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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1.      Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian  

4.1.1. Gambaran Umum 

Perusahaan Polowijo Gosari - Gresik didirikan pada tahun 1978 oleh dua 

orang kakak beradik dari desa Gosari, Gresik; H,A. Moed'har Syah dan H.A. 

Djauhar Arifien, PT Polowijo Gosari – Gresik merupakan perusahaan swasta 

nasional yang bergerak di bidang Industri pupuk dan bahan tambang Dolomit 

yang terletak di desa Gosari, Gresik, Jawa Timur. 

Pada awalnya PT Polowijo Gosari - Gresik hanya memproduksi pupuk 

Dolomit. Seiring dengan meningkatnya permintaan pasar, Perusahaan mendirikan 

pabrik pupuk Super Dolomit® di tahun 1992. Sebagai upaya mewujudkan 

efisiensi secara optimal, Perusahaan meluncurkan Sulfomag Plus® pada tahun 

1993. Produk Ini merupakan pupuk majemuk yang dapat diproduksi dengan 

kandungan unsur hara sesuai kebutuhan konsumen. 

Komitmen Perusahaan dalam menyediakan solusi dan pelayanan secara 

menyeluruh mendorong PT Polowijo Gosari – Gresik mendirikan PT Polosari 

Kemasindah yang bergerak di bidang industri plastik untuk memproduksi 

kemasan karung plastik yang berkualitas tinggi. 

PT Polowijo Gosari – Gresik pun terus berupaya untuk memperluas usaha 

dengan menyediakan lapangan pekerjaan, guna menunjang produktivitas 

perusahaan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat dan petani. 
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4.1.2. Lokasi Penelitian 

PT. Polowijo Gosari – Gresik berlokasi di desa Sekapuk, Kecamatan 

Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik – Jawa Timur, 50 km dari Surabaya. 

Telepon:  

031-3949777 

031-3940222 

polowijo@yahoo.co.id 

Gambar 4.1. 

Lokasi PT. Polowijo Gosari 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Online) Google Maps (2017) 

 

4.1.3. Bidang Usaha 

PT Polowijo Gosari – Gresik memproduksi pupuk Dolomit dengan 

berbagai jenis, seperti; pupuk Super Dolomit dan Sulfomag Plus. Seiring dengan 

meningkatnya permintaan pasar, perusahaan pun terus melakukan diversikasi dan 

pengembangan produk sesuai perkembangan teknologi, khususnya di sektor 

perkebunan.  

PT. Polowijo Gosari – Gresik juga memproduksi dan mendistribusikan 

pupuk majemuk, seperti: Sulfomag Plus®, Kalphos®, Mag Plus® dan NPK 

Pullet® dalam bentuk granul, tablet dan briket, serta produk-produk lain yang 

berbasis Magnesium disamping produksi pupuk Dolomit dan Super Dolomit®, 

dan berjalan hingga saat ini. 

mailto:polowijo@yahoo.co.id
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4.1.4. Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan 

Visi 

Menjadi produsen pupuk dan produk penunjang industri lainnya yang 

berbasis Dolomit/bahan tambang lainnya, yang memiliki keunggulan kompetitif 

dan nilai tambah bagi konsumen. 

Misi 

Menyediakan pupuk yang berbasis Dolomit/bahan tambang lainnya untuk 

memenuhi kebutuhan sub-sektor perkebunan, hortikultura, tanaman pangan dan 

perikanan; 

 Menyediakan produk-produk kimia yang berbasis dolomit untuk 

memenuhi kebutuhan industri; 

 Ikut berperan aktif dalam mengembangkan perekonomian daerah 

maupun nasional dan dalam community development; 

 Melayani dan memenuhi secara optimal kepentingan dan keinginan 

seluruh stakeholders. 

Nilai Perusahaan 

 Mengutamakan kepuasan pelanggan; 

 Kebersamaan, Kejujuran, Kedisiplinan dan Bekerja Keras di atas 

segalanya; 

 Membangun kerjasama yang sinergistik; 

 Menjunjung tinggi Komitmen dan Integritas; 

 Meningkatkan kreatifitas dan inovasi untuk memenangkan 

persaingan. 
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4.1.5. Sumber Daya Manusia  

Dalam melaksanakan segala bentuk pekerjaan yang terdapat di perusahaan 

diperlukan sumber daya manusia, begitu juga di PT. Polowijo Gosari – Gresik 

yang didukung dengan adanya karyawan sejumlah 259 orang. Dengan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kebutuhan dalam kegiatan 

operasional. 

Karyawan PT. Polowijo Gosari – Gresik dibedakan menjadi dua jenis, 

yakni  karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Karyawan tetap di PT. Polowijo 

Gosari - Gresik merupakan karyawan yang melakukan pekerjaan operasional 

perusahaan seperti; menginput data perusahaan dan mengatur keuangan 

perusahaan. Karyawan tetap tidak ditentukan batas pensiunnya, sedangkan 

karyawan tidak tetap di PT. Polowijo Gosari - Gresik merupakan karyawan yang 

berhubungan langsung dengan proses produksi pupuk, karyawan tersebut 

dipekerjakan oleh perusahaan untuk jangka waktu tertentu. 

