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RINGKASAN 

Danny Hendra Irawan, 2014. “Pengaruh Kompenasi Finansial dan 

Kompensasi Non Finansial Terhadap Kinerja ( Studi pada Agen AJB 

Bumipuetra 1912 kantor cabang Blitar)” Dr. Djamhur Hamid,DIP.BUS, M.Si, 

Muhammad Faisal Riza, S.Sos, M.Si, 142 hal + xv 

 

 Penelitian ini dilatar belakangi bagaimana kompensasi finansial dan 

kompensasi non finansial berpengaruh terhadap kinerja agen. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang signifikian variabel kompensai 

finansial (X1) dan variabel kompensasi non finansial (X2) baik secara simultan 

maupun secara parsial terhadap variabel kinerja (Y). 

 Penelitian ini menggunakan metode explanatory research dengan 

pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 68 orang, yang 

merupakan populasi dari agen AJB Bumipuetra 1912 kantor cabang Blitar, 

instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan 

dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

linier berganda yang diolah menggunakan program software SPSS 21,0 for 

windows. 

 Berdasarkan hasil analisis inferensial, dengan menggunakan regresi linier 

berganda diketahui bahwa nilai signifikansi F yaitu 0,000<0,05 (alpha) dan nilai R 

Square sebesar 0,274. Hal ini berarti bahwa kontribusi dari variabel kompensasi 

finansial dan kompensasi non finansial sebesar 27,4%, sedangkan sisanya sebesar 

72,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, yaitu 

kemampuan (ability) dan peluang (opportunity). Dari hasil analisis dapat 

diketahui bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kompensasi finansial dan kompensasi non finansial terhadap kinerja agen, 

sehingga hipotesis secara simultan terbukti dan dapat diterima. Analisis secara 

parsial menunjukan bahwa kompensasi finansial berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja agen, sedangkan kompensasi non finansial berpengaruh tidak signifikan 

terhadap kinerja agen. 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara simultan, kompensasi 

finansial dan kompensasi non finansial berpengaruh terhadap kinerja agen, namun 

secara parsial hanya kompensasi finansial yang memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kinerja agen, sedangkan kompensasi non finansial berpengaruh tidak 

signifikan terhadap kinerja agen. Adapun hal yang disarankan dari penelitian ini 

adalah AJB Bumiputera perlu mempertahankan atau bahkan meningkatkan 

pemberian kompensasi finansial, karena kompensasi finansial mampu 

mempengaruhi kinerja agen, sedangkan untuk penelitian berikutnya diharapkan 

memasukan variabel yang menyangkut kinerja, yaitu kemampuan (ability) dan 

peluang (opportunity). 
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SUMMARY 

 

Danny Hendra Irawan, 2014. “The Influence of Financial Compensation 

ada Nonfinancial Compensation Toward Performance (Studies on AJB 

Bumiputera 1912 branches Blitar)”, Dr. Djamhur Hamid, DIP.BUS, M.Si, 

Muhammad Faisal Riza, S.Sos, M.Si, 142 + xv case. 

 

The background of this research is how the financial compensation and 

nonfinancial compensation give effect on performance . This research has purpose 

determine the effect of the financial compensation of significance variable (X1) 

and nonfinancial compensation variable (X2), whether it’s to get know bank’s 

effect do together (simultaneously) although partially toward to performance 

variable (Y). 

This research uses explanatory research with quantitative approach. The 

sample in this research about 68 peoples, which is a population of agents AJB 

Bumiputera 1912 branches Blitar, research instrument that being used in this 

research is questioner and documentation. Analysis of the data in this research is 

using multiple linier regression analysis that processed using SPSS 21.0 software 

program for windows. 

Based on the result of inferential analysis, using multiple linier regression 

analysis, it is get known that F is a significant value 0.000<0.05 (alpha) and the 

value of R Square of 0.274. It means that the contribution of variable financial 

compensation and non-financial compensation in the amount of 27.4%, while the 

remaining 72.6% is influenced by other variables not examined in this research, 

they are ability and opportunities. From the analysis it can be seen that there is a 

simultaneous significant relationship between financial compensation and non-

financial compensation to employee performance, so the hypothesis is proven and 

can be received simultaneously. The analysis shows that the partial financial 

compensation significantly influence performance, while non-financial 

compensation does not significantly influence performance.  

The conclusion of this research is the simultaneous of financial 

compensation and non-financial compensation give affect the performance, but 

only partial financial compensation which is significant influence on performance, 

while non-financial compensation doesn’t significantly influence performance. 

The thing that researcher suggest from this research is AJB Bumiputera needs to 

maintain or even improves the provision of financial compensation, because 

financial compensation is be able to affect the performance, while for subsequent 

research are expected to include variables related to performance, they are ability 

and opportunities. 
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BAB  I 

 PENDAHULUAN  

A.  Latar Belakang 

Manajemen sumber daya manusia merupakan faktor penting yang 

berpengaruh terhadap keberlangsungan dan kestabilan suatu perusahaan. 

Mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang baik merupakan tugas dari 

manajemen sumber daya manusia, karena dengan sumber daya manusia yang 

berkualitas akan mampu untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu faktor 

untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik adalah memberikan 

kompensasi yang sesuai dengan kinerja karyawan. Pada perusahaan modern, 

kinerja karyawan menjadi faktor yang penting. Setiap perusahaan dituntut untuk 

meningkatkan mutu kinerja para karyawannya. Penerapan model pemberian 

kompensasi berdasarkan kinerja banyak diterapkan pada perusahaan yang 

bergerak dalam bidang asuransi. Semakin berkembangnya perusahaan asuransi 

dan semakin ketatnya persaingan, maka perusahaan memberikan stimulus kepada 

karyawan supaya karyawan dapat meningkatkan jumlah nasabahnya, dengan cara 

memberikan kompensasi berdasarkan kinerja. 

Kompensasi adalah segala bentuk imbalan untuk karyawan sebagai balas 

jasa karyawan atas hasil kerja serta bantuan karyawan dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Menurut Simamora (2006:442), kompensasi dapat dibedakan menjadi 

kompensasi finansial dan kompensasi non finansial. Kompensasi finansial 
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dibedakan menjadi dua, yaitu kompensasi finansial langsung dan kompensasi 

finansial tidak langsung.  

Pemberian kompensasi pada umumnya berdasarkan kualifikasi dari 

pekerjaan atau kinerja karyawan. Kompensasi yang diberikan memberikan 

kontribusi dalam semangat kerja karyawan. Kompensasi mempengaruhi tingkat 

kompetitif suatu perusahaan. Kompensasi dapat dijadikan sebagai srategi bagi 

perusahaan untuk meningkatkan kondisi kinerja dari karyawannya. Apabila 

dikaitkan antara kinerja dengan kompensasi, sudah selayaknya karyawan yang 

mempunyai tingkat produktivitas tinggi memperoleh kompensasi yang lebih 

besar. Kompensasi yang diberikan berdasarkan kinerja sangat kuat pengaruhnya 

pada perusahaan yang menetapkan target secara kuantitas, oleh karena itu 

kompensasi dapat dijadikan motivator dalam perilaku organisasi. Secara teoritis 

kompensasi mempengaruhi kinerja dikemukakan oleh Simamora (2006:497), 

“Gaji dapat berfungsi sebagai motivator perilaku. Gaji mengikuti apa yang 

seharusnya terkait dengan kinerja”. 

Motivasi dan kemampuan dari karyawan merupakan komponen untuk 

mendapatkan kinerja yang baik. Para atasan perusahaan harus mempedulikan para 

karyawannya dengan memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja 

karyawan, disisi lain kinerja juga dipengaruhi oleh kemampuan dari setiap 

karyawan itu sendiri. Analisis prestasi kerja senantiasa berkaitan dengan dua 

faktor utama yaitu (1) kesediaan atau motivasi karyawan untuk bekerja yang 

menimbulkan usaha karyawan dan (2) kemampuan karyawan untuk melaksanakan 

pekerjaan,  sehingga prestasi kerja merupakan fungsi dari motivasi dan 
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kemampuan atau dirumuskan P= f (M x A x O), dimana P adalah performance, M 

adalah motivation, A adalah ability dan O adalah Opportunity (Gomes, 1999:202). 

“Kinerja karyawan merupakan tindakan yang dilakukan oleh karyawan 

dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya 

dalam kurun waktu tertentu dan dapat diukur melalui kuantitas, kualitas, jangka 

waktu, tingkat kehadiran, dan kerjasama” (Brahmasari, 2008:129). Di sisi lain, 

bertentangan dengan teori yang dikemukakan para ahli tersebut, hasil penelitian 

Paskalia (2004) menunjukan hasil bahwa kompensasi finansial tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap produktivitas karyawan. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk meneliti kembali tentang kompensasi serta pengaruhnya terhadap 

kinerja.  

AJB Bumiputera 1912 merupakan pioneer dalam bidang asuransi di 

Indonesia karena pertama berdiri pada tahun 1912. AJB Bumiputera 1912 kantor 

cabang Blitar merupakan perusahaan asuransi terkemuka di Blitar. Hal itu terbukti 

dengan jumlah nasabah yang telah mencapai lebih dari 16.000 nasabah untuk 

kantor cabang Blitar.   Peneliti memfokuskan pada AJB Bumiputera 1912 kantor 

cabang Blitar yang bergerak dalam bidang asuransi ini, karena AJB Bumiputera 

1912 memberikan kompensasi kepada agennya salah satunya didasarkan pada 

kinerja. Berikut ini adalah tabel yang menunjukan besaran jumlah kompensasi 

finansial yang diterima oleh agen sebagai ganti kontribusinya terhadap AJB 

Bumiputera 1912 kantor cabang Blitar. 
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Tabel 1.1 Daftar pemberian kompensasi finansial pada Agen AJB 

Bumiputera 1912 kantor cabang Blitar  tahun 2013 

 

No Plan (Program) Prosentase Besar nilai premi 

1 Mitra Permata 3,5% x nilai premi Rp 2.000.000 

2 Mitra Proteksi Mandiri 10% x nilai premi Rp 100.000/bulan 

3 Mitra Beasiswa 2% x jangka kontark 

x nilai premi 

Rp 250.000/3 bulan 

4 Mitra Melati 3% x jangka kontrak 

x nilai premi 

Rp 1.000.000/tahun 

5 Mitra Sehat 3% x jangka kontrak 

x nilai premi 

Rp 1.000.000/tahun 

6 Mitra Cerdas  Maksimal 45% 

x jangka kontrak 

x nilai premi 

Rp 1.000.000/ masa 

kontrak 

7 Eka Waktu ideal 2%x jangka kontrak 

x nilai premi 

Rp 200.000/6 bulan 

8 Mitra Dana Waris 2%x jangka kontrak 

x nilai premi 

Rp 5.000.000/tahun 

9 Mitra Excellent 4%x jangka kontrak 

x nilai premi 

Rp 50.000.000 

Sumber: Data diolah  

Berdasarkan tabel tersebut, kompensasi yang diberikan oleh AJB 

Bumiputera 1912 kantor cabang Blitar ini disesuaikan dengan kemampuan agen 

mendapatkan jumlah nasabah, semakin banyak jumlah nasabah yang diperoleh 

maka semakin besar pula jumlah kompensasi yang didapat dari perusahaan. 

Pemberian kompensasi dengan cara seperti ini dinilai mampu berkontribusi 

terhadap tingkat kinerja karyawan dan juga sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam 

hal ini keadilan AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Blitar telah terlihat pada 

sistem pemberian kompensasi berdasarkan persentase, dalam arti jumlah besar 

kompensasi disesuaikan dengan perolehan jumlah nasabah. 
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AJB Bumiputera 1912 menerapkan manajemen kompensasi yang baik 

kepada agennya. Banyaknya jumlah pesaing menjadikan AJB Bumiputera 1912 

harus berjuang dengan meningkatkan kinerja para agennnya, apalagi pada tahun 

2014 pemerintah mengadakan program jaminan kesehatan nasional yang 

disosialisasikan melalui media televisi. Oleh karena itu, perlu adanya strategi 

untuk meningkatkan kinerja dalam hal ini berkaitan dengan kompensasi. AJB 

Bumiputera 1912 diharapkan mampu mendorong kinerja para agen sehingga 

mereka tetap dapat memperoleh nasabah walaupun pada tahun 2014 pemerintah 

telah mengikutsertakan seluruh warga Indonesia dalam program Jaminan 

Kesehatan Nasional, yang juga merupakan salah satu produk asuransi dari AJB 

Bumiputera 1912. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

dalam bentuk sebuah penelitian skripsi dengan judul:  

’’Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja 

(Studi pada Agen AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Blitar)’’. 

 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Bagaimana gambaran kompensasi finansial, kompensasi non finansial, dan 

kinerja agen AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Blitar? 
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2. Apakah variabel kompensasi finansial (X1) dan variabel kompensasi non 

finansial (X2) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja 

agen (Y) AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Blitar?  

3. Apakah variabel kompensasi finansial (X1) dan variabel kompensasi non 

finansial (X2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap agen 

karyawan (Y) AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Blitar?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan pada penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui dan menjelaskan gambaran tentang kompensasi finansial, 

kompensasi non finansial, dan kinerja agen pada AJB Bumiputera 1912 

kantor cabang Blitar. 

2. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh signifikan variabel kompensasi 

finansial (X1) dan variabel kompensasi non finansial (X2) secara  simultan 

terhadap kinerja agen (Y) AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Blitar. 

3. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh signifikan variabel kompensasi 

finansial (X1) dan variabel kompensasi non finansial (X2) secara parsial 

terhadap kinerja agen (Y) AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Blitar. 
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D. Kontribusi Penelitian 

 Adapun manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Kontribusi Akademis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan lebih mendalam mengenai sistem pemberian kompensasi baik 

finansial dan non finansial bagi para akademisi, utamanya dalam ilmu 

administrasi dan khususnya bidang manajemen sumber daya manusia, 

serta pengaruhnya terhadap kinerja, yang pada nantinya dapat dijadikan 

referensi dan panduan ataupun pembanding untuk penelitian selanjutnya. 

2. Kontribusi Praktis 

Dengan adanya penelitian ini maka dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Blitar dalam 

menetapkan kebijakan mengenai pembayaran kompensasi dan dampaknya 

pada kinerja agen, sehingga AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Blitar 

dapat memberikan kompensasi terhadap agennya secara tepat.  

 

E. Sistematika Penelitian 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Berisi tentang penggambaran dari penelitian yang dilakukan yaitu 

terdiri dari: latar belakang, perumusan masalah,tujuan penelitian, 

kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi penelitian terdahulu dan teori-teori yang 

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas yang meliputi 

kompensasi, kompensasi finansial, kompensasi non finansial, dan 

kinerja. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam 

penelitian meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan 

lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrument 

penelitian, dan metode analisis. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini membahas hasil serta pembahasan dari penelitian yang 

telah dilakukan, yang berisi tentang gambaran umum perusahaan, 

gambaran umum responden, analisis data, serta hasil penelitian 

yang ditampilkan meliputi penyajian data yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diuraikan. Selain itu juga mengenai analisis 

data dan interprestasinya. 

BAB V : PENUTUP 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, 

serta berisi saran-saran yang berkaitan dengan masalah-masalah 

yang ada di hasil penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Dian Aprilia Anggraini (2007) 

Penelitian yang dilakukan Dian Anggraini ini berjudul “Pengaruh 

Kompensasi Finansial dan Kompensasi Non Finansial Terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan”. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai 

pengaruh pemberian kompensasi terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini 

menggunakan data primer dengan memberikan kuesioner yang diisi oleh 

para responden. Responden pada penelitian ini adalah karyawan AJB 

Bumi Putera cabang Malang. Penelitian ini menggunakan metode 

proportionate stratified random sampling dalam pengambilan sampelnya. 

Metode analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian 

ini, menunjukan uji hipotesis diketahui bahwa ada pengaruh secara 

signifikan antara variabel kompensasi, baik kompensasi finansial maupun 

kompensasi non finansial terhadap variabel kinerja karyawan. 

2. Yoyok Madhe Prasetya (2011) 

Penelitian yang berjudul “ Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja”, ini 

dilakukan pada AJB Bumi Putera 1912 kantor cabang Singosari Malang, 

dengan responden seluruh karyawan tidak tetap. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung, baik 



10 

 

 

 

kompensasi finansial maupun non finansial terhadap kinerja dan motivasi 

karyawan. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. 

Penelitian ini berjenis explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan 

analisis statistik inferensial. Berdasarkan hasil penelitian, menyatakan 

bahwa kompensasi finansial, kompensasi non finansial, dan motivasi kerja 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

3. Ida Martina (2007) 

Penelitian dengan judul “Pengaruh Kompensasi Finansial Terhadap 

Motivasi Kerja” dilakukan pada karyawan PT Kereta Api (persero) DAOP 

VII Madiun. Penelitian ini berjenis explanatory research, dengan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh kompensasi finansial dalam meningkatkan motivasi kerja 

karyawan perusahaan. Penelitian yang menggunakan teknik analisis data 

regresi linier berganda dan analisis deskriptif ini menunjukan bahwa 

kompensasi finansial langsung maupun kompensasi finansial tidak 

langsung memiliki pengaruh secara signifikan terhadap motivasi kerja 

karyawan.  

4. Wahyuni Alimuddin (2012) 

Penelitian dengan judul “ Pengaruh Kompensasi Terhadap Produktivitas 

Karyawan” ini dilakukan pada 32 karyawan PT. Bakrie Telecom area 

Makasar, dengan menggunakan metode sampel jenuh. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberian kompensasi 
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finansial dan non-finansial terhadap produktivitas karyawan. Metode 

analisis yang digunakan yaitu uji F (serempak), uji t (parsial) dan analisis 

regresi linear berganda. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yakni dengan metode observasi, wawancara, kuisioner, dan 

studi kepustakaan yang dilakukan secara sistematik berdasarkan tujuan 

penelitian. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi finansial 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap produktivitas 

karyawan sedangkan kompensasi non-finansial mempunyai pengaruh yang 

negatif dan tidak signifikan terhadap produktivitas karyawan. Hal ini 

menjadikan kompensasi finansial merupakan variabel yang paling 

dominan mempengaruhi produktivitas karyawan pada PT. Bakrie Telecom 

Area Makasar. 
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Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu 

 

Nama Judul Variabel 

Metode 

Pengam-

bilan 

Data 

 

Teknik 

Analisis 

Data 

Hasil Penelitian 

 

Dian 

Aprilia 

Anggrai-

ni (2007) 

 

Pengaruh 

Kompen-sasi 

Finansial dan 

Non 

Finansial 

Terhadap 

Kepuasan 

kerja 

Karyawan 

 

a. Variabel 

bebas: 

kompensa-

si  dan 

motivasi 

 

b.Variabel 

terikat: 

kepuasan 

kerja 

 

Kuesio-

ner 

 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

 

Hasil penelitian 

menunjukan ada 

pengaruh secara 

signifikan antara 

kompensasi 

finansial dan 

kompensasi non 

finansial 

terhadap 

kepuasan kerja 

karyawan baik 

secara imultan 

maupun secara 

parsial   

 

Yoyok 

Madhe 

Prasetya 

 

(2011) 

 

Pengaruh 

Kompensasi 

Terhadap 

Motivasi dan 

Kinerja 

 

 

 

 

 

 

a.Variabel 

bebas: 

kimpensa-

si dan 

motivasi 

 

b.Variabel 

terikat: 

kinerja 

 

 

 

 Kuesio-

ner  

 

 

 

 

 

 

-Analisis 

deskriptif 

 

-Analisis 

statistik 

inferensi-

al 

 

Berdasarkan 

hasil penelitian, 

ditarik 

kesimpulan 

bahwa ada 

pengaruh 

signifikan antara 

kompensasi 

finansial, non 

finansial, dan 

motivasi 

terhadap kinerja 

karyawan. 
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Nama 

 

 

Judul 

 

 

Variabel  
Metode 

pengam-

bilan 

Data 

 

Teknik 

analisis 

data 

 

Hasil penelitian 

 

Ida     

Martina 

(2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Wahyuni 

Alimu-

ddin 

(2012) 

Pengaruh 

Kompensasi 

Finansial 

Terhadap 

Motivasi kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

Kompensasi 

Terhadap 

produktivi-

tas karyawan 

 

 

a.Variabel 

bebas: 

kompen-

sasi 

finansial  

langsung 

dan 

kompen-

sasi 

finansial 

tidak 

langsung 

b.Variabel 

terikat: 

Motivasi 

Kerja 

                       

 

a.Variabel 

bebas: 

kompen-

sasi 

finansial 

dan 

kompen-

sasi non 

finansial 

b. Variabel 

terikat: 

produkti-

vitas 

karyawan 

 

Kuesioner 

Kuesioner,  

observasi, 

wawancara, 

studi 

kepustakaan 

-Analisis 

deskriptif 

-Analisis 

linier  

berganda 

-Analisis 

linier 

berganda 

-Uji t 

-Uji F 

 

 

 

 

 

 

 

 
Analisis 

deskrip-

tif 

 

Analisis 

statistik 

inferen-

sial 

Hasil penelitian 

menyimpulkan 

bahwa 

kompensasi 

finansial  

langsung dan 

kompensasi 

finansial tidak 

langsung 

memiliki 

pengaruh yang 

positif terhadap 

variabel terikat 

yaitu motivasi 

kerja karyawan.  

 

Hasil penelitian 

menyimpulkan 

bahwa kompensasi 

finansial 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

produktifitas 

karyawan, 

sedangkan 

kompensasi non 

finansial 

berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan 

terhadap 

produktivitas 

karyawan 
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B. Tinjauan Teoritis  

1. Pengertian Kompensasi  

Departemen manajemen sumber daya manusia haruslah 

mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan penetapan 

pemberian kompensasi. Untuk menjelaskan mengenai pengertian 

kompensasi, maka dapat dilihat melalui beberapa kutipan dari para ahli 

mengenai pengertian kompensasi. Hasibuan (2005:118), mendefinisikan 

pengertian kompensasi sebagai “Semua pendapatan yang berbentuk uang, 

barang langsung atau tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai 

imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan”. Kompensasi 

merupakan komponen dalam manajemen sumber daya manusia. 

Serupa dengan pendapat tersebut, Riva’i (2004:357), menjelaskan 

bahwa “Kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai 

pengganti kontribusi  jasa mereka pada perusahaan”. Sedangkan menurut 

penjelasan dari Dessler (2011:46),“Kompensasi sebagai bentuk 

pembayaran atau hadiah yang diberikan kepada karyawan dan muncul dari 

pekerjaan mereka”. Berbeda dari pengertian sebelumnya, pengertian dari 

Dessler adalah ketika ada hadiah yang dianggap sebagai kompensasi. 

