian, data tersebut dapat 
memberikan informasi yang berbeda 
untuk setiap variabel independentnya. 
 
4.3. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4 
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

Variabel t hitung t tabel Ket 

Motivasi 
kerja (X1) 

-1,709 ± 2,0066 
Tidak terjadi 

Hetero 

kompensasi 
(X2) 

-0,406 ± 2,0066 
Tidak terjadi 

Hetero 

Kepuasan 
kerja (X3) 

-0,163 ± 2,0066 
Tidak terjadi 

Hetero 

Sumber: Data Primer yang diolah  

Berdasarkan pada tabel model 
regresi dalam penelitian ini pada 
variabel motivasi kerja, kompensasi 
dan kepuasan kerja tidak mengandung 
gejala heteroskedastisitas, karena hasil 

regresi residual terhadap variabel 
bebas mempunyai nilai -thitung < -ttabel. 

 
5. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data 
dan pembahasan maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 

Berdasarkan analisis regresi linier 
berganda diperoleh persamaan: 

 

Ŷ= 0,718 + 0,040 X1 + 0,386 X2+ 
0,420 X3 

 

Model regresi tersebut dapat 
diinterprestasikan sebagai berikut: 
b0 = 0,718 artinya dalam model ini 
perpotongan garis regresi dengan 
sumbu Y terletak padatitik 0,718. 
b1 = 0,040 artinya setiap kenaikan 1 
skor padamotivasi kerja (X1) maka skor 
kinerja karyawan (Y) akan 
mengakibatkan kenaikan sebesar 0,040 
dengan probalitas sebesar 0,689 > 0,05 
menunjukan bahwa variabel motivasi 
kerja (X1) tidak berpengaruh secara 
positif dan tidak signifikan terhadap 
varibel kinerja karyawan (Y). 
b2 = 0,386 artinya setiap kenaikan 1 
skor pada kompensasi (X2) maka skor 
kinerja karyawan (Y) akan 
mengakibatkan kenaikan sebesar 0,386 
dengan probalitas sebesar 0,001 < 0,05 
menunjukan bahwa variabel 
kompensasi (X2) berpengaruh secara 
positif dan signifikan terhadap varibel 
kinerja karyawan (Y). 
b3 = 0,420 artinya setiap kenaikan 1 
skor pada kepuasan kerja (X3)  maka 
skor kinerja karyawan (Y) akan 
mengakibatkan kenaikan sebesar 0,420 
dengan probalitas sebesar 0,001 < 0,05 
menunjukan bahwa variabel kepuasan 
kerja (X3) berpengaruh secara positif 
dan signifikan terhadap varibel kinerja 
karyawan (Y). 

Diantara variabel motivasi kerja 
(X1), kompensasi (X2) dan kepuasan 
kerja (X2) yang memiliki pengaruh 
paling dominan terhadap kinerja 
karyawan (Y) pada PT. Suri Tani 
Pemuka Cabang Banyuwangi.Unit 
Tambak Udang Bomo 1 adalah 
variabelkepuasan kerja yaitu sebesar 
0,420. 
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Besarnya nilai Adjusted RSquare 

yang dibentuk dalam pengujian ini 
sebesar 0,638 atau 63,8%. Hal ini 
berarti variabel motivasi kerja, 
kompensasi dan kepuasan kerja 
mampu menjelaskan variabel kinerja 
karyawan pada PT. Suri Tani Pemuka 
Cabang Banyuwangi Unit Tambak 
Udang Bomo 1sebesar 63,8%, sisanya 
sebesar 36,2% dijelaskan oleh variabel 
lainnya. 

Berdasarkan uji F didapatkan hasil 
Fhitung > Ftabel yaitu 30,972> 3,2 maka H0 

ditolak, artinya pada tingkat 
kepercayaan α = 0,05 sehingga secara 
simultan variabel motivasi kerja (X1), 
kompensasi (X2) dan kepuasan kerja 
berpengaruh secara signifikan terhadap 
kinerja karyawan (Y) pada PT. Suri 
Tani Pemuka Cabang Banyuawangi 
Unit Tambak Udang Bomo 1. 

Berdasarkan uji t untuk variabel 
motivasi kerja (X1) didapatkan hasil 
thitung > ttabel yaitu sebesar (0,402) < 
(2,0066) makaH0 ditolak. Artinya pada 
tingkat kepercayaan α = 0,05 secara 
parsial variabel motivasi kerja (X1) tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap 
kinerja karyawan (Y) pada PT. Suri 
Tani Pemuka Cabang BanyuwangiUnit 
Tambak Udang Bomo 1. 