4.1.6. Sistem Pemberian Kompensasi 

Pemberian kompensasi sangat penting untuk menunjang produktivitas 

kinerja di setiap perusahaan. Kompensasi di PT. Polowijo Gosari - Gresik terbagi 

menjadi dua komponen yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak 

langsung, dalam pemberian kompensasi langsung PT. Polowijo Goasari – Gresik 

memberikan kompensasi berupa gaji, tunjangan, dan insentif sesuai dengan SOP 

perusahaan, yakni diberikan setiap bulan. Sedangkan untuk pemberian 

kompensasi tidak langsung seperti promosi jabatan, jaminan kesehatan, dan 

lingkungan kerja yang nyaman, diberikan untuk menunjang kinerja karyawan. 
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Kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan sesuai dengan  

golongan dan tingkat jabatan. PT. Polowijo Gosari - Gresik  memiliki tingkatan 

jabatan dalam pemberian kompensasi, sehingga setiap karyawan baik tetap 

maupun karyawan tidak tetap mendapatkan kompensasi yang berbeda. 

4.1.7. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas 

Organisasi merupakan salah satu alat bagi perusahaan untuk merealisasikan 

tujuannya.  Struktur Organisasi perusahaan merupakan kerangka antar hubungan 

yang didalamnya terdapat tanggung jawab, tugas dan wewenang. Sementara 

masing masing unit dalam organisasi ini merupakan peranan tertentu dalam 

kesatuan yang utuh, dengan demikian akan tercipta kedisiplinan bagi karyawan 

dan pengawasan terhadap karyawan lebih mudah dilaksanakan. 

Departemen Proses Produksi di PT. Polowijo Gosari memiliki struktur 

organisasi yang dirancang agar terbentuk teamwork yang baik demi mencapai 

tujuan perusahaan. Setiap karyawan yang ada dalam divisi ini memiliki jabatan 

yang masih bisa berubah seiring dengan perkembangan perusahaan. 
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 Gambar 4.2.  

Struktur Organisasi PT. Polowijo Gosari 

 

Sumber : PT. Polowijo Gosari (2017)
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Setiap bagian/ divisi memiliki peran dan tanggung jawab yang penting, 

jika semua peranan dilaksanakan dengan baik, maka tujuan perusahaan akan 

terpenuhi. Berikut tugas dan wewenang masing-masing divisi di PT. Polowijo 

Gosari - Gresik: 

4.1.8. Tugas dan Wewenang 

1. Direktur Utama 

Tugas: 

 Membuat rencana pengembangan dan usaha perusahaan dalam jangka 

pendek & panjang 

 Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada rapat umum 

pemegang saham (RUPS) 

 Bertanggung jawab penuh atas tugasnya untuk  kepentingan perseroan 

dalam mencapai maksud dan tujuannya 

Wewenang: 

 Mengawasi serta mengurus kekayaan perusahaan 

 Menunjuk, mengangkat, dan memberhentikan direktur 

 Menandatangani permintaan pengeluaran kas yang jumlahnya besar 

dan sifatnya penting 

 Menetapkan pencapaian tujuan untuk jangka panjang 

mengambil keputusan dan strategi bagi perusahaan.  
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2. Departemen Penjualan Wilayah – 1 

Dipimpin oleh seorang Kepala Departemen yang bertanggung jawab 

kepada Direktur Pemasaran dan membawahi Sub Divisi Order Penjualan dan 

Pengiriman. 

Tugas: 

 Mengkoordinir penjualan agar memenuhi target 

 Menyusun rencana penjualan 

 Mengikuti dan menganalisa perkembangan pasar 

 Menganalisa laporan penjualan dan mengadakan evaluasi 

 Memberikan saran dalam rangka peningkatan penjualan 

Wewenang: 

 Memberikan kebijakan-kebijakan atas rencana penjualan 

3. Departemen Penjualan Wilayah – 2 

Dipimpin oleh seorang Kepala Departemen yang bertanggung jawab 

kepada Direktur Pemasaran dan membawahi Sub Divisi Order Penjualan dan 

Pengiriman. 

Tugas: 

 Mengkoordinir penjualan agar memenuhi target 

 Menyusun rencana penjualan 

 Mengikuti dan menganalisa perkembangan pasar 

 Menganalisa laporan penjualan dan mengadakan evaluasi 

 Memberikan saran dalam rangka peningkatan penjualan 
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Wewenang: 

 Memberikan kebijakan-kebijakan atas rencana penjualan. 

4. Departemen Teknik dan Produksi 

Tugas : 

 Melaksanakan operasional dibagian produksi sesuai dengan SOP yang 

ada. 

 Melaksanakan penerapan ISO 9001:2008 dengan benar 

 Menyususn rencana anggaran sesuai kebutuhan pemasaran 

 Bertanggung jawab atas pelaksanaan ISO 9001:2008 dengan benar 

 Bertanggung jawab atas terlaksananya kesehatan keselamatan kerja 

Wewenang  

 Mengatur jadwal produksi demi terlaksananya RKAP 

 Mematikan mesin pabrik bila ada kondisi yang kurang aman 

 Mengatur personil demi kelancaran operasional 

 Memberikan peringatan baik lisan atau tertulis bila ada pelanggaran 

terhadap peraturan kedisiplinan kerja 

5. Biro Keuangan 

Bertanggung jawab kepada: Direktur administrasi dan keuangan 

Membawahi: bagian kasir, bagian kredit 

Tugas: 

 Mengkoordinir, menganalisa, mengelola data-data, sehingga tersusun 

suatu laporan keuangan dan perusahaan ikut serta dalam 

mengamankan aset perusahaan 
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 Bertanggung jawab atas kegiatan keuangan mengatur masalah yang 

berhubungan dengan penyediaan dan penggunaan dana. 

