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ABSTRAK 
Fenomena yang sering terjadi belakangan ini adalah kinerja suatu perusahaan yang 
tadinya baik kini mengalami penurunan begitu juga dengan Koperasi Simpan Pinjam 
(KSP) Mitra Sejahtera cabang Lemabangdewo Rogojampi Banyuwangi. Penurunan 
kinerja karyawan tersebut diindikasikan dipengaruhui oleh kurangnya pemberian 
kompensasi oleh KSP kepada karyawan dan motivasi yang diberikan kepada karyawan 
kurang maksimal, sehingga menyebabkan motivasi karyawan menurun dan juga 
menyebabkan kinerja karyawan ikut menurun. Penelitian ini menggunakan metode 
kuesioner dan pengolahan data menggunakan analisa validitas, reliabilitas dan regresi 
linier berganda. Penyebaran kuesioner disebarkan kepada 15 responden yang 
merupakan semua karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Sejahtera Cabang 
Lemabangdewo-Rogojampi Banyuwangi. Hasilnya didapat bahwa ada pengaruh secara 
signifikan secara bersama-sama dan parsial. 
Kata Kunci : Kompensasi, Motivasi dan Kinerja Karyawan 

 
 

ABSTRACT 
The phenomenon that often happens lately is the performance of a company that was 
good now has decreased as well as Savings and Loan Cooperatives (KSP) Mitra 
Sejahtera branch Lemabang dewo Rogojampi Banyuwangi. The decrease in employee 
performance is indicated by the lack of compensation by KSP to the employees and the 
motivation given to the employees is not maximal, thus causing the employee's motivation 
to decrease and also cause the employee's performance to decrease. This study used 
questionnaire and data processing using analysis of validity, reliability and multiple linear 
regression. The distribution of questionnaires was distributed to 15 respondents who were 
all employees of Credit Unions Cooperative (KSP) Sejahtera Branch of Lemabang dewo-
Rogojampi Banyuwangi Branch. The result shows that there is significant influence 
simultaneously and partially. 
Keywords: Employee Compensation, Motivation and Performance 
 
 

A. PENDAHULUAN  
1. Latar Belakang 

Perusahhan dalam meningkatkan 
kinerja karyawan, haruslah mempunyai 
komitmen terhadap pengembangan 
kualitas sumber daya manusia yang 
dimiliki, misalnya dengan melakukan 
pelatihan-pelatihan sehingga sumber daya 
manusia yang dimiliki dapat menjadi 
karyawan yang berkualitas. 

Dalam usaha peningkatan kinerja 
sumber daya manusia (karyawan) 
bukanlah suatu hal yang mudah karena 
kinerja mempunyai konsep yang beraneka 

ragam dan dapat dianalisa dari berbagai 
sudut pandang serta dipengaruhi oleh 
berbagai macam faktor antara lain, faktor 
kemampuan karyawan itu sendiri dan 
adanya dorongan atau motivasi dari luar 
terutama pada atasan. Pemberian 
motivasi terhadap karyawan sangat 
penting untuk dilakukan. Apabila dalam 
pemberian motivasi kepada karyawan 
kurang efektif, maka hal tersebut akan 
berdampak negatif secara langsung 
terhadap kinerja karyawan.  

Upaya mengukur dengan memacu 
kinerja karyawan itu tentu saja tidak lepas 
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dari sistem kompensasi dan evaluasi kerja 
pada setiap akhir periode yang telah 
ditetapkan, misalnya pada akhir tahun 
namun demikian tidak berarti dengan 
pemberlakuan sistem berikut, para 
karyawan atau staf hanya berorientasi 
pada hasil kerja.Dan usaha yang 
dilakukan perusahaan adalah dengan 
memberikan balas jasa baik berupah 
upah, gaji maupun premi balas jasa 
berupa yang memadahi dari perusahaan. 

Memberikan motivasi kepada 
karyawan untuk bekerja lebih giat, yang 
selanjutnya dapat meningkatkan 
kinerjanya. Balas jasa tersebut sangat 
penting bagi karyawan sebagai individu 
karena besarnya balas jasa 
mencerminkan keberadaan mereka 
diantara para karyawan itu sendiri, 
keluarga dan masyarakat. 

Selain pemberian balas jasa misalnya 
dengan memberikan kompensasi dan 
motivasi akan berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan karena secara tidak 
langsung perusahaan dapat memberikan 
semangat kerja kepada karyawan. 
Sehingga gairah kerja karyawan 
meningkat, terarahnya keputusan yang 
diambil oleh perusahaan akan 
menciptakan kerja sama yang saling 
menguntungkan antara perusahaan dan 
karyawan untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan. 

Kompensasi juga merupakan 
penghargaan yang diberikan karyawan 
baik secara langsung maupun tidak 
langsung, financial maupun non financial 
yang adil kepada karyawan atas 
sumbangan mereka dalam mencapai 
tujuan organisasi atau perusahaan 
sehingga pemberian kompensasi sangat 
dibutuhkan oleh perusahaan maupun 
guna meningkatkan kinerja karyawan. 
Adapun bentuk kompensasi financial 
adalah gaji, upah, tunjangan dan insentif 
sedangkan untuk kompensasi non 
financial adalah variasi tugas, rekan tugas 
dan identifikasi tugas yang menyenangkan 
kondisi kerja. 

