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ABSTRAKSI 
Penelitian dilakukan di PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang 
Banyuwangi. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang ada 
di Banyuwangi. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 20 orang atau 95% 
dari populasi yang berjumlah 21 orang. Variabel yang digunakan meliputi kompensasi, 
motivasi dan kinerja karyawan. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji 
validitas, uji reliabilitas, menentukan persamaan linier berganda, koefisien determinasi, 
uji T, uji F, uji heteroskedasitas dan uji multikolinieritas. 
Hipotesis pada penelitian ini dibuktikan dengan pengujian hipotesis, dimana hipotesis 
X1(kompensasi) dinyatakan tidak signifikan atau tidak berpengaruh secara parsial 
tehadap kinerja karyawan karena diperoleh nilai positif sebesar 0,901 dan thitung > 
ttabel yaitu sebesar 7,199 > 2,110 dengan tingkat signifikasi 0,000 < 0,05. Sedangkan 
hipotesis X2 (motivasi) dinyatakan signifikan atau berpengaruh secara parsial terhadap 
kinerja karyawan karena diperoleh nilai positif sebesar 0,266 dan nilai t hitung < t tabel 
yaitu sebesar 1,660 < 2,110 dengan tingkat signifikasi 0,115 >0,05. 
 
Kata kunci : Kompensasi , Motivasi dan Kinerja 
 
 

ABSTRACT 
Research conducted at PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Banyuwangi 
Branch. This company is one of the finance companies in Banyuwangi. Samples taken 
in this study amounted to 20 people or 95% of the population of 21 people. Variables 
used include employee compensation, motivation and performance. Data analysis 
techniques used include validity test, reliability test, determine multiple linear equations, 
coefficient of determination, T test, F test, heteroskedasitas test and multicollinearity 
test. 
Hypothesis in this research is proved by hypothesis testing, where hypothesis X1 
(compensation) is not significant or does not affect partially on employee performance 
because it obtained positive value of 0.901 and tcount> ttable that is equal to 7,199> 
2,110 with significance level 0,000 <0,05. While the hypothesis X2 (motivation) is stated 
significant or partially influence on employee performance because it obtained a 
positive value of 0.266 and t count <t table that is equal to 1.660 <2.110 with 
significance level 0.115> 0.05. 
 
Keywords: Compensation, Motivation and Performance 
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan Manajemen 

Sumber Daya Manusia saat ini didorong 

oleh kemajuan  peradaban, pendidikan, 

ilmu pengetahuan, dan tuntutan daya 

saing produksi barang dan jasa yang 

dihasilkan. Perkembangan ini dimulai 

sejak adanya kerja sama dan 

pembagian kerja diantara dua orang 

atau lebih. Pengelolaan Sumber Daya 

ini sangat penting untuk mencapai 

tujuan organisasi melalui manajemen 

yang merupakan alat untuk mencapai 

tujuan tersebut. Manajemen yang baik 

akan memudahkan terwujudnya tujuan 

perusahaan, Karyawan, dan 

masyarakat. Manajemen daya guna 

dan hasil guna unsur – unsur 

manajemen akan dapat ditingkatkan. 

Kompensasi merupakan 

pengeluaran dan biaya bagi 

perusahaan. Perusahaan 

mengharapkan agar kompensasi yang 

di bayarkan memperoleh imbalan 

perestasi kerja yang lebih besar 

daripada karyawan, kompensasi 

penting bagi karyawan sebagai individu 

karena besarnya kompensasi 

mencerminkan ukuran karya mereka 

diantara para karyawan itu sendiri, 

keluarga dan masyarakat. Pemberian 

kompensasi pada setiap karyawan 

berbeda-beda yaitu berdasarkan 

jabatan dan terget masing-masing 

karyawan. Dengan adanya perbedaan 

pemberian kompensasi karyawan 

merasa kurang termotivasi sehingga 

karyawan tidak dapat menghasilkan 

kinerja yang tinggi. 

Motivasi pada dasarnya adalah 

proses untuk mencoba untuk 

mempengaruhi seseorang agar 

melakukan yang kita inginkan, dengan 

kata lain adalah dorongan dari luar 

terhadap seseorang agar dapat 

melakukan sesuatu yang kita inginkan. 

Dorongan disini di maksutkan desakan 

yang alami untuk memuaskan 

kebutuhan – kebutuhan hidup dan 

kecenderungan untuk mempertahankan 

hidup. Kunci yang terpenting untuk 

melakukan itu tidak lain dengan 

mengerti dengan mendalam tentang 

manusia. Motivasi juga dapat dikatakan 

sebagai suatu dorongan yang menjadi 

pangkal seseorang melakukan sesuatu 

pekerjaan. Seseorang yang selalu 

termotivasi yaitu orang yang 

melaksanakan upaya substansial guna 

menunjang tujuan – tujuan produksi 

kesatuan kerjanya dan perusahaan 

dimana dia bekerja.  