Pendapat berbeda disampaikan oleh Wibowo (2001:348) yang 

menjelaskan bahwa “Kompensasi merupakan kontra prestasi terhadap 

pengguna tenaga kerja atau jasa, serta jumlah paket yang ditawarkan 

organisasi kepada pekerja sebagai imbalan atas penggunaan tenaga kerja”.  
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Pendapat dari ahli selanjutnya memiliki kesamaan arti, yaitu sebagai 

imbal balik atas jasa mereka pada perusahaan. Menurut Simamora 

(2006:442) “Kompensasi merupakan apa yang diterima oleh para 

karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi”, sedangkan 

Bangun (2012:255), menyatakan “Kompensasi adalah imbalan yang 

dibayarkan kepada karyawan atas jasa yang mereka sumbangkan pada 

pekerjaannya”. Pengertian serupa juga disampaikan oleh Martoyo 

(2007:116), yang dalam bukunya menjelaskan bahwa “Kompensasi adalah 

pengaturan keseluruhan pemberian balas jasa bagi employers maupun 

employees baik yang langsung berupa uang (finansial) maupun yang tidak 

langsung berupa non uang (non finansial)”. Dari penjelasan tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa kompensasi merupakan segala bentuk 

pendapatan, baik secara finansial maupun secara non finansial yang 

diterima oleh pekerja atau karyawan sebagai timbal balik atas semua 

kontribusi mereka yang telah diberikan kepada perusahaan. 

2. Tujuan Pemberian Kompensasi 

Pemberian kompensasi tentunya memiliki tujuan-tujuan yang menjadi 

harapan bagi perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan telah 

merencanakan bagaimana sistem pemberian kompensasi bagi para 

karyawannya. Menurut Simamora (2006:449-458), tujuan kompensasi 

adalah: 

a) Memikat Karyawan 

      Sebagian besar perusahaan akan mencoba kompetitif di pasar tenaga 

kerja dengan menawarkan gaji yang setara dengan yang ditawarkan 

oleh perusahaan pesaing. Para karyawan akan bersedia hengkang dari 
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perusahaan atau organisasi yang memberikan bayaran lebih rendah, 

dan dan mencari organisasi yang menggaji lebih tinggi. 

b) Mempertahankan Karyawan yang Kompeten 

      Setelah organisasi memikat dan mengangkat karyawan baru, sistem 

kompensasi seyogyanya merintangi upaya untuk mempertahankan 

karyawan yang produktif. Meskipun banyak faktor yang memicu 

karyawan meninggalkan sebuah perusahaan, kompensasi yang tidak 

memadai menjadi penyebab yang paling sering dari perputaran 

karyawan. Dalam upaya mempertahankan karyawan yang kompeten, 

manajer sumber daya manusia haruslah memastikan adanya kewajaran 

kompensasi di dalam organisasi. 

c) Motivasi dan Kompensasi 

      Organisasi memberdayakan kompensasi untuk memotivasi para 

karyawannya. Perusahaan mendorong para karyawan untuk bekerja 

lembur dengan memberikan kompensasi untuk upaya tambahan 

tersebut. Atau manajer memberikan bonus kepada karyawan yang 

menjual lebih banyak produk dari pada karyawan lain. 

d) Motivasi dan Kinerja 

      Para karyawan mendambakan kinerja mereka berkorelasi dengan 

imbalan yang di peroleh dari organisasi. Supaya karyawan merasa 

bahwa kinerja berkaitan dengan imbalan, maka hubungan antara 

kinerja dan imbalan harus kelihatan dengan jelas oleh para anggota 

organisasi, dan tingkat kepercayaan yang memadai haruslah ada 

diantara para karyawan dengan manajemen organisasi. 

 

Sedangkan Werther dan Davis (2001:381) dalam Wibowo (2006: 350)     

menjelaskan bahwa tujuan dari pemberian kompensasi adalah: 

a) Memperoleh personel berkualitas 

Kompensasi perlu ditetapkan cukup tinggi untuk mampu menarik 

pelamar. Tingkat pembayaran harus tanggap terhadap permintaan 

dan penawaran tenaga kerja di pasar kerja karena harus bersaing 

untuk mendapatkan tenaga kerja. 

 

 

b) Mempertahankan karyawan yang ada. 

Pekerja dapat keluar apabila tingkat kompensasi tidak kompetitif 

terhadap organisasi lain, dengan akibat perputaran tenaga kerja 

tinggi. Dengan demikian perlu dipertimbangkan mana yang lebih 

baik dan menguntunkan antara meningkatkan kompensasi dengan 

mencari tenaga kerja baru dengan konsekuensi harus melatih 

kembali pekerja baru. 

c) Memastikan keadilan  

Manajemen kompensasi berusaha keras menjaga keadilan eksternal 

dan internal. Keadilan eksternal berati membayar pekerja sebesar 
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apa yang diterima pekerja yang setingkat oleh perusahaan lain. 

Sedangkan keadilan internal, pembayaran dihubungkan dengan 

nilai relatif pekerjaan sehingga pekerjaan yang sama mendapatkan 

pembayaran sama. 

d) Menghargai perilaku yang diinginkan  

Pembayaran harus memperkuat perilaku yang diinginkan dan 

bertindak sebagai insentif untuk perilaku di masa datang. Rencana 

organisasi yang efektif menghargai kinerja, loyalitas, keahlian, dan 

tanggung jawab. 

e) Mengawasi biaya 

Sistem kompensasi yang rasional membantu organisasi memelihara 

dan mempertahankan pekerja pada biaya yang wajar. Tanpa 

manajemen yang efektif, pekerja dapat dibayar terlalu tinggi atau 

terlalu rendah. 

f) Memetuhi peraturan 

Sistem upah dan gaji yang baik mempertimbangkan tantangan legal 

yang dikeluarkan pemerintah dan memastikan pemenuhan pekerja. 

g) Efisiensi administratif selanjutnya 

Program upah dan gaji harus dirancang dapat dikelola secara 

efisien, meskipun tujuan ini merupakan pertimbangan sekunder. 

 

Hariandja (2002:245), menjelaskan bahwa “tujuan dari  pemberian 

kompensasi adalah untuk menarik pegawai yang berkualitas, 

mempertahankan pegawai, memotivasi kinerja karyawan serta 

mendorong peningkatan dan ketrampilan karyawan dalam upaya 

meningkatkan kompensasi organisasi secara keseluruhan”. Hal tersebut 

didukung oleh Hasibuan (2005:121) yang menjelaskan secara terperinci 

dari maksud pemberian kompensasi dari perusahaan, dimana tujuannya 

yaitu:  

a) Ikatan kerja sama 

     Dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerja sama formal 

antara majikan/pengusaha dengan karyawan. Karyawan harus 

mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha/ 

majikan wajib membayar kompensasi sesuai perjanjian yang 

disepakati.  
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b) Kepuasan kerja 

     Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-

kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh 

kepuasan kerja dari jabatannya. 

c) Pengadaan efektif 

      Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, maka pengadaan 

karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. 

d) Motivasi  

     Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, maka akan mudah 

memotivasi bawahannya. 

e) Stabilitas karyawan 

Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak, serta 

eksternal konsistensi yang kompetatif maka stabilitas karyawan akan 

lebih terjamin karena turn over relatih kecil.  

f) Disiplin  

Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar, maka disiplin 

karyawan  semakin baik. Mereka akan menyadari dan menaati 

peraturan-peraturan yang berlaku.  

g) Pengaruh serikat buruh 

Dengan program kompensasi yang baik, pengaruh serikat buruh 

dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada 

pekerjaanya. 

h) Pengaruh pemerintah 

Jika program kompensasi dengan undang-undang perburuhan yang 

berlaku (seperti batas upah minimum), maka investasi pemerintah 

dapat dihindarkan. 

 

Pendapat lain disampaikan oleh Martoyo (2007:118), tujuan pemberian 

kompensasi adalah sebagai berikut: 

a) Pemenuhan kebutuhan ekonomi. Karyawan menerima kompensasi 

berupa upah gaji atau bentuk lainnya adalah untuk dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya sehari-hari, atau dengan kata lain kebutuhan 

ekonominya. Dengan adanya menerima upah ataupun gaji tersebut 

secara periodik berarti adanya jaminan ekonomi economic security-

nya beserta keluarga yang menjadi tanggungannya. 

b) Pengkaitan kompensasi dengan produktuvitas kerja. Dalam 

pemberian kompensasi yang makin baik akan mendorong 

karyawan bekerja dengan lebih produktif. Dengan produktivitas 

kerja yang tinggi, ongkos karyawan per unit/produksi bahkan akan 

semakin rendah. 

c) Pengkaitan kompensasi dengan sukses perusahaan. Makin berani 

suatu perusahaan/organisasi memberikan kompensasi yang tinggi, 

makin menunjukan betapa suksesnya perusahaan. Sebab, 
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pemberian kompensasi yang tinggi hanya mungkin apabila 

pendapatan perusahaan yang digunakan untuk itu makin besar. 

Berarti beruntung makin besar. 

d) Pengkaitan antara keseimbangan keadilan pemberian kompensasi. 

Ini berarti bahwa pemberian kompensasi yang tinggi harus 

dihubungkan atau diperbandingkan dengan persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh karyawan yang bersangkutan pada jabatan dan antara 

Input (syarat-syarat) dan Output (tingginya kompensasi yang 

diberikan). 

 

Bangun (2012:258-260), menyatakan bahwa “Tujuan kompensasi 

oleh perusahaan adalah untuk mendapatkan karyawan yang cakap, 

mempertahankan karyawan yang ada, meningkatkan produktivitas, 

memperoleh keunggulan kompetitif, menjalankan aturan hukum, dan 

sebagai sasaran strategi”. Berdasarkan pada penjelasan tujuan pemberian 

kompensasi menurut para ahli tersebut, maka dapat diambil kesimpulan, 

bahwa tujuan pemberian kompensasi sebenarnya bermacam-macam 

tergantung dari maksud tiap-tiap perusahaan, namun pada dasarnya 

kompensasi bertujuan untuk memenuhi hak setiap karyawan serta sebagai 

tanggung jawab dari perusahaan dan dapat dijadikan strategi dalam 

manajemen sumber daya manusia sehingga mampu memperoleh karyawan 

yang berkualitas 

3. Faktor yang Melandasi Pemberian Kompensasi 

Ketika memberikan suatu kompensasi kepada karyawannya, tentu 

suatu organisasi ataupun perusahaan memperhatikan faktor-faktor apa saja 

yang melandasi pemberian kompensasi. Menurut Martoyo (2007:117-118), 

faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi tersebut adalah: 

a) Kebenaran dan keadilan. Hal ini mengandung pengertian bahwa 

pemberian kompensasi pada masing-masing karyawan atau kelompok 
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karyawan sesuai dengan kemampuan, kecakapan, pendidikan, dan jasa 

yang telah ditunjukan pada organisasi. Dengan demikian karyawan 

tetap merasakan bahwa organisasi telah menghargai jasanya kepada 

organisasi sesuai dengan pandangannya. 

b) Dana organisasi. Kemampuan organisasi untuk dapat melaksanakan 

kompensasi baik berupa finansial maupun nonfinansial amat 

tergantung kepada dana yang terhimpun untuk keperluan tersebut. 

Terhimpunya dana tersebut, tentunya juga sebagai akibat prestasi-

prestasi kerja yang telah ditunjukan oleh karyawan-karyawannya. 

Makin besar prestasi kerja, makin besar keuntungan 

organisasi/perusahaan, makin besar dana yang terhimpun untuk 

kompensasi, maka makin baik pelaksanaan kompensasi dan 

sebaliknya. 

c) Serikat Karyawan. Para karyawan yang tergabung dalam serikat 

karyawan dapat juga menpengaruhi pelaksanaan ataupun penetapan 

kompensasi dalam organisasi, sebab suatu serikat karyawan dapat 

merupakan simbol kekuatan karyawan dalam menuntut perbaikan 

nasib, yang perlu mendapatkan perhatian atau perlu di perhitungkan 

oleh pihak manajemen/pemimpin organisasi.  

d) Produktivitas kerja. Produktivitas kerja karyawan merupakan faktor 

yang mempengaruhi penilaian atas prestasi kerja karyawan. Sedang 

prestasi kerja karyawan merupakan faktor yang diperhitungkan dalam 

penetapan kompensasi. Karena itu produktivitas kerja karyawan, ikut 

mempengaruhi pelaksanaan pemberian kompensasi termaksud.  

e) Biaya hidup. Penyesuaian besarnya kompensasi, terutama yang berupa 

upah/gaji, dengan biaya hidup karyawan beserta keluarganya sehari-

hari harus mendapatkan perhatian pimpinan organisasi/perusahaan. 

Namun demikian cukup sulit pula dalam pelaksanaannya, karena 

biaya hidup seseorang sehari-hari sangat relatif sifatnya, karena tak 

ada ukuran yang pasti seberapa besar hidup yang layak itu.  

f) Pemerintah. Fungsi pemerintah untuk melindungi warganya dari 

tindak sewenang-wenang majikan/pimpinan organisasi ataupun 

perusahaan, dalam pemberian balas jasa karyawan jelas berpengaruh 

terhadap penetapan kompensasi. Karena itu, pemerintahlah yang ikut 

menentukan upah minimum ataupun jumlah jam kerja karyawan, baik 

karyawan pria maupun wanita, dewasa ataupun anak-anak pada batas 

umur tertentu. 

 

 

 

4. Keadilan Dalam Pemberian Kompensasi 

Keadilan dalam pemberian kompensasi menjadi faktor yang penting. 

Hal itu dimaksudkan agar karyawan merasa dihargai. Karyawan yang 
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merasa mendapatkan kompensasi yang adil akan setia pada 

perusahaannya, sehingga mengurangi tingkat perputaran karyawan. Adil 

dalam hal ini tidak menyamaratakan kompensasi yang diberikan pada setia 

karyawannya, melainkan sesuai dengan kontribusi yang telah karyawan 

berikan kepada perusahan. Adil dan layak menjadi faktor penting dalam 

pemberian kompensasi. 

Menurut Sitohang (2007:225), dalam bukunya yang berjudul Manajemen 

Sumber Daya Manusia, dijelaskan macam-macam keadilan kompensasi 

terdiri dari: 

1) Keadilan dan Kelayakan dalam Pemberian Kompensasi 

      Yang dimaksud dengan rasa keadilan dalam pembayaran kompensasi 

bukan hanya dilihat dari jumlah yang besar dan merata seperti keadilan 

negara sosialis, tetapi keadilan di negeri kita harus sesuai dengan 

keadilan sosial seluruh rakyat yaitu profesional dan sebanding dengan 

tingkat kontribusi dan partisipasi setiap orang. Kalau kompensasi 

diberikan sama besarnya antara pegawai yang malas dengan pegawai 

yang rajin dan produktif, maka hal itu justru tidak adil. Cara 

pembayaran kompensasi dengan sama rasa dan sama rata dapat 

mengakibatkan karyawan yang rajin berubah pikiran menjadi malas 

mengikuti karyawan-karyawan yang malas, sehingga pada akhirnya 

merugikan perusahaan. 

2) Keadilan Eksternal Kompensasi 

      Keadilan eksternal (external equity) kompensasi adalah tarif upah yang 

pantas dengan jumlah relatif sama dan berlaku pada pekerjaan yang 

serupa di pasar tenaga kerja eksternal.  

3) Keadilan Internal 

      Keadilan internal suatu kompensasi adalah terdapatnya keseimbangan 

antara masukan-masukan yang diberikan seorang pekerja pada 

organisasi dengan hasil yang diperolehnya dari pekerjaan itu. 

 

 

4) Keadilan Individu Tentang Kompensasi 

      Keadilan individu ( individual equity ) tentang kompensasi adalah 

bahwa individi-individu merasakan bahwa mereka diperlakukan secara 

wajar dan adil dibandingkan dengan rekan sekerja mereka di dalam 

suatu organisasi. Keadilan individu diartikan bahwa penerimaan gaji 
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atau upah mereka tidak terdapat unsur diskriminasi dengan teman 

sekerjanya, baik wanita maupun pria maupun perbedaan agama. 

 

5. Teknik Penetapan Kompensasi 

Teknik penetapan kompensasi merupakan hal yang sangat penting 

dalam upaya pemberian kompensasi. Teknik ini digunakan sebagai penilai 

atau sebagai dasar ketika akan menetapkan jumlah kompensasi. Mahmudi 

( 2005:185), menjelaskan bahwa “Perusahaan memerlukan suatu teknik 

yang dapat membantu perusahaan dalam menentukan tingkat upah 

karyawan”. Ada beberapa teknik yang tersedia dimana masing-masing 

teknik memiliki kelebihan masing-masing. Adapun tekniknya yaitu: 

1) Evaluasi Kerja. 

      Tujuan dari evaluasi kerja ini adalah untuk menentukan jenis pekerjaan 

mana yang sepantasnya memperoleh upah yang lebih banyak. Dalam 

evaluasi kerja terdapat beberapa metode yang digunakan yaitu: 

a) Job Rangking.  

      Metode ini merupakan yang paling sederhana dan hasilnya kurang 

tepat. Cara kerjanya sebagai berikut: atasan meninjau informasi 

analisis kerja, kemudian masing masing pekerjaan itu disusun secara 

subyektif. 

b) Job Garding. 

      Metode ini juga disebut dengan job classification dan hasilnya 

sedikit lebih tangguh dibandingkan dengan job ranking tetapi masih 

kurang akurat. 

c) Factor Cornparisson  

      Metode ini memerlukan komite evaluasi kerja untuk 

membandingkan komponen kerja yang penting. Komponen kerja 

tersebut meliputi tanggung jawab, skill, gaya mental, dan kondisi 

kerja. 

d) Point System  

      Sistem ini mengevaluasi faktor-faktor penting dari masing-masing 

pekerjaan. 

 

2) Survei Upah dan Gaji 

      Survei upah dan gaji bertujuan untuk menentukan besar kompensasi 

yang layak dan adil denagan memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemberian upah dan gaji. 
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6. Jenis Kompensasi 

Bentuk dari kompensasi yang dikenal saat ini beraneka ragam, namun 

secara spesifik dapat dibedakan menjadi kompensasi finansial maupun non 

finansial. Menurut Dessler (2011:46), kompensasi memiliki dua 

komponen utama, yaitu pembayaran langsung (dalam bentuk upah, gaji, 

insentif, komisi,dan bonus),dan pembayaran tidak langsung (dalam bentuk 

tunjangan keuangan seperti asuransi dan liburan yang dibayar oleh 

perusahaan).  

Sedangkan Menurut Riva’i (2004:357),  

Kompensasi finansial terdiri dari kompensasi tidak langsung dan langsung. 

Kompensasi langsung terdiri dari pembayaran karyawan dalam bentuk upah, 

gaji, bonus, atau komisi. Kompensasi tidak langsung atau benefit terdiri dari 

semua pembayaran yang tidak tercakup dalam kompensasi finansial langsung 

yang meliputi liburan, berbagai macam asuransi, dan sebagainya. 

Penghargaan non finansial seperti pujian, menghargai diri sendiri, dan 

pengakuan yang dapat memotivasi kerja karyawan. 
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Gambar 2.1 Komponen-Komponen 

Program Kompensasi 

Sumber: Simamora (2006:443) 
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Menurut Simamora (2006:442), kompensasi dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non finansial.  

a) Kompensasi Finansial 

Menurut Bangun (2012:255), “Kompensasi finansial adalah bentuk 

kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan dalam bentuk uang 

atas jasa yang mereka sumbangkan pada perusahaan”. 

Kompensasi finansial terdiri dari kompensasi finansial langsung dan 

kompensasi finansial tidak langsung.  

1) Kompensasi  finansial langsung. 

Menurut Bangun (2012:255), “Kompensasi finansial langsung 

adalah kompensasi yang dibayarkan secara langsung baik dalam 

bentuk gaji pokok (base payment) maupun berdasarkan kinerja 

(bonus dan insentif)”. Berikut ini merupakan macam-macam 

kompensasi finansial langsung: 

a. Upah dan/atau gaji 

Menurut Martoyo (2007:119), “Upah adalah suatu bentuk 

pemberian kompensasi yang bersifat finansial dan 

merupakan yang utama dari bentuk-bentuk kompensasi 

yang ada, bagi karyawan”. 

Sedangkan menurut Malthis.L.R (2006:420), “Gaji adalah 

imbalan kerja yang tetap untuk setiap periode tanpa 

menghiraukan jumlah jam kerja”.  

 



26 

 

 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi upah menurut Heidjraman, R 

(2000:139), adalah: 

1)   Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja 

      Meskipun hukum penawaran ekonomi tidaklah bisa 

ditetapkan secara mutlak dalam masalah tenaga kerja, 

tetapi tidak bisa diingkari bahwa hukum penawaran dan 

permintaan tetap mempengaruhi. Untuk pekerjaan yang 

membutuhkan ketrampilan (skill) yang tinggi dan jumlah 

tenaga kerjanya langka. Maka upah cenderung tinggi. 

Sedangkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai 

penawaran yang melimpah upah cenderung turun. 

2)   Organisasi Buruh  

      Ada tidaknya organisasi buruh, serta lemah kuatnya 

organisasi buruh akan ikut mempengaruhi terbentuknya 

tingkat upah. Adanya serikat buruh yang kuat, yang berarti 

posisi bargaining karyawan juga kuat, menaikan tingkat 

upah. Demikian pula sebaliknya. 

3)   Kemampuan untuk Membayar 

       Meskipun mungkin Serikat Buruh menuntut upah yang 

tinggi tetapi akhirnya realisasi pemberian upah akan 

tergantung pada kemampuan membayar dari perusahaan. 

4)   Produktivitas  

       Semakin tinggi prestasi karyawan seharusnya semakin 

besar pula upah yang dia terima. Prestasi ini biasanya 

dinyatakan sebagai produktivitas.  

5)   Biaya Hidup 

       Di kota-kota besar, dimana biaya hidup tinggi, upah 

cenderung tinggi.  Bagaimana biaya hidup merupakan 

batas upah dari para karyawan. 

6)   Pemerintahan  

       Pemerintah dengan peraturan-peraturan juga 

mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Peraturan tantang 

upah minimum merupakan batas bahwa dari tingkat upah 

yang akan dibayarkan.   

 

b. Bonus  

 Bonus pada dasarnya merupakan pendapatan tambahan 

yang didapatkan oleh karyawan di luar gaji pokoknya. 

Menurut Simamora (2006:509), “Bonus merupakan 

tambahan kompensasi diluar gaji atau upah yang diberikan 
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organisasi”. Pada umumnya, pemberian bonus ini 

didasarkan pada produktivitas, jumlah keuntungan 

perusahaan, tingkat kehadiran, prestasi kerja, dan 

efektifitas biaya. 

c. Insentif 

 Menurut Simamora (2006:445), “Insentif merupakan 

tambahan kompensasi diatas atau diluar gaji atau upah 

yang diberikan oleh organiasasi. Program insentif 

disesuaikan dengan memberikan bayaran tambahan 

berdasarkan produktivitas, penjualan, keuntungan, atau 

pemangkasan biaya. Tujuan utama program insentif 

adalah mendorong dan mengimbali produktivitas 

karyawan dan efektivitas biaya”. 

 

Selain tiga hal tersebut, kompensasi finansial langsung juga terdiri 

dari pembagian laba, program tabungan, bayaran tertangguh, komisi, 

maupun anuitas pembelian saham perusahaan yang pada dasarnya 

merupakan bentuk imbal balik atas jasa karyawan kepada perusahaan 

2) Kompensasi finansial tidak langsung 

Kompensasi finansial tidak langsung merupakan seluruh 

imbalan finansial yang tidak termasuk didalam kompensasi 

finansial langsung. Kompensasi jenis ini juga disebut sebagai 

tunjangan. Kompensasi finansial diberikan oleh perusahaan 

sebagai pelengkap dari kompensasi finansial langsung. 

