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ABSTRAK 

 

KHULZA AGUSTA RYAN, 1221103427, “PENGARUH MOTIVASI 

KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP PRODUKTIVITAS 

KARYAWAN PT. SUMA PRATAMA DI KLATEN”, Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten. 

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir dalam mengikuti pendidikan Strata 1 

(S1) pada Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Widya Dharma Klaten maka 

mahasiswa diwajibkan melakukan penelitian ilmiah dalam format skripsi.Atas 

dasar ini peneliti mengambil topik Pengaruh Motivasi Kerja dan Kompensasi 

terhadap Produktivitas Karyawan PT. Suma Pratama Di Klaten.Adapun yang 

menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah motivasi kerja 

dan kompensasi secara komprehensif maupun parsial berpengaruh signifikan 

terhadap produktivitas karyawan PT. Suma Pratama di Klaten.Seberapa besar 

pengaruh motivasi kerja terhadap produktifitas karyawan PT. Suma Pratama di 

Klaten.Seberapa besar pengaruh kompensasi terhadap produktivitas karyawan PT. 

Suma Pratama di Klaten.Variabel mana yang paling dominan berpengaruh antara 

motivasi kerja dan kompensasi terhadap produktivitas karyawan PT. Suma 

Pratama di Klaten. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi 

kerja (X1) dan kompensasi (X2) terhadap produktivitas karyawan (Y).Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data primer. Rumus 

yang digunakan dalam pengumpulan data adalah korelasi yang hasilnya untuk 

motivasi kerja adalah thit > ttabel yaitu 2,117 > 1,995 dan hasil uji korelasi untuk 

kompensasi adalah thit>ttabel yaitu 6,874>1,995 dengan persamaan regresi Y= 

ao+a1X1+a2X2 maka didapat Y= 8,673+0,157X1+0,635X2 dan uji signifikasi ialah 

Fhit>Ftabel maka 23,761>3,132 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesa 

diterima atau terbukti bahwa ada pengaruh positif secara komprehensif maupun 

parsial yang signifikan antara motivasi kerja dan kompensasi terhadap 

produktivitas karyawan PT. Suma Pratama Di Klaten. Dan variabel kompensasi 

paling dominan berpengaruh. 

 

Kata kunci : Motivasi Kerja, Kompensasi dan Produktivitas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manajemen sumber daya manusia pada dasarnya adalah “langkah-

langkah perencanaan, penarikan, seleksi pengembangan, pemeliharaan dan 

penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan individu 

maupun organisasional”. Sumber  daya   manusia merupakan salah satu aset 

yang   dapat  meningkatkan keberhasilan suatu perusahaan. Kemampuan 

sumber daya manusia merupakan kunci utama untuk menghadapi persaingan 

dalam era globalisasi, kemampuan ini sering disebut keunggulan kompetitif. 

Paradigma baru dalam pengelolaan kegiatan perusahaan adalah pendayagunaan 

sumber daya manusia. Hal tersebut dicerminkan dari peran sumber daya 

manusia dalam kegiatan perusahaan. 

Karyawan tentu  saja mengharapkan adanya timbal balik yang berupa 

penghargaan atas kontribusi yang dilakukan karyawan terhadap perusahaan. 

Bentuk penghargaan yang diharapkan karyawan tersebut dalam 

bentuk  program kompensasi yang sesuai misalnya yang langsung berupa upah, 

gaji, komisi, dan bonus serta tidak langsung berupa asuransi, pensiun, cuti, 

pendidikan dan lain sebagainya. Kebijakan  Kompensasi selain memberikan 

imbalan pada karyawan atas pekerjaan yang dilakukan karyawan juga 

merupakan salah satu cara yang efektif untuk mempertahankan karyawan 

potensial, oleh karena itu pemberian kompensasi perlu mendapat perhatian 

khusus dan dilaksanakan atas dasar kepentingan perusahaan maupun kebutuhan 

karyawan, sehingga menghasilkan manfaat yang maksimal. 
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Salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang penting bagi 

karyawan  adalah  kompensasi. Kompensasi membuat karyawan merasakan 

adanya suatu ikatan dengan perusahaan.Selain kompensasi, perusahaan biasa 

memberikan rasa aman, nyaman serta adanya fasilitas yang cukup serta 

memadai bagi karyawan. Pemberian kompensasi kepada para karyawan dapat 

memberikan rasa kepuasan kerja bagi karyawan, kompensasi dapat pula 

menjadi motivasi kerja bagi karyawan sehingga akan mempengaruhi 

produktivitas karyawan. Suatu organisasi dikatakan produktif apabila mencapai 

tujuannya dan hal itu terjadi dengan mengubah masukan menjadi keluaran 

dengan biaya terendah (Wibowo 2010:110). 