Seseorang yang tidak termotivasi 

hanya memberikan upaya minimum 

dalam hal bekerja. Konsep motivasi 

merupakan sebuah konsep penting 

studi tentang kinerja individual. Peran 

dan tanggung jawab pemimpin salah 

satunya dapat memberikan motivasi 

kerja bagi para Karyawannya. 

Sehungga Karyawan dapat bekerja dan 

melakukan tugas serta bertanggung 

jawab  pada pekerjaannya demi 

tercapainya perusahaan organisasi 

tersebut. 

PT. PERMODALAN NASIONAL 

MADANI (Persero) disingkat menjadi 

PT. PNM adalah Badan Usaha Milik 

Negara Indonesia (BUMN) yang 

bergerak dibidang lembaga 

pembiayaan non bank. Pada PT. 

Permodalan Nasional Madani (Persero) 

Cabang Banyuwangi dalam menjaga 
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motivasi karyawan sudah jadi perhatian 

oleh pihak pimpinan perusahaan. 

Diantaranya program reward untuk 

karyawan terbaik, serta tunjangan hari 

raya, dan lain-lain. Namun dalam 

beberapa hal tertentu ternyata juga 

masih ditemukan kondisi-kondisi yang 

tidak diharapkan perusahaan, yang 

diperkirakan dapat menurunkan kinerja 

karyawan, misalnya absensi karyawan. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti 

mencoba untuk melakukan penelitian 

pada PT. Permodalan Nasional Madani 

(Persero) Cabang Banyuwangi, Jl. Adi 

Sucipto No. 23 B Tukangkayu – 

Banyuwangi untuk mengetahui 

Kompensasi yang dilakukan oleh 

pemimpin, motivasi yang dilakukan 

atasan kepada bawahan (Karyawan), 

serta mengetahui pengaruh 

Kompensasi dan motivasi terhadap 

kinerja Karyawan untuk selanjutnya 

penelitian ini teruang dalam sebuah 

judul yaitu “Pengaruh Kompensasi dan 

Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Pada PT. Permodalan Nasional Madani 

(Persero) Cabang Banyuwangi. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang 

di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini, sebagai berikut: 

a. Apakah kompensasi secara parsial 

berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Permodalan 

Nasional Madani (Persero) Cabang  

Banyuwangi? 

b. Apakah motivasi secara parsial 

berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Permodalan 

Nasional Madani (Persero) Cabang 

Banyuwangi? 

c. Apakah Kompensasi dan Motivasi 

secara simultan berpengaruh 

terhadap Kinerja Karyawan pada 

PT. Permodalan Nasional Madani 

(Persero) Cabang Banyuwangi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menguji dan menganalisis 

apakah kompensasi secara parsial 

berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan Pada PT. Permodalan 

Nasional Madani (Persero) Cabang 

Banyuwangi. 

b. Untuk menguji dan menganalisis 

apakah motivasi secara parsial 

berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan Pada PT. Permodalan 

Nasional Madani (Persero) Cabang 

Banyuwangi. 

c. Untuk menguji dan menganalisis 

apakah motivasi dan Kompensasi 

secara simultan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawanpada PT. 

Permodalan Nasional Madani 

(Persero) Cabang Banyuwangi. 

 

2. Metode Pengumpulan data 

2.1. Sumber Data 

Dalam penelitian ini data yang 

penulis gunakan Sumber Data Primer 

adalah sumber yang didapat langsung 

dari responden, seperti: 

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu 

metode yang digunakan oleh 

peneliti dengan cara pengamatan 

secara langsung terhadapkegiatan 

yang dilaksakan perusahaan. 

Sunyoto, (2013:21) didalam 

bukunya Metodologi Penelitian 

Jenis Data 

b. Wawancara 
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Wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data dengan cara 

berhadapan langusng secara lisan 

dengan pihak yang bersangkutan. 

c. Kuisioner 

Merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan 

memberikan daftar pertanyaan 

kepada responden. 

 

2.2. Teknis Analisis Data 

Instrumen pengumpulan data, 

seperti kuisoner yang baik harus 

memenuhi kriteria validitas dan 

reliabilitas. Validitas menyatakan sejauh 

mana validitas data hasil kuisoner dapat 

mengukur apa yang ingin diukur. 