Malthis (2006:419), menjelaskan bahwa “Kompensasi tidak 

langsung disebut juga dengan tunjangan, yaitu imbalan tidak 

langsung yang diberikan kepada karyawan sebagai anggota 

organisasi seperti asuransi, jaminan kesehatan, pembayaran 



28 

 

 

 

waktu tidak bekerja, dan pensiun”. Menurut pejelasan Wibowo 

(2011:185), menerangkan bahwa “Tunjangan adalah 

kompensasi lain diluar gaji dan upah. Bentuknya dapat berupa 

menghimpun potongan gaji, kombinasi cadangan dana 

perusahaan, menghubungkan dana pensiun dengan asuransi”. 

Adapun macam-macam tunjangan (benefit) seperti asuransi, 

liburan yang biaya dibayar atau ditanggung perusahaan, 

program pensiun, maupun tunjangan lain yang berkaitan dengan 

kepegawaian. Simamora (2006:540), menjelaskan bahwa 

“Tunjangan adalah pembayaran dan jasa yang melindungi dan 

melengkapi gaji pokok, dan perusahaan membayar semua atau 

sebagian dari tunjangan ini”. Seperti hal nya yang dijelaskan 

Simamora (2006:443), “Kompensasi finansial tidak langsung 

terdiri program perlindungan seperti progarm asuransi, bayaran 

diluar jam kerja seperti cuti dan hari libur, serta pemberian 

fasilitas seperti kendaraan, ruang kantor, dan tempat parkir”. 

b) Kompensasi Non Finansial 

Selain kompensasi dalam bentuk finansial, ada juga kompensasi 

dalam bentuk non finansial. Menurut Simamora (2006:444), 

kompensasi non finansial terdiri atas kepuasan yang diperoleh 

seseorang dari pekerjaan itu sendiri, atau dari lingkungan psikologis 

dan/atau fisik di mana orang itu bekerja. Menurut Riva’i (2004:360), 
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kompensasi non finansial merupakan bentuk kompensasi yang 

diberikan kepada karyawan selain dalam bentuk uang. 

Menurut Simamora (2006:443), kompensasi non finansial dapat 

dilihat dari: 

1. Pekerjaan, dapat berupa: 

a) Tugas yang menarik  

b) Tantangan bekerja  

c) Tanggung jawab terhadap pekerjaan  

d) Kesempatan mendapatkan pengakuan  

e) Tujuan yang ingin dicapai 

2. Lingkungan kerja, dapat berupa: 

a) Kebijakan yang sehat  

b) Supervisi yang kompeten  

c) Lingkungan kerja yang nyaman  

d) Kerabat kerja yang menyenangkan 

 

7. Kinerja  

1) Pengertian Kinerja  

Secara etimologis, kinerja mempunyai arti kata yang sama dengan prestasi 

kerja. Menurut Mangkunegara (2007:67), “Kinerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepada perusahaan”. Swasto (2011:26), menjelaskan bahwa “Kinerja 

merupakan tindakan-tindakan atau pelaksanaan tugas yang telah 

diselesaikan oleh seseorang atau kelompok orang dalam kurun waktu 

tertentu dan dapat di ukur”. Sedangkan menurut Gomes dalam 

Mangkunegara (2007:9), menyatakan bahwa “Kinerja karyawan sebagai 

ungkapan seperti output, efisiensi serta efektivitas yang sering 

dihubungkan dengan produktivitas”. 
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2) Standar Pengukuran Kinerja 

 Menurut Dharma (2003:335), untuk lebih menjamin keberhasilan dalam 

keberhasilan kinerja, maka sebelumnya harus ditetapkan standar dalam 

mengukur kinerja. Adapun standar tersebut adalah: 

a)  Kuantitas hasil kerja 

Kuantitas yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. 

Pengukuran kuantitatif melibatkan penghitungan keluaran dari 

proses atau pelaksanaan kegiatan. Hal ini berkaitan dengan jumlah 

keluaran yang dihasilkan.  

b) Kualitas hasil kerja.  

Kualitas yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). 

Pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran tingkat 

kepuasan, yaitu seberapa baik penyelesaiannya. Hal ini berkaitan 

dengan bentuk keluaran. 

c)  Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang 

direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus 

dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu 

penyelesaian suatu kegiatan. 

 

3) Tujuan Standar Kinerja 

Tujuan adanya standar kinerja menjadikan karyawan mengetahui 

bagaimana seorang karyawan tersebut dapat bekerja sesuai dengan 

pedoman. Standar kinerja digunakan sebagai pedoman untuk mengukur 

kinerja.  Selain itu dengan adanya standar kinerja mampu meningkatkan 

motivasi para karyawan untuk dapat bekerja dengan baik, demi eksistensi 

dan pendapatannya di perusahaan, karena pada umumnya dengan motivasi 

yang baik akan meningkatkan kinerja dan berpengaruh kepada 

kompensasi. 
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4) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Robert dan John (2001:82), faktor-faktor yang mempengaruhi  

kinerja individu adalah: 

a) Kemampuan mereka 

Faktor kemampuan secara psikologis, kemampuan (ability) 

pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan 

realita (pendidikan). Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan 

pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. 

 

b) Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam 

menghadapi situasi (situasion) kerja. Motivasi merupakan kondisi 

yang menggerakan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan 

kerja. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong 

seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara 

maksimal. 

c) Dukungan yang diterima 

Dukungan dan perhatian yang diberikan perusahaan kepada 

karyawan akan meningkatkan kinerja yang tentunya menghasilkan 

hasil kerja yang baik.  

d) Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan 

Pekerjaan yang para pegawai lakukan harus diakui keberadaanya 

agar mereka merasa pekerjaan yang mereka lakukan  sesuai dengan 

apa yang ditugaskan. 

e) Hubungan mereka dengan organisasi 

Seorang pegawai harus memiliki hubungan yang baik dengan para 

pegawai maupun atasan di dalam suatu organisasi/perusahaan agar 

terciptanya suasana kekeluargaan dan lingkungan kerja yang 

menyenangkan. 

 

5) Manfaat kinerja sebagai basis gaji. 

      Menururut Simamora (2006:497), “pemberian gaji yang didasarkan pada 

kinerja memiliki kelebihan. Menggunakan kinerja sebagai basis gaji maka 

dapat meningkatkan kepuasan kerja, meningkatkan produktivitas, menekan 

ketidakhadiran, menurunkan perputaran karyawan, serta meningkatkan 

bauran karyawan”. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kompensasi memiliki jenis, 

yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non finansial. Kompensasi 

finansial terdiri atas kompensasi finansial langsung dan finansial tidak 

langsung.  Kompensasi finansial langsung terdiri atas bayaran pokok dan 

bayaran prestasi, sedangkan kompensasi finansial tidak langsung terdiri 

dari kompensasi yang tidak secara langsung berkaitan dengan uang, seperti 

program asuransi, fasilitas yang didapatkan, maupun mendapat cuti atau 

libur. Sedangkan kompensasi non finansial, terdiri atas pekerjaan itu 

sendiri dan keadaan lingkungan kerja.  

Kinerja karyawan juga berhubungan erat dengan kompensasi. 

Kinerja memiliki standar pengukuran, dimana dapat dijadikan tolok ukur 

penilaian kinerja. Sedangkan manfaat kinerja dalam basis gaji mampu 

meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja karyawan. Selain itu, 

kompensasi juga mempunyai manfaat yang berhubungan dengan kinerja, 

karena dengan adanya basis gaji mampu meningkatkan kinerja.   

 

C. Hubungan Kompensasi dengan Kinerja 

Kompensasi merupakan hal yang penting dalam manajemen sumber daya 

manusia. Kompensasi dapat mempengaruhi seseorang untuk memilih di mana 

tempatnya bekerja. Dengan kompensasi yang ditawarkan maka akan 

mempengaruhi kualitas karyawan yang didapatkan oleh perusahaan. Semakin 

besar kompensasi yang ditawarkan maka semakin tinggi pula kualitas 

karyawan yang didapatkannya. Pemberian kompensasi yang baik dan tepat 
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akan menigkatkan motivasi para karyawan. Karyawan akan termotivasi dengan 

berusaha bekerja sebaik mungkin, untuk menambah jumlah pendapatan mereka 

dalam bentuk kompensasi. Banyak perusahaan yang meyakini bahwa sistem 

pemberian kompensasi mempengaruhi kinerja. Selain itu, tidak sedikit 

karyawan yang lebih menyukai bayaran mereka terkait dengan kinerja, 

memperkuat motivasi perusahaan untuk menerapkan sistem imbalan seperti ini.  

 Secara teoritis kompensasi mempengaruhi kinerja dikemukakan oleh 

Simamora (2006:497), yaitu: 

Sekiranya gaji dapat berfungsi sebagai motivator perilaku. Gaji akan 

mengikuti apa yang seharusnya terkait dengan kinerja. Tidak ada yang lebih 

meruntuhkan moral kerja karyawan produktif  dari pada gaji dengan jumlah 

yang setara dengan karyawan yang kurang produktif. Manfaat kinerja sebagai 

basis gaji adalah sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, menekan 

ketidakhadiran, menurunkan perputaran karyawan, dan meningkatkan kualitas 

bauran karyawan. 

 

Kompensasi yang diberikan perusahaan mendorong karyawan untuk 

meningkatkan kinerja mereka atau meningkatkan produktivitasnya. 

Kompensasi memang dijadikan strategi oleh perusahaan untuk mendongkrak 

output yang dihasilkan para karyawannya. Dengan adanya pemberian 

kompensasi berbasis kinerja ini, akan saling menguntungkan, baik bagi 

karyawan maupun perusahaan. Bagi karyawan akan merasa kontribusinya 

dihargai secara adil, dan bagi perusahaan akan mendapatkan kinerja karyawan 

yang baik dan dapat mengendalikan pengeluaran bagi perusahaan itu sendiri. 

Menurut Simamora (2006:510-512), alasan mengaitkan bayaran 

(kompensasi) dengan kinerja yaitu: 
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a) Motivasi  

Teori ekspektansi yang diajukan oleh Vroom menyatakan bahwa motivasi 

adalah sebuah fungsi dari pengharapan individu bahwa upaya tertentu akan 

menghasilkan tingkat kinerja tertentu yang pada gilirannya akan 

membuahkan imbalan atau hasil yang dikehendaki. 

b) Retensi  

Mengaitkan bayaran dengan kinerja kemungkinan akan membantu 

memperbaiki komposisi tenaga kerja. Karyawan-karyawan yang 

berprestasi akan cenderung menerima bagian yang lebih besar dari sumber 

daya kompensasi, dan dengan demikian termotivasi untuk tetap bersama 

organisasi. Karyawan-karyawan yang di bawah rata-rata akan menjadi 

patah semangat dan meninggalkan organisasi. Sistem imbalan yang tidak 

terkait dengan kinerja cenderung mempunyai dampak sebaliknya dan 

mengakibatkan kemungkinan yang lebih buruk lagi bagi kedua belah 

pihak. 

c) Produktivitas  

Tatkala kinerja terkait dengan imbalan, orang-orang dengan produktivitas 

tinggi akan lebih termotivasi untuk bekerja. 

d) Penghematan Biaya 

Manfaat nyata bayaran berdasarkan kinerja adalah kapabilitas pengaitan 

biaya kompensasi dengan hasil produktivitas. Dengan mendasarkan 

bayaran atas kinerja, perusahaan dapat memastikan bahwa biaya 

kompensasi akan bertalian dengan hasil organisasional. Pada saat hasilnya 

menyedihkan, dan organisasi kurang mampu membayar, biaya kompensasi 

akan lebih rendah.  

e) Sasaran Organisasional 

Tantangan senantiasa muncul dalam upaya memastikan bahwa semua 

karyawan memahami betul tujuan organisasi. Dengan menghubungkan 

gaji dengan kinerja yang ditetapkan secara organisasional, adalah mungkin 

untuk memastiakn bahwa sasaran individu sejalan dengan tujuan 

organisasional. Karyawan yang tidak sinkron dengan tujuan organisasional 

tidak akan menikmati bagian imbalan yang setimpal. 

 

Penelitian terdahulu khususnya kaitan antara kompensasi dengan kinerja 

yang dilakukan oleh Prasetya (2011), menunjukan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara kompensasi finansial dan kompensasi non finansial  

terhadap motivasi dan kinerja karyawan. 
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D. Model Konsep dan Model Hipotesis 

1)  Model Konsep 

Konsep adalah suatu istilah dan definisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak, kejadian, keadaan, kelompok, atau individu 

yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial ( Singarimbun, 2006:32). Dalam 

penelitian ini terdapat dua konsep yang menjadi kajian, yaitu konsep 

kompensasi dan konsep kinerja. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka 

model konsep dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Konsep 

 Keterangan :  

   : hubungan antara kompensasi dengan kinerja 

 

2)  Model Hipotesis  

 Hipoteseis merupakan suatu pemecahan atau jawaban sementara terhadap 

suatu persoalan yang bertujuan sebagai tuntutan sementara dalam 

penelitian untuk mencari jawaban yang sebenarnya sebelum pada teori 

yang terbukti kebenarannya (Sugiyono 2005:51). Model hipotesis dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Kompensasi      Kinerja 
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Gambar 2.3 Model Hipotesis 

Keterangan : 

       : pengaruh variabel X1 dan X2 secara parsial terhadap variabel Y 

       : pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y 

  

Berdasarkan acuan pengembangan model konsep yang dilanjutkan pada 

sebuah model hipotesis, maka hipotesis penelitian  ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut:  

H1:  Terdapat pengaruh signifikan variabel kompensasi finansial (X1) dan 

variabel kompensasi non finansial (X2) secara simultan terhadap 

kinerja agen (Y) AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Blitar.  

H2:  Terdapat pengaruh signifikan variabel kompensasi finansial (X1) dan 

variabel kompensasi non finansial (X2) secara parsial terhadap 

kinerja agen (Y) AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Blitar. 

 

Kinerja 

 (Y) 

 

Kompensasi 

Nonfinansial 

(X2) 

 

Kompensasi 

Finansial  

(X1) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang ditetepkan dalam penelitian ini adalah penelitian 

penjelasan (explanatory research), dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini 

bertujuan untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh pemberian kompensasi, 

baik kompensasi finansial maupun kompensasi non finansial terhadap kinerja 

karyawan sesuai fakta-fakta yang ada melalui uji hipotesis. 

Singarimbun (2006:5), menyatakan bahwa “Penelitian eksplanatori 

merupakan penelitian yang menyoroti hubungan-hubungan antara variabel-

variabel penelitian dengan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya”. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka akan dapat diketahui pengaruh dari 

masing- masing variabel yang diuji dalam pengujian hipotesis secara statistik, 

sehingga dapat diketahui pengaruh variabel-variabel  kompensasi finansial dan 

non finansial terhadap variabel kinerja. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Blitar, 

yang beralamat di JL. Jaksa Agung Soeprapto No. 3 Kota Blitar. Asuransi Jiwa 

Bersama Bumiputera 1912 yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang asuransi yang sekaligus sebagai salah satu pioneer dalam jasa asuransi di 
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Indonesia. Peneliti memilih AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Blitar karena 

perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi ini menerapkan sistem 

pemberian kompensasi, dimana besar kompensasi yang didapatkan ditentukan 

oleh kinerja para agennya. Selain itu, AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Blitar 

ini juga merupakan perusahaan asuransi ternama yang telah memiliki belasan ribu 

nasabah.  

 

C. Konsep, Variabel, dan Definisi Operasional. 

1. Konsep 

Menurut Singarimbun dan Effendi (2006:33), “Konsep adalah istilah dan 

definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, 

keadaan, kelompok atau individu, yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial”. 

Diperlukan sebuah konsep dalam suatu peneltian, karena dengan adanya 

konsep akan dapat mempermudah pemahaman dari suatu permasalahan 

utamanya kaitan antara variabel-variabel yang akan diteliti. Dari penjelasan di 

atas, maka peneliti menggunakan konsep yaitu: 

a) Kompensasi 

Kompensasi merupakan suatu bentuk balas jasa yang diberikan oleh 

perusahaan tempatnya bekerja sebagai timbal balik atas jasa atau pekerjaan 

serta kontribusi yang diberikan terhadap perusahaan, kompensasi ini dapat 

berupa kompensasi finansial maupun dalam bentuk  kompensasi non 

finansial. 

b) Kinerja 
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Kinerja merupakan hasil tindakan dari karyawan yang merupakan bentuk 

tanggung jawab atas pekerjaannya serta dalam menyelesaikan tugas yang 

dapat dinilai, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.  

2. Variabel 

Menurut Sugiyono (2008:58), “Variabel adalah suatu atribut nilai dari 

orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Variabel-

variabel di dalam penelitian ini akan dijelaskan secara jelas sehingga 

memudahkan dalam mengukur variabel-variabel. Adapun variabel-variabel 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Kompensasi  

Kompensasi merupakan variabel independen yang terdiri dari: 

1) Kompensasi Finansial (X1 ) 

Kompensasi finansial berupa kompensasi yang diberikan dalam bentuk 

uang. 

 

 

 

Indikatornya terdiri dari: 

a) Bonus  

Indikator dari bonus terdiri dari tiga bulir pertanyaan yang berkaitan 

dengan pemberian bonus berdasarkan kinerja/jumlah nasabah yang 
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didapat, tingkat kehadiran, dan pemberian bonus berdasarkan 

keuntungan dari perusahaan. 

b) Komisi  

Indikator dari komisi terdiri dari tiga bulir pertanyaan yang berkaitan 

dengan pemberian komisi didasarkan pada  jumlah nasabah yang 

didapat, tingkat kehadiran, dan besar keuntungan yang didapatkan 

perusahaan. 

c) Tunjangan  

Indikator dari tunjangan terdiri dua bulir pertanyaan yang berkaitan 

dengan ketepatan pembayaran tunjangan dan kesesuaian jumlah 

pembayaran tunjangan.  

2) Kompensasi Non Finansial (X2) 

Kompensasi non finansial berupa kompensasi yang diberikan oleh 

perusahan kepada karyawannya yang berupa bukan uang. 

Indikator kompensasi non finansial terdiri dari: 

 

 

a) Pekerjaan Itu Sendiri 

Indikator dari pekerjaan terdiri dari tiga bulir pertanyaan yang 

berkaitan dengan tugas yang menarik, tantangan pekerjaan, dan 

tanggung jawab atas pekerjaannya. 

b) Lingkungan Kerja 
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Indikator dari lingkungan kerja terdiri dari dua pernyataan yang 

berkaitan dengan kerabat kerja dan lingkungan kerja yang 

menyenangkan. 

b. Kinerja (Y) 

Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah kinerja (Y). 

Adapun indikatornya yaitu: 

a) Kuantitas  

Indikator dari kuantitas terdiri dari dua bulir pertanyaan yaitu jumlah 

perolehan nasabah dan jumlah premi yang dapat tertagih. 

b) Kualitas  

Indikator kualitas terdiri dari tiga bulir pertanyaan yaitu tentang 

pemberian informasi jatuh tempo pembayaran premi, sosialisasi yang 

jelas tentang pelayanan asuransi, dan kepuasan nasabah terhadap 

pelayanan asuransi. 

 

 

 

c) Ketepatan Waktu 

Indikator ketepatan waktu terdiri dari dua bulir pertanyaan yaitu  

berkaitan dengan ketepatan waktu menyelesaikan kerja dan kecepatan 

menyelesaiakan kerja. 

3. Definisi Operasioanal 
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Dijelaskan Nazir (2003:126), “Definisi operasional merupakan suatu 

definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstrak  dengan cara 

memberikan arti atau menspesifikasikan  kegiatan, ataupun memberikan suatu 

operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak atau variabel 

tersebut”. 

Kompensasi finansial adalah kompensasi atau bentuk balas jasa yang 

diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya dalam bentuk finansial atau 

uang. Indikatornya terdiri dari bonus, komisi, dan tunjangan. Selain 

kompensasi finansial, juga terdapat kompensasi non finansial, yang memiliki 

arti yaitu imbalan jasa yang diterima karyawan namun bukan dalam bentuk 

uang. Adapun indikatornya terdiri dari pekerjaan itu sendiri dan lingkungan 

kerja.  

Sedangkan kinerja adalah semua bentuk tindakan yang merupakan 

tanggung jawab karyawan kepada perusahaan baik secara kualitas maupun 

kuantitas. Indikator dari kinerja terdiri dari kualitas dan kuantitas.  Sejalan 

dengan konsep dari Simamora (2006:443), maka untuk memperjelas tentang 

konsep, variabel, indikator, dan item-item dijabarkan dalam tabel berikut: 

 

Tabel 3.1 Tabel konsep, variabel, indikator, dan item 

 

Konsep Variabel Indikator Item 

Kompen-

sasi 

 

Kompen-

sasi 

Finansial 

(X1) 

 

1. Bonus 

 

  1. Kriteria pemberian bonus berdasar pada  

jumlah nasabah 

  2. Kriteria pemberian bonus berdasar pada 

tingkat kehadiran 

  3. Kriteria pemberian bonus berdasar pada 

besar keuntungan 
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2. Komisi 

 

  1. Kriteria pemberian komisi berdasar 

pada jumlah nasabah 

  2. Kriteria pemberian komisi berdasar 

pada tingkat kehadiran 

  3. Kriteria pemberian komisi berdasar 

pada besar keuntungan 

3.Tunjangan 

 

  1. Pembayaran tunjangan 

  2. Kesesuaian pembayaran tunjangan 

Kompen-

sasi Non 

Finansial 

(X2) 

 

1. Pekerjaan 

itu sendiri 

 

  1. Tugas yang menarik 

  2. Tantangan pekerja 

3.  Tanggung jawab atas pekerjaannya 

2.Lingkung-

an kerja 

 

  1. Kerabat kerja yang menyenangkan 

2. Lingkungan kerja 

 Kinerja 

 

 

Kinerja    

(Y) 

 

 

1.Kuantitas 

 

 

 

  2. Kualitas 

 

 

1. Pelayanan terhadap nasabah 

2. Kepuasan nasabah 

3. pemberitahuan jatuh tempo pembayaran   

premi 

3.Ketepat-

an Waktu 

 

 

1. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan 

pekerjaan 

2. Kecepatan waktu dalam menyelesaikan 

pekerjaan 

 

4. Skala Pengukuran 

Menurut Singarimbun dan Effendi, (2006:111) 

Skala likert adalah suatu cara yang sistematis untuk memberi penilaian pada 

indeks, untuk mengukur variabel. Salah satu cara yang paling sering 

digunakan dalam menentukan adalah dengan menghadapkan seorang 

responden dengan sebuah pertanyaan dan kemudian diminta untuk 

memberikan jawaban yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan 

sangat tidak setuju.  