Tidak hanya faktor pemberian 
kompensasi saja yang perlu diperhatikan 
oleh perusahaan guna meningkatkan 
kinerja karyawan, akan tetapi perusahaan 
harus memberikan faktor motivasi. Orang-
orang yang terbiasa termotivasi atau 

terdorong untuk bekerja pada suatu 
jabatan tertentu yang mereka rasakan 
memperoleh imbalan. Termotivasi bekerja 
itu untuk memotivasi kerja seorang 
pegawai yang diperlukan dan syarat yaitu 
kemampuan bekerja dan keamanan 
bekerja. Pemahaman terdapat motivasi 
akan sangat penting dengan pencapaian 
tujuan perusahaan. 

Fenomena yang sering terjadi 
belakangan ini adalah kinerja suatu 
perusahaan yang tadinya baik kini 
mengalami penurunan begitu juga dengan 
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra 
Sejahtera cabang Lemabangdewo 
Rogojampi Banyuwangi. Penurunan 
kinerja karyawan tersebut diindikasikan 
dipengaruhui oleh kurangnya pemberian 
kompensasi oleh KSP kepada karyawan 
dan motivasi yang diberikan kepada 
karyawan kurang maksimal, sehingga 
menyebabkan motivasi karyawan 
menurun dan juga menyebabkan kinerja 
karyawan ikut menurun. Permasalahan ini 
menunjukan bahwa, pentingnya pengaruh 
kompensasi dan motivasi terhadap kinerja 
karyawan. 

 
2. Rumusan Masalah 

a. Apakah ada pengaruh antara 
kompensasi dan motivasi secara 
simultan terhadap kinerja karyawan 
pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 
Mitra Sejahtera Cabang 
Lemabangdewo Rogojampi 
Banyuwangi? 

b. Apakah ada pengaruh kompensasi 
secara parsial terhadap kinerja 
karyawan pada Koperasi Simpan 
Pinjam (KSP) Mitra Sejahtera Cabang 
Lemabangdewo Rogojampi 
Banyuwangi? 

c. Apakah ada pengaruh motivasi secara 
parsial terhadap kinerja karyawan 
pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 
Mitra Sejahtera Cabang 
Lemabangdewo Rogojampi 
Banyuwangi? 

d. Mana diantara variabel kompensasi 
dan variabel motivasi yang 
terpengaruh lebih dominan terhadap 
kinerja karyawan Koperasi Simpan 
Pinjam (KSP) Mitra Sejahtera Cabang 
Lemabangdewo Rogojampi 
Banyuwangi? 
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B. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Landasan Teori 

a. Manajemen Sumber Daya Manusia 
Manajemen Sumber Daya 

Manusia adalah suatu proses yang 
menangani berbagi masalah pada 
ruang lingkungan hidup karyawan, 
pegawai dan tenaga kerja lainnya 
untuk dapat menunjang aktivitas 
organisasi atau perusahaan demi 
mencapai tujuan yang telah 
ditentukan. 

Menurut  Mutiara  S. 
Panggabean merupakan proses yang 
terdiri dari perencanaan, 
pengorganisasian, pimpinan dan 
pengendalian kegiatan-kegiatan yang 
berkaitan dengan analisis pekerjaan, 
evaluasi pekerjaan, pengembangan, 
kompensasi, promosi dan pemutusan 
hubungan kerja guna mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan. 

Sumber daya manusia memiliki 
kepentingan yang berbeda, fokus 
sumber daya manusia terletak pada 
mengola sumber daya manusia 
didalam dinamika interaksi antar 
organisasi dan pekerjaannya. 
Sebagaimana pengertian diatas 
manajemen sumber daya manusia 
secara produktif dalam mencapai 
tujuan-tujuan organisasi dan 
pemuasan kebutuhan pekerjaan 
secara individual 

b. Kompensasi 
Pada dasarnya manusia bekerja 

dengan tujuan hidupnya. Seorang 
karyawan akan bekerja dan 
menunjukkan loyalitas terhadap 
perusahaan, karena itu pula 
perusahaan memberikan 
penghargaan terhadap prestasi kerja 
karyawan yaitu dengan memberikan 
kompensasi. Salah satu cara 
manajemen untuk meningkatkan 
kinerja karyawan, memotivasi dan 
meningkatkan kinerja para karyawan 
adalah kompensasi. 

Menurut Sedarmayanti 
(2011:39) menyatakan bahwa 
kompensasi adalah: “segala sesuatu 
yang diterima oleh karyawan sebagai 
balas jasa kerja mereka.” 

Menurut Marihot Tua E.H. 
(dalam Sunyoto, 2012) kompensasi 

adalah keseluruhan balas jasa yang 
diterima oleh pegawai sebagai akibat 
dari pelaksanaan pekerjaaan 
diorganisasi dalam bentuk uang atau 
lainnya,yang dapat berupa gaji, upah, 
bonus, insentif dan tunjangan 
kesehatan, tunjangan hari raya, uang 
makan, uang cuti dan lain-lain. 