Wewenang: 

 Mengatur kebijaksanaan dan pengendalian keuangan untuk 

penghematan biaya pengeluaran perusahaan 

6. Biro Pengadaan 

Tugas : 

 Menyiapkan pembinaan dan pengembangan sistem logistik 

perusahaan 

 Menyusun program kerja 

 Menyelenggarakan kegiatan logistik perusahaan yang meliputi ( 

pengadaan, pembekalan, pendistribusian, dan pengendalian pengadaan 

bidang teknik  dan non teknik, serta pengolahan administrasi 

pengadaan barang dan jasa) 

7. Biro SDM, Umum, Candal dan Administrasi Penjualan 

Tugas : 

 Membuat dan mengimplementasikan program kerja dan anggaran 

tahunan untuk bagian candal dan administrasi penjualan serta 

bertanggung jawab atas realisasinya. 

 Merencanakan dan mengimplementasikan perencanaan, pengendalian, 

dan administrasi penjualan untuk menciptakan efektivitas dan efisien 

yang optimal, terutama yang dapat mempengaruhi pencapaian target 

pemasaran. 
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 Menyiapkan dokumen penjualan barang (SPB, SPP) serta administrasi 

oenagihan penjualan lainnya. 

 Memprakarsai, melaksanakan, dan menjalin kerjasama dengan 

instansi terkait dan pihak swasta lainnya sesuai dengan keputusan dan 

keperluan tugas tugas. 

 Membuat laporan secara berkala atas pelaksanaan program kerja 

tahunan kepada kadep candal, distribusi dan LITBANG pemasaran. 

8. Biro Barang Jadi dan Distribusi 

Tugas :  

 Mengelolah distribusi pupuk, baik melalui jalur darat maupun laut, 

untuk memastikan pengantarandan penyeidaan pupuk ditempat tujuan 

berlangsung efisien, aman, tepat waktu, dan tepat jumlah. 

 Memastikan pelaksana rencana kerja dan anggaran kerja sesuai 

dengan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) yang telah 

ditetapkan. 

 Mengelolah dan mengendalikan peningkatan mutu pekerja dan 

pelayanan di unit kerjanya sesuai dengan tertib administrasi, sistem 

dan prosedur perusahaan. 

 Memotivasi dan mengevaluasi kinerja bawahan. 

 Membina hubungan baik dengan rekan kerja maupun pihak 

pemerintahan/ keamanan untuk menjaga nama baik perusahaan dan 

memastikan kelancaran operasional perusahaan. 
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Wewenang : 

 Mengalokasikan pupuk disetiap gudang dalam jumlah, jenis, maupun 

waktu. 

 Menyeleksi dan menetapkan rekan kerja yang credible, capable, dan 

efisien. 

 Menyusun dan mengarahkan pelaksana rencana kerja dan anggaran 

kerja bagian distribusi. 

 Memberikan masukan kepada pimpinan dan unit kerja dan pendapatan 

perusahaan, serta yang bisa digali untuk pengambangan ke depan. 

 

4.2. Hasil Uji Instrumen Penelitian 

4.2.1. Hasil Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai 

validitas tinggi. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa 

yang diinginkan. Dari hasil korelasi tersebut dibandingan dengan nilai taraf 

signifikan sebesar 0,05 atau 5%, jika koefisien lebih besar dari nilai taraf 

signifikan tersebut dinyatakan valid. Hasil uji validitas untuk masing-masing item 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.1. 

Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel Item Korelasi (r) Sig.r Keterangan 

 X1.1 0,776 0,000 Valid 

 X1.2 0,726 0,000 Valid 

 X1.3 0,500 0,000 Valid 

 X1.4 0,642 0,000 Valid 

Kompensasi (X1) X1.5 0,567 0,000 Valid 

 X1.6 0,682 0,000 Valid 

 X1.7 0,809 0,000 Valid 

 X1.8 0,785 0,000 Valid 

 X1.9 0,401 0,000 Valid 

 X1.10 0,557 0,000 Valid 

 X2.1 0,529 0,000 Valid 

 X2.2 0,636 0,000 Valid 

 X2.3 0,759 0,000 Valid 

 X2.4 0,651 0,000 Valid 

Motivasi (X2) X2.5 0,609 0,000 Valid 

 X2.6 0,547 0,000 Valid 

 X2.7 0,686 0,000 Valid 

 X2.8 0,810 0,000 Valid 

 X2.9 0,733 0,000 Valid 

 X2.10 0,698 0,000 Valid 

 Y.1 0,829 0,000 Valid 

 Y.2 0,801 0,000 Valid 

Kinerja (Y) Y.3 0,790 0,000 Valid 

 Y.4 0,758 0,000 Valid 

 Y.5 0,835 0,000 Valid 

 Y.6 0,818 0,000 Valid 

Sumber : Data diolah (2017) 
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Berdasarkan Tabel 4.1. dapat diketahui bahwa dari tingkat signifikan yang 

telah ditentukan <0,05, yang berarti dari keseluruhan jawaban item pertanyaan 

yang diberikan kepada karyawan PT. Polowijo Gosari dinyatakan valid. 

4.2.2. Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan suatu instrumen yang digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. instrumen yang sudah 

dapat dipercaya merupakan instrumen yang reliabel, data tersebut apabila diukur 

beberapa kali akan menunjukkan hasil yang sama. Dalam uji reliabilitas dalam 

penelitian ini akan menggunakan Alpha Cronbach’s dimana sebuah data 

dikatakan reliabel apabila nilai koefisien tepat atau alpha lebih dari atau sama 

dengan 0,6. Hasil pengujian reliabilitas dari semua variabel dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.2. 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel Koefisien Alpha Keterangan 