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana 

hasil pengukuran relatif konsisten 

apabila diukur berulang kali (Husein, 

2004:143). 

a. Uji validitas instrumen 

Uji validitas instrumen 

adalah suatu cara uji coba yang 

menunjukkan tingkat keaslian suatu 

instrumen. Uji validitas instrumen 

(untuk mengetahui keaslian butir 

pertanyaan atau pernyataan), 

sehingga data yang digunakan 

dalam analisis selanjutnya adalah 

data yang diambil berdasarkan 

butir pernyataan yang valid, 

sedangkan butir yang tidak valid 

dinyatakan gugur (tidak diikutkan 

dalam pengujian selanjutnya). Uji 

validitas ini menggunakan rumus 

korelasi product moment dari 

pearson (Hartono, 2004:76 

b. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas adalah 

indeks yang menunjukkan sejauh 

mana suatu alat pengukur dapat 

dipercaya atau diandalkan. Suatu 

instrumen dikatakan reliabel 

apabila instrumen itu cukup baik 

sehingga mampu mengungkap 

data yang dipercaya. Uji reliabilitas 

dalam penelitian ini menggunakan 

rumus cronbach alpha karena 

kuesioner yang dipergunakan 

dalam penelitian ini tidak terdapat 

jawaban yang bernilai salah atau 

nol.Metode alpha yang digunakan 

adalah metode cronbach alpha 

(Husein, 2004 : 143)  

 

2.3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Analisis ini 

menunjukkan bahwa variabel terikat 

akan bergantung (terpengaruh) pada 

lebih dari satu variabel bebas 

a. Uji t 

Digunakan untuk 

mengetahui apakah secara parsial 

antara kompensasi dan motivasi 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan atau tidak terhadap 

kinerja karyawan.  

b. Uji f 

Digunakan untuk 

mengetahui apakah secara 

simultan antara kompensasi dan 

motivasi mempunyai pengaruh 

yang signifikan atau tidak terhadap 

kinerja karyawan maka diperlukan 

uji F.  

c. Analisis Koefisiensi dan 

Determinan 

Analisis ini digunakan untuk 

menunjukkan atau mengukur 

proporsi atau prosentase dari 

variabel Y yang dijelaskan oleh 
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garis regresi secara bersama-sama 

(simultan).  

 

2.4. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Heteroskedatisitas 

Uji heteroskedastisitas 

bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari 

resedual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Untuk 

menguji terjadi atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model 

persamaan regresi dalam 

penelitian ini digunakan metode 

pengujian glejser. Jika nilai 

signifikansi lebih besar dari α (5%) 

atau t hitung < t tabel maka tidak 

terdapat heteroskedastisitas dan 

sebaliknya. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikoliniearitas 

digunakan untuk menguji model 

regresi apabila terjadi hubungan 

korelasi yang sempurna atau 

hampir sempurna antara variabel-

variabel bebas, sehingga sulit 

untuk memisahkan pengaruh 

antara variabel-variabel itu secara 

individu terhadap variabel terikat. 

Model regresi yang baik adalah 

bebas dari gejala multikoliniearitas, 

yaitu tidak terjadi korelasi yang kuat 

diantara variabel independent. 

Apabila koefisien korelasi variabel 

yang bersangkutan nilainya terletak 

diluar batas-batas penerimaan 

maka koefisien korelasi bermakna 

dan terjadi multikoliniearitas, begitu 

pula sebaliknya apabila koefisien 

korelasinya tidak bermakna dan 

terjadi  multikoliniearitas. Untuk 

mengetahui ada tidaknya 

multikoliniearitas, yakni dengan 

nilai Value Inflation Factor atau VIF 

> 5, maka tarjadi multikolinieritas. 

 

3. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang berkaitan dengan 

permasalahan dan tujuan penelitian, 

maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

a. Berdasarkan hasil pengujian uji 

Validitas terhadap instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Kompensasi (X₁), Motivasi (X₂), 

dan Kinerja Karyawan (Y), 

Koefisien korelasi > r tabel(0,468) 

sehingga valid dalam pengukuran. 

b. Berdasarkan hasil pengujian uji 

reliabilitas terhadap instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini, 

semua variabel menghasilkan nilai 

cronbach alpha> 0,6. Sehingga 

dapat diartikan bahwa semua item 

pada masing-masing variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini 

reliabel. 

c. Berdasarkan analisis linier 

berganda diperoleh persamaan: 

Y’= 0,565a+0,901Xl+0,266X2 

Adapun interprestasi dari 

persamaan diatas adalah: 

β0 = 0,565 Artinya titik potong 

antara sumbu tegak dengan garis 

regresi yang tidak memiliki arti 

ekonomis, tetapi mempunyai nilai 

matematis sebesar 0,565. 