Pembayaran diatas ada yang 
dikaitkan langsung dengan kinerja 
seperti upah atau gaji, bonus dan 
komisi sehingga sering disebut 
kompensasi langsung dan ada yang 
tidak dikaitkan langsung dengan 
kinerja sebagai upaya meningkatkan 
ketenangan dan kepuasan kerja 
karyawan seperti tunjangan-
tunjangan. Dan mengemukakan 
bahwa indikator kompensasi, yaitu : 
gaji, insetif (bonus) dan tunjangan. 
Dari pengertian yang dikemukakan di 
atas, dapat disimpulkan bahwa 
kompensasi adalah segala sesuatu 
berupa uang atau bukan uang yang 
diberikan oleh perusahaan kepada 
karyawan sebagai konsekwensi 
perusahaan karena telah 
mempekerjaannya. 
1) Jenis-jenis Kompensasi 

Berdasarkan sifat penerimaannya 
jenis-jenis kompensasi menurut 
Triton (125-126:2010) ada dua 
jenis, yaitu: 
a) Kompensasi yang bersifat 

financial merupakan 
kompensasi yang diterima 
oleh karyawan dalam bentuk 
uang atau bernilai 
uang/missal, gaji atau upah, 
bonus, premi, pengobatan, 
asuransi dan lain-lain 
sebagai yang dibayarkan 
oleh organisasi atau 
perusahaan. 

b) Kompensasi yang bersifat 
non financial diberikan oleh 
organisasi atau perusahaan 
terutama dengan maksud 
untuk mempertahankan 
karyawan dalam jangka 
panjang. Misal, 
penyelenggaraan progam-
progam pelayanan bagi 
karyawan yang berupayah 
untuk menciptakan kondisi 
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dan lingkungan yang 
menyenangkan 

Selain itu jenis-jenis kompensasi 
berdasarkan mekanisme 
penerimaannya, kompensasi 
dapat dibedakan menjadi dua 
macam, yaitu: 

a) Kompensasi langsung adalah 
kompensasi yang 
penerimaannya secara 
langsung berkaitan dengan 
kinerja karyawan. 

b) Kompensasi pelengkap atau 
kompensasi tidak langsung. 
Kompensasi yang 
penerimaannya tidak secara 
langsung berkaitan dengan 
kinerja karyawan. 

2) Faktor-Faktor Kompensasi 
Pemberian kompensasi terdapat 
sejumlah faktor yang mempengaruhi, 
secara garis besar faktor-faktor 
tersebut terbagi tiga, yaitu: 
a) Faktor Internal Organisasi 

1) Dana Organisasi 
Kemampuan organisasi 
untuk melaksanakan 
kompensasi tergantung pada 
dana yang terhimpun untuk 
keperluan tersebut. 
Terhimpunnya dana tentunya 
sebagai akibat prestasi-
prestasi kerja yang telah 
ditujukan oleh karyawan. 
Makin besarnya prestasi 
kerja maka makin besar pula 
keuntungan organisasi atau 
perusahaan. 

2) Serikat Pekerja 
Para pekerja yang tergabung 
dalam seikat pekerja juga 
dapat mempengaruhi 
pelaksaan atau penetapa 
kompensasi dalam suatu 
perusahaan 

b) Faktor Pribadi Karyawan 
1) Produktifitas Kerja 

Produktifitas kerja 
dipengaruhi oleh prestasi 
keja. Pestasi kerja 
merupakan faktor yang 
diperhitungkan dalam 
penetapan kompensasi. 
Pengaruh ini memungkinkan 

karyawan pada posisi dan 
jabatan yang sama 
mendapatkan kompensasi 
yang berbeda. Pemberian 
kompensasi ini dimaksud 
untuk meningkatkan 
produktifitas kerja karyawan. 

2) Posisi dan Jabatan 
Posisi dan jabatan ini 
berbeda berimplikasi pada 
perbedaan besarnya 
kompensasi. Posisi dan 
jabatan seseorangdalam 
organisasi menunjukkan 
keberadaan dan tanggung 
jawabnya dalam hirarki 
organisasi. 

3) Pendidikan dan Pengalaman 
Pendidikan dan pengalaman 
kerja juga merupakan faktor 
yang mempengaruhi 
besarnya kompensasi. 
Pegawai yang lebih 
berpengalaman dan 
berpendidikan lebih tinggi 
akan mendapat kompensasi 
yang lebih besar dari 
pegawai yang kurang 
pengalaman dan atau lebih 
rendah tingkat 
pendidikannya. 

4) Jenis dan Sifat Pekerjaan 
Besarnya kompensasi 
pegawai yang bekerja di 
lapangan berbeda dengan 
pekerjaan yang bekeja dalam 
ruangan 

c) Faktor Eksternal 
1) Penawaran dan Permintaan 

kerja.  
Penawaran dan Permintaan 
kerja mengacu pada hukum 
ekonomi pasar bebas, 
kondisi dimana penawaran 
(supply) tenaga kerja lebih 
dari permintaan (demand) 
akan menyebabkan 
rendahnya kompensasi 
yang diberikan. 

2) Biaya hidup.  
Besarnya kompensasi 
terutama upah atau gaji 
harus disesuaikan dengan 
besarnya biaya hidup (cost 
of living). Yang dimaksud 
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biaya hidup disini adalah 
biaya hidup minimal. Paling 
tidak kompensasi yang 
diberikan harus sama 
dengan atau di atas biaya 
hidup minimal. 

3) Kebijakan Pemerintah 
Sebagai pemegang 
kebijakan, pemerintah 
berupaya melindungi 
rakyatnya dari kesewenang-
wenangan dan keadilan. 
Dalam kaitannya dengan 
kompensasi, pemerintah 
menentukan upah 
minimum, jam kerja atau 
hari, untuk pria dan wanita, 
pada batas umur tertentu. 