Kompensasi (X1) 0,849 Reliabel 

Motivasi Kerja (X2) 0,862 Reliabel 

Kinerja Karyawan (Y) 0,891 Reliabel 

Sumber : Data diolah (2017) 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dari semua variabel pada Tabel 4.2. dapat 

disimpulkan bahwa seluruh variabel dapat dikatakan reliabel, dimana dari semua 

variabel memiliki nilai dari Alpha Cronbach > 0,6. Hasil ini berarti menghasilkan 

data yang dapat dipercaya, dengan dilakukan pengujian beberapa kali akan 

menghasilkan hasil yang sama. 
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4.3.  Karakteristik Responden 

4.3.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.3. 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jenis kelamin Frekuensi Persentase % 

Laki-laki 54 74 

Perempuan 19 26 

Total 73 100 

Sumber : Data diolah (2017) 

Tabel 4.3. Menunjukkan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin, dari 

73 responden jumlah karyawan laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah 

karyawan perempuan. Banyaknya karyawan laki-laki disebabkan karena 

pekerjaan yang terdapat di PT. Polowijo Gosari merupakan pekerjaan yang lebih 

banyak bekerja di lapangan dan pekerjaan yang memiliki resiko. 

Akan tetapi karyawan perempuan tetap dibutuhkan untuk mengisi posisi  

Keuangan, dan Administrasi. Selain itu, karyawan perempuan lebih ditempatkan 

di posisi kesehatan. Hal tersebut disesuaikan dengan jenis kelamin perempuan 

karena posisi tersebut membutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam bekerja. 
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4.3.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 4.4. 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia 

Usia karyawan Frekuensi  Persentase % 

20-25 - - 

>25-30 29 39,7 

>30-35 30 41,1 

>35-40 14 19,2 

Total  73 100 

Sumber : Data diolah (2017) 

Tabel 4.4. Menunjukkan bahwa jumlah karyawan pada PT. Polowijo 

Gosari dengan usia >30-35 lebih banyak. Hal ini dikarenakan pada bagian 

produksi merupakan pekerjaan yang lebih banyak bekerja di lapangan dan 

memiliki resiko, dan karyawan dengan usia >35-40 tahun lebih sedikit 

dikarenakan karyawan tersebut sudah senior atau berpengalaman PT. Polowijo 

Gosari lebih menempatkan pada bagian Administrasi dan Keuangan. 

4.3.3. Karakterstik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Tabel 4.5. 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

Pendidikan  Frekuensi  Persentase  

S3 - - 

S2 11 15,1 

S1  33 45,2 

SMA 29 39,7 

SMP - - 

SD - - 

Total  73 100 

Sumber : Data diolah (2017) 
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Tabel 4.5. Menunjukkan karyawan PT. Polowijo Gosari yang memiliki 

pendidikan terakhir SMA mendominasi di bagian produksi dikarenakan pekerjaan 

dalam bidang produksi tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi. Sedangkan 

karyawan dengan tingkat pendidikan S1 dan S2 menduduki posisi di bagian 

Administrasi dan Keuangan. Hal ini dikarenakan karyawan tersebut sudah lama 

bekerja dan memiliki banyak pengalaman. 

4.3.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Tabel 4.6. 

Distribusi Frekuensi Responden Bedasaran Masa Kerja 

Masa kerja Frekuensi Persentase 

1-5 25 34,2 

>5-10 29 39,7 

>10-15 19 26,0 

>15-20 - - 

Total 73 100 

Sumber : Data diolah (2017) 

Tabel 4.6. Menunjukkan bahwa karyawan yang memiliki masa kerja 1-5 

tahun lebih sedikit dibandingkan dengan masa kerja >5-10. Hal ini menunjukkan 

bahwa di PT. Polowijo Gosari terdapat 29 karyawan yang memiliki pengalaman 

bekerja lebih banyak dibandingkan dengan karyawan lain.  

Disesuaikan dengan keadaan tempat penelitian, untuk mengisi posisi pada 

bagian Administrasi dan Keuangan PT. Polowijo Gosari membutuhkan karyawan 

yang memiliki pengalaman dan mengerti lebih banyak mengenai PT. Polowijo 

Gosari. Selain itu, pengalaman yang dimiliki oleh karyawan dengan masa kerja 

lebih lama dapat membantu karyawan yang memiliki masa kerja lebih sedikit. 
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4.4. Distribusi Frekuensi Hasil Jawaban Responden 

4.4.1. Variabel Kompensasi (X1) 

Berikut ini distribusi skor jawaban responden untuk variabel kompensasi 

(X1) yang dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7. 

Distribusi Jawaban Item Variabel Kompensasi (X1) 

Sumber : Data diolah (2017) 

  

Item 

Jawaban Responden 
Mean 

 
1 2 3 4 5 

F F% F F% F F% F F% F F% 

X1.1.1 1 1,4 1 1,4 12 16,4 44 60,3 15 20,5 3,972 

X1.1.2 0 0,00 6 8,2 20 27,4 30 41,1 17 23,3 3,794 

X1.2.1 0 0,00 3 4,1 13 17,8 42 57,5 15 20,5 3,945 

X1.2.2 0 0,00 4 5,5 27 37,0 34 46,6 8 11,0 3,630 

X1.3.1 1 1,4 4 5,5 31 42,5 33 45,2 4 5,5 3,479 

X1.3.2 0 0,00 2 2,7 11 15,1 32 43,8 28 38,4 4,178 

X1.4.1 0 0,00 5 6,8 6 8,2 32 43,8 30 41,1 4,191 

X1.4.2 0 0,00 4 5,5 9 12,3 32 43,8 28 38,4 4,150 

X1.5.1 0 0,00 0 0.00 14 19,2 40 54,8 19 26,0 4,068 

X1.5.2 0 0,00 1 1,4 5 6,8 43 58,9 24 32,9 4,232 

Mean secara keseluruhan 3,964 
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Berdasarkan Tabel 4.7. dapat diketahui bahwa: 

Nilai rata-rata (Mean) berjumlah 3,964 yang berarti kompensasi yang 

diberikan oleh PT. Polowijo Gosari baik. Nilai jawaban paling rendah terdapat 

pada item X1.3.1 yaitu kesesuaian insentif dengan beban kerja. Sebagai indikator 

dari item variabel kompensasi langsung, dengan total nilai 3,479 atau dapat 

diartikan mayoritas responden merasa bahwa insentif yang diberikan oleh PT. 