 

Tabel 3.2 Tabel Skala Likert 

 

1. Jumlah perolehan nasabah 

2. Jumlah premi yang dapat 

tertagih 
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D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Menurut Sanusi (2003:65),” Populasi adalah seluruh kumpulan elemen 

yang menunjukan ciri-ciri tertentu yang dapat dipergunakan untuk membuat 

kesimpulan”. Sedangkan menurut Sugiyono (2009:90), “Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek  yang merupakan kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan  oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya”. Dari penjelasan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa populasi adalah jumlah keseluruhan anggota yang ada 

dan memiliki kesamaan. Berdasarkam keterangan tersebut, maka populasi 

dalam penelitian ini adalah semua agen AJB Bumiputera 1912 kantor cabang 

Blitar, dengan jumlah sebanyak 68 orang karyawan. 

2. Sampel 

No. Jawaban 

Responden 

Skor Interval kelas 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

Sangat setuju 

Setuju 

Ragu-ragu 

Tidak setuju 

Sangat tidak setuju  

5 

4 

3 

2 

1 

         >4,2-5 

         >3,4-4,2 

         >2,6-3,4 

         >1,80-2,6 

           1-1,80 
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Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan sebagai obyek 

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel jenuh, dengan 

memilih agen dari AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Blitar sebagai sampel 

dalam penelitian. Pemilihan agen sebagai sampel dalam penelitian ini karena 

agen berkaitan langsung dengan pemberian kompensasi yang didasarkan pada 

kinerja. Dari penjelasan tersebut, maka peneliti memutuskan untuk meneliti 

agen AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Blitar dengan jumlah agen 

sebanyak 68 orang. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang atau 

dokumen yang berkaitan dengan penelitian sebagai sumber informasi atau 

sebagai narasumber. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah: 

a) Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari tangan pertama atau 

diperoleh secara langsung dari narasumber, melalui pengisian kuesioner 

oleh responden atau pihak yang terkait yaitu agen dari AJB Bumiputera 

1912 kantor cabang Blitar. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung, atau data pendukung dari dokumen-dokumen perusahaan 

AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Blitar. Data sekunder ini bersifat 
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mendukung dari data primer yang diperoleh peneliti. Data sekunder 

terdiri dari dokumen-dokumen, arsip, foto, maupun data lain yang 

mendukung data primer. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Supaya peneliti mendapatkan data-data yang dibutuhkan, maka diperlukan 

suatu metode untuk memperolehnya. Metode yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini adalah: 

a) Kuesioner  

Menurut Sugiyono (2011:142), “Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya”. Kuesioner ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang berisi 

pendapat para responden yang berkaitan dengan kompensasi finansial, 

kompensasi non finansial, maupun berkaitan dengan kinerja karyawan. 

 

b) Dokumentasi  

Teknik dokumentasi dalam pengumpulan data merupakam cara 

memperoleh data dengan cara mencari maupun mencatat data yang 

berupa dokumen maupun arsip perusahaan. 

3. Instrumen Penelitian  

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, diperlukan adanya suatu alat bantu 

yang digunakan, berupa instrumen penelitian, supaya dalam proses 

pengumpulan data menjadi efektif dan sistematis. Menurut Arikunto 
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(2006:160), “Instrumen penelitian adalah alat bantu atau fasilitas  yang 

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data agar pekerjaanya lebih 

mudah dan hasinya baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis 

sehinnga mudah diolah”. Sedangkan menurut Sugiyono (2011:102), 

“Instrumen penelitian adalah  suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati, secara spesifik semua 

fenomena ini disebut variabel penelitian”. Adapun Instrumen penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a) Kuesioner  

Kuesioner berupa daftar pertanyaan maupun daftar pernyataan tertulis 

yang terperinci dan sistematis. Pertanyataan-pertanyaan maupun 

pernyataan-pernyataan tersebut diberikan atau diajukan kepada 

responden, yaitu karyawan AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Blitar. 

Responden akan mengisi daftar pertanyaan atau pernyataan yang 

diajukan tersebut. 

b) Dokumentasi 

Pengumpulan data yang diperlukan oleh peneliti dengan cara melihat 

dokumen-dokumen, arsip, maupun literarur yang berkaitan dengan 

penelitian seperti dokumen sejarah, visi-misi, sruktur organisasi, 

maupun informasi lainnya tentang AJB Bumiputera 1912 kantor cabang 

Blitar. 

 

F. Uji Validitas dan Uji Reliabiltas 
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Instrumen yang digunakan dalam proses pengumpulan data harus melalui dua 

pengujian, di mana pengujian itu dilakukan untuk menunjukan bahwa 

penelitian tersebut benar-benar akurat. Oleh karena itu, harus melelui uji 

validitas dan uji reliabilitas. 

1. Uji Validitas  

Menurut Arikunto (2006:68), “Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu Instrumen 

penelitian”. Instrumen yang dapat mengungkapkan dan mampu mengukur 

data dari variabel yang diteliti , maka Instrumen tersebut dapat dikatakan 

valid. Dalam uji validitas, dilakukan dengan cara meliat perbandingan 

hasil koefisien korelasi antara item dengan total pengubah dibandingkan 

dengan nilai kritisnya. Apabila koefisien korelasinya ditemukan lebih 

besar dibandingkan dengan nilai kritisnya maka disebut valid. Untuk 

menilai apakah suatu item dikatakan valid dapat diketahui dengan cara 

membandingkan indeks korelasi product moment (r hitung) dengan nilai 

kritisnya atau probabilitasnya. 

Adapun rumus mengitung r adalah sebagai berikut (Arikunto, 2006:170): 

Rumus uji validitas: 

 

 

Keterangan:  

 r = korelasi product moment X dan Y 

 n  = banyaknya populasi/ sampel 

 X  = nilai variabel X 

 Y = nilai variabel Y 
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Selanjutnya adalah membandingkan antara nilai r hitung dengan tabel nilai 

r yang terdapat dalam tabel nilai kritis. Menurut Sugiyono (2005: 126), 

menjelaskan apabila nilai koefisien korelasi ( r ) lebih besar sama dengan 

0,3 maka butir instrumen dinyatakan valid. Untuk memudahkan dalam 

pengujian validitas dan mempermudah dalam menganalisisnya, maka 

peneliti menggunakan SPSS 21 for windows. 

2. Uji Reliabilitas 

Arikunto (2006:178), “Reliabilitas menunjukan suatu pengertian bahwa 

suatu instrumen cukup dapat dipercaya atau digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang 

baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih 

jawaban-jawaban tertentu”. Uji reliabilitas ini dilakukan dengan menguji 

skor antar item untuk menguji tingkat reliabilitas. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode Alpha cronbach (Arikunto 2006:196), yaitu: 

Rumus uji reliabilitas:  
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Dimana:  

 = relibilitas alat ukur 

k  = jumlah indikator 1 pertanyaan 

²i
 

= jumlah varians masing-masing indikator 

²t
   

  = varians total 

 

Dasar pengambilan keputusan apakah suatu item atau variabel reliabel atau 

tidak adalah nilai αlpha croncbach. Jika nilai αlpha croncbach lebih besar 

dari 0,6 maka item pertanyaan tersebut dikatakan reliabel dan begitu 
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sebaliknya jika nilai αlpha croncbach kurang dari 0,6 maka item 

pertanyaan tersebut dikatakan tidak reliabel. 

 

G. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner sebagai alat untuk 

menganalisa. Hal ini bertumpu pada skor dari hasil penyebaran kuesioner dari 

masing-masing responden. Instrumen pengumpilan data yang baik harus 

memenuhi kriteria yaitu valid dan reliabel. Adapun hasil uji validitas dan uji 

reliabilitas adalah sebagai berikut: 

1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Variabel Kompensasi Finansial 

(X1) 

Hasil uji validitas dan uji reliabilitas pada variabel kompensasi finansial 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Kompensasi Finansial (X1) 

Hubungan 
Koefisien korelasi 

 (r hitung) 
sig keterangan  

X1.1 - X1 0,805 0,000 valid 

X1.2 - X1 0,362 0,031 valid 

X1.3 - X1 0,849 0,000 valid 

X1.4 - X1 0,489 0,000 valid 

X1.5 - X1 0,584 0,000 valid 

X1.6 - X1 0,870 0,000 valid 

X1.7 - X1 0,427 0,000 valid 

X1.8 - X1 0,479 0,000 valid 

  

Nilai alpha cronbach 

=0,754   reliabel 

Sumber: data diolah 
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Berdasarkan tabel 3.3 dapat disimpulkan bahwa semua item pada 

variabel kompensasi finansial (X1) dinyatakan valid karena nilai signifikansi 

lebih kecil dibandingkan α sebesar 0,05. Sedangkan nilai Alpha Cronbach 

yang didapatkan sebesar 0,754 Lebih besar dari 0,6, dengan demikian 

variabel X1 dapat dikatakan reliabel.   

 

 

2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Variabel Kompensasi Non Finansial 

(X2) 

Hasil uji validitas dan uji reliabilitas pada variabel kompensasi non 

finansial adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Kompensasi Non Finansial (X2) 

Hubungan 
Koefisien korelasi 

 (r hitung) 
Sig Keterangan  

X2.1 - X2 0,815 0,000 valid 

X2.2 – X2 0,836 0,000 valid 

X2.3 – X2 0,607 0,000 valid 

X2.4 - X2 0,611 0,000 valid 

X2.5 - X2 0,611 0,000 valid 

  

nilai alpha cronbach = 

0,775   reliabel 

 Sumber: data diolah 

Berdasarkan tabel 3.4 dapat disimpulkan bahwa semua item pada variabel 

kompensasi non finansial (X2) dinyatakan valid. karena nilai signifikansi 

lebih kecil dibandingkan α sebesar 0,05. Sedangkan nilai Alpha Cronbach 

yang didapatkan sebesar 0,775 Lebih besar dari 0,6, dengan demikian 

variabel X2 dapat dikatakan reliabel.  
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3. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Variabel Kinerja (Y) 

Hasil uji validitas dan uji reliabilitas pada variabel kinerja dapat dilihat 

pada tabel 3.5 sebagai berikut: 

 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Kinerja Karyawan 

(Y) 

Hubungan 
Koefisien korelasi 

 (r hitung) 
sig keterangan  

Y1 - Y 0,795 0,000 valid 

Y2 - Y 0,743 0,000 valid 

Y3 -Y  0,772 0,000 valid 

Y4 - Y 0,772 0,000 valid 

Y5 - Y 0,752 0,000 valid 

Y6 - Y 0,581 0,000 valid 

Y7 - Y 0,395 0,001 valid 

  Nilai alpha cronbach = 0,767   reliabel 

    Sumber : data diolah 

Berdasarkan tabel 3.5 dapat disimpulkan bahwa semua item pada 

variabel kinerja (Y) dinyatakan valid karena nilai signifikansi lebih kecil 

dibandingkan α sebesar 0,05. Sedangkan nilai Alpha Cronbach yang 

didapatkan sebesar 0,767 Lebih besar dari 0,6, dengan demikian variabel Y 

dapat dikatakan reliabel. 

 

H. Metode Analisis Data 

Dalam sebuah penelitian, analisis data merupakan suatu kegiatan dengan 

meringkas data yang sudah dikumpulkan dari para responden dengan 
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menggunakan teknik statistik. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang 

digunakan adalah: 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh 

seperti lokasi penelitian, data responden, distribusi frekuensi masing-

masing variabel serta hasil dari penelitian yang disajikan baik dalam 

bentuk tabel maupun persentase. 

2. Analisis Inferensial 

Analisis inferensial digunakan untuk menguji parameter populasi data 

berdasarkan data yang diperoleh dari responden dengan dianalisis 

menggunakan program SPSS 21 for windows. Menurut Sugiyono 

(2004:37), “Analisis statistik inferensial merupakan teknik statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data sampel yang hasilnya akan 

diberlakukan untuk populasi”. Analisis ini digunakan untuk menguji 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut ini adalah teknik 

yang digunakan dalam penelitian ini:  

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Anailisis linier berganda digunakan untuk menyatakan seberapa besar 

pengaruh naik turunnya nilai variabel tergantung teradap dua atau lebih 

variabel bebas (Sugiyono, 2003:211), yaitu: 

 Y=a+b1X1+b2X2+e 

Keterangan: 

Y  : variabel terikat 

a  : bilangan konstanta 
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b1b2  : koefisien regresi untuk X1,X2 

X1X2  : variabel bebas 

e  : error atau sisa 

 

 

b. Uji Hipotesis  

1. Uji Simultan (Uji F) 

Jenis uji ini digunakan untuk menguji hipotesis simultan antara 

variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat pada model regresi 

berganda. Untuk menguji signifikan koefisien regresi berganda 

digunakan uji F dengan tingkat kepercayaan 95% atau α=0,05. 

Hasan (107-108:2006) 

Adapun hipotesis untuk uji F ini adalah: 

H0: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel 

bebas (kompensasi finansial dan kompensasi non finansial) 

secara simultan terhadap variabel terikat (kinerja). 

Ha: Ada pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel bebas 

(kompensasi finansial dan kompensasi non finansial) secara 

simultan terhadap variabel terikat (kinerja). 

Uji hipotesis ini membandingkan Sig F dengan α dengan melalui 

program SPSS 21 for windows.  

2. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t berfungsi untuk menguji koefisien regresi secara parsial atau 

untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Secara statistik, uji t ini dapat digunakan untuk mengetahui 
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variabel bebas mana yang paling dominan pengaruhnya terhadap 

variabel terikatnya. Dalam hal regresi berganda diuji dengan derajat 

kepercayan 95% dengan penyimpangan 5%. Data tersebut dianalisis 

dengan menggunakan program SPSS 21 for windows.  

Adapun hipotesis untuk  perhitungan uji t ini adalah: 

H0: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel 

bebas (kompensasi finansial dan kompensasi non finansial) 

secara parsial terhadap variabel terikat (kinerja). 

Ha: Ada pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel bebas 

(kompensasi finansial dan kompensasi non finansial) secara 

parsial terhadap variabel terikat (kinerja). 
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BAB IV 

HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

1. Sejarah Umum Perusahaan 

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 merupakan 

perusahaan asuransi jiwa nasional pertama dan tertua di Indonesia. 

Dilahirkan 4 tahun setelah berdirinya Boedi Utomo, sebuah gerakan 

nasional yang merupakan sumber inspirasi para pelopor Bumiputera AJB 

Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi jiwa nasional yang 

pertama dan tertua di Indonesia. Perusahaan asuransi ini terbentuk pada 

tanggal 12 Februari 1912, di Magelang, Jawa Tengah, dengan 

nama Onderlinge Levensverzekering Maatschapij PGHB (bahasa Belanda) 

disingkat dengan O.L Mij. PGHB atau lebih dikenal dengan bahasa 

Inggrisnya Mutual Life Insurance (Asuransi Jiwa Bersama). Dengan 

bentuk badan usaha yang seperti ini, maka pemilik perusahaan adalah Para 

Pemegang Polis. 

OL Mij PGHB didirikan berdasarkan keputusan dalam sidang pada 

Kongres Perserikatan Guru-guru Hindia Belanda yang pertama di 

Magelang, saat itu pesertanya hanya terbatas pada kalangan guru-guru 

saja. Para peserta kongres pun menyambut positif. Jumlah peserta yang 

terdaftar sebagai anggota O.L Mij. PGHB, baru 5 orang. Perusahaan ini 

dibentuk oleh para guru, maka pengurusnya pun untuk pertama kali, hanya 

terdiri dari tiga orang Pengurus PGHB, yang terdiri dari: 
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1) Mas Karto Hadi (M.K.H) Soebroto, sebagai Direktur.  

2) Mas Ngabehi (M.Ng) Dwidjosewojo, sebagai Presiden 

Komisaris.  

3) Mas (M) Adimidjojo, sebagai Bendahara. 

Semakin bertambahnya jumlah anggota, maka para pengurus sepakat 

untuk mengubah nama perusahaannya. Berdasarkan Rapat 

Anggota/Pemegang Polis di Semarang, November 1914, nama O.L Mij. 

PGHB diubah menjadi O.L Mij. Boemi Poetra. Pada tahun 1942 ketika 

Jepang berada di Indonesia, nama O.L Mij. Boemi Poetra yang 

menggunakan bahasa asing segera diganti. Maka pada tahun 1943 O.L 

Mij. Boemi Poetra kembali diubah namanya menjadi Perseroan 

Pertanggungan Djiwa (PTD) Boemi Poetra, yang merupakan satu-satunya 

perusahaan asuransi jiwa nasional yang tetap bertahan. Namun karena 

dirasa kurang memiliki rasa kebersamaan, maka pada tahun 1953 PTD 

Boemi Poetra dihapuskan. Dan, hingga sekarang terkenal dengan nama 

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) di depan nama Bumiputera 1912 yang 

merupakan bentuk badan hukum. 

Bumiputera memulai usahanya tanpa dukungan modal sedikitpun. 

Pembayaran premi pertama oleh kelima tokoh tersebut merupakan modal 

awal dari perusahaan ini. Bumiputera mendapatkan bantuan pemerintah 

Hindia Belanda yang diberikan setiap bulan sebesar 300 Goulden dari 

mulai bulan Oktober 1913 sampai dengan tahun 1923. AJB Bumiputera 

didirikan dengan Akta Notaris De Hont yang berkedudukan di Yogyakarta. 
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Sah menurut hukum sejak berdirinya sebagai suatu bentuk usaha untuk 

melakukan perbuatan hukum perdata sebagaimana hak dan kewajiban 

Perseroan Terbatas yang sah sebagai badan hukum berdasarkan pasal 10 

Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1870 No 2 Stb 64 sesuai 

sekretaris gubernur Hindia Belanda tanggal 6 April 1915. Sejak tahun 

1912 Bumiputera bertempat di Magelang, lalu pada tahun 1921 berpindah 

tempat ke Yogyakarta. Dan pada tahun 1958  kantor pusat AJB 

Bumiputera 1912 , pindah untuk kedua kalinya ke Jakarta yang terletak di 

Wisma Bumiputera Jalan Sudirman Lantai 21 hingga saat ini. 

Seiring makin banyaknya perusahaan asuransi di Indonesia 

mengakibatkan makin matang pula AJB Bumiputera 1912, ini terbukti 

dengan diraihnya penghargaan tertinggi dari TAA (Top Agen Award) 

tahun 2005, agent of the year 4 tahun berturut-turut 2002-2005, IBAA 

(Indonesia Best Brand Award) tahun 2005, serta penghargaan tertinggi 

Indonesia Golden Brand tahun 2005 dikarenakan selama 3 tahun berturut-

turut telah menduduki peringkat pertama IBBA. Pada saat ini kantor AJB 

Bumiputera terdapat di hampir seluruh tanah air juga menjalin hubungan 

dengan mitra kerja yang bersasal dari beberapa negara lain seperti Jepang, 

Switzerland, Malaysia, Singapura, Philipina, dan Belanda. AJB 

Bumiputera 1912 saat ini memiliki kurang lebih 2900 karyawan, 22400 

agen yang tersebar di 605 kantor dan melayani kurang lebih 9 juta 

pemegang polis atau peserta AJB Bumiputera 1912.Visi, Misi, dan 

Falsafah AJB Bumiputera 1912. 
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2. Visi, Misi, dan Falsafah AJB Bumiputera 1912  

Seperti kebanyakan perusahaan, AJB Bumi Putera 1912 juga 

memiliki visi, misi, dan falsafah perusahaan, dimana hal itu 

merupakan pedoman utama perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

usahanya. Adapun visi, misi, dan falsafah AJB Bumi Putera 1912 

adalah sebagai berikut: 

a. Visi 

1) Menjadikan AJB Bumiputera 1912 sebagai Perusahaan 

Asuransi Jiwa Nasional yang kuat, modern dan 

menguntungkan. 

2) Didukung oleh sumber daya manusia  (SDM) profesional yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai idealisme serta mutualisme. 

b. Misi 

1) AJB Bumiputera 1912 menyediakan pelayanan dan produk 

jasa asuransi jiwa berkualitas sebagai wujud partisipasi dalam 

pembangunan nasional melalui peningkatan kesejahteraan 

masyarakat Indonesia. 

2) AJB Bumiputera 1912 senantiasa mengadakan pendidikan dan 

pelatihan untuk menjamin pertumbuhan    kompetensi 

karyawan, peningkatan kesejahteraan, dalam rangka 

peningkatan kualitas pelayanan    perusahaan kepada 

pemegang polis. 
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3) AJB Bumiputera 1912 mendorong terciptanya iklim kerja yang 

motivasif dan inovatif untuk mendukung    proses bisnis 

internal perusahaan yang efektif dan efisien. 

c. Falsafah 

Sebagai perusahaan perjuangan, AJB Bumiputera 1912 memiliki 

falsafah sebagai berikut : 

1) Idealisme  

Senantiasa memelihara nilai-nilai kejuangan dalam 

mengangkat kemartabatan anak bangsa sesuai sejarah 

pendirian Bumiputera sebagai perusahaan perjuangan. 

2) Kebersamaan  

Mengedepankan sistem kebersamaan dalam pengelolaan 

perusahaan dengan memberdayakan potensi komunitas 

Bumiputera dari, oleh dan untuk komunitas Bumiputera 

sebagai manifestasi perusahaan rakyat. 

3) Profesionalisme  

Memiliki komitmen dalam pengelolaan perusahaan dengan 

mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (good 

corporate governance) dan senantiasa berusaha menyesuaikan 

diri terhadap tuntutan perubahan lingkungan. 

 

 

 



62 

 

 
 

3. AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Blitar  

a. Lokasi Perusahaan 

Penelitian ini dilaksanakan di AJB Bumiputera kantor cabang 

Blitar yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Soeprapto No 3 Kota 

Blitar. 

b. Struktur Organisasi 

Adapun struktur organisasi yan berlaku di AJB Bumiputera 1912 

cabang Blitar adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi AJB Bumiputera 1912 Kantor 

Cabang Blitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : AJB Bumipuetera 1912 kantor cabang Blitar 

 

c. Hubungan dalam Organisasi, Peran, Tugas dan Kewajiban, 

Wewenang, dan Tanggung Jawab.  