4) Kondisi Perekonomian 
Nasional.  
Kompensasi yang diterima 
oleh pegawai di negara-
negara maju jauh lebih 
besar dari yang diterima 
negara-negara berkembang 
atau negara miskin dalam 
pemberian kompensasi  
perlu diperhatikan masalah 
kelayakan. Pengertian ini 
berkaitan dengan standar 
hidup seperti kebutuhan 
pokok minimum atau upah 
minimum sesuai dengan 
ketentuan pemerintah. 

d) Tujuan Kompensasi 
1) Memperoleh karyawan yang 

memenuhi persyaratan. Salah  
satu cara organisasi untuk 
memperoleh karyawan yang 
memenuhi persyaratan 
(qualified) dapat dilkukan 
dengan pemberian sistem 
kompensasi. Sisten 
kompensasi yang baik 
merupakan faktor penarik 
masuknya karyawan  
(qualified). 

2) Mempertahankan karyawan 
yang ada. Eksodus besar-
besaran karyawan ke 
perusahaan lain juga 
menunjukkan betapa besarnya 
peranan kompensasi dalam 
mempertahankan karyawan 
yang (qualified). 

3) Menjamin keadilandalam 
pemberian kompensasi yang 
baik juga bertujuan untuk 
menjamin keadilan. Dalam arti, 
perusahaan memberikan 
imbalan yang sepadan untuk 
hasil karya atau prestasi kerja 
yang diberikan pada 
organisasi. 

4) Menghargai perilaku yang 
diinginkan. Besar kecilnya 
pemberian kompensasi juga 
menunjukkan penghargaan 
organisasi terhadap prilaku 
karyawam yang diinginkan. 

5) Mengendalikan biaya-biaya 
dalam jangka pendek, 
pemberian kompensasi pada 
karyawan yang berprestasi 
akan memperbesar biaya. 
Namun secara jangka panjang, 
kerja kayawan yang lebih 
efektif dan efisien akibat 
pemberian kompensasi yang 
baik dapat mengendalikan 
biaya-biaya yang tidak perlu. 

3) Motivasi 
Motivasi berasal dari kata 

“motive” yang berarti dorongan atau daya 
gerak. Motivasi berhubungan dengan 
kemampuan seorang pemimpin untuk 
mempengaruhi, mengarahkan dan 
berkomunikasi denganpara bawahannya 
dalam menentukan efektifitas 
kepemimpinan untuk mencapai tujuan 
tertentu.   

Menurut pendapat Veithza Rivai 
(2011:839) menyatakan bahwa motivasi 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
a) Kondisi yang menggerakan manusia 

ke arah suatu tujuan tertentu. 
b) Keahlian dalam mengarahkan 

pegawai dan perusahaan agar mau 
bekerja dengan berhasil, sehingga 
keinginan pegawai dan tujuan 
perusahaan sekaligus dapat tercapai. 

c) Sebagai inisiasi dan pengarahan 
tingkah laku, pelajaran motivasi 
sebenarnya merupakan pelajaran 
tingkah laku.    

d) Sebagai energi untuk membangkitkan 
dorongan dalam diri. 

Menurut Stanford dalam A.A. 
Anwar Prabu Mangkunegara (2011:93) 
mengatakan bahwa: “Motivasi adalah 
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suatu kondisi yang menggerakkan 
manusia ke arah suatu tujuan tertentu.”  

Dengan adanya beberapa 
pendapat mengenai pengertian motivasi 
yang telah diuraikan diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa motivasi suatu 
dorongan yang ada pada setiap individu 
yang akan dijadikan sebagai alat untuk 
menjadikan seseorang mau bekerja 
dengan baik dalam suatu organisasi 
sesuai yang diharapkan. Motivasi dapat 
memacu pegawai untuk bekerja keras, 
sehingga dapat mencapai tujuan individu 
maupun tujuan organisasi. 
1) Indikator Motivasi Kerja 

Teori hirarki kebutuhan dari 
Abraham Maslow menurut Sofyandi 
dan Garniwa (2007 : 102). terdiri 
dari: 
a) Kebutuhan fisiologis 

(Physiological-need). Kebutuhan 
Fisiologis Kebutuhan fisiologis 
merupakan hirarki kebutuhan 
manusia yang paling dasar yang 
merupakan kebutuhan untuk 
dapat hidup seperti makan, 
minum, perumahan, oksigen, tidur 
dan sebagainya.  

b) Kebutuhan rasa aman (Safety-
need).  
Apabila kebutuhan fisiologis relatif 
sudah terpuaskan, maka muncul 
kebutuhan yang kedua yaitu 
kebutuhan akan rasa aman. 
Kebutuhan akan rasa aman ini 
meliputi keamanan akan 
perlindungan dari bahaya 
kecelakaan kerja, jaminan akan 
kelangsungan pekerjaannya dan 
jaminan akan hari tuanya pada 
saat mereka tidak lagi bekerja.  

c) Kebutuhan sosial (Social-need).  
Jika kebutuhan fisiologis dan rasa 
aman telah terpuaskan secara 
minimal, maka akan muncul 
kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan 
untuk persahabatan, afiliasi dana 
interaksi yang lebih erat dengan 
orang lain. Dalam organisasi akan 
berkaitan dengan kebutuhan akan 
adanya kelompok kerja yang 
kompak, supervisi yang baik, 
rekreasi bersama dan 
sebagainya.  

d) Kebutuhan penghargaan 
(Esteem-need).  
Kebutuhan ini meliputi kebutuhan 
keinginan untuk dihormati, 
dihargai atas prestasi seseorang, 
pengakuan atas kemampuan dan 
keahlian seseorang serta 
efektifitas kerja seseorang.  

e) Kebutuhan aktualisasi diri (Self-
actualization need) 
Aktualisasi diri merupakan hirarki 
kebutuhan dari Maslow yang 
paling tinggi. Aktualisasi diri 
berkaitan dengan proses 
pengembangan potensi yang 
sesungguhnya dari seseorang. 
Kebutuhan untuk menunjukkan 
kemampuan, keahlian dan 
potensi yang dimiliki seseorang. 
Malahan kebutuhan akan 
aktualisasi diri ada 
kecenderungan potensinya yang 
meningkat karena orang 
mengaktualisasikan perilakunya. 
Seseorang yang didominasi oleh 
kebutuhan akan aktualisasi diri 
senang akan tugas-tugas yang 
menantang kemampuan dan 
keahliannya. 