Polowijo Gosari kurang adil atau tidak sebanding dengan pekerjaan yang 

dilakukan, sedangkan untuk nilai jawaban paling tinggi terdapat pada item X1.5.2 

yaitu dukungan yang diberikan oleh rekan kerja. Sebagai indikator dari item 

variabel kompensasi tidak langsung, dengan nilai total 4,232. Hal ini dapat 

diartikan mayoritas responden merasa setiap karyawan saling mendukung satu 

sama lain untuk meningkatkan kinerja. 
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4.4.2. Variabel Motivasi (X2) 

Berikut ini merupakan distributor jawaban responden pada variabel 

motivasi kerja (X2) yang dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8. 

Distribusi Jawaban Item Variabel Motivasi (X2) 

Item 

Jawaban Responden 

Mean 1 2 3 4 5 

F F% F F% F F% F F% F F% 

X2.1.1 0 0,00 2 2,7 4 5,5 38 52,1 29 39,7 4,287 

X2.1.2 0 0,00 1 1,4 4 5,5 37 50,7 31 42,5 4,342 

X2.2.1 0 0,00 4 5,5 12 16,4 30 41,1 27 37,0 4,095 

X2.2.2 0 0,00 1 1,4 9 12,3 34 46,6 29 39,7 4,246 

X2.3.1 0 0,00 8 11,0 20 27,4 32 43,8 13 17,8 3,684 

X2.3.2 0 0,00 1 1,4 11 15,1 44 60,3 17 23,3 4,054 

X2.4.1 0 0,00 3 4,1 11 15,1 41 56,2 18 24,7 4,013 

X2.4.2 0 0,00 8 11,0 10 13,7 30 41,1 25 34,2 3,986 

X2.5.1 1 1,4 3 4,1 9 12,3 34 46,6 26 35,6 4,109 

X2.5.2 1 1,4 0 0,00 13 17,8 34 46,6 25 34,2 4,123 

Mean secara keseluruhan 4,093 

Sumber : Data diolah (2017)  
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Berdasarkan Tabel 4.8. dapat diketahui bahwa: 

Nilai rata-rata (mean) sebesar 4,093 menunjukan bahwa rata-rata 

responden merasa pemberian motivasi untuk meningkatkan kinerja karyawan 

baik. Untuk nilai paling rendah terdapat pada item X2.3.1 yaitu dapat diterima 

kelompok dengan total nilai sebesar 3,684, dapat diartikan mayoritas responden 

merasa bahwa kelompok kerja kurang bisa menerima setiap tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan oleh perusahaan. Serta untuk nilai paling tinggi terdapat 

pada item X2.1.1 dengan total nilai sebesar 4,287 yaitu pemenuhan kebutuhan 

makan dan minum, dapat diartikan mayoritas responden merasa bahwa dalam 

bekerja mereka terdorong dengan keinginan memenuhi kebutuhan makan dan 

minum. 

4.4.3. Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Berikut ini merupakan distributor skor jawaban dari responden pada 

variabel kinerja karyawan (Y) yang dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9. 

Distributor Jawaban Item Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Item 

Jawaban Responden 
Mean 

1 2 3 4 5 

F F% F F% F F% F F% F F%  

Y1.1 0 0,00 1 1,4 11 15,1 42 57,5 19 26,0 4,082 

Y1.2 0 0,00 0 0,00 10 13,7 36 49,3 27 37,0 4,232 

Y2.1 0 0,00 1 1,4 9 12,3 34 46,6 29 39,7 4,246 

Y2.2 0 0,00 0 0,00 9 12,3 39 53,4 25 34,2 4,219 

Y3.1 0 0,00 2 2,7 9 12,3 38 52,1 24 32,9 4,150 

Y3.2 0 0,00 1 1,4 12 16,4 37 50,7 23 31,5 4,123 

Mean secara keseluruhan 4,175 

Sumber : Data diolah (2017) 
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Berdasarkan Tabel 4.9. dapat diketahui bahwa: 

Nilai rata-rata (Mean) sebesar 4,175 menunjukan bahwa kinerja karyawan 

PT. Polowijo Gosari baik. Nilai paling rendah terdapat pada item Y1.1 yaitu 

peningkatan jumlah tugas yang mampu diselesaikan, sebesar 4,082 hal ini dapat 

diartikan mayoritas responden merasa bahwa kurang mampu untuk meningkatkan 

pekerjaan yang dapat diselesaikan. Sedangkan nilai paling tinggi terdapat pada 

item Y2.1 yaitu hasil kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan, 

sebesar 4,246. Hal ini dapat diartikan mayoritas responden merasa penyelesaian 

tugas yang dikerjakan sudah berdasarkan standar dari perusahaan. 

4.5. Analisis Statistik Regresi Linier Berganda 

Sebelum melakukan pengujian analisis regresi terlebih dahulu dilakukan 

pengujian asumsi klasik. Dalam asumsi klasik terdapat beberapa pengujian yang 

harus dilakukan, yakni: Uji Multikolonieritas, Uji Heterosdastisitas, dan Uji  

Normalitas. 