KACAB 

KUAK KUO 

KASIR 

AGEN ADMIN 

SPV 
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1) Pimpinan Organisasi Perusahaan 

Pimpinan organisasi perusahaan pada AJB Bumiputera 1912 

kantor cabang Blitar adalah Kepala Cabang. 

a) Hubungan Organisasi 

Kepala cabang disini adalah sebagai pimpinan organisasi 

yang mengkoordinir Agen Koordinator dan membawahi 

Kepala Unit Administrasi dan Keuangan (KUAK). 

b) Peran 

Kepala Cabang berperan dalam melaksanakan kegiatan 

operasional produksi, operasional konservasi, operasional 

pengelolaan dana, kegiatan administrasi dan keuangan, 

pengembangan organisasi keagenan, dan pelayanan kepada 

pemegang polis, serta melaksanakan pengendalian dan 

evaluasi atas pelaksanaanya. 

c) Tugas dan Kewajiban  

1. Menetapkan rencana/sasaran penerimaan dan 

pengeluaran serta program kerja kantor cabang meliputi:  

a. Pertumbuhan kantor cabang 

b. Produksi berdasarkan produk dan cara bayar 

c. Pencapaian konservasi, pengelolaan data 

d. Program kerja dan action plan kantor cabang 
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2. Melaksanakan penyiapan pasar, meliputi : 

a. Menetapkan pasar sasaran dan skala prioritas 

penggarapan pasar 

b. Melakukan pendataan pasar 

c. Mengendalikan pelaksanaan pendataan pasar 

d. Menganalisa potensi pasar berdasarkan data pasar 

e. Melaporkan perkembangan bank data pasar 

3. Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan 

jaringan pasar serta sinergi operasi meliputi : 

a. Menginventarisir jaringan pasar yang ada  

b. Membuat rencana pembutan pengembangan jaringan 

pasar  

c. Memelihara jaringan pasar yang dimiliki  

d. Melaksanakan sinergi operasional dengan kantor 

cabang lini bisnis lain dan AJB Bumiputera 1912 

group  

e. Melaporkan perkembangan jaringan pasar dan 

implementasi sinergi 

4. Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan mekanisme 

operasional meliputi : 

a. Re-check produksi  

b. Operasional produksi 

c. Operasional konservasi 
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d. Operasional pengelolaan data 

e. Mengevaluasi efektifitas kegiatan TOA 

5. Melaksanakan pengadaan dan pemberdayaan organisasi 

keagenan meliputi : 

a. Merencanakan organisasi keagenan sesuai dengan 

kebutuhan dan potensi pasar 

b. Melakukan rekrut dan seleksi awal serta job 

orientasi calon agen 

c. Menempatkan agen koordinator dan agen sesuai 

dengan pasar garapannya  

d. Menyiapkan surat perjanjian keagenan dan 

mengawasi pelaksanaannya 

e. Melakkan pembinaan dan pengembangan organisasi 

keagenan 

f. Mengusulkan pendidikan dan pelatihan, ratraining, 

refreshing, serta pengembangan keagenan 

g. Melaksanakan reward atau punishment 

h. Melaporkan perkembangan prestasi dan tingkat 

keberhasilan keagenan 

6. Mengawasi dan mengendalikan administrasi dan 

keuangan meliputi : 

a. Produksi dan provisi 

b. Premi, konservasi, dan portofolio 
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c. Klaim dan pinjaman polis 

d. Keuangan dan utang piutang 

e. SDM pemasaran 

f. Sarana dan prasarana  

g. Cash-management 

h. Prinsip mengenal nasabah 

i. Mengamankan asset dan sarana dan prasarana kerja 

j. Melaporkan perkembangan kinerja 

7. Melaksanakan kegiatan komunikasi pemasaran, 

hubungan masyarakat untuk membangun citra 

perusahaan dan kepuasan pelanggan meliputi : 

a. Kehumasan dengan pusat pengaruh, tokoh 

masyarakat, pejabat pemerintah, dsb. 

b. Sosial yang mengarah pada upaya peningkatan citra 

perusahaan pengembangan pasar 

c. Menangani keluhan-keluhan pemegang polis, agen 

koordinator dan agen 

d. Melayani hak-hak pemegang polis, agen koordinator 

dan agen 

8. Melaksanakan hubungan kerja, meliputi : 

a. Memonitor kehadiran personil organik 

b. Merekomendasikan pengajuan cuti dan fasilitas 

pegawai 
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c. Menjaga iklim kerja yang kondusif, motivatif, dan 

kompetitif 

d) Wewenang 

1. Menyetujui atau menolak pembayaran klaim  

2. Menolak produksi tidak sehat 

3. Menyetujui atau menolak pengeluaran pinjaman polis 

4. Merekomendasikan kegitan komunikasi pemasaran 

5. Merekomendasikan pengadaan sarana dan prasarana 

6. Melaksanakan penilaian kinerja terhadap pegawai di unit 

kerjanya  

7. Menggunakan seluruh sarana dan prasarana kerja yang 

ada di kantor cabangnya 

8. Menandatangani perpanjangan atau pemutusan surat 

perjanjian kontrak agen 

9. Menandatangani surat-surat keluar dari kantor cabangnya  

10. Menandatangani dokumen-dokumen keuangan yang  

berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.  

11. Merekomendasikan pelaksanaan atau penundaan ijin cuti 

dan fasilitas pegawai di kantor cabangnya 

12. Memberikan teguran dan merekomendasikan schorsing 

pegawai atau agen, agen koordinator yang melaksanakan 

kesalahan sesuai ketentuan yang berlaku 
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13. Mengusulkan promosi, demosi, mutasi, dan alih tugas 

pegawai di kantor cabangnya 

e) Tanggung Jawab 

Dalam melaksanakan kewajibannya, kepala cabang 

bertanggung jawab terhadap : 

1. Terlaksanakan pencapaian sasaran pertumbuhan bisnis 

meliputi produksi baru dan persistensi polis 

2. Terlaksananya pencapaian sasaran dan anggaran premi, 

income,efisiensi biaya dan setoran neto 

3. Tercapainya produktivitas agen 

4. Terlaksananya mekanisme pelayanan terhadap hak-hak 

pemegang polis 

5. Terlaksananya penyelenggaraan pengeluaran pinjaman 

polis dan angsuran/pelunasan secara tertib dan benar 

6. Terlaksananya proses pemenuhan kebutuhan keagenan 

baik kuantitatif maupun kualitatif 

7. Terlaksananya pembinaan, pengembangan dan 

pemberdayaan organisasi keagenan 

8. Tercapainya peningkatannya kuantitas dan kualitas 

jaringan pemasaran 

9. Terlaksananya tertib administrasi-keuangan dan 

dokumentasi dengan baik di kantor cabang  
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10. Terpeliharanya pengamanan aset-aset perusahaan serta 

sarana dan prasarana kerja yang tersedia 

11. Terlaksananya pelaporan yang akurat dan tepat    waktu 

12. Terlaksananya penilaian unjuk kerja terhadap 

pejabat/pegawai di unit kerjanya 

13. Terlaksananya prinsip mengenal nasabah  

14. Terjaganya citra signifikan perusahaan 

15. Terlaksananya hubungan kerja yang baik 

2) Kepala Unit Administrasi dan Keuangan (KUAK) 

a) Hubungan Organisasi 

Kepala unit administrasi dan keuangan bertanggung jawab 

kepada kepala cabang dan membawahi staf urusan 

keuangan dan pegawai administrasi. 

b) Peran  

Kepala unit administrasi dan keuangan berperan dalam 

melaksanakan, membina, mengawasi dan mengendalikan 

kegiatan administrasi keuangan, serta pelayanan terhadap 

pemegang polis, agen koordinator dan agen. 

c) Tugas dan Kewajiban 

1. Menyiapkan rencana sasaran/anggaran penerimaan dan 

pengeluaran kantor cabang, meliputi : 
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a. Penerimaan premi, angsuran atau pelunasan pinjaman 

polis, angsuran atau pelunasan piutang pegawai, segel 

polis dan penerimaan lainnya.  

b. Pengeluaran klaim, pinjaman polis, biaya pertama, 

biaya lanjutan, pinjaman pegawai, dan pengeluaran 

biaya lainnya.  

c. Setoran netto ke kantor lainnya 

2. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian 

penerimaan dan pengeluaran uang meliputi : 

a. Validasi setiap transaksi keuangan di kantor cabang 

b. Transaksi keuangan di kantor cabang   

c. Melakukan rekonsiliasi atau pencocokan anatara 

pengeluaran dan penerimaan uang dengan bukti-

bukti pendukung serta pelaporannya 

d. Saldo kas secara seharian 

3. Melaksanakan dan mengawasi tertib administrasi dan 

bidang umum meliputi : 

a. Administrasi produksi dan provisi 

b. Administrasi premi, konservasi, dan portofolio 

c. Administrasi klaim dan pinjaman polis 

d. Memelihara dan mengamankan asset perusahaan, 

sarana dan prasarana kerja 
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4. Melaksanakan kegiatan pelayanan pelanggan : 

a. Menangani dan menyelesaikan keluhan-keluhan 

pemegang polis 

b. Melaksanakan pelayanan terhadap hak-hak 

pemegang polis, agen dan agen koordinator  

5. Melaksanakan prinsip mengenal nasabah meliputi : 

a. Memonitor transaksi yang mencurigakan 

b. Melaporkan transaksi yang mencurigakan 

6. Melaksanakan seluruh system aplikasi, meliputi : 

a. Melaksanakan seluruh system aplikasi, meliputi : 

bank data pasar, data base keagenan, produksi baru, 

portofolio, setoran premi, klaim, pinjaman polis, 

keuangan atau LBK, remunerasi, dan utang piutang  

b. Melaporkan kendala pelaksanaan sistem yang 

ditemukan 

7. Membuat laporan hasil kinerjanya, meliputi : 

a. Hasil aktivitas operasional  

b. Keuangan kantor cabang 

8. Melaksanakan hubungan kerja, meliputi : 

a. Mengawasi dan mengendalikan kehadiran pegawai 

di unit kerjanya 

b. Mengusulkan pengajuan cuti dan fasilitas pegawai 

c. Memelihara dan mengembangkan harmonisasi kerja 
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d. Melakukan penilaian karya personil di unit kerjanya 

d) Wewenang  

1. Menggunakan seluruh sarana dan prasarana kerja untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas 

2. Menandatangani atau memfiat dokumen-dokumen 

keuangan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung 

jawabnya sesuai dengan ketentuan 

3. Merekomendasikan ijin cuti dan fasilitas pegawai di 

unit kerjanya 

4. Memberikan teguran kepada pegawai di unit kerjanya 

yang melakukan kesalahan sesuai ketentuan yang 

berlaku 

5. Memberikan penilaian untuk kerja pegawai di unit 

kerjanya 

6. Mengusulkan promosi, demosi, mutasi dan alih tugas 

pegawai di unit kerjanya 

7. Merekomendasikan penugasan pegawai dalam rangka 

kedinasan yang terkait dengan kepentingan perusahaan  

e) Tanggung Jawab 

Dalam melaksanakan kewajibannya, kepala unit 

administrasi dan keuangan bertanggung jawab terhadap : 

1. Tersedianya rencana anggaran kantor cabang 

2. Tersedianya data dan evaluasi hasil kegiatan TOA 
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3. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian tertib 

administrasi serta dokumentasi secara baik 

4. Terlaksananya seluruh system aplikasi  

5. Terpelihara asset perusahaan serta sarana dan prasarana 

kerja yang tersedia 

6. Terlaksananya pelaporan yang akurat dan tepat waktu  

7. Terjaga kepuasan pelanggan dan citra signifikan 

perusahaan  

8. Terjaga keharmonisan kerja 

3) Kepala Unit Operasional (KUO) 

a) Hubungan Organisasi 

Kepala unit operasional bertanggung jawab kepada kepala 

cabang dan mengkoordinir agen dalam unit kerjanya. 

b) Peran  

Kepala unit operasional berperan dalam melaksanakan, 

membina, dan mengendalikan kegiatan operasional 

penjualan, operasional konservasi dan pelayanan kepada 

pemegang polis. 

c) Tugas dan Kewajiban 

Melakukan  pengawasan, pengendalian, dan pembinaan 

terhadap agen produksi dan agen debit yang berada di 

bawah koordinasinya. 
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4) Kasir 

Adapun tugas dan kewajiban kasir yaitu : 

a) Menerima dan mengeluarkan uang kas setelah mendapat 

persetujuan pejabat yang berwenang 

b) Membuat dan menyusun laporan keuangan : 

1. Rekapitulasi LBK harian/bulanan 

2. Daftar perincian sisa kas/bulan dan bank 

3. LBK 

4. Bukti kas penerimaan/pengeluaran 

5. Lampiran-lampiran yang diperlukan 

c) Setoran pajak bulanan dan tahunan  

5) Administrasi 

Adapun tugas dan kewajiban administrasi yaitu : 

a) Melaksanakan kegiatan administrasi yang berhubungan 

dengan bank (setoran, kliring, pengambilan, transfer, R/C 

dan rekonsiliasi) dan pembayaran listrik, telepon, PAM 

b) Melaksanakan administrasi keuangan : 

1. Membuat voucher  

2. Menyusun LBK/LBB/Droping rupiah dan US 

3. Menyusun utang piutang 

4. Membuat kertas kerja setoran US 

5. Membuat biaya dinas 
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c) Melaksanakan administrasi gaji 

1. Membuat kwitansi administrasi pinjaman pegawai 

2. Membuat catatan buku check dan menyimpan check 

tersebut 

3. Menyimpan jaminan utang piutang 

4. Tertib administrasi keuangan secara lengkap 

6) Supervisor 

Supervisor memiliki tugas dan wewenang yaitu: 

a) Planer  

Dalam peran supervisor sebagai perencana adalah yaitu: 

1. Analisa situasi, penetapan sasaran, dan menentukan 

metode 

2. Menyusun kebutuhan perekrutan, pelatihan, dan 

pembinaan 

3. Menyusun jadwal/schedule , estimate KWJP, penetrasi 

pasar, dan rencana produksi 

4. Menyusun premi LJT JT TMP 

5. Menyusun premi income, polis, dan angsuran pinjaman 

b) Rekrutor  

Dalam peran supervisor sebagai rekrutor, yang dilakukan 

yaitu merencanakan dan mendapatkan calon agen yang 

memenuhi syarat dan kualifikasi. 
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c) Trainer  

Dalam peran supervisor sebagai trainer , yang dilakukan 

yaitu mengadakan pelatihan-pelatihan bagi para agen agar 

nantinya mampu bekerja secara benar dan penuh kesadaran. 

d) Selector  

Dalam peran supervisor sebagai selector, yang dilakukan 

adalah sebagai berikut:  

1. Menganalisa, baik prospek untuk mengetahui need dan 

dan want calon customer  

2. Menyeleksi kwitansi-kwitansi premi dengan prinsip 

skala prioritas 

e) Analisator  

Peran supervisor sebagai analisator adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisa agen yang perlu mendapat perhatian khusus 

dan pemberian apresiasi atau reward bagi yang berhasil 

2. Menganalisa, baik prospek untuk mengetahui need dan 

want calon customer 

3. Menganalisa kwitansi agen per hari 

4. Menganalisa tingkat keberhasilan agen per minggu 

5. Menganalisa penagihan kwitansi premi lanjutan 

6. Menganalisa dan evaluasi premi tertunda 

7. Menganalisa penagihan angsuran pinjaman polis 
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f) Problem Solver 

Dalam peran supervisor sebagai problem solver adalah: 

1. Mengidentifikasi masalah 

2. Menganalisa masalah  

3. Menentukan alternatif dan pemecahan masalah agen 

g) Supervisi 

Dalam peran supervisor sebagai supervise, yang dilakukan 

adalah mengevaluasi hasil berbanding sasaran yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

7) Agen  

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai agen, dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu:  

a) Agen Produksi 

Agen produksi adalah yang mempunyai kewajiban 

melakukan kegiatan penutupan produksi baru asuransi jiwa 

sesuai dengan segmen pasarnya. Agen bertanggung jawab 

kepada  agen koordinator (supervisor) 

b) Agen Debit/ Petugas Customer Service 

Agen Debit/ Petugas Customer Service adalah agen atau 

petugas yang mengelola portofolio polis pada suatu wilayah 

debit dengan kewajiban pokok melakukan kegiatan 

pengutipan premi dan pelayanan terhadap pemegang polis 
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dalam wilayah debit, dibawah pengawasan dan koordinasi 

agen koordinator atau kepala unit operasional. 

 

4. Kegiatan Usaha 

a. Asuransi Jiwa Perorangan 

Asuransi jiwa perorangan terdiri dari 13 produk asuransi yaitu, 

mitra prima, ekawaktu ideal, mitra beasiswa, mitra permata,mitra 

melati,mitra cerdas, mitra sehat, mitra abadi, mitra poesaka,mitra 

guru, mitra BP-Link, mitra warisan plus, dan mitra proteksi 

mandiri.  

Program asuransi yang pertama adalah "Mitra Prima" AJB 

Bumiputera 1912 dengan mata uang dolar ini dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan nasabah yang paling mendasar dari program 

asuransi, yaitu perlindungan selama program berlangsung, 

tabungan ketika program berakhir, dan warisan untuk ahli waris 

Mitra Prima dipasarkan dalam mata uang Dollar, dengan 

pembayaran premi minimum sebesar US$ 100 (seratus US dollar). 

Premi ini dapat dibayar sekaligus jika dikehendaki, untuk 

menghindari fluktuasi mata uang atau keharusan pengaturan 

pembayaran premi secara berkala. Produk asuransi berikutnya 

adalah Ekawaktu Ideal AJB Bumiputera 1912 adalah produk 

asuransi dalam mata uang rupiah yang dirancang untuk membantu 

keluarga Indonesia dengan memberikan layanan tabungan untuk 
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masa pensiun serta melindungi kesejahteraan keuangan keluarga 

jika tertanggung meninggal dunia lebih awal. 

Produk asuransi Mitra Beasiswa disediakan dalam mata uang 

Rupiah dan merupakan program Mitra Beasiswa yang menjamin 

pembiayaan pendidikan anak sepenuhnya, mulai dari taman kanak-

kanak hingga perguruan tinggi, terlepas dari perubahan keadaan 

keuangan. Mitra Beasiswa dirancang khusus untuk menjadi mitra 

anak dalam pendidikan, memastikan anak-anak nasabah secara 

teratur mendapatkan uang yang mereka butuhkan untuk 

melanjutkan pendidikan mereka. 

Selain mitra beasiswa, produk lain dari AJB Bumiputera 

1912 adalah Mitra Permata dimana produk ini dirancang untuk 

menyediakan manfaat perlindungan tabungan dengan nilai investasi 

yang tinggi. Masa pertanggungan asuransi Mitra Permata berlaku 

mulai dari minimum 5 tahun hingga maksimum 15 tahun.  Selama 

jangka waktu tersebut, nasabah sebagai pemegang polis berhak 

mendapatkan sebagian dari akumulasi dana tabungan hingga 

maksimum 50% dari dana akumulasi yang ada untuk setiap 

penarikan. Tabungan dapat ditarik maksimal 3 kali dalam setahun. 

Berberda dengan mitra permata, Mitra Melati AJB 

Bumiputera 1912 merupakan program asuransi dalam Rupiah yang 

menawarkan manfaat dalam bentuk perlindungan dan tabungan 

serta menjamin pendapatan investasi biasa. Produk selanjutnya 
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Mitra Cerdas AJB Bumiputera 1912 merupakan program asuransi 

dalam mata uang Rupiah yang menyediakan biaya pendidikan yang 

terkait dengan investasi. Sehingga, dana yang dirancang untuk 

biaya pendidikan akan meningkat sejalan dengan hasil investasi. 

Apabila mitra cerdas memberikan jaminan tentang 

pendididkan, Mitra Sehat AJB Bumiputera 1912 mempersiapkan 

dana untuk membiayai perawatan serta memberikan hasil investasi 

terbaik dari premi yang dibayar untuk menanggung biaya hidup 

keluarga nasabah di masa depan saat pulih. Jenis asuransi ini 

merupakan gabungan antara unsur tabungan, santunan meninggal, 

dan biaya rawat inap di rumah sakit. Produk asuransi selanjutnya 

adalah Mitra Abadi AJB Bumiputera 1912 yang program asuransi 

dalam mata uang dolar yang dirancang untuk memberikan 

perlindungan seumur hidup. Mitra Abadi dipasarkan dalam mata 

uang Dolar dengan jangka waktu pembayaran premi antara 3 (tiga) 

tahun hingga 20 (dua puluh) tahun. 

Produk asuransi selanjutnya adalah "Mitra Poesaka" AJB 

Bumiputera 1912 yang merupakan program asuransi dalam mata 

uang dolar yang menawarkan perlindungan asuransi dan tabungan 

yang terkait dengan program investasi, dengan fleksibilitas yang 

unik yang memungkinkan nasabah untuk merubah pembayaran 

premi, menarik tabungan, dan meningkatkan nilai pertanggungan. 

Mitra Poesaka ditawarkan dalam mata uang US Dollar dengan 
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sistem pembayaran premi tunggal. Namun, jika nasabah ingin 

menambahkan preminya setiap saat, maka setiap penambahan 

premi akan dinyatakan sebagai premi tunggal yang akan 

meningkatkan nilai asuransi dan tabungan. Selain mitra poesaka, 

ada pula produk asuransi yaitu Mitra Guru, yang dirancang khusus 

untuk memberikan perlindungan bagi para guru di Indonesia. 

Melalui program ini, para guru akan mendapatkan asuransi 

perlindungan dari AJB Bumiputera 1912 yang nilainya meningkat 

setiap tahun. Program ini merupakan perpaduan tabungan dan 

investasi, yang menyediakan hasil investasi yang kompetitif bagi 

para guru dari pengembangan dana premi asuransi yang dibayar. 

 Produk asuransi Bumiputera selanjutnya adalah Mitra BP-

Link (Bumiputera Link), yang merupakan program asuransi jiwa 

berbasis investasi dengan pengembangan dana investasi yang 

maksimal, fleksibel dan dikelola oleh manajer investasi 

profesional. Mitra BP-Link merupakan alternatif perlindungan 

tambahan sesuai kebutuhan nasabah. Mulai dari asuransi jiwa, 

rawat inap, pengobatan 53 penyakit kritis (critical illness) sampai 

jaminan apabila nasabah tidak produktif. Dana investasi dikelola 

oleh manajer investasi yang kredibel dan mempunyai reputasi yang 

baik.  

Produk lain dari AJB Bumiputera 1912 adalah mitra warisan 

plus. Bumiputera menghadirkan program asuransi Mitra Warisan 
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dengan manfaat jaminan finansial dan keuntungan proteksi seumur 

hidup. Program asuransi yang spesial dari Bumiputera ini, 

merupakan langkah bijak untuk warisan masa depan nasabah dan 

keluarga. 

Produk asuransi jiwa perorangan yang terakhir adalah Mitra 

Proteksi Mandiri, dimana produk asuransi ini diperuntukkan bagi 

nasabah untuk merencanakan kesejahteraan masa pensiun. Mitra 

Proteksi Mandiri adalah program asuransi mikro dari Bumiputera 

untuk nasabah yang berprofesi sebagai petani, nelayan, peternak 

atau pekerja lainnya. Meskipun berpenghasilan terbatas, nasabah 

tetap bisa menikmati masa pensiun dengan tenang layaknya 

seorang pegawai.  

b. Asuransi Jiwa Kumplan 

1) Asuransi Kredit 

Program "Kredit" AJB Bumiputera 1912 dirancang 

untuk memberikan perlindungan bagi mereka yang berhutang 

kepada lembaga keuangan. Perlindungan ini ditawarkan 

melalui tiga produk yang berbeda yaitu Asuransi Jiwa 

Ekawaktu Proteksi Kredit Kumpulan, Asuransi Jiwa Kredit 

Cicilan Bulanan Kumpulan, dan Asuransi Jiwa Kredit Cicilan 

Bulanan Annuitas Kumpulan. 
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2) Asuransi Ekawaktu 

Asuransi Jiwa Ekawaktu Kumpulan adalah program 

asuransi yang memberikan perlindungan dari risiko kematian. 

Jika peserta meninggal dunia ketika masih dalam masa 

pertanggungan, maka ahli warisnya akan diberikan santunan 

sebesar uang pertanggungan yang disepakati (UP). Jika peserta 

masih hidup hingga akhir masa asuransi, maka tidak ada 

pembayaran apapun terhadapnya. 