4) Kinerja Karyawan 
Menurut Anwar Prabu Mangkunegara 
(2009:67) mengemukakan bahwa: 
”Kinerja adalah hasil kerja secara 
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 
seorang pegawai dalam melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan tanggung 
jawab yang diberikan kepadanya”. 
indikator kinerja, yaitu : 
1) Kualitas  

Kualitas kerja adalah seberapa baik 
seorang karyawan mengerjakan apa 
yang seharusnya dikerjakan. 

2) Kuantitas  
Kuantitas kerja adalah seberapa 
lama seorang pegawai bekerja 
dalam satu harinya.Kuantitas kerja 
ini dapat dilihat dari kecepatan kerja 
setiap pegawai itu masing-masing. 

3) Tanggung Jawab 
Tanggung jawab terhadap pekerjaan 
adalah kesadaran akan kewajiban 
karyawan untuk melaksanakan 
pekerjaan yang diberikan 
perusahaan. 
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Menurut Sedarmayanti 
(2011:260) mengungkapkan 
bahwa:“Kinerja merupakanterjemahan 
dari formance yang berarti Hasil kerja 
seorang pekerja, sebuah proses 
manajemen atau suatuorganisasi secara 
keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut 
harusdapat ditunjukkan buktinya secara 
konkrit dan dapat diukur(dibandingkan 
dengan standar yang telah ditentukan)”. 

Berdasarkan pengertian di atas, 
dapatdikemukakan bahwa kinerja adalah 
suatu hasil kerja yang dicapai oleh 
seorang pegawai sesuai dengan standar 
dan kriteria yang telah ditetapkan dalam 
kurun waktu tertentu. 

5) Penilaian Kinerja  
Tinggi rendahnya kinerja seorang 

pegawai tentunya ditentukan oleh faktor-
faktor yang mempengaruhinya baik 
secara langsung ataupun tidak langsung.  

Anwar Prabu Mangkunegara 
(2009:67) menyatakan bahwa: “Faktor 
yangmempengaruhi pencapaian kinerja 
adalah faktor kemampuan (ability) dan 
faktor motivasi (motivation). 

Dari uraian di atas dapat 
disimpulkan bahwa faktor yang 
mempengaruhi kinerja dapat bersumber 
dari dalam individu pegawai maupun dari 
luar individu.Tinggal bagaimana 
kebijakan organisasi mampu 
menyelaraskan antara faktor-faktor 
tersebut. 

Penilaian kinerja merupakan faktor 
kunci dalam mengembangkan potensi 
pegawai secara efektif dan efisien 
karena adanya kebijakan atau program 
yang lebih baik atas sumber daya 
manusia yang ada di dalam suatu 
organisasi. Penilaian kinerja individu 
sangat bermanfaat bagi pertumbuhan 
organisasi secara keseluruhan. 

Menurut Bernardin dan Russel yang 
diterjemahkan oleh Khaerul Umam 
(2010:190-191), mengemukakan bahwa : 
“Penilaian kinerja adalah cara mengukur 
kontribusi individu  (karyawan) pada 
organisasi tempat mereka bekerja”. 

Menurut Sedarmayanti (2011:261), 
mengemukakan bahwa: “Penilaian 
kinerja adalah sistem formal untuk 
memeriksa/mengkaji dan mengevaluasi 
secara berkala kinerja seseorang”. 

Dari uraian di atas dapat 
disimpulkan bahwa penilaian kinerja 
pegawai sangat perlu dilakukakan, 
karena dapat dijadikan sebagai evaluasi 
terhadap setiap pegawai oleh kepala 
bidang dan kepala dinas untuk 
memproses tindak lanjut, setelah 
mengetahui apa kekurangan dan 
kelebihan dari kinerja bawahannya, 
maka kepala bidang dan kepala dinas 
dapat mengetahui tindakan apa yang 
harus diambil untuk mengatasi 
kekurangan sertamempertahankan 
kelebihan tersebut, sehingga akan 
berdampak pada pengambilan 
keputusan yang strategis mengenai hasil 
evaluasi kinerja serta komunikasi yang 
telah dilakukan olehatasan dan bawahan 
sehingga tujuan instansi akan cepat 
tercapai. 

 
C. Hipotesis 

a. Diduga variabel kompensasi dan 
motivasi mempunyai pengaruh secara 
simultan terhadap kinerja karyawan 
pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 
Mitra Sejahtera cabang Lemabang 
dewo Rogojampi Banyuwangi. 

b. Diduga variabel kompensasi 
mempunyai pengaruh secara parsial 
terhadap kinerja karyawan pada 
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra 
Sejahtera cabang Lemabangdewo 
Rogojampi Banyuwangi. 

c. Diduga variabel motivasi mempunyai 
pengaruh secara parsial terhadap 
kinerja karyawan pada Koperasi 
Simpan Pinjam (KSP) Mitra Sejahtera 
cabang Lemabangdewo Rogojampi 
Banyuwangi. 

d. Diduga variabel kompensasi 
mempunyai pengaruh yang lebih 
dominan terhadap kinerja karyawan 
pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 
Mitra Sejahtera cabang 
Lemabangdewo Rogojampi 
Banyuwangi. 