Hal tersebut membuat perusahaan lebih berkonsentrasi pada 

keuntungan yang maksimal sehingga kurang memperhatikan karyawan 

kemudian berpengaruh terhadap produktivitas karyawan yang menurun. 

Motivasi kerja juga sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. 

Kurangnya motivasi dan pemberian kompensasi terhadap karyawan akan 

mempengaruhi turunnya jumlah produktivitas yang dihasilkan oleh karyawan 

serta ada beberapa karyawan yang memilih untuk berhenti bekerja.  

Dewasa ini Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang 

Pengupahan hingga kini masih diperselisihkan para serikat pekerja, terutama 

buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). 

Pemerintah bahkan mengklaim kebijakan itu sebagai yang terbaik bagi 

pengusaha dan buruh. (Liputan6.com, Jakarta) ditulis Rabu (2/12/2015). 

Dengan demikian apakah benar akan berdampak pada kinerja para karyawan. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, perusahaan ingin mengetahui 

sejauh mana pengaruh motivasi kerja dan pemberian kompensasi terhadap 

tingkat produktivitas kerja karyawan. Oleh karena itu penulis mengajukan 

penelitian terhadap permasalah tersebut dengan judul “PENGARUH 

MOTIVASI KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP 

PRODUKTIVITAS KARYAWAN PT. SUMA PRATAMA DI KLATEN”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam penelitian ini penulis mempunyai alasan tertentu dalam 

pengambilan judul tersebut. Adapun alasannya sebagai berikut : 

1. Alasan subyektif 

a. Belum ada penelitian tentang motivasi dan kompensasi terhadap 

produktivitas karyawan PT. Suma Pratama di Klaten. 

b. Lokasi : Penelitian agar menghemat waktu, tenaga dan biaya serta 

dengan mudah untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam 

penelitian, karena obyek yang dijadikan penelitian dekat dengan 

domisili penulis. 

2. Alasan obyektif 

a. Ingin menganalisis : Apa tujuan motivasi kerja dan kompensasi 

terhadap perusahaan. 

b. Ingin menganalisis  : Seberapa besar pengaruh motivasi kerja dan 

kompensasi terhadap produktivitas karyawan PT. Suma Pratama di 

Klaten. 
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C. Penegasan Judul 

Untuk mencegah penafsiran yang keliru dalam penelitian ini maka 

perlu diberi penegasan judul sebagai berikut : 

1. Motivasi adalah Keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegatan tertentu guna 

mencapai suatu tujuan. (T. Hani Handoko, 1996:328). 

2. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai 

balas jasa untuk kerja mereka. (T. Hani Handoko, 1996:115). 

3. Produktivitas adalah hubungan antara keluaran atau hasil organisasi 

dengan masukan yang diperlukan. (Wibowo, 2010:109). 

 

D. Pembatasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu, tenaga, biaya serta kemampuan dan 

supaya tidak terjadi perluasan dan pengkaburan pokok permasalahan maka 

penulis membatasi pada masalah: 

1. Bentuk motivasi kerja dan kompensasi yang diberikan kepada karyawan 

PT. Suma Pratama di Klaten. 

2. Pengaruh motivasi kerja dan kompensasi terhadap produktivitas 

karyawan PT. Suma Pratama di Klaten. 

 

E. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: 
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1. Apakah motivasi kerja dan kompensasi secara komprehensif maupun 

parsial berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan PT. 

Suma Pratama di Klaten? 

2. Seberapa besar pengaruh motivasi kerja terhadap produktifitas karyawan 

PT. Suma Pratama di Klaten? 

3. Seberapa besar pengaruh kompensasi terhadap produktifitas karyawan 

PT. Suma Pratama di Klaten? 