3) Asuransi Kecelakaan 

Program perlindungan asuransi kecelakaan AJB 

Bumiputera 1912, memberikan santunan kepada tertanggung 

jika terjadi kecelakaan dalam periode asuransi. Jika seorang 

karyawan meninggal dunia atau cacat permanen karena 

kecelakaan, baik keluarga dan perusahaan tempatnya bekerja 

akan merasakan akibatnya. Bagi keluarga, kematian atau cacat 

dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga, sedangkan bagi 

perusahaan, dapat berarti kehilangan tenaga kerja yang 

terampil dan diperlukan proses perekrutan dan biaya pelatihan 

yang tidak sedikit. Dengan mempertimbangkan kerugian 

finansial yang mungkin terjadi karena kematian tersebut, maka 

seorang pimpinan yang bijaksana akan menyelenggarakan 

program perlindungan bagi karyawan/anggota keluarganya 

untuk mengantisipasi risiko bagi semua pihak. 
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4) Mitra Medicare 

Asuransi Jiwa Kumpulan Mitra Medicare ini 

memberlakukan metode pelayanan kesehatan dimana Peserta 

bebas melakukan perawatan melalui jaringan pemberi layanan 

kesehatan (jaringan provider) yang dikelola oleh TPA yang 

bekerja sama dengan Bumiputera yaitu PT Administrasi 

Medika (AdMedika), PT Intensive Medicare (I'MCARE 177). 

5) Program Kesejahteraan Karyawan 

Program Kesejahteraan Karyawan AJB Bumiputera 1912 

dikembangkan untuk memberikan perlindungan dan keamanan 

finansial bagi karyawan dan/atau keluarga mereka jika terjadi 

cacat akibat kecelakaan atau hal lain, kematian tidak terduga, 

atau berkurangnya penghasilan akibat pensiun.  

6) Asuransi Idaman 

AJB Bumiputera 1912 telah membuat produk asuransi 

yang disebut Asuransi Jiwa Bersama IDAMAN (Iuran Dana 

Mantap). Untuk mencegah kerugian finansial/materi sebagai 

akibat dari risiko-risiko tersebut. Asuransi ini terdiri dari 

unsur-unsur tabungan dan perlindungan. Unsur tabungan 

memberikan akumulasi dana yang lebih progresif dibanding 

dengan produk asuransi pada umumnya. Adapun nilai 

pertanggungan meningkat setiap tahun, sehingga semakin lama 
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menjadi peserta, maka semakin tinggi perlindungan yang akan 

diterima oleh mereka melalui program ini. 

 

5. Mekanisme Pembayaran Premi  

a. Pembayaran Premi 

Premi asuransi ini merupakan premi tahunan dan atas 

persetujuan AJB Bumiputera 1912, premi ini dapat dibayar secara 

angsuran setiap triwulanan, semester, premi tunggal atau premi 

sekaligus berdasarkan premi tahunan. Premi sekaligus berdasarkan 

premi tahunan merupakan premi yang dibayarkan sesuai dengan 

premi tahunan yang dipertimbangkan untuk pembayaran premi 

tahunan pada tanggal jatuh tempo. 

b. Setoran Premi 

Merupakan bagian dari premi sekaligus berdasarkan premi tahunan 

yang belum dimasukkan sebagai premi tahunan. 

c. Penangguhan Pembayaran Premi 

1) Manfaat-manfaat asuransi tidak akan berlaku jika pembayaran 

premi ditangguhkan atau tunggakan premi belum diselesaikan 

selama tenggang waktu. 

2) Jika pembayaran premi ditangguhkan atau tunggakan premi 

belum diselesaikan selama jangka waktu tenggang sementara 

polis telah memiliki saldo tunai, maka polis akan menjadi polis 

bebas premi dengan jumlah uang pertanggungan yang akan 
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ditentukan oleh AJB Bumiputera 1912 dan akan disebut 

sebagai uang pertanggungan bebas premi. 

3) Uang pertanggungan bebas premi harus dibayar ketika 

penerima manfaat meninggal dunia atau karena berakhirnya 

masa pertanggungan.  

d. Masa Tenggang Pembayaran Premi 

Masa tenggang pembayaran premi adalah: 30 (tiga puluh) hari 

sejak tanggal jatuh tempo, atau 1 (satu) bulan kalender. 

 

6. Prosedur Pengajuan Klaim  

a. Pengertian Klaim 

Klaim merupakan tuntutan atas hak sebagai akibat dari pemenuhan 

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian. 

Klaim Asuransi Jiwa merupakan tuntutan dari pemegang 

polis/penerima pengalihan hak kepada Penanggung atas 

pembayaran Jumlah Uang Pertanggungan (UP) atau saldo tunai 

sebagai akibat dari pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam 

perjanjian asuransi.  

b. Dasar-Dasar Klaim 

1) Kematian dari penerima. 

2) Pemegang polis menghentikan pembayaran premi dan 

mengakhiri perjanjian asuransi ketika polis telah menghasilkan 

saldo tunai. 
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3) Penerima mengalami kecelakaan. 

4) Penerima, karena penyakit, memerlukan rawat inap atau rawat 

jalan. 

c. Jenis-Jenis Klaim 

1) Klaim atas kematian.  

Klaim tersebut muncul ketika penerima manfaat atau pemohon 

yang disebutkan dalam polis telah meninggal dunia sementara 

polis masih berlaku. 

2) Klaim atas polis/pengembalian saldo tunai.  

Klaim timbul ketika polis telah menghasilkan saldo tunai, 

sementara pemegang polis mengakhiri perjanjian asuransi.  

3) Klaim atas berakhirnya kontrak. 

Klaim tersebut timbul ketika jangka waktu perjanjian asuransi 

telah berakhir, sementara polis masih berlaku (premi telah 

dibayar selama jangka waktu kontrak). 

4) Pengobatan kecelakaan. 

Klaim tersebut timbul ketika pemohon mengalami kecelakaan 

dan polis masih berlaku. 

5) Klaim atas rawat inap dan rawat jalan. 

Klaim tersebut timbul karena pemohon menderita penyakit dan 

memerlukan rawat inap atau hanya rawat jalan. 
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d. Klaim Asuransi Perorangan 

1) Klaim atas Kematian 

Adapun syarat yang diperlukan dalam proses pengajuan klaim 

ini adalah: 

a) Polis asli atau duplikat jika polis asli hilang atau surat 

keterangan pengganti polis/ pengakuan hutang jika 

polis asli dijadikan sebagai jaminan pinjaman. 

b) Tanda terima pembayaran asli dari premi terakhir.  

c) Surat keterangan kematian dari Lurah/ Kepala Desa 

yang dilegalisir oleh Camat, atau Sertifikat Kematian.  

d) Surat Keterangan dari Kepolisian atau pihak berwenang 

jika penerima manfaat meninggal dunia karena 

kecelakaan.  

e) Pengajuan klaim atas kematian.  

f) Kuesioner klaim. 

g) Surat keterangan kesehatan dari Dokter/ Rumah Sakit 

jika penerima manfaat meninggal dunia ketika dalam 

perawatan oleh Dokter/Rumah Sakit. 

h) Fotokopi kartu keluarga (jika berlaku). 

i) Surat kuasa dari penerima pengalihan hak jika terdapat 

beberapa penerima pengalihan hak dan untuk sementara 

terdapat hambatan. 
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j) Surat keputusan mengenai perwalian dari Pengadilan 

Negeri jika penerima pengalihan hak usianya belum 

memenuhi syarat menurut hukum, sementara orang 

tuanya meninggal dunia. 

k) Surat keputusan mengenai ahli waris dari Pengadilan 

Negeri jika pemegang polis yang ditunjuk untuk 

menerima manfaat telah meninggal dunia. 

2) Klaim atas Berakhirnya Kontrak 

Syarat yang harus disiapkan dalam pengajuan klaim ini adalah: 

a) Polis asli atau duplikat jika polis asli atau surat 

keterangan pengganti polis/pengakuan hutang jika polis 

asli dijadikan sebagai jaminan pinjaman. 

b) Tanda terima asli dari pembayaran premi terakhir. 

c) Pengajuan klaim. 

d) Fotokopi identifikasi Pemegang Polis. 

3) Klaim atas Penebusan  

Adapun persyaratan yang diperlukan dalam klaim ini adalah: 

a) Polis asli atau duplikatnya. 

b) Tanda terima aslli dari pembayaran premi terakhir yang 

dikeluarkan oleh AJB Bumiputera 1912. 

c) Mengisi dan menyampaikan pengajuan klaim.  
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d) Identifikasi/KTP/SIM pemegang polis/penerima 

manfaat. 

e. Klaim Asuransi Kumpulan  

1) Klaim atas Kematian 

Syarat dalam pengajuan klaim asuransi kumpulan ini adalah: 

a) Polis asli atau duplikat jika polis asli hilang atau surat 

keterangan pengganti polis.  

b) Fotokopi tanda terima pembayaran premi terakhir. 

c) Sertifikat kematian dari Lurah/Kepala Desa dilegalisasi 

oleh Camat, atau Sertifikat Kematian. 

d) Surat keterangan dari Kepolisian atau pihak berwenang 

jika penerima manfaat meninggal dunia karena 

kecelakaan. 

e) Pengajuan klaim atas kematian  

f) Kuesioner klaim. 

g) Fotokopi surat keterangan pinjaman (Asuransi Kredit 

saja). 

h) Surat keterangan kesehatan dari dokter/ rumah sakit 

jika penerima manfaat meninggal dunia ketika dalam 

perawatan oleh dokter/rumah sakit. 

2) Klaim atas Berakhirnya Kontrak 

Persyaratan yang harus dilengkapi untuk pengajuan klaim ini 

adalah: 
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a) Polis asli atau duplikatnya jika polis asli hilang atau 

surat keterangan pengganti polis. 

b) Fotokopi tanda terima pembayaran premi terakhir. 

c) Pengajuan klaim. 

d) Fotokopi kartu identitas. 

3) Klaim untuk Penebusan 

Syarat yang diperlukan untuk klaim penebusan ini yaitu: 

a) Polis asli atau duplikatnya. 

b) Tanda terima asli dari pembayaran premi terakhir yang 

dikeluarkan oleh AJB Bumiputera 1912. 

c) Mengisi dan menyampaikan pengajuan klaim. 

d) Identifikasi/KTP/SIM pemohon. 

4) Klaim untuk Biaya Pengobatan akibat Kecelakaan 

Pengajuan klaim dari Pemegang Polis. Persyaratannya 

adalah: 

a) Fotokopi polis. 

b) Fotokopi pembayaran premi terakhir. 

c) Tanda terima biaya pengobatan dan perawatan. 

d) Proses verbal dari Kepolisian dalam kasus kecelakaan. 

5) Klaim atas Rawat Inap dan Operasi Bedah + Rawat Jalan. 

Persyaratannya adalah: 

a) Menyebutkan nomor keanggotaan. 

b) Semua tanda terima rawat inap dan bedah/rawat jalan. 
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c) Surat keterangan dari rumah sakit yang bertanggung 

jawab. 

B. Gambaran Umum Responden 

Responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah agen dari AJB 

Bumipuetra kantor cabang Blitar dengan jumlah 68 karyawan yang 

merupakan populasi keseluruhan agen dari AJB Bumiputera kantor cabang 

Blitar. Masing-masing responden memiliki latar belakang yang berbeda-beda, 

yaitu berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan masa bekerja. 

Responden diberikan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan konsep 

variabel kompensasi finansial, kompensasi non finansial, dan variabel kinerja. 

Sebanyak 68 kuesioner telah di isi oleh responden. Adapun gambaran 

responden di uraikan sebagai berikut: 

1. Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Dari hasil kuesioner yang diisi oleh responden, diperoleh 

gambaran mengenai jenis kelamin responden dalam bentuk persentase 

yang dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini: 

Tabel 4.1 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin 
Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Laki-laki 

Perempuan 

6 

62 

8,82 

91,18 

Jumlah 68 100 

Sumber : data diolah 
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Dalam penelitian ini, jumlah responden berdasarkan jenis kelamin 

dibedakan menjadi dua, dengan jumlah responden laki-laki sebanyak 6 

orang (8,82%), dan jumlah responden perempuan sebanyak 62 orang 

(91,18%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas agen 

AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Blitar mayoritas berjenis kelamin 

perempuan. Hal tersebut dikarenakan asumsi bahwa perempuan lebih 

mudah berkomunikasi sehingga dapat memperoleh jumlah nasabah 

yang lebih banyak, serta kemampuan berkomunikasi tersebut mampu 

membuat nasabah membayar tagihan premi tepat pada waktunya.      

2. Gambaran Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Hasil penyebaran kuesioner diperoleh gambaran mengenai tingkat 

pendidikan agen AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Blitar dalam 

bentuk persentase sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan 
Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

 

SMP 

SMA 

Diploma 

S1 

S2 

0 

56 

2 

10 

0 

0 

82,36 

2,94 

14,70 

0 

Jumlah 68 100 

Sumber : data diolah 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat dilihat jumlah responden 

terbesar berpendidikan terakhir SMA sebanyak 56 orang (82,36%), 

diurutan kedua adalah agen berpendidikan terakhir S1 sebanyak 10 
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orang (14,70%), dan urutan terakhir adalah agen dengan tingkat 

pendidikan Diploma dengan jumlah 2 orang (2,94%). Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa agen dari AJB Bumiputera 1912 kantor 

cabang Blitar mayoritas berpendidikan terakhir SMA. Kebijakan dari 

AJB Bumiputera untuk merekrut agen dengan kebanyakan berlatar 

belakang pendidikan SMA dikarenakan faktor gaji, sehingga dengan 

latar belakang pendiddikan SMA tidak menuntut gaji atau kompensasi 

yang terlalau tinggi, serta posisi agen tidak dituntut untuk memiliki 

tingkat pendidikan yang tinggi setara diploma atau sarjana. 

3. Gambaran Respnden Berdasarkan Masa Kerja 

Hasil penyebaran kuesioner peneliti memperoleh data tentang 

masa kerja agen AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Blitar menurut 

persentase sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Jumlah Responden Berdasarkan  Masa Kerja 

No Masa Kerja Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1-5 tahun 

6-10 tahun 

11-15 tahun 

16-20 tahun 

21-25 tahun 

26-30 tahun 

27 

14 

12 

13 

  0 

  2 

39,70 

20,59 

17,65 

19,12 

0 

2,94 

 Jumlah 68 100 

Sumber: data diolah 

Dari tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa jumlah responden 

berdasarkan masa kerja terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu, masa 

kerja selama 1-5 tahun sebanyak 27 orang (39,70%), masa kerja 6-10 

tahun sebanyak 14 orang (20,59%), masa kerja 11-15 tahun sebanyak 
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12 orang (17,65%), masa kerja 16-20 tahun sebanyak 13 orang 

(19,12%), dan masa kerja 26-30 tahun sebanyak 2 orang (2,94%). Dari 

hasil penyebaran tersebut, dapat diketahui bahwa persentase tertinggi 

adalah responden yang masa kerjanya antara 1-5 tahun. Hal ini 

dimungkinkan karena posisi agen dituntut harus memenuhi target, 

karena tidak semua agen mampu memenuhi target, maka banyak pula 

agen yang mengundurkan diri sehingga banyak agen yang masa 

kerjanya masih diantara 1-5 tahun. 

 

C. Analisis Data  

1. Analisis Deskriptif 

Berdasarkan hasil rekapitulasi hasil kuesioner yang disebarkan 

kepada 68 responden pada agen AJB Bumiputera 1912 kantor cabang 

Blitar, dapat diperoleh tentang variabel dalam bentuk frekuensi jumlah, 

angka persentase, serta rata-rata atau mean pada masing-masing item. 

Dalam analisis deskriptif ini akan dideskriptifkan tentang variabel 

penelitian yaitu Kompensasi Finansial (X1), Kompensasi Non Finansial 

(X2) dan Kinerja (Y). Variabel Kimoensasi Finansial (X1) dinilai 

dengan menggunakan 8 pernyataan, variabel Kompensasi Non Finansial 

(X2) dinilai dengan menggunakan 5 pertnyataan, variabel Kinerja (Y) 

dinilai dengan menggunakan 7 pernyataan yang disediakan pilihan 

jawabannya. Pilihan jawaban untuk pernyataan-pernyataan tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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SS  = Sangat Setuju dengan skor 5 

S  = Setuju dengan skor 4 

R  = Ragu-Ragu dengan skor 3 

TS  = Tidak Setuju dengan skor 2 

STS  = Sangat Tidak Setuju dengan skor 1 

 Berikut ini gambaran jawaban responden untuk variabel 

Kompensasi Finansial (X1), Kompensasi Non Finansial (X2), dan 

Kinerja (Y). 

a. Distribusi Frekuensi Variabel Kompensasi Finansial (X1) 

Terdapat 8 pernyataan yang diajukan kepada responden mengenai 

variabel Kompensasi Finansial (X1), adapun jawaban responden dapat 

dilihat pada tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Variabel Kompensasi Finansial (X1) 

 

Item 

 

Jawaban Responden  

Jumlah 

 

Rata-

rata 
(5) (4) (3) (2) (1) 

f % f % f % f % f % 

X1.1 6 8,82 58 85,29 0 0,00 2 2,94 2 2,94 68 3,94 

X1.2 0 0,00 1 1,47 0 0,00 56 82,35 11 16,17 68 1,86 

X1.3 0 0,00 46 67,64 13 19,11 7 1,02 2 2,94 68 3,51 

X1.4 6 8,82 58 85,29 0 0,00 3 4,41 1 1,47 68 3,95 

X1.5 0 0,00 0 0,00 1 1,47 55 80,88 12 17,64 68 1,83 

X1.6 0 0,00 45 66,17 13 19,11 8 1,17 2 2,94 68 3,48 

X1.7 2 2,94 61 89,70 4 5,88 0 0,00 1 1,47 68 3,92 

X1.8 2 2,94 63 92,64 2 2,94 0 0,00 1 1,47 68 3,95 

Rata-rata  X1 3,30 

Sumber: data primer diolah 2014 
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Keterangan: 

X1.1 : Pemberian bonus berdasarkan jumlah nasabah  

X1.2 : Pemberian bonus berdasarkan tingkat kehadiran  

X1.3 : Pemberian bonus berdasarkan tingkat keuntungan perusahaan  

X1.4 : Pemberian komisi berdasarkan jumlah premi yang tertagih  

X1.5 : Pemberian komisi berdasarkan tingkat kehadiran 

X1.6 : Pemberian komisi berdasarkan tingkat keuntungan perusahaan 

X1.7 : Kesesuaian atau ketepatan waktu pemberian tunjangan 

X1.8 : Kesesuaian pemberian tunjangan yang diterima  

f : Distribusi frekuensi 

% : Distribusi frekuensi dalam persentase 

Pada tabel 4.4 diketahui bahwa dari 68 responden pada item 

pertama (X1.1) yaitu tentang pemberian bonus didasarkan pada 

perolehan nasabah, terdapat 6 responden atau 8,82% yang menyatakan 

sangat setuju, 58 responden atau 85,29% yang menyatakan setuju,  

tidak ada responden yang menyatakan ragu-ragu, 2 responden atau 

2,94% menyatakan tidak setuju, dan 2 responden atau 2,94% 

menyatakan sangat tidak setuju. Item ini (X1.1) memiliki mean sebesar 

3,94. 

Pada item kedua (X1.2) yaitu tentang pemberian bonus didasarkan 

tingkat kehadiran karyawan, tidak ada responden yang menyatakan 

sangat setuju, 1 responden atau 1,47% menyatakan setuju, yang 

menyatakan  ragu-ragu sebanyak 0%, yang menyatakan tidak setuju 
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sebanyak 56 responden atau 82,35%, dan yang menyatakan sangat tidak 

setuju sebanyak 11 responden atau 16,17%. Item ini (X1.2) memiliki 

mean sebesar 1,86.  

Item ketiga (X1.3) yaitu tentang pemberian bonus didasarkan pada 

jumlah keuntungan perusahaan, tidak ada responden yang menyatakan 

sangat setuju, 46 responden atau 67,64% menyatakan setuju, 13 

responden atau 19,11% menyatakan ragu-ragu, 7 responden atau 1,02% 

menyatakan tidak setuju, dan 2 responden atau 2,94% menyatakan 

sangat tidak setuju. Item ini (X1.3) memiliki mean sebesar 3,51. 

Item keempat (X1.4) yaitu tentang pemberian komisi yang diterima 

karyawan berdasarkan jumlah premi yang tertagih, terdapat 6 responden 

atau 8,82% menyatakan sangat setuju, 58 responden atau 85,29% 

menyatakan setuju, dan tidak ada responden atau 0%  yang menyatakan 

ragu-ragu,3 responden atau 4,41% menyatakan tidak setuju, dan 1 

responden atau 1,47% menyatakan sangat tidak setuju. Item ini (X1.4) 

memiliki mean sebesar 3,95. 

Item kelima (X1.5) yaitu tentang pemberian bonus karyawan 

didasarkan tingkat kehadiran, tidak terdapat responden yang 

menyatakan sangat setuju, tidak ada responden yang menyatakan 

setuju,1 responden atau 1,47% yang menyatakan ragu-ragu,55 

responden atau 80,88% menyatakan tidak setuju, dan 12 responden atau 

17,64% yang menyatakan sangat tidak setuju. Item ini (X1.5) memiliki 

mean sebesar 1,83. 
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Item keenam (X1.6) yaitu tentang pemberian komisi didasarkan 

pada tingkat perolehan keuntungan perusahaan, tidak ada responden 

yang menyatakan sangat setuju, 45 responden atau 66,17% menyatakan 

setuju, 13 responden atau 19,11% menyatakan ragu-ragu, 8 responden 

atau 1,17% menyatakan tidak setuju, dan 2 responden atau 2,94% 

menyatakan sangat tidak setuju. Item ini (X1.6) memiliki mean sebesar 

3,48. 

Pada item ketujuh (X1.7) yaitu tentang ketepatan jadwal pemberian 

tunjangan, 2 responden atau 2,94% menyatakan sangat setuju, 61 

responden atau 89,70% menyatakan setuju,4 responden atau 5,88% 

menyatakan ragu-ragu, tidak ada responden yang menyatakan tidak 

setuju, dan 1 responden atau 1,47%% menyatakan sangat tidak setuju. 

Item ini (X1.7) memiliki mean sebesar 3,92. 

Pada item kedelapan (X1.8) yaitu tentang kesesuaian jumlah 

tunjangan yang diterima dengan kinerja, 2 responden atau 2,94% 

menyatakan sangat setuju, 63 responden atau 92,64% menyatakan 

setuju,2 responden atau 2,94% menyatakan ragu-ragu, tidak ada 

responden yang menyatakan tidak setuju, dan 1 responden atau 1,47%% 

menyatakan sangat tidak setuju. Item ini (X1.8) memiliki mean sebesar 

3,95. 