D. Metodologi Penelitian 
a. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi 
Simpan Pinjam (KSP) MITRA 
SEJAHTERA Cabang Lemabangdewo-
Rogojampi Banyuwangi 
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b. Populasi dan Sampel 
Sugiyono (2008:115), menyatakan 

bahwa : “populasi adalah wilayah 
generalisasi yang terdiri atas objek 
maupun subjek yang mempunyai 
kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulannya.” Pada 
penelitian ini yang menjadi populasi 
adalah seluruh karyawan tetap pada 
cabang KSP MITRA SEJAHTERA 
Kabupaten Banyuwangi. 

Menurut sugiyono (2008:116), 
menyatakan bahwa: ”sampel adalah 
bagian darijumlah dan karakteristik 
yang memiliki oleh populasi tersebut.” 
Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik pengambilan sampel secara 
insidental. Teknik pengambilan secara 
insidental adalah teknik penentuan 
sampel berdasarkan kebetulan yaitu 
siapa saja yang secara kebetulan 
bertemu dengan peneliti. Dari jumlah 
keseluruhan karyawan Cabang KSP 
MITRA SEJAHTERA Kabupaten 
Banyuwangi sebanyak 15 orang, 
penulis memilih atau mengambil 
sampel sebagai responden sebanyak 
15 orang. 

c. Definisi Operasional Variabel 
1. Kompensasi (X1) adalah imbalan 

atau jasa yang diberikan oleh 
organisasi atau perusahaan kepada 
karyawannya. Indikatornya antara 
lain : 

a) Gaji atau upah (bulanan dan 
lembur) 

b) Insentif (bonus) 
c) Tunjangan (hari raya dan 

kesehatan) 
2. Motivasi (X2) adalah kekuatan atau 

dorongan yang menyebabkan 
seseorang berperilaku dengan cara 
tertentu. Indikatornya antara lain : 

a) Kebutuhan fisiologis 
(Physiological-need) 

b) Kebutuhan rasa aman (Safety-
need) 

c) Kebutuhan sosial (Social-need) 
d) Kebutuhan penghargaan 

(Esteem-need) 
e) Kebutuhan aktualisasi diri (Self-

actualization need) 
 

3. Variabel Terikat (Y) 
Kinerja karyawan (Y) yaitu hasil 
kerja secara kualitas dan kuantitas 
yang dicapai oleh karyawan. 
Indikator antara lain : 

a) Kualitas  
b) Kuantitas 
c) Pelaksanaan tugas 
d) Tanggung Jawab 

d. Analisis Regresi Linier Berganda 
Perhitungan analisis data ini 
menggunakan program Regresi Linier 
Berganda digunakan untuk mengetahui 
besarnya pengaruh variabel bebas 
Kompensasi (X1) dan Motivasi (X2) 
terhadap variabel terikat Kinerja 
Karyawan (Y) digunakan rumus berikut: 

 𝑌 ̃ = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 +  𝑏2𝑋2 … … 𝑏𝑛𝑋𝑛 
Keterangan : 

𝑌 ̃  = Kinerja Karyawan 
X1  = Kompensasi 
X2  = Motivasi  
a   = Konstanta 
b1,b2  = Koefisien Regresi 

 
E. Hasil dan Pembahasan 

a. Uji Valliditas 
Uji validitas digunakan untuk 

mengukur variabel yang mempengaruhi 
kinerja karyawan Koperasi Simpan 
Pinjam (KSP) Mitra Sejahtera cabang 
lemabang dewo, Rogojampi Kab. 
Banyuwangi beserta indikatornya terbukti 
berkorelasi secara signifikan 
kepercayaan (sig < 0,05). Dengan nilai 
rhitung > rtabel maka dikatakan vailid. 

Tabel 1. Uji Validitas 

No 
Item 

R hitung R tabel Ket 
Variabel 

1 X11 0.870 0.5140 Valid 

2 X12 0.688 0.5140 Valid 

3 X13 0.775 0.5140 Valid 

4 X21 0.584 0.5140 Valid 

5 X22 0.672 0.5140 Valid 

6 X23 0.830 0.5140 Valid 

7 X24 0.830 0.5140 Valid 

8 X25 0.750 0.5140 Valid 

9 Y11 0.833 0.5140 Valid 

10 Y12 0.833 0.5140 Valid 

11 Y13 0.796 0.5140 Valid 

12 Y14 0.657 0.5140 Valid 

Data : Diolah dengan menggunakan SPSS 
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b. Uji Reabilitas 
Sugiono (2009:125) “uji reabilitas 

menunjukkan sejauh mana suatu hasil 
pengukuran terhadap aspek yang sama 
pada alat ukur yang sama”.   