4. Variabel mana yang paling dominan berpengaruh antara motivasi kerja 

dan kompensasi terhadap produktivitas karyawan PT. Suma Pratama di 

Klaten? 

 

F. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pemberian motivasi kerja dan kompensasi pada 

karyawan PT. Suma Pratama di Klaten. 

2. Untuk menguji pengaruh motivasi kerja dan kompensasi terhadap 

produktivitas karyawan PT. Suma Pratama di Klaten. 

3. Untuk menguji diantara dua variabel yaitu motivasi kerja dan 

kompensasi yang memiliki nilai pengaruh paling dominan. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya yang ada 

hubungannya dengan ilmu manajemen sumber daya manusia terutama 

yang berhubungan dengan motivasi kerja dan kompensasi karyawan. 
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2. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan di dalam 

menentukan kebijakan di bidang sumber daya manusia yang dapat 

mempengaruhi produktivitas tenaga kerjanya, terutama yang 

berhubungan dengan motivasi kerja dan kompensasi karyawan. 

3. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

maksud dan tujuan yang berkaitan dengan penelitian selanjutnya. 

 

H. Kerangka Pemikiran 

 

 

  

 

 

I. Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan 

masih perlu bukti kenyataan (Sutrisno Hadi, 1996:257). Sesuai dengan 

permasalahan penelitian yang telah dirumuskan diatas maka hipotesis yang 

dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :  

1. “Diduga ada pengaruh positif secara komprehensif maupun parsial 

yang signifikan antara motivasi kerja dan kompensasi terhadap 

produktivitas karyawan PT. Suma Pratama Di Klaten”. 

MOTIVASI KERJA KOMPENSASI 

PRODUKTIVITAS 

KARYAWAN 
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2. “Diduga kompensasi yang paling dominan berpengaruh terhadap 

produktivitas karyawan PT. Suma Pratama Di Klaten”. 

 

J. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memahami isi dan uraian dari aktivitas penulisan dengan judul 

yang penulis maksud, maka perlu adanya sistematika penulisan adalah 

sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Mencakup latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, 

penegasan judul, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas tentang manajemen sumber daya manusia, 

motivasi kerja, kompensasi, dan produktivitas kerja 

karyawan, dan penelitian terdahulu. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini ditulis tentang metode penelitian dan 

menggambarkan sejarah berdirinya perusahaan, lokasi 

perusahaan dan proses produksi, hasil produksi, 

pemasaran hasil produksi, program kompensasi 

perusahaan. 
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BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Membahas tentang uji validitas dan rentabilitas, jawaban 

responden terhadap pertanyaan-pertanyaan kuesioner, 

analisa data dan uji hipotesa. 

BAB V :  SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan hasil penelitian dan saran-saran. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh motivasi 

kerja, dan kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan PT. Suma 

Pratama di Klaten dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan sebagian besar responden 

penelitian ini berusia antara 20 tahun s/d 30 tahun sebanyak 45 orang atau 

64%, jenis kelamin yang didominasi oleh perempuan sebanyak 61 orang 

atau 87%. Dan pendidikan terahkir didominasi oleh lulusan SMA/SMK 

sebanyak 44 orang atau 63%. 

b. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu Y = 8,673 + 0,157 X1 + 0,635 X2 

Menunjukkan bahwa Konstanta 8,673 berarti tanpa ada variabel X1 

(motivasi kerja), X2 (kompensasi) akan terjadi peningkatan produktivitas 

karyawan sebesar 8,673 satuan produktivitas. 

c. Variabel yang terdiri dari motivasi kerja dan kompensasi berpengaruh 

secara signifikan. Pada variabel motivasi kerja sebesar = 0,157 satuan dan  

kompensasi sebesar 0,635 satuan dengan asumsi variabel bebasnya sama 

dengan nol, sehingga jika dinaikkan satu satuan maka produktivitas 

karyawan  akan meningkat sebesar 0,157 satuan untuk motivasi kerja dan 

0,635 satuan untuk kompensasi. Sehingga semakin besar motivasi kerja 
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karyawan dan semakin besar nilai kompensasi yang diberikan akan 