Kesimpulan dari kedelapan item tersebut dapat dilihat 

berdasarkan jawaban dari responden/skor dari masing-masing item  

untuk variabel kompensasi finansial (X1) yang rata-rata jawaban 
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tersebut terletak pada interval 2,6 – 3,4 yaitu sebesar 3,30 yang 

mempunyai arti cukup dari pernyataan/item tersebut. Angka tersebut 

menunjukkan bahwa agen AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Blitar 

cukup puas dengan pemberian kompensasi finansial oleh perusahan. 

b. Distribusi Frekuensi Variabel Kompensasi Non Finansial (X2) 

Terdapat 5 pernyataan yang diajukan kepada responden mengenai 

variabel Kompensasi Non Finansial (X2). Dari 5 pernyataan tersebut 

diperoleh jawaban seperti yang tampak pada table 4.5 berikut ini: 

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Variabel Kompensasi Non Finansial 

(X2) 

 

 

Item 

 

Jawaban Responden  

Jumlah 

 

Rata-

rata 
(5) (4) (3) (2) (1) 

f % f % f % f % f % 

X2.1 11 16,17 57 83,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 68 4,16 

X2.2 12 17,64 56 82,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 68 4,17 

X2.3 11 16,17 57 83,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 68 4,16 

X2.4 64 94,11 3 4,41 0 0,00 1 1,47 0 0,00 68 4,91 

X2.5 64 94,11 3 4,41 0 0,00 1 1,47 0 0,00 68 4,91 

Rata-rata X2 4,46 

Sumber: data primer diolah 2014 

Keterangan: 

X1.1 : Kesesuaian pekerjaan dengan keahlian dan minat 

X1.2 : Tantangan dalam pekerjaan 

X1.3 : Tanggung jawab terhadap pekerjaan  

X1.4 : hubungan antar karyawan 

X1.5 : Lingkungan kerja 
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f : Distribusi frekuensi 

% : Distribusi frekuensi dalam persentase 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui dari 68 responden untuk 

item pertama (X2.1) yaitu tentang kesesuaian pekerjaan dengan keahlian 

dan minat, terdapat 11 responden atau 16,17% yang menyatakan sangat 

setuju, 57 responden atau 83,82% menyatakan setuju, dan tidak ada 

responden atau 0% yang menyatakan ragu-ragu, tidak setuju, sangat 

tidak setuju. Item ini (X2.1) memiliki mean sebesar 4,16. 

Item kedua (X2.2) yaitu tentang tantangan untuk mengerjakan 

pekerjaan dengan baik, terdapat 12 responden atau 17,64% yang 

menyatakan sangat setuju, 56 responden atau 82,35% menyatakan 

setuju, dan tidak ada responden atau 0% yang menyatakan ragu-ragu, 

tidak setuju, sangat tidak setuju. Item ini (X2.2) memiliki mean sebesar 

4,17. 

Item ketiga (X2.3) yaitu tentang tanggung jawab terhadap 

pekerjaan yang menjadi tugasnya, terdapat 11 responden atau 16,17% 

menyatakan sangat setuju, 57 responden atau 83,82% menyatakan 

setuju, dan tidak ada responden atau 0% yang menyatakan ragu-ragu, 

tidak setuju, sangat tidak setuju. Item ini (X2.3) memiliki mean sebesar 

4,16. 

Item keempat (X2.4) yaitu tentang hubungan kerja antar 

karyawan, terdapat 64 responden atau 94,11% menyatakan sangat 

setuju, 3 responden atau 4,41% menyatakan setuju, tidak ada responden 
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yang menyatakan ragu-ragu, 1 responden atau 1,47% menyatakan tidak 

setuju, dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju. 

Item ini (X2.4) memiliki mean sebesar 4,91. 

Item kelima (X2.5) yaitu tentang lingkungan kerja, terdapat 64 

responden atau 94,11% menyatakan sangat setuju, 3 responden atau 

4,41% menyatakan setuju, tidak ada responden yang menyatakan ragu-

ragu, 1 responden atau 1,47% menyatakan tidak setuju, dan tidak ada 

responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Item (X2.5) memiliki 

mean sebesar 4,91. 

Kesimpulan dari kelima item tersebut dapat dilihat berdasarkan 

jawaban dari responden/skor dari masing-masing item  untuk variabel 

kompensasi non finansial (X2) yang rata-rata jawaban tersebut terletak 

pada interval 4,2 – 5 yaitu sebesar 4,46 yang mempunyai arti sangat 

setuju dari pernyataan/item tersebut. Angka tersebut menunjukkan 

bahwa agen AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Blitar sangat puas 

dengan pemberian kompensasi non finansial oleh perusahan. 

c. Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja (Y) 

Pada variabel Kinerja (Y) terdapat 7 item pernyataan yang 

diberikan kepada responden. Adapun hasil dari jawaban responden 

dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini: 
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Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja (Y) 

 

 

Item 

 

Jawaban Responden 

 

 

Jumlah 

 

Rata-

rata (5) (4) (3) (2) (1) 

f % f % f % f % f % 

Y1.1 2 2,94 53 77,94 13 19,11 0 0,00 0 0,00 68 3,83 

Y1.2 3 4,41 53 77,94 12 17,64 0 0,00 0 0,00 68 3,86 

Y1.3 51 75 17 25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 68 4,75 

Y1.4 51 75 17 25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 68 4,75 

Y1.5 54 79,41 14 20,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 68 4,79 

Y1.6 4 5,88 57 83,82 7 10,29 0 0,00 0 0,00 68 3,95 

Y1.7 14 20,58 53 77,94 0 0,00 0 0,00 1 1,47 68 4,16 

Rata-rata Y 4,29 

Sumber: data primer diolah 2014 

Keterangan: 

Y1.1 : Kesesuaian jumlah nasabah yang didapat dengan target 

perusahaan 

Y1.2 : Kesesuaian jumlah premi yang tertagih dengan target perusahaan 

   Y1.3 : Pemberian informasi informasi kepada nasabah tentang waktu 

jatuh tempo pembayaran premi 

Y1.4 : Sosialisasi tentang pelayanan asuransi kepada nasabah  

Y1.5 : Kepuasan nasabah dalam pelayanan 

Y1.6 : Kesesuaian penyelesaian pekerjaan dengan jadwal yang telah   

ditetapkan 

 Y1.7 : Kecepatan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung  

  f : Distribusi frekuensi 

 % : Distribusi frekuensi dalam persentase 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dapat diketahui bahwa dari 68 

responden untuk item pertama (Y1.1) yaitu tentang kesesuaian perolehan 
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nasabah dengan target perusahan, terdapat 2 responden atau 2,94% 

menyatakan sangat setuju, 53 responden atau 77,94% menyatakan 

setuju, 13 responden atau 19,11% menyatakan ragu-ragu, dan tidak ada 

responden atau 0% yang menyatakan tidak setuju, maupun yang 

menyatakan sangat tidak setuju. Item Y1.1 ini memiliki mean sebesar 

3,83. 

Pada item kedua (Y1.2) yaitu tentang target premi yang tertagih, 

terdapat 3 responden atau 4,41% menyatakan sangat setuju, 53 

responden atau 77,94% menyatakan setuju, 12 responden atau 17,64% 

yang menyatakan ragu-ragu, dan tidak ada responden atau 0% yang 

menyatakan tidak setuju, maupun yang menyatakan sangat tidak setuju. 

Item ini (Y1.2) memiliki mean sebesar 3,86. 

Item ketiga (Y1.3) yaitu tentang pemberian informasi kepada 

nasabah tentang waktu jatuh tempo pembayaran premi, terdapat 51 

responden atau 75% menyatakan sangat setuju, 17 responden atau 25% 

menyatakan setuju, dan tidak ada responden atau 0% yang menyatakan 

ragu-ragu,  tidak ada responden atau 0% yang menyatakan tidak setuju, 

dan tidak ada responden atau 0% yang menyatakan sangat tidak setuju. 

Item Y1.3 memiliki mean sebesar 4,75. 

Item keempat (Y1.4) yaitu tentang pemberian informasi atau 

sosialisasi pelayanan asuransi kepada nasabah, terdapat 51 responden 

atau 75% menyatakan sangat setuju, 17 responden atau 25% 

menyatakan setuju, dan tidak ada responden atau 0% yang menyatakan 
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ragu-ragu,  tidak ada responden atau 0% yang menyatakan tidak setuju, 

dan tidak ada responden atau 0% yang menyatakan sangat tidak setuju. 

Item Y1.4 memiliki mean sebesar 4,75. 

Item kelima (Y1.5) yaitu tentang kepuasan nasabah, terdapat 54 

responden atau 79,41% menyatakan sangat setuju, 14 responden atau 

20,59% menyatakan setuju, dan tidak ada responden atau 0% yang 

menyatakan ragu-ragu,  tidak ada responden atau 0% yang menyatakan 

tidak setuju, dan tidak ada responden atau 0% yang menyatakan sangat 

tidak setuju. Item Y1.5 memiliki mean sebesar 4,79. 

Pada item keenam (Y1.6) yaitu tentang penyelesaian pekerjaan 

sesuai jadwal, terdapat 4 responden atau 5,88% menyatakan sangat 

setuju, 57 responden atau 83,82% menyatakan setuju, 7 responden atau 

10,29% yang menyatakan ragu-ragu, tidak ada responden atau 0% yang 

menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden atau 0% yang 

menyatakan sangat tidak setuju. Item ini (Y1.6) memiliki mean sebesar 

3,95. 

Pada item ketujuh (Y1.7) yaitu tentang kecepatan dalam 

menyelesaikan tanggung jawab dan pekerjan, terdapat 14 responden 

atau 20,58% menyatakan sangat setuju, 57 responden atau 83,82% 

menyatakan setuju, tidak ada responen atau 0% yang menyatakan ragu-

ragu, tidak ada responden atau 0% yang menyatakan tidak setuju, dan 1 

responden atau 1,47% yang menyatakan sangat tidak setuju. Item ini 

(Y1.7) memiliki mean sebesar 4,16. 
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Kesimpulan dari ketujuh item tersebut dapat dilihat berdasarkan 

jawaban dari responden/skor dari masing-masing item  untuk variabel 

kompensasi finansial (X1) yang rata-rata jawaban tersebut terletak pada 

interval 4,2 – 5 yaitu sebesar 4,29 yang mempunyai arti sangat setuju  

dari pernyataan/item tersebut. Angka tersebut menunjukkan bahwa agen 

AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Blitar sangat baik dalam 

melaksankan tugas dan tanggung jawabnya.  

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Proses analisis data dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari pengaruh antara 

variabel independen dan dependen. Variabel independen dalam 

penelitian ini antara lain kompensasi finansial dan kompensasi non 

finansial. Sedangkan variabel terikat/dependen dalam penelitian ini 

adalah kinerja (Y). Berdasarkan hasil pengolahan data dengan 

menggunakan software SPSS didapatkan ringkasan seperti pada Tabel 

4.7 berikut : 
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Tabel 4.7 

 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel 
Koefisien  

b 

Standardized 

Koefisien  β 
thitung Sig. Keterangan 

Constant 15,063     

Kompensasi finansial 

(X1) 
0,259 0.383 3,188 0,002 Signifikan 

Kompensasi non 

finansial (X2) 
0,345 0,219 1,827 0,000 Signifikan 

Α =0,524    

Koefisien Determinasi (R
2
) =0,274    

F-Hitung =12,290  =   

F-Tabel =4,7374    

P-value =0,000    

     

Sumber : data diolah 

Model regresi yang didapatkan berdasarkan tabel 4.7 diatas 

adalah sebagai berikut : 

 Y =  15,063+ 0,259X1 +0,345 X2 + e 

dimana : 

Y : Kinerja Karyawan 

X1 : Kompensasi Finansial 

X2 : Kompensasi Non Finansial 

Konstanta diperoleh sebesar 15,063. Hasil ini menunjukkan 

bahwa apabila semua variabel independen bernilai nol, maka nilai Y 

sebesar 15,063. 

1. b1 =  0,259 

Koefisien regresi X1 diperoleh sebesar 0,259. Hasil ini 

menunjukkan bahwa apabila skor X1 mengalami peningkatan sebesar 
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 1 poin dan variabel dianggap tetap, maka skor Y akan meningkat 

sebesar 0,259.  

2. b2 = 0,345 

Koefisien regresi X2 diperoleh sebesar 0,345. Hasil ini 

menunjukkan bahwa apabila skor X2 mengalami peningkatan sebesar 1 

poin dan variabel dianggap tetap maka skor Y akan meningkat sebesar 

0,345. 

3. Uji F (Uji Simultan) 

Pengujian secara simultan dilakukan untuk menunjukkan apakah 

semua variabel independen yang digunakan dalam model regresi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Semua koefisien 

variabel independen tersebut diuji secara serentak dengan menggunakan 

uji F atau ANOVA. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian koefisien 

model regresi secara simultan disajikan dalam Tabel 4.8 berikut: 

Tabel 4.8 

Uji Hipotesis Model Regresi Secara Simultan 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : βi = 0 Diduga tidak ada pengaruh yang signifikan 

variabel kompensasi finansial (X1), dan 

kompensasi non finansial (X2), secara 

simultan terhadap kinerja (Y) 

H1 : βi ≠ 0 Diduga ada pengaruh yang signifikan 

variabel kompensasi finansial (X1), 

kompensasi non finansial (X2) secara 

simultan terhadap kinerja (Y) 

α = 0,05 

F     = 12,290 

Sig.  = 0,000 

Ftabel =4,7374 

Tolak H0 

Sumber : data diolah 
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Berdasarkan Tabel 4.8, dijelaskan pengujian  hipotesis  model 

regresi secara simultan atau secara serentak menggunakan uji F. Di dalam 

tabel distribusi F, didapatkan nilai Ftabel dengan degrees of freedom (df) n1 

= 2 dan n2 = 65 adalah sebesar 4,7374. Jika nilai F hasil penghitungan 

pada Tabel 4.7 dibandingkan dengan Ftabel, maka Fhitung hasil penghitungan 

lebih besar daripada Ftabel (12,290 > 4,7374). Selain itu, pada Tabel 4.8 

juga didapatkan nilai p-value sebesar 0,000. Jika nilai p-value 

dibandingkan dengan α = 0,05 maka p-value lebih kecil dari α = 0,05. Dari 

kedua perbandingan tersebut dapat diambil keputusan H0 ditolak pada taraf  

α = 0,05. Sehingga dapat disimpulkan  bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan secara simultan antara variabel kompensasi finansial (X1), dan 

kompensasi non finansial  (X2) terhadap variabel kinerja (Y). 

4. Uji t (Uji Parsial) 

Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk 

mengetahui apakah masing-masing variabel independen pembentuk model 

regresi secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

(Y) atau tidak. Untuk menguji hubungan tersebut, digunakan uji t. Variabel 

independen pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh signifikan jika 

thitung > ttabel atau p-value kurang dari α = 0,05. Pengujian model regresi 

secara parsial adalah sebagai berikut : 

a. Variabel kompensasi finansial (X1) 

Pengujian hipotesis koefisien regresi variabel kompensasi finansial 

(X1) dapat dituliskan dalam Tabel 4.9 berikut : 
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Tabel 4.9 

Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel kompensasi finansial (X1) 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : β1 = 0 (Variabel Kompensasi Finansial (X1) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Variabel Kinerja (Y)) 

H1 : β1 ≠ 0 (Variabel Kompensasi Finansial (X1) 

berpengaruh signifikan terhadap Variabel 

Kinerja (Y)) 

α = 0,05 

thitung = 3,188 

sig = 0,002 

ttabel = 2,920 

Tolak H0 

Sumber : data diolah 

Variabel kompensasi finansial (X1) memiliki koefisien regresi 

sebesar 0,259. Dengan menggunakan bantuan software SPSS, didapatkan 

statistik uji t sebesar 3,188 dengan nilai p-value sebesar 0,000. Nilai 

statistik uji thitung tersebut lebih besar daripada ttabel (3,188 > 2,920) dan 

nilai p-value lebih kecil daripada α = 0,05. Pengujian ini menunjukkan 

bahwa H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kompensasi 

finansial (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja (Y). 

Koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa variabel kompensasi 

finansial (X1) memberikan pengaruh positif terhadap kinerja. Semakin 

besar kompensasi yang diberikan, maka kinerja akan semakin tinggi. 

Sebaliknya, semakin rendah kompensasi finansial yang diberikan, maka 

kinerja akan semakin rendah. 

b. Variabel kompensasi non finansial (X2) 

Pengujian hipotesis koefisien regresi variabel kompensasi non 

finansial (X2) dapat dituliskan dalam Tabel 4.10 berikut : 
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Tabel 4.10 

Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel Kompensasi Non Finansial (X2) 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : β1 = 0 (Variabel kompensasi non finansial (X2) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel kinerja karyawan (Y)) 

H1 : β1 ≠ 0 (Variabel kompensasi non finansial (X2) 

berpengaruh signifikan terhadap variabel 

kinerja karyawan (Y)) 

α = 0,05 

thitung = 1,827 

sig = 0,072 

ttabel = 2,920 

Tolak H1 

Sumber : data diolah 

Variabel kompensasi non finansial (X2) memiliki koefisien regresi 

sebesar 0,345. Dengan menggunakan bantuan software SPSS, didapatkan 

statistik uji t sebesar 1,827 dengan nilai p-value sebesar 0,072. Nilai 

statistik uji thitung tersebut lebih kecil dari pada ttabel (1,827 <2,920) dan 

nilai p-value lebih besar daripada α = 0,05. Pengujian ini menunjukkan 

bahwa H1 diolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kompensasi 

non finansial (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

kinerja (Y). Koefisien regresi yang finansial menunjukkan bahwa variabel 

kompensasi non  finansial (X2) tidak memberikan pengaruh positif 

terhadap kinerja.  

5. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Berdasarkan pada Tabel 4.7, model regresi tersebut memiliki 

koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,274. Hal ini berarti bahwa model 

regresi yang didapatkan mampu menjelaskan pengaruh antara variabel 

kompensasi finansial (X1) dan kompensasi non finansial (X2) terhadap 

kinerja (Y) sebesar 27,4% dan sisanya sebesar 72,6% dijelaskan oleh 
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variabel lain yang tidak terdeteksi dan tidak menjadi variabel dalam 

penelitian ini.  

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pengaruh secara silmutan dari variabel kompensasi finansial dan 

kompensasi non finansial hanya sebesar 27,4%, dan sisanya sebesar 72,6% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel dari penelitian ini. Variabel 

lain yang dimaksud adalah opportunity dan ability sesuai dengan P= f (M x 

A x O), dimana P adalah performance, M adalah motivation, A adalah 

ability, dan O adalah opportunity (Gomes, 1999:202).  

  Variabel kompensasi finansial (X1) memiliki pengaruh yang 

signifikan secara parsial terhadap kinerja. Hal ini dibuktikan dengan nilai 

signifikansi t 0,002 <alpha 0,05, maka dapat disimpulkan H1 diterima yang 

berarti bahawa kompensasi finansial secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel kinerja karyawan. Nilai koefisien beta sebesar 0,259 

menunjukkan bahwa pengaruh kompensasi finansial terhadap kinerja 

25,9%. Hasil penelitian ini mendukung dengan hasil penelitian terdahulu 

oleh Dian Aprilia Anggraini (2007), dan Yoyok Madhe Prasetya (2011), 

yang menunjukan bahwa kompensasi finansial memberikan pengaruh yang 

positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini juga terbukti dari hasil 

penelitian di AJB Bumi Putera 1912 kantor cabang Blitar. Hal ini 

membuktikan bahwa AJB Bumi Putera memberikan kompensasi finansial 

yang baik kepada agen, sehingga mampu meningkatkan kinerja para agen 

tersebut.   
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  Di sisi lain, variabel kompensasi non finansial (X2) memiliki 

pengaruh namun tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai signifikansi t 0,072< alpha 0,05, maka dapat 

disimpulkan H0 diterima yang berarti bahwa variabel kompensasi non 

finansial secara parsial berpengaruh namun tidak signifikan terhadap 

variabel kinerja. Dalam penelitian ini variabel kompensasi non finansial 

terdiri dari 2 indikator, yaitu lingkungan kerja dan pekerjaan itu sendiri. 

Hal tersebut juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan para agen, 

dimana mayoritas agen berpendidikan terakhir SMA. Dengan tingkat 

pendidikan SMA tersebut, maka kemampuan dan pengalamannya masih 

rendah.  Selain berkaitan dengan tingkat pendidikan, faktor bahwa agen 

merupakan pekerja di tingkat bawah, mereka tidak terlalu mementingkan 

kompensasi non finansial, bagi mereka kompensasi finansialah lah yang 

menjadi hal utama dalam bekerja. Hasil penelitian ini di dukung oleh 

penelitian terdahulu oleh Wahyuni Alimuddin (2012), yang mana 

penelitian dengan judul  “pengaruh kompensasi terhadap produktivitas 

karyawan” ini menunjukan bahwa kompensasi non finansial  tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas karyawan. 

Dalam hal ini, penelitian Wahyuni Alimuddin berfokus pada produktivitas 

karyawan, yang ,mana secara konseptual memiliki kesamaan dengan 

variabel kinerja dalam penelitian ini. 
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A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil 

beberapa kesimpulan yaitu:  

1. Pemberian kompensasi yang dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 

kantor cabang Blitar pada umumnya sudah baik. Hal ini ditunjukan dari 

hasil penelitian melalui jawaban dari kuesioner responden yang tersebar 

pada seluruh agen AJB Bumiputera 1912 kontor cabang Blitar. 

sedangkan kinerja agen pada perusahaan asuransi tertua di Indonesia ini 

juga tergolong baik, terlihat dari kualitas dan kuantitas yang memenuhi 

standar dari perusahaan  

2. Kompensasi finansial dan kompensasi non finansial secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan AJB Bumipuetra 

1912 kantor cabang Blitar, mampu memberikan kontribusi terhadap 

variabel Kinerja 0,274 atau sebesar 27,4%. Sisanya 72,6% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti 

opportunity dan ability. Tidak masuknya variabel ability dan 

opportunity menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel 

kompensasi finansial (X1) terhadap variabel kinerja karyawan (Y). 
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Namun tingkat signifikansi dari variabel kompensasi non finansial (X2) 

melebihi batas signifikansi, sehingga variabel  kompensasi non finansial 

(X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja (Y).  

 

B. Saran   

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dan 

kesimpulan maka peneliti memberikan saran dan masukan kepada pihak-

pihak yang pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi kepentingan 

praktis. Secara umum pemberian kompensasi pada AJB Bumuputera 1912 

kantor cabang Blitar sudah baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya 

pengaruh yang signifikan variabel kompensasi finansial terhadap kinerja. 

Namun, pemberian kompensasi non finansial yang dalam penelitian ini 

berupa lingkungan kerja dan pekerjaan itu sendiri berpengaruh namun 

tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Adapun saran dari peneliti 

adalah sebagai berikut:  

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel  kompensasi finansial (X1) 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja (Y), 

sehingga perlu dipertahankan serta ditingkatkan untuk mendapatkan 

kinerja para agen yang lebih baik. Dengan semakin besar jumlah 

kompensasi finansial yang diberikan oleh perusahaan kepada agen, 

maka kinerja para agen akan semakin baik. 
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2.  Dalam penelitian ini belum memasukan variabel yang menyangkut 

kinerja seperti kemampuan (ability) dan kesempatan (opportunity), 

dimana hal tersebut juga dapat mempengaruhi kinerja. Sehingga dalam 

penelitian selanjutnya diharapkan menjadikan kemampuan (ability) dan 

kesempatan (opportunity) sebagai variabel dalam penelitian, sesuai 

dengan teori yaitu : P= f (M x A x O). 