Metode yang digunakan pada 
pengujian alat ukur pada penelitian ini 
adalah metode alpha cronbach (α). Jika 
alpha cronbac lebih besar dari 0,6 maka 
alat uji tersebut dinyatakan reliabel. 
Diperoleh nilai alpha untuk masing-
masing indikator sebagai berikut : 

Tabel 2. Uji Realibilitas 

No Variabel Alpha Ket 

1 X1 0.817 Reliabel 

2 X2 0.789 Reliabel 

3 Y 0.808 Reliabel 

Data : Diolah dengan menggunakan SPSS 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwwa 
semua indikator dari variabel yang 
mempangaruhi kenerja karyawan pada 
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra 
Sejahtera cabang Lemabang Dewo 
Rogojampi, Kab. Bnyuwangi beserta 
indikatornya yang dinyatakan valid terbukti 
signifikan karena nilai rhitung > rtabel sehingga 
dinyatakan reliabel dalam pengukuran. 

c. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi digunakan untuk 

mencari koefisien korelasi antara variabel 
independen secara bersama - sama dengan 
variabel dependen. Regresi linier berganda 
disajikan dalam lampiran 5, dari hasil 
lampiran tersebut diketahuui persamaan 
regresi antara kompensasi (X1), motivasi 
(X2) dan kinerja karyawan (Y) dapat dilihat 
pada tabel : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Data : Diolah dengan menggunakan SPSS 
 

Ῡ = 0.437 + 1.229X1+ 0,323 X2 

Persamaan tersebut dapat 
diinterprestasikan sebagai berikut : 
β  0  :  0.437 artinya adalah titik potong 
garis regresi dengan sumbuh   tegak Y. 
β 1 : 1.229 mempunyai arti bahwa jika 
jawaban responden naik 1 skor pada 
kompensasi (X1) maka skor kinerja 
karyawan (Y) akan naik sebesar 1.229 
dengan asumsi bahwa motivasi (X2) 
adalah tetap. 
β 2  : 0,323 mempunyai arti bahwa jika 
jawaban responden naik 1 skor pada 
kompensasi (X1) maka skor kinerja 
karyawan (Y) akan naik sebesar 0,323 
dengan asumsi bahwa kompensasi  (X1) 
dan motivasi (X2) adalah tetap. 

d. Koefisien Determinasi (R2) 
Berdasarkan nilai koefisien feterminasi 
yang disesuaikan (Adjusted R Square) 
adalah sebesar 0.950 atau 9.5 artinya 
bahwa proporsi variasi kinerja karyawan 
dapat dijelaskan oleh variabel 
kompensasi (X1), motivasi (X2) sebesar 
9.5 sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak dijelaskan dalam 
penelitian ini. 

e. Uji F 
Untuk menguji adanya pengaruh yang 
signifikan antara kompensasi (X1) dan 
motivasi (X2) secara simultan terhadap 
kinerja karyawan (Y). Langkah – langkah 
pengujian : 
1) Merumuskan Hipotesis 

Ho : β = 0 : berarti tidak ada pengaruh 
yang signifikan dari kompensasi (X1) 

Variabel B 
std 
Erorr Beta T sig.t 

Konstanta 0.437 0.910 - 0.481 0.640 

X1 1.229 0.317 0.938 3.881 0.002 

X2 0.323 0.354 0.038 2.285 0.877 

R 0.569         

R2 0.950         

Adjusted 
R2 0.942         

F hitung 114.424         

Sig.F 0.000b         

F tabel 3.74         
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dan motivasi (X2) secara simultan 
terhadap kinerja karyawan (Y). 
Ha : β  ≠  0  : berarti ada pengaruh 
yang signifikan dari kompensasi (X1) 
dan motivasi (X2) secara simultan 
terhadap kinerja karyawan (Y). 

2) Menggunakan level of significance α = 
0,05 
Ftabel = α = 0,05 ; df = n – k – 1 

df  = 15 – 2 – 1  
df  = 13 
Ftabel = 3.81 

Sedangkan dari output pada tabel 3 
diperoleh nilai Fhitung sebesar 
114.424. Maka dapat disimpulkan 
Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan H1 
diterima 

f. Uji t 
Untuk menguji adanya pengaruh yang 
signifikan antara kompensasi (X1) dan 
motivasi (X2) secara simultan terhadap 
kinerja karyawan (Y).  
Langkah – langkah pengujian : 
1) Pengujian terhadap variabel 

kompensasi (X1) 
a) Merumuskan Hipotesis 

Ho : β1  = 0 : berarti tidak ada 
pengaruh yang signifikan dari 
kompensasi (X1) secara persial 
terhadap kinerja karyawan (Y). 

Ha : β1  ≠ 0 : berarti ada pengaruh 
yang signifikan dari kompensasi (X1)  
secara persial terhadap kinerja 
karyawan (Y). 
b) Menentukan Tingkat Signifikasi  

α = 0,05 maka 
ttabel= (α : 2 ; n-k-1) 

= (0,05 : 2 ; 15-2-1) 
        = (0,025 ; 12) 
        = 2.17881 

Sedangkan dari output pada tabel 3 
diperoleh nilai Thitung untuk X1 sebesar 
3.881. Sehingga dapat disimpulkan 
Thitung > Ttabel (3.881 > 2,17881) maka 
Ho ditolak dan H1 diterima 
2) Pengujian terhadap variabel 

motivasi (X2) 
a) Merumuskan Hipotesis 

Ho : β1  = 0 : berarti tidak 
ada pengaruh yang signifikan 
dari motivasi (X2) secara 
persial terhadap kinerja 
karyawan (Y). 
Ha : β1  ≠ 0 : berarti ada 
pengaruh yang signifikan dari 

motivasi (X2) secara persial 
terhadap kinerja karyawan 
(Y). 