Berdasarkan uji t untuk variabel 
kompensasi (X2) didapatkan hasil thitung 

< ttabel yaitu sebesar (3,538) > (2.0066) 
makaH0 ditolak.Artinya pada tingkat 
kepercayaan α = 0,05 secara parsial 
variabel kompensasi (X2) berpengaruh 
secara signifikan terhadap kinerja 
karyawan (Y) pada PT. Suri Tani 
Pemuka Cabang BanyuwangiUnit 
Tambak Udang Bomo 1. 

Berdasarkan uji t untuk variabel 
kepuasan kerja (X2) didapatkan hasil 
thitung < ttabel yaitu sebesar (3,454) > 
(2.0066) makaH0 ditolak.Artinya pada 
tingkat kepercayaan α = 0,05 secara 
parsial variabel kepuasan kerja (X2) 
berpengaruh secara signifikan terhadap 
kinerja karyawan (Y) pada PT. Suri 
Tani Pemuka Cabang BanyuwangUnit 
Tambak Udang Bomo 1.  

 
6. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang 
diperoleh dalam penelitian ini, maka 

rekomendasi sebagai pelengkap hasil 
penelitian yang dapat diberikan sebagai 
berikut: 

a. Penelitian ini menemukan bahwa 
kepuasan kerja berpengaruh paling 
dominan terhadap kinerja 
karyawan maka untuk 
meningkatkan kinerja karyawan 
perusahaan perlu meningkatkan 
perhatian dan hubungan yang baik 
dari pimpinan kepada bawahan, 
menciptakan suasana kerja yang 
menyenangkan, dan memberikan 
cuti yang sesuai pada karyawan 
bagian lapangan 

b. Bagi peneliti selanjutnya, bahwa 
hasil penelitian ini masih belum 
cukup karena untuk mengukur 
kinerja karyawan tidak hanya 
dipengaruhi oleh variabel motivasi 
kerja, kompensasi dan kepuasan 
kerja saja, tetapi masih banyak 
faktor yang lain dan mentukan 
objek penelitian yang berbeda 
dengan penelitian sebelumnya. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Anita Kumala, Pengaruh Motivasidan 
Pemanfaatan Teknologi 
iInformasi   Terhadap Kepuasan 
Kerja dan Kinerjakaryawanpada 
PT.Unirama Duta Niaga Depo 
Group Banyuwangi. Banyuwangi 
Fakultas Ekonomi. 

 
Al Rosyid (2014) “Pengaruh 

Kompensasi Dan Lingkungan 
Kerja 

 
Athaillah, Rudy Tjahyono, Dwi Nurul 

Izzhati.2015. Pengaruh 
Motivasi, Kompensasi dan 
Kepuasan Kerja Terhadap 
Kinerja Karyawan 
PT.Randugarut Plastics 
Indonesia. 

 
Brotoharsojo, Hartanto & Wungu, Jiwo, 

2003, Tingkatkan Kinerja 
Perusahaan dengan Merit 
System, PT. Rajagrafindo 
Persada, Jakarta. 



Ikhsan : Motivasi Kerja, Kompensasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 
759 

 

 
 

 
Danang, Sunyoto. 2013. Teori, 

Kuesioner dan Analisis Data 
Sumber Daya Manusia 
(PraktikPelatihan), Edisi 2 
Jakarta: Center Of Academic 
Publing Service. 

 
Effendy, Onong Uchjana. 2002. 

Hubungan Masyarakat Suatu 
StudiKomunikologis. Bandung: 
Remaja Rosdakarya. 

 
Gibson, Ivancevich, Donnelly.(1996). 

Organisasi, Perilaku, Struktur, 
Proses. BinaRupa 
Aksara.Jakarta. 

 
Gujarati, D., 1991. Bacis Econometrics, 

Terjemahan Sumamo 
Zain.Erlangga, Jakarta. 

 
Habibi, Dian. 2014. Pengaruh 

Kompensasi dan Hubungan 
Kerja Yang Harmonis Terhadap 
Semangat Kerja Karyawan 
Pada UD. Banyuwangi indah. 
Banyuwangi Fakultas Ekonomi. 