119 

117 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anggraini, Dian Aprilia. 2007. Pengaruh Kompensasi Finansial dan Kompensasi 

Non Finansial Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. Universitas 

Brawaijaya.  

Alimuddin, Wahyuni. 2012. Pengaruh Kompensasi Terhadap Produktivitas 

Karyawan. Universitas Hasanuddin. 

Arikunto, Suharsini. 2006. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek). Edisi         

Revisi Keenam, Cetakan Ketigabelas. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.  

Bangun, Wilson. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Erlangga. 

Brahmasari, I dan Suprayetno, A. Pengaruh Motivasi Kerja, dan Budaya 

Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan serta Dampaknya pada 

Kinerja Perusahaan (Studi pada PT Pei Hai International Wiratama 

Indonesia). Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan,Vol 10, No 2, 

September 2008:129.  

Dessler, Gary. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Sepuluh. Jakarta: 

PT INDEKS. 

Dharma, Agus. 2003. Manajemen Prestasi Kerja. Cetakan Pertama. Jakarta: CV 

Rajawali. 

Gomes, Faustino Cardoso. 1999. Manajemen SumberDaya Manusia. Edisi 

Pertama. Cetakan Keempat.Yogyakarta: Andi Offset. 

Hariandja, Marihot Tua Effendi. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. 

Cetakan Pertama. Jakarta: Grasindo. 

Hasibuan, Malayu. 2005. Manajemen sumber Daya Manusia Perusahaan. 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

Heidjraman, R. 2000. Manajemen Personalia. Edisi Keempat. Yogyakarta:BPFE 

Yogyakarta. 

Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP 

YKPN. 

Malthis L.R dan H. Jackson. 2006. Human Resources Management. Allyn & 

Bacon. 

Mangkunegara. 2007. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Cetakan Pertama. 

Bandung: Refika Aditama. 

Martina, Ida. 2007. Pengaruh Kompensasi Finansial Terhadap Motivasi Kerja. 

Universitas Brawijaya. 



118 
 

 

Martoyo, Susilo. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Kelima. 

Yogyakarta: PT BPFE. 

Nazir, M. 2003. Prosedur Penelitian. Jakarata: Rineka Cipta. 

Paskalia, Marietta. 2004. Pengaruh Kompensasi Terhadap produktivitas 

Karyawan.Universitas Brawijaya. 

Prasetya, Yoyok Madhe. 2011. Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja. 

Universitas Brawijaya. 

Riva’i, Veithzal. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dan 

Teori ke Praktek. Jakarta: Raja Grafindo. 

Sanusi. 2003. Metode Penelitian Praktis. Cetakan Kesatu. Malang: Buntaran 

Media. 

Simamora, Henry. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Kedua. 

Yogyakarta: BP STIE YKPN. 

Sitohang. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Pradnya 

Paramita.  

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2006. Metode Penelitian Survey. Edisi 

Revisi. Cetakan Kedelapanbelas. Jakarta:LP3ES. 

Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Edisi Ketigabelas. Cetakan 

Pertama. Bandung: CV Alfabeta. 

Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. 

Swasto, Bambang. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Malang:UB Press. 

Wibowo.2011. Manajemen Kinerja. Edisi Ketigabelas. Cetakan Keempat. Jakarta: 

PT Rajawali Grafindo Persada.    

 

Internet:  

http://www.academia.edu/4638032/PENGARUH_KOMPENSASI_TERHADAP_

PRODUKTIVITAS_KARYAWAN_PADA_PT._BAKRIE_TELECOM_AREA_

MAKASSAR_SKRIPSI. diakses pada 26 juni 2014 

http://wahyuadhie.wordpress.com/2010/09/25/asuransi-jiwa-bersama-ajb-

bumiputera-1912/ diakses pada 12 april 2014 11:51 

http://www.academia.edu/4638032/PENGARUH_KOMPENSASI_TERHADAP_PRODUKTIVITAS_KARYAWAN_PADA_PT._BAKRIE_TELECOM_AREA_MAKASSAR_SKRIPSI
http://www.academia.edu/4638032/PENGARUH_KOMPENSASI_TERHADAP_PRODUKTIVITAS_KARYAWAN_PADA_PT._BAKRIE_TELECOM_AREA_MAKASSAR_SKRIPSI
http://www.academia.edu/4638032/PENGARUH_KOMPENSASI_TERHADAP_PRODUKTIVITAS_KARYAWAN_PADA_PT._BAKRIE_TELECOM_AREA_MAKASSAR_SKRIPSI


119 

119 
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Lampiran 1 

KUESIONER 

 

Identitas Responden 

1. Jenis kelamin   : Laki-laki/Perempuan *) 

2. Tingkat pendidikan terakhir : SD/ SMP/ SMA/ D1/ D2/ D3/ S1/ S2/ S3 **) 

3. Lama bekerja   :………tahun 

 

Keterangan : *)   coret yang tidak perlu 

           **) lingkari yang sesuai 

 

 Petunjuk Pengisian 

Pilihlah salah satu jawaban dari pernyataan atau pertanyaan dengan memberikan tanda  

“ ˅” (cek) berdasarkan kesesuaian pernyataan dan pertanyaan dengan pendapat Bapak/ Ibu/ 

Sdr/ i. 

 

  Keterangan Pilihan Jawaban: 

SS : Sangat setuju 

S : Setuju 

R : Ragu-ragu 

TS : Tidak setuju 

STS : Sangat tidak setuju  
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A. KOMPENSASI  FINANSIAL (X1) 

1. Bonus 

No. PERNYATAAN SS S R TS STS 

1. Bonus yang diterima karyawan AJB Bumi Putera 

1912 didasarkan pada perolehan jumlah nasabah  

     

2. Bonus yang diterima karyawan AJB Bumi Putera 

1912 didasarkan pada tingkat kehadiran 

karyawan 

     

3. Bonus yang diterima karyawan AJB Bumi Putera 

1912 didasarkan pada besar keuntungan yang 

diperoleh perusahaan 

     

 

2. Komisi 

No. PERNYATAAN SS S R TS STS 

1. Komisi yang diterima karyawan AJB Bumi 

Putera berdasarkan jumlah premi yang dapat 

tertagih 

     

2. Komisi  yang diterima karyawan AJB Bumi 

Putera 1912 didasarkan pada tingkat kehadiran 

karyawan 

     

3. Komisi  yang diterima karyawan AJB Bumi 

Putera 1912 didasarkan pada besar keuntungan 

yang diperoleh perusahaan 

     

 

3. Tunjangan 

No. PERNYATAAN SS S R TS STS 

1. Pemberian tunjangan yang diterima karyawan 

AJB Bumi Putera 1912 sesuai jadwal yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan 

     

2. Pemberian tunjangan yang diterima karyawan 

AJB Bumi Putera 1912 sesuai dengan jumlah 

tunjangan yang seharusnya diterima karyawan 

sesuai dengan kinerja karyawan 
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B. KOMPENSASI NON FINANSIAL (X2) 

1. Pekerjaan itu sendiri  

No. PERTANYAAN SS S R TS STS 

1. Karyawan AJB Bumi Putera 1912 dalam bekerja 

sudah sesuai dengan keahlian dan minat 

     

2. Karyawan AJB Bumi Putera 1912 dalam bekerja 

mendapat tantangan untuk mengerjakan 

pekerjaan dengan baik 

     

3. Karyawan AJB Bumi Putera 1912 dalam bekerja 

bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang 

menjadi tugasnya. 

     

 

2. Lingkungan kerja 

No. PERNYATAAN SS S R TS STS 

1. Dalam bekerja, terjalin hubungan kerja yang 

menyenangkan antar karyawan AJB Bumi 

Putera 1912 

     

2. AJB Bumi Putera 1912 kantor cabang Blitar 

memiliki lingkungan kerja yang nyaman 

     

 

3. Kinerja (Y) 

1. Kuantitas  

No.  PERNYATAAN SS S R TS STS 

1. Jumlah nasabah yang diperoleh karyawan AJB 

Bumi Putera 1912 sudah sesuai dengan target 

perusahaan 

     

2. Jumlah premi yang dapat tertagih dari nasabah 

sudah sesuai dengan target perusahaan 
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2. Kualitas  

No. PERNYATAAN SS S R TS STS 

1. Karyawan AJB Bumi Putera 1912 memberikan 

informasi kepada nasabah masa jatuh tempo 

premi  

     

2. Karyawan AJB Bumi Putera 1912 memberikan 

sosialisasi yang jelas tentang pelayanan asuransi 

kepada nasabah 

     

3. Pelayanan karyawan AJB Bumi Putera 1912 

memberikan kepuasan terhadap nasabah 

     

 

3. Ketepatan waktu  

No. PERNYATAAN SS S R TS STS 

1. Dalam menyelesaikan pekerjaan, karyawan AJB 

Bumi Putera 1912 sudah sesuai dengan jadwal 

yang telah ditetapkan 

     

2. Dalam menyelesaikan pekerjaan, karyawan AJB 

Bumi Putera 1912 berusaha menyelesaikan tugas 

dan tanggung jawab lebih cepat dari waktu yang 

telah ditetapkan 

     

 

 

TERIMAKASIH ATAS PARTISIPASINYA 



Lampiran 2 

CURRICULUM VITAE 

 

Nama    : Danny Hendra Irawan 

Nomor Induk Mahasiswa : 105030200111122 

Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 28 April 1992 

Agama    : Islam 

Alamat : Jln Mastrip 8 RT 01 RW 01 Kelurahan Srengat, 

Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar 

Alamat E-mail : dany_arly@yahoo.co.id 

Pendidikan   : 1. SDN Srengat 01 Tamat tahun 2004 

      2. SMPN 1 Srengat Tamat tahun 2007 

      3  SMAN 1 Srengat Tamat tahun 2010 

Pendidikan Non Formal :1.  DAT Profesional 

2.  Peserta Magang di PT. JAMSOSTEK (persero)   

Kantor Cabang Malang 







TABULASI DATA Lampiran 5 

X1.1 X1.2 X1.3 X1.1 X1.2 X1.3 X1.1 X1.2 total X1 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

4 2 3 4 2 3 4 4 26 

4 1 4 4 1 4 3 3 24 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

4 2 3 4 2 3 4 4 26 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

2 2 2 2 2 2 4 4 20 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

4 2 4 4 2 4 3 4 27 

4 1 4 4 1 4 4 4 26 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

4 1 4 4 1 4 3 4 25 

1 1 1 5 2 1 1 1 13 

4 2 3 4 1 3 4 4 25 

5 1 3 4 1 3 4 4 25 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

2 2 2 2 2 2 4 4 20 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

4 1 3 4 1 3 4 4 24 

5 4 4 4 3 4 4 4 32 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

4 2 2 4 2 2 4 4 24 

5 2 2 5 2 2 5 5 28 

5 2 2 5 2 2 5 5 28 

1 1 1 1 1 1 4 4 14 

5 1 4 5 1 4 4 4 28 

5 1 4 5 1 4 4 4 28 

4 2 4 4 1 4 4 4 27 

4 2 2 4 2 2 4 4 24 

4 2 4 2 2 2 4 4 24 

4 2 3 4 2 3 4 4 26 

4 2 3 4 2 3 4 4 26 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 



TABULASI DATA Lampiran 5 

X1.1 X1.2 X1.3 X1.1 X1.2 X1.3 X1.1 X1.2 total X1 
4 1 4 4 1 4 4 4 26 

4 2 3 5 2 3 4 4 27 

4 1 4 4 1 4 4 4 26 

4 2 2 4 2 2 4 4 24 

4 2 3 4 2 3 4 4 26 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

4 2 3 4 2 3 4 4 26 

4 2 3 4 2 3 4 4 26 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

4 2 3 4 2 3 4 4 26 

4 2 3 4 2 3 3 3 24 

4 2 4 4 2 4 4 4 28 

                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABULASI DATA Lampiran 5 

X2.1 X2.2 X2.3 X2.1 X2.2 total X2 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

5 5 5 5 5 25 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

5 5 4 5 5 24 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 5 2 2 17 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 4 4 20 

4 5 5 5 5 24 

4 4 4 4 4 20 

5 5 5 5 5 25 

5 5 5 5 5 25 

4 4 4 4 4 20 

5 5 5 5 5 25 

5 5 5 5 5 25 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

5 5 4 5 5 24 

4 4 4 5 5 22 



TABULASI DATA Lampiran 5 

X2.1 X2.2 X2.3 X2.1 X2.2 total X2 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

5 5 5 5 5 25 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

5 5 5 5 5 25 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

5 5 5 5 5 25 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 5 5 22 

5 5 5 5 5 25 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABULASI DATA Lampiran 5 

Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 total Y 

4 4 5 5 5 4 4 31 

3 3 5 5 5 3 4 28 

3 3 5 5 5 3 4 28 

3 3 5 5 5 4 4 29 

4 4 5 5 5 4 4 31 

4 4 5 5 5 4 4 31 

4 4 5 5 5 4 4 31 

4 4 5 5 5 4 4 31 

3 3 4 4 4 4 4 26 

4 4 5 5 5 4 4 31 

4 4 5 5 5 4 5 32 

4 4 5 5 5 4 5 32 

4 4 4 4 5 4 5 30 

4 4 4 4 4 4 5 29 

3 3 4 4 4 3 4 25 

3 3 5 5 5 4 4 29 

4 4 5 5 5 3 4 30 

4 4 5 5 5 4 5 32 

4 4 5 5 5 4 4 31 

3 3 5 5 5 3 4 28 

3 5 5 5 5 5 1 29 

4 4 4 4 5 4 4 29 

4 4 5 5 5 4 4 31 

4 4 5 5 5 4 5 32 

4 4 5 5 5 4 5 32 

4 4 5 5 5 4 5 32 

4 4 5 5 5 4 5 32 

4 4 5 5 5 4 5 32 

3 3 4 4 4 3 4 25 

4 4 5 5 5 4 5 32 

4 4 5 5 5 4 4 31 

4 4 4 4 4 4 4 28 

4 4 5 5 5 5 5 33 

4 4 4 4 4 4 4 28 

5 5 5 5 5 5 5 35 

5 5 5 5 5 5 5 35 

4 4 4 4 4 4 4 28 

4 4 5 5 5 4 4 31 

4 4 5 5 5 4 4 31 

4 4 5 5 5 4 4 31 

4 4 5 5 5 4 4 31 

3 3 4 4 4 3 4 25 

3 3 4 4 5 4 4 27 

4 4 5 5 5 4 4 31 

4 4 5 5 5 4 4 31 



TABULASI DATA Lampiran 5 

Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 total Y 

4 4 5 5 5 4 4 31 

4 4 5 5 5 4 4 31 

4 4 5 5 5 4 4 31 

4 4 5 5 5 4 4 31 

4 4 5 5 5 4 4 31 

4 4 5 5 5 4 4 31 

4 4 5 5 5 4 4 31 

4 4 5 5 5 4 4 31 

4 4 5 5 5 4 4 31 

4 4 5 5 5 4 4 31 

4 4 5 5 5 4 4 31 

4 4 4 4 4 4 4 28 

4 4 4 4 4 4 4 28 

4 4 5 5 5 4 4 31 

4 4 5 5 5 4 4 31 

4 4 4 4 4 4 4 28 

4 4 5 5 5 4 4 31 

4 4 5 5 5 4 4 31 

4 4 4 4 4 4 4 28 

4 4 5 5 5 4 4 31 

3 3 4 4 4 4 4 26 

3 3 4 4 4 4 4 26 

4 4 5 5 5 4 4 31 

              

  



Lampiran 6 

Uji Validitas Variabel Kompensasi Finansial (X1) 

 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 

X1.1 

Pearson Correlation 1 .151 .516
**
 .610

**
 .162 .501

**
 

Sig. (2-tailed)  .218 .000 .000 .187 .000 

N 68 68 68 68 68 68 

X1.2 

Pearson Correlation .151 1 .109 .034 .147 .124 

Sig. (2-tailed) .218  .378 .782 .232 .315 

N 68 68 68 68 68 68 

X1.3 

Pearson Correlation .516
**
 .109 1 .222 .623

**
 .955

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .378  .069 .000 .000 

N 68 68 68 68 68 68 

X1.4 

Pearson Correlation .610
**
 .034 .222 1 .123 .330

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .782 .069  .319 .006 

N 68 68 68 68 68 68 

X1.5 

Pearson Correlation .162 .147 .623
**
 .123 1 .633

**
 

Sig. (2-tailed) .187 .232 .000 .319  .000 

N 68 68 68 68 68 68 

X1.6 

Pearson Correlation .501
**
 .124 .955

**
 .330

**
 .633

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .315 .000 .006 .000  

N 68 68 68 68 68 68 

X1.7 

Pearson Correlation .497
**
 -.004 .142 -.062 -.095 .134 

Sig. (2-tailed) .000 .977 .246 .618 .443 .278 

N 68 68 68 68 68 68 

X1.8 

Pearson Correlation .535
**
 .049 .193 -.061 -.039 .185 

Sig. (2-tailed) .000 .690 .114 .622 .753 .131 

N 68 68 68 68 68 68 

X1 

Pearson Correlation .805
**
 .262

*
 .849

**
 .489

**
 .584

**
 .870

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .031 .000 .000 .000 .000 

N 68 68 68 68 68 68 

 



Lampiran 6 

Uji Validitas Variabel Kompensasi Finansial (X1) 

 
 

Correlations 

 X1.7 X1.8 X1 

X1.1 

Pearson Correlation .497 .535 .805
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 68 68 68 

X1.2 

Pearson Correlation -.004 .049 .362 

Sig. (2-tailed) .977 .690 .031 

N 68 68 68 

X1.3 

Pearson Correlation .142
**
 .193 .849 

Sig. (2-tailed) .246 .114 .000 

N 68 68 68 

X1.4 

Pearson Correlation -.062
**
 -.061 .489 

Sig. (2-tailed) .618 .622 .000 

N 68 68 68 

X1.5 

Pearson Correlation -.095 -.039 .584
**
 

Sig. (2-tailed) .443 .753 .000 

N 68 68 68 

X1.6 

Pearson Correlation .134
**
 .185 .870

**
 

Sig. (2-tailed) .278 .131 .000 

N 68 68 68 

X1.7 

Pearson Correlation 1
**
 .931 .427 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 68 68 68 

X1.8 

Pearson Correlation .931
**
 1 .479 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 68 68 68 

X1 

Pearson Correlation .427
**
 .479

*
 1

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 68 68 68 



Lampiran 6 

Uji Validitas Variabel Kompensasi Finansial (X1) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.754 9 

 



Lampiran 7 

Uji Validitas Variabel Kompensasi Finansial (X2) 
 

Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2 

X2.1 

Pearson Correlation 1 .949
**
 .783

**
 .094 .094 .815

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .444 .444 .000 

N 68 68 68 68 68 68 

X2.2 

Pearson Correlation .949
**
 1 .844

**
 .099 .099 .836

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .420 .420 .000 

N 68 68 68 68 68 68 

X2.3 

Pearson Correlation .783
**
 .844

**
 1 -.197 -.197 .607

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .107 .107 .000 

N 68 68 68 68 68 68 

X2.4 

Pearson Correlation .094 .099 -.197 1 1.000
**
 .611

**
 

Sig. (2-tailed) .444 .420 .107  .000 .000 

N 68 68 68 68 68 68 

X2.5 

Pearson Correlation .094 .099 -.197 1.000
**
 1 .611

**
 

Sig. (2-tailed) .444 .420 .107 .000  .000 

N 68 68 68 68 68 68 

X2 

Pearson Correlation .815
**
 .836

**
 .607

**
 .611

**
 .611

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 68 68 68 68 68 69 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.775 6 

 



Lampiran 8 

Uji Validitas Variabel Kinerja Karyawan (Y) 
 

 

 

Correlations 

 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 

Y1.1 

Pearson Correlation 1 .854
**
 .327

**
 .327

**
 .308

*
 .544

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .006 .006 .011 .000 

N 68 68 68 68 68 68 

Y1.2 

Pearson Correlation .854
**
 1 .358

**
 .358

**
 .335

**
 .702

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .003 .003 .005 .000 

N 68 68 68 68 68 68 

Y1.3 

Pearson Correlation .327
**
 .358

**
 1 1.000

**
 .882

**
 .191 

Sig. (2-tailed) .006 .003  .000 .000 .118 

N 68 68 68 68 68 68 

Y1.4 

Pearson Correlation .327
**
 .358

**
 1.000

**
 1 .882

**
 .191 

Sig. (2-tailed) .006 .003 .000  .000 .118 

N 68 68 68 68 68 68 

Y1.5 

Pearson Correlation .308
*
 .335

**
 .882

**
 .882

**
 1 .217 

Sig. (2-tailed) .011 .005 .000 .000  .076 

N 68 68 68 68 68 68 

Y1.6 

Pearson Correlation .544
**
 .702

**
 .191 .191 .217 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .118 .118 .076  

N 68 68 68 68 68 68 

Y1.7 

Pearson Correlation .405
**
 .027 .046 .046 .082 .032 

Sig. (2-tailed) .001 .829 .712 .712 .504 .796 

N 68 68 68 68 68 68 

Y 

Pearson Correlation .795
**
 .743

**
 .772

**
 .772

**
 .752

**
 .581

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 68 68 68 68 68 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 8 

Uji Validitas Variabel Kinerja Karyawan (Y) 
 

 

 

Correlations 

 Y1.7 Y 

Y1.1 

Pearson Correlation .405 .795
**
 

Sig. (2-tailed) .001 .000 

N 68 68 

Y1.2 

Pearson Correlation .027
**
 .743 

Sig. (2-tailed) .829 .000 

N 68 68 

Y1.3 

Pearson Correlation .046
**
 .772

**
 

Sig. (2-tailed) .712 .000 

N 68 68 

Y1.4 

Pearson Correlation .046
**
 .772

**
 

Sig. (2-tailed) .712 .000 

N 68 68 

Y1.5 

Pearson Correlation .082
*
 .752

**
 

Sig. (2-tailed) .504 .000 

N 68 68 

Y1.6 

Pearson Correlation .032
**
 .581

**
 

Sig. (2-tailed) .796 .000 

N 68 68 

Y1.7 

Pearson Correlation 1
**
 .395 

Sig. (2-tailed)  .001 

N 68 68 

Y 

Pearson Correlation .395
**
 1

**
 

Sig. (2-tailed) .001  

N 68 68 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.767 8 
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Hasil Analisis Regresi 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 X2, X1
b
 . Enter 

 

a. Dependent Variable: Y 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F Change df1 

1 .524
a
 .274 .252 1.839 .274 12.290 2 

 

Model Summary
b
 

Model Change Statistics 

df2 Sig. F Change 

1 65
a
 .000 

 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 83.155 2 41.578 12.290 .000
b
 

Residual 219.903 65 3.383   

Total 303.059 67    

 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions 

(Constant) X1 X2 

1 

1 2.992 1.000 .00 .00 .00 

2 .007 21.298 .14 .91 .04 

3 .002 42.107 .86 .09 .96 
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