membuat tingkat produktivitas karyawan akan meningkat. Karena 

karyawan merasakan mempunyai motivasi yang lebih dan memdapatkan 

kompensasi yang sesuai maka mereka akan terpacu akan bekerja dengan 

sungguh-sungguh sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan 

meningkatkan tingkat produktivitas kerja karyawan. Sebaliknya apabila 

tingkat motivasi kerja karyawan dan nilai kompensasi tidak sesuai yang 

diinginkan maka akan berpengaruh pada tingkat produktivitas kerja 

karyawan yang menurun karena karyawan merasa apa yang diinginkannya 

tidak dapat dipenuhi sehingga karyawan bekerja tidak dengan sepenuh hati 

yang dapat berakibat pada tingkat produktivitas kerja karyawan tidak 

sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. 

d. Dari hasil pengujian uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara motivasi kerja dan kompensasi terhadap produktivitas 

karyawan PT. Suma Pratama di Klaten secara komprehensif, karena F hitung 

= 23,761 > F tabel = 3,132. 

e. Dari dua hasil uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara motivasi kerja dan kompensasi terhadap produktivitas karyawan PT. 

Suma Pratama di Klaten, karena  t hitung  motivasi kerja = 2,117 dan 

kompensasi = 6,874 lebih besar dari t tabel = 1,995 Sehingga Ha diterima 

maka, secara parsial terdapat pengaruh dari motivasi kerja dan kompensasi 

terhadap produktivitas karyawan di PT. Suma Pratama di Klaten. 
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f. Berdasarkan penelitian ini membuktikan bahwa kompensasi lebih 

dominan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan dan  

karyawan lebih suka diberi kompensasi daripada diberikan motivasi dalam 

pengaruhnya terhadap produktivitas karyawan pada PT. Suma Pratama di 

Klaten, ini ditunjukkan dari tingkat signifikasi pada uji t bahwa pada 

kompensasi lebih besar dari pada motivasi kerja. 

 

B. Saran 

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberi 

masukan sebagai pertimbangan didalam mengambil kebijakan di masa yang 

akan datang sebagai pertimbangan perusahaan untuk memperhatikan hal apa 

yang dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan berdasarkan penelitian 

yang dilakukan yaitu :  

a. Variabel motivasi kerja secara signifikan meningkatkan produktivitas 

karyawan. Terbukti dengan tidak adanya pemogokan kerja yang terjadi 

pada perusahaan dan karyawan merasa senang dengan pekerjaan yang 

mereka hadapi sekarang. Akan tetapi perlu ditingkatkan dalam membuat 

karyawan untuk merasa bahwa keberhasilan dalam pekerjaan yang mereka 

lakukan merupakan hal yang utama, sehingga mereka merasa harus 

dengan sungguh-sungguh melakukan apapun pekerjaan yang diberikan 

perusahaan kepada mereka. 

b. Kompensasi yang diterima karyawan sudah sesuai dan secara signifikan 

dapat meningkatkan produktivitas karyawan, akan tetapi perlu 
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diperhatikan lagi mengenai tunjangan-tunjangan dan bonus yang diberikan 

kepada karyawan harus diberitahukan secara terbuka agar karyawan lebih 

termotivasi dalam menjalankan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. 

c. Dari hasil analisis tersebut kompensasi mempunyai nilai pengaruh lebih 

dominan dibandingkan motivasi kerja sehingga apabila perusahaan ingin 

meningkatkan produktivitas karyawan maka perusahaan harus 

memperhatikan pemberian kompensasi seperti pemberian THR lebih besar 

setiap tahunnya yang sesuai dengan kebutuhan karyawan, pemberian 

lembur yang rutin kepada karyawan yang sesuai harapan  karyawan 

sehingga dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Dan perusahaaan 

memberikan tambahan fasilitas seperti jamkesmas, BPJS serta rekreasi di 

ahkir ataupun awal tahun. Sebab bila karyawan merasa kebutuhannya telah 

terpenuhi akan mempengaruhi produktivitas karyawan. 

d. Meskipun kompensasi mempunyai pengaruh yang lebih dominan, 

perusahaan juga harus memberikan motivasi kerja kepada karyawan bila 

ingin meningkatkan produktivitas karyawan, karena motivasi kerja 

tersebut juga berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. 
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