 
Hasibuan, Malayu S.P., 2011. 

Manajemen Sumber Daya 
Manusia. Bumi Aksara, Jakarta. 

 
Hasibun.2013, Manajemen Sumber 

Daya Manusia, Jakarta: PT. 
BumiAksa. 

 
Husein Umar. 2007, Metode Penelitian 

Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, 
Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada. 

 
Kristanto, dkk. 2012. Pengaruh 

Kepuasan Kerja Terhadap 
Kinerja Karyawan dengan 
Komitmen Organisasional 
Sebagai Variabel Intervening 
(Studi pada RSUD Tugurejo 
Semarang. Jurnal Bisnis dan 
Ekonomi, 10 (1). 

 
Marwansyah. 2010. Manajemen 

Sumber Daya Manusia. Alfabeta: 
Bandung. 

 
Mehamba, Fajriah. 2014. Pengaruh 

Kompensasi, Kepuasan Kerja, 
dan Motivasi Kerja Terhadap 
Kinerja Karyawan bagian 
akuntansi perusahaan umum di 
Kabupaten Morowali Sulawesi T 
engah. 

 
Muljani, Ninuk. (2002). Kompensasi 

Sebagai Motivator untuk 
Meningkatkan Kinerja, Jurnal 
Manajemen & Kewirausahaan, 
Vol.4, No.2, September 2002. 

 
Mulyasa, E., (2003). Kurikulum 

Berbasis Kompetensi: Konsep, 
Karakteristik, dan Implementasi. 
Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya. 

 
Prakoso, Medi. 2016. Pengaru 

hMotivasi Kerja dan 
Kompensasi Terhadap Kinerja 
Karyawan Percetakan Art Studio 
Jakarta Pusat. 

 
Simamora, Henry. 2004. Manajemen 

Sumber Daya Manusia. Edisi 
Ketiga, Yogyakarta: STIE YKPN 

 
Sofiyah, Ramdhani. 2002. Kamus 

Lengkap Bahasa Indonesia. 
Surabaya: Karya Agung.  

 
Solhiq, Ekky Apriliana. 2015. Pengaruh 

Motivasi, Kompensasi dan 
Disiplin Kerja Karyawan bagian 
Produksi pada PT. Surya 
Pemenang Kediri. 

 
Sudarmanto. 2014. Kinerja dan 

Pengembangan Kompentensi 
SDM. Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar. 

 
Sugiyono, 2013.MetodePenelitian 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan 
D Bandung: Penerbit Alfabeta. 

 
Suhasmi, Arikunto.2010.Manajemen 

Penelitian, Edisi 11. Jakarta: 
PT. RinekaCipta. 

 



760 Vol. 4, No. 3, Desember 2016 : 752-760 
 

Sutrisno, Edi. 2009. Manajemen 
Sumber Daya Manusia Edisi 
pertamaJakarta: Kencana 
Prenada Media Group 

 
Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005 

Manajemen Publik. 
PT.Gramedia Widiasarana 
Indonesia: Jakarta. 

Velthzal Rival Zainal, dkk. Manajemen 
Sumber Daya Manusia Untuk 
Perusahaan:dari teori kepraktik/ 
-ed.3-cet.6.-jakarta: Rajawali 
Pers,2014. 

 
Wahyuningsih.(2010)“Pengaruh 

Kompensasi dan Lingkungan 
Kerja Terhadap Kepuasan Kerja 
Karyawan PT. Pelayaran 
Banyuwangi Sejati Ketapang 
Banyuwangi” Banyuwangi 
Fakultas Ekonomi. 

 
Wibowo, 2014.Manajemen Kinerja, 

Edisi keempat, Rajawali Pers, 
Jakarta. 

 
Willson and Heyyel. 1987. Hand Book 

Of Modern Office Management 
andAdministration Service. Mc 
Graw Hill Inc. New Jersey. 

 
Wilson, Bangun. 2012. Manajemen 

Sumber Daya Manusia. Jakarta: 
Penerbit Erlangga. 

 
Zineldin, et al., 1997; Zineldin, 1998 

dalam Karsono, 
2007http://ahlibaca.com/pengert
ian-kepercayaan-pelanggan 
diakses 25 Maret 2017 

 

http://ahlibaca.com/pengertian-kepercayaan-pelanggan
http://ahlibaca.com/pengertian-kepercayaan-pelanggan