βl = 0,901 Artinya apabila 

variabel Kompensasi (X1) 

mengalami peningkatan 1 skor 

maka akan meningkatkan kinerja 

karyawan sebesar 0,901 dengan 
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asumsi variabel-variabel bebas 

lainnya konstan. Koefisien bernilai 

positif artinya terjadi pengaruh 

positif antara kompensasi dengan 

kinerja karyawan, semakin baik 

atau naik kompensasinya maka 

semakin meningkat kinerja 

karyawan. 

β2 = 0,266. Artinya apabila 

variabel Motivasi (X2) mengalami 

peningkatan 1 skor maka akan 

meningkatkan kinerja karyawan 

sebesar 0,266 dengan asumsi 

variabel-variabel bebas lainnya 

konstan. Koefisien bernilai positif 

artinya terjadi pengaruh positif 

antara motivasi dengan kinerja 

karyawan, semakin banyak 

motivasi maka semakin meningkat 

kinerja karyawan. 

d. Berdasarkan uji t didapatkan hasil: 

Hipotesis pertama pada penelitian 

ini adalah diduga kompensasi 

secara parsial berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan hasil uji regresi 

berganda pada tabel 4.6 diatas 

diketahui bahwa koefisien β 

kompensasi bernilai positif sebesar 

0,901 dan nilai thitung > ttabel yaitu 

sebesar 7,199 > 2,110 dengan 

tingkat signifikasi 0,000 < 0,05. Hal 

ini berarti kompensasi berpengaruh 

negatif terhadap kinerja karyawan. 

Dengan demikian hipotesis 

pertama (H1) ditolak. 

e. Hipotesis kedua pada penelitian ini 

adalah diduga motivasi secara 

parsial berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. Berdasarkan 

hasil uji regresi berganda pada 

gambar 4.6 diatas diketahui bahwa 

koefisien β motivasi bernilai positif 

sebesar 0,266 dan nilai t hitung < t 

tabel yaitu sebesar 1,660 < 2,110 

dengan tingkat signifikasi 0,115 

>0,05. Hal ini berarti motivasi 

berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. Dengan demikian 

hipotesis kedua (H2) diterima. 

f. Berdasarkan uji F didapat hasil nilai 

Fhitung>Ftabel sebesar 33,823> 

3,59 dengan tingkat signifikansi 

0,000< 0,05. Dengan demikian 

maka dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak dan Ha diterima yang berarti 

terdapat pengaruh yang signifikan 

dari Kompensasi  dan Motivasi 

terhadap Kinerja Karyawan PT. 

Permodalan Nasional Madani 

(Persero) Cabang Banyuwangi. 

g. Dari hasil analisis diatas bahwa 

nilai koefisien determinasi sebesar 

R² =  0,776 yang berarti bahwa 

77,6% Kinerja Karyawan dapat 

dijelaskan oleh Kompensasi  dan 

Motivasi, sedangkan sisanya 

sebesar 22,4% tidak dijelaskan 

oleh model. 

h. Berdasarkan uji heteroskedastisitas 

didapatkan nilai signifikan lebih 

besar dari nilai α (0,05) maka dapat 

dipastikan bahwa model tidak 

mengandung heteroskedastisitas. 

i. Berdasarkan uji multikolonieritas 

didapatkan hasil bahwa seluruh 

variabel yang terdiri dari 

Kompensasi dan Motivasi adalah 

non multikolineritas, dimana 

seluruh nilai Value Inflation Factor 

atau VIF > 5, maka tarjadi 

multikolinieritas. 
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4. Rekomendasi 

a. Bagi perusahaan 

Bagi PT. Permodalan 

Nasional Madani (Persero) Cabang 

Banyuwangi harus terus 

meningkatkan kualitas SDM yang 

baik dan didukung oleh Kinerja 

Karyawan yang tinggi, agar dapat 

membawa organisasi ke pintu 

gerbang kesuksesan dan mencapai 

visi dan misi dari PT. Permodalan 

Nasional Madani (Persero) Cabang 

Banyuwangi itu sendiri, karena 

kemampuan SDM yang dimiliki 

sangat menentukan citra yang baik 

bagi organisasi. 

b. Bagi peneliti 

Untuk agenda penelitian 

mendatang, penelitian ini dapat 

dilakukan tidak terbatas pada 

karyawan PT. Permodalan 

Nasional Madani (Persero) Cabang 

Banyuwangi, akan tetapi dapat 

diperluas lagi. Selain itu juga dapat 

menggunakan variabel–variabel 

yang lebih banyak dan lebih 

variatif. 

c. Bagi Pembaca 

Penelitian ini dapat 

dijadikan bahan referensi dan 

dokumentasi bagi pembaca 

sebagai bahan acuan penelitian 

yang akan datang selain jurnal dan 

buku yang sudah ada. Selain itu 

pembaca juga harus selalu 

meningkatkan kualitas karya hasil 

penelitian selanjutnya. 
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