4.5.1. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Dalam analisis regresi linier berganda dilakukan tiga pengujian yang harus 

dilakukan, yakni: uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. 

Hasil dari ketiga uji asumsi klasik tersebut adalah sebagai berikut. 

a) Hasil Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk  menguji kedua variabel 

independen atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang 

sempurna atau mendekati sempurna. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinearitas dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Variance 
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Inflation Factor). Semakin kecil nilai tolerance dan semakin besar VIF 

maka semakin mendekati masalah multikolinearitas. Nilai yang 

menunjukkan tidak adanya multikolinearitas jika nilai tolerance lebih dari 

0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat 

pada Tabel berikut ini: 

Tabel 4.10. 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)     

X1 ,515 1,941 

X2 ,515 1,941 

Sumber : Data diolah (2017) 

Tabel 4.10. menunjukkan model regresi dikatakan dikatakan tidak 

mengandung multikolinearitas jika nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 

10. Pada tabel 4.10 diperoleh nilai Tolerance = 0,515 > 0,1 dan nilai VIF = 

1,994 < 10 sehingga model yang terbentuk tidak mengandung 

multikolinearitas. 

b) Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Hasilnya harus memiliki varian atau ragam yang sama agar tidak 

terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas 

dapat dilihat pada gambar berikut ini: 
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Gambar 4.3 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber : Data diolah (2017) 

 

Berdasarkan Gambar 4.3 diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik 

menyebar dan tidak membentuk pola yang jelas. Selain itu titik-titik 

menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga model 

regresi yang terbentuk tidak mengandung heteroskedastisitas. 

c) Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel 

dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati 

normal atau tidak. Pendeteksian menggunakan histogram dan diagram p-p 

plot untuk mengetahui apakah distribusi data pada tiap-tiap variabel 

normal atau tidak. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat diketahui 

dengan melihat pola disekitar garis diagonal pada gambar berikut: 
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Gambar 4.4 

Histogram Hasil Uji Normalitas 

 

Sumber : Data diolah (2017) 

 

Gambar 4.5 

Diagram P-P Plot Uji Normalitas 

 

Sumber: Data diolah (2017) 

Dari gambar diagram P-P Plot dapat diketahui bahwa, data 

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis arah diagonal. 
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Maka residual yang dihasilkan dari model regresi terdistribusi dengan 

normal.  

4.5.2. Hasil Analisis Statistik Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda ini merupakan model statistik yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap 

variabel dependen. Hasil perhitungan regresi linier berganda yang menggunakan 

program SPSS IBM 21 tersebut dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.11. 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7,046 2,871   

X1 ,059 ,084 ,088 

X2 ,383 ,079 ,602 

a. Dependent Variabel: Y 

Sumber : Data diolah (2017) 

Dari Tabel 4.11. dapat diketahui persamaan regresi yang digunakan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh dari dua variabel. Adapun persamaan regresi dapat 

dilihat pada nilai standardized coefficients. Dari tabel 4.11 didapatkan model 

persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 

Y = 0,088X1 + 0,602X2 

Dari persamaan tersebut maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Y 

Variabel terikat yang nilainya akan diprediksikan oleh variabel 

bebas. Pada penelitian ini menjadi variabel terikat adalah kinerja 

karyawan yang nilainya akan di prediksi oleh variabel X1 

(kompensasi) dan X2 ( motivasi). 
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2. X1 = 0,088 

Koefisien regresi pada variabel kompensasi sebesar 0,088 memiliki 

tanda positif yang menunjukkan hubungan positif terhadap variabel Y. 

Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel kompensasi (X1) 

ditingkatkan, maka kinerja karyawan (Y) akan meningkat pula 

3. X2 = 0,602 

Koefisien regresi pada variabel motivasi sebesar 0,602 memiliki 

tanda positif yang menunjukkan hubungan positif terhadap variabel Y. Hal 

ini menunjukkan setiap variabel motivasi (X2) ditingkatkan, maka kinerja 

karyawan (Y) akan meningkat pula 
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4.5.3. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa besar persentase pengaruh 

variabel independen secara langsung terhadap variabel dependen. Tingkat 

ketepatan suatu garis dapat diketahui dari koefisien determinasi (Adj. R Square). 

Nilai koefisien determinasi (R2) pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.12 

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

1 .666a .443 .427 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 

     Sumber : Data primer diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.12 model regresi tersebut memiliki nilai koefisien 

determinasi (Adj. R Square) sebesar 0,443 atau 44,3%. Dari hasil tersebut 

menunjukkan bahwa variasi nilai variabel (Y) Kinerja Karyawan yang dapat 

dijelaskan oleh persamaan regresi sebesar 44,3%. Artinya variabel Kinerja 

Karyawan (Y) mampu dijelaskan sebesar 44,3%. oleh variabel Kompensasi (X1) 

dan variabel Motivasi Kerja (X2). Sedangkan sisanya yaitu sebesar 55,7% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan model yang tidak diteliti. 
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4.6. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis merupakan perkiraan hubungan antara dua variabel 

yang diuji. Dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel kompensasi 

dan motivasi berpengaruh terhadap variabel kinerja karyawan. Berikut ini 

merupakan hasil uji hipotesis. 

4.6.1 Uji Hipotesis Pertama (Uji F) 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Secara Simultan 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 365,056 2 182,528 27,853 .000b 

Residual 458,725 70 6,553     

Total 823,791 72       

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2, X1 

a = 0,05 

Sumber : Data diolah (2017) 

 

H0 : Kompensasi (X1) dan Motivasi (X2) tidak berpengaruh secara simultan 

terhadap Kinerja Karyawan (Y). 

H1 : Kompensasi (X1) dan Motivasi (X2) berpengaruh secara simultan 

terhadap Kinerja Karyawan (Y). 