b) Menentukan Tingkat 
Signifikasi  
α = 0,05 maka 
ttabel= (α : 2 ; n-k-1) 
        = (0,05 : 2 ; 15-2-1) 
        = (0,025 ; 12) 
        = 2.17881 

Sedangkan dari output pada tabel 3 
diperoleh nilai Thitung untuk X2 sebesar 
3.881. Sehingga dapat disimpulkan 
Thitung > Ttabel (2.285 > 2,17881) maka 
Ho ditolak dan H1 diterima 

g. Uji Asumsi Klasik 
1) Multikolinieritas 

Setelah melakukan pengujian 
multikolinieritas yang disajikan 
dalam lampiran 6 memperoleh 
hasil sebagai berikut : 

Tabel 4. Multikolinieritas 

No Variabel VIF Keterangan 

1 Kompensasi 2.852 VIF < 5 maka tidak 

2 Motivasi 2.852 
terjadi 

multikolinieritas 

Data : Diolah menggunakan SPSS 

Hasil dari tabel diatas diketahui 
bahwa model regresi tidak terjadi 
multikolinieritas, salah satu cara untuk 
melihat terjadinya multikolinieritas adalah 
dengan melihat nilai VIF. Dengan 
ketentuan apabila nilai VIF < 5, maka 
tidak terjadi multikolinieritas. 
2) Heteroskedastitas  

Setelah melakukan pengujian 
heteroskedastitas yang disajikan 
dalam lampiran  memperoleh hasil 
sebagai berikut : 

Tabel 5. Heteroskedastitas 

Variabel B 
Std. 
Error 

Beta T Sig.t 

 

(Constant) 2,576 1,607  1,603 ,135 

 
TOTAL_X1 

 
,144 ,239 ,271 ,600 ,560 

TOTAL_X2 -,159 ,129 -,557 -1,232 ,242 

Data : Diolah menggunakan SPSS 
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Data tabel diatas dapat 
dijelaskan bahwa pada nilai residual 
pada model dengan menggunakan 
model glesyer akan ditunjukkan oleh 
koefisien regresi darri masing – 
masing variabel independen terhadap 
nilai absolute residualnnya IeI. Jika 
nilai sig > nilai α(0,05) atau apabila –
ttabel ≤ thitung ≤ ttabel maka dapat 
dipastikan bahwa model tidak 
menngandung heteroskedastitas. 

Dijelaskan dari tabel diatas 
bahwa nilai sig > 0.05 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa model regresi 
terbebas dari masalah 
heteroskedastitas maksudnya model 
regresi ini tidak terjadi ketidaksamaan 
varian dari suatu pengamatan ke 
pengamatan lain. 

5) Kesimpulan 
Dari hasil analisis data dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
Ῡ = 0.437 + 1.229X1+ 0,323 X2 

Persamaan tersebut dapat di 
interprestasikan sebagai berikut : 
a. Nilai 0.437 artinya adalah titik potong 

garis regresi dengan sumbuh tegak Y. 
b. Nilai 1.229 mempunyai arti bahwa jika 

jawaban responden naik 1 skor pada 
kompensasi (X1) maka skor kinerja 
karyawan (Y) akan naik sebesar 1.229 
dengan asumsi bahwa motivasi (X2) 
adalah tetap. 

c. Nilai 0.323 mempunyai arti bahwa jika 
jawaban responden naik 1 skor pada 
kompensasi (X1) maka skor kinerja 
karyawan (Y) akan naik sebesar 0.323 
dengan asumsi bahwa kompensasi  
(X1) adalah tetap. 

Dari analisa tersebut maka 
diketahui koefisien regresi kompensasi 
(X1), motivasi (X2) di Koperasi Simpan 
Pinjam Mitra Sejahtera cabang Lemabng 
Dewo Rogojampi, Kab. Banyuwangi 
berpengaruh signifikan terhadap variabel 
Kinerja Karyawan. 
1. Berdasarkan Uji F  

Diketahui nilai uji Fhitung = 114,242 
artinya bahwa semua variabel bebas 
Kompensasi (X1), Motivasi (X2) 
secara signifikan berpengaruh 
terhadap Kinerja Karyawan (Y),karena 
Fhitung > Ftabel (114,242 > 3,81). 

2. Berdasarkan Uji t 
a) Variabel kompensasi secara 

persial mempengaruhi tingkat 
kinerja karyawan karena thitung> 
ttabel (3,881 > 2,17881 ). 

b) Variabel motivasi secara persial 
mempengaruhi tingkat kinerja 
karyawan karena thitung> ttabel 
(2,285 > 2,17881 ). 

3. Koefisien Determinasi (R2) 
Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa 
nilai koefisien feterminasi yang 
disesuaikan (Adjusted R Square) 
adalah sebesar 0.950 atau 9.5 artinya 
bahwa proporsi variasi kinerja 
karyawan dapat dijelaskan oleh 
variabel kompensasi (X1), motivasi 
(X2) sebesar 9.5 sedangkan sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 

4. Asumsi Klasik 
a) Multikolinearitas 

Berdasarkan uji multikolinearitas 
dapat disimpulkan tidak terjadi 
multikolinearitas antara variabel 
dijelaskan bahwa independen 
kompensasi (X1), motivasi (X2) 
dalam model ini uji asumsi tersebut 
karena VIF < 5. 

b) Heteroskedatisitas 
Berdasarkan uji heteroskedatisitas 
pada uji asumsi klasik diketahui 
bahwa pada model regresi tidak 
terjadi heteroskedatisitas karena 
nilai VIF > 5. 
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