Dari hasil perhitungan didapatkan nilai signifikan 0,000. Dengan tingkat 

signifikan sebesar <0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kompesasi X1 dan 

motivasi X2 berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan (Y). Hal ini 

berarti bila terjadi peningkatan terhadap kompensasi dan motivasi secara simultan 

maka akan berdampak  pada peningkatan kinerja karyawan.  
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4.6.2. Uji Hipotesis Kedua dan Ketiga (Uji t) 

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui hubungan korelasi parsial 

tersebut signifikan atau tidak. Hubungan antara variabel kompensasi dan motivasi 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja dilakukan oleh karyawan. 

Hal ini dapat diketahui dengan mengetahui nilai signifikansi sebesar 0,05, apabila 

hasil dari signifikansi >0,05 maka H0 akan ditolak dan sebaliknya apabila nilai 

signifikansi <0,05 maka H0 diterima. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Secara Parsial 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 7,046 2,571   2,741 ,008 

X1 ,059 ,084 ,088 ,705 ,483 

X2 ,383 ,079 ,602 4,842 ,000 

a. Dependent Variable: Y 

 

Sumber : Data diolah (2017) 

A. Pengujian hipotesis kedua: variabel kompensasi secara parsial terhadap 

kinerja karyawan dengan hipotesis: 

H0 : Kompensasi (X1) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan (Y). 

H1 : Kompensasi (X1) berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan (Y). 

Pengujian terhadap variabel kompensasi (X1) dapat diketahui bahwa 

tingkat signifikan  0,483 >0,05. Hal ini menunjukkan H0 ditolak dan tidak 

berpengaruh secara signifikan yang berarti variabel kompensasi (X1) tidak 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan (Y).  
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B. Pengujian hipotesis ketiga: variabel motivasi secara parsial terhadap kinerja 

karyawan: 

H0 : Motivasi (X2) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan (Y). 

H1 : Motivasi (X2) berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan (Y). 

Berdasarkan tabel di atas, maka didapatkan hasil sebagai berikut: 

Pengujian terhadap variabel motivasi (X2) dapat diketahui bahwa tingkat 

signifikan  0,000 <0,05. Hal ini menunjukkan H0 diterima dan berpengaruh secara 

signifikan yang berarti variabel motivasi (X2) berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan (Y).  

4.6.3. Uji Hipotesis Keempat (Dominan) 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Dominan 

Model 

Standardized Coefficients 

Beta 
1 (Constant)   

X1 ,088 

X2 ,602 

Ha 3 = motivasi (X2) memiliki berpengaruh dominan terhadap kinerja 

karyawan 

Sumber : Data diolah (2017) 

Berdasarkan pengujian dominan dengan melihat nilai standardized 

coefficients (Beta) terbesar dari kedua variabel bebas. Dari tabel 4.15 dapat 

diketahui variabel independen yang memiliki nilai lebih besar adalah variabel 

motivasi (X2) dengan nilai koefisien regresi 0,602. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

variabel motivasi (X2) merupakan variabel dominan yang berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan.  
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4.7. Pembahasan Hasil Penelitian 

PT. Polowijo Gosari – Gresik merupakan perusahaan swasta nasional yang 

bergerak di bidang industri pupuk dan bahan tambang dolomit yang sudah berdiri 

sejak tahun 1978. Pabrik ini terletak di Desa Gosari, Gresik, Jawa Timur. Dengan 

lama berdirinya pabrik ini, PT. Polowijo Gosari – Gresik terus meningkatkan 

produksinya dan sangat memperhatikan faktor yang mempengaruhi kinerja dari 

karyawan untuk mencapai tujuan dari perusahaan.  

Dari hasil penelitian yang telah dianalisis sudah memenuhi uji analisis 

regresi berganda. Data yang diambil melalui kuesioner yang diberikan kepada 

responden yaitu karyawan PT. Polowijo Gosari – Gresik telah di uji validitas dan 

reliabilitas, sehingga dapat dilakukan pengujian asumsi klasik. Setelah pengujian 

asumsi klasik dilakukan, selanjutnya dilakukan pengujian analisis regresi linier 

berganda yaitu untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel 

terikat yang kemudian dapat dilanjutkan untuk menguji hipotesis dari penelitian 

yang dilakukan. Yaitu Uji F, Uji t, dan Uji dominan dari kedua variabel yang 

lebih berpengaruh terhadap variabel (Y) kinerja karyawan.  

Dengan demikian, beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja sebagai variabel yang dipengaruhi maka didapatkan hasil 

penelitian sebagai berikut:  
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4.7.1. Pengaruh Kompensasi dan Motivasi secara simultan terhadap Kinerja 

Karyawan 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kompensasi dan motivasi 

berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan. Hal ini dikarenakan 

kompensasi dan motivasi yang diberikan oleh PT. Polowijo Gosari – Gresik baik, 

dengan memberikan kompensasi berupa bonus, tunjangan, insentif serta motivasi 

berupa peningkatan gaji, memberikan tempat kerja yang layak akan meningkatkan 

kinerja karyawan. Dengan kata lain, kompensasi dan motivasi yang diberikan 

dengan tepat akan menghasilkan kinerja yang baik. 

Berdasarkan uji simultan (Uji F) yang menghasilkan nilai signifikan 0,000 

dan dapat disimpulkan bahwa kompesasi dan motivasi berpengaruh secara 

simultan terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban 

responden yang diberikan memiliki nilai rata-rata yang baik terhadap pernyataan 

di kuesioner. Dari jawaban tersebut responden lebih banyak memberikan jawaban 

setuju dan sangat setuju atas kompensasi dan motivasi yang diberikan oleh 

perusahaan. 

Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sari (2012) bahwa 

kompensasi dan motivasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan karyawan. Sehingga dapat disimpulkan pemberian kompensasi 

dan motivasi yang tepat mampu menunjang kinerja karyawan. 
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4.7.2. Pengaruh Kompensasi secara Parsial terhadap Kinerja Karyawan 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kompensasi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Hal ini dikarenakan kompensasi yang diberikan oleh 

PT. Polowijo Gosari – Gresik kurang baik, dengan menunjukkan bahwa insentif 

yang diberikan oleh PT. Polowijo Gosari – Gresik kurang meningkatkan kinerja 

karyawan. Dengan kata lain, minimnya insentif yang diberikan oleh perusahaan 

dapat menurunkan kinerja karyawan. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif  kompensasi yang diberikan oleh PT. 

Polowijo Gosari – Gresik dapat dikatakan tidak sebanding dengan apa yang 

dikerjakan oleh karyawan. Hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden yang 

diberikan memiliki nilai rata-rata yang rendah terhadap pernyataan di kuesioner. 

Dari jawaban tersebut responden lebih banyak memberikan jawaban netral dan 

tidak setuju atas harapan insentif yang diberikan dengan pekerjaan yang 

dilakukan.  

Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rahayu (2014) bahwa 

kompensasi tinggi yang konsisten dengan gaji kondisi karyawan, insentif dan 

manfaat tidak selalu mampu mendongkrak kinerja karyawan. Sehingga tidak 

dapat terbentuk upaya untuk memaksimalkan kinerja karyawan. 

4.7.3. Pengaruh Motivasi secara Parsial terhadap Kinerja Karyawan 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh motivasi 

terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian memberikan motivasi pada 

karyawan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Berdasarkan hasil analisis 

motivasi yang diberikan PT. Polowijo Gosari - Gresik sudah baik, dilihat dari 
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jawaban responden yang rata-rata jawabannya menunjukkan setuju atas 

pernyataan yang diberikan oleh peneliti. 

Karyawan PT. Polowijo Gosari - Gresik memiliki motivasi yang tinggi 

dalam bekerja. Dilihat dari hasil penelitian dimana karyawan memiliki beberapa 

tingkatan dalam bekerja, motivasi yang digunakan merupakan motivasi dalam 

kebutuhan bertingkat. Setiap karyawan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, 

kebutuhan disesuaikan dengan tingkatan setiap karyawan. Dengan menggunakan 

teori yang dikemukakan oleh Maslow dalam Ivancevich, Robert dan Michael 

(2009) dimana kebutuhan tersusun dalam suatu hierarki. Kebutuhan di tingkat 

yang paling mendasar adalah kebutuhan fisiologis, dan kebutuhan di tingkat yang 

paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. 

Dengan adanya motivasi tersebut karyawan memiliki semangat kerja yang 

didorong oleh kebutuhan setiap masing-masing individu. Dengan demikian 

karyawan dapat meningkatkan kinerjanya seiring dengan motivasi yang berada di 

diri seseorang. Berdasarkan dari hasil jawaban responden menunjukkan bahwa 

kebutuhan aktualisasi diri dimana perusahaan memberikan peluang kepada 

karyawan yang memiliki pendidikan lebih untuk mendapatkan jenjang karir, serta 

upaya untuk meningkatan prestasi kerja. 

Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nurcahyani (2016) 

bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan karyawan. 

Sehingga dapat disimpulkan motivasi yang tinggi dapat memaksimalkan kinerja 

karyawan. 
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4.7.4. Pengaruh Dominan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil dari penelitian ini adalah variabel Motivasi memberikan pengaruh 

dominan terhadap Kinerja Karyawan, dengan melihat dari nilai koefisien beta 

terbesar yaitu variabel motivasi dengan nilai ,602 bila dibandingkan dengan 

variabel kompensasi yang hanya sebesar ,088. 

Artinya, pemberian motivasi kepada karyawan oleh PT. Polowijo Gosari - 

Gresik menjadi variabel yang dominan dalam mempengaruhi kinerja karyawan. 

Hal ini disebabkan oleh faktor dalam pemenuhan kebutuhan setiap karyawan, 

dengan kebutuhan karyawan yang berbeda dan bertingkat menjadi motivasi 

karyawan sebagai penggerak untuk karyawan dalam bekerja. Kebutuhan 

karyawan yang bertingkat seperti kebutuhan fisiologis berupa kebutuhan makan, 

minum, tempat tinggal dan pakaian. Kebutuhan keamanan dan keselamatan yang 

meliputi kebutuhan bebas dari ancaman. Kebutuhan kebersamaan, sosial yaitu 

kebutuhan akan pertemanan, interaksi dan cinta. Kebutuhan harga diri yaitu rasa 

hormat yang diberikan orang lain. Dan yang terakhir berupa kebutuhan aktualisasi 

diri yaitu kebutuhan akan potensi yang dimiliki oleh seseorang. Dari beberapa 

macam kebutuhan maka secara signifikan kebutuhan-kebutuhan tersebut akan 

mempengaruhi kinerja karyawan pada PT. Polowijo Gosari - Gresik. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2015) bahwa 

motivasi memiliki kontribusi paling besar terhadap kinerja karyawan. Motivasi 

kerja yang tinggi dapat membuat karyawan lebih giat bekerja dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya, akan tetapi sebaliknya apabila karyawan kurang 
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termotivasi dalam bekerja maka karyawan cenderung bermalas-malasan dalam 

bekerja 

.  

4.8. Implikasi Hasil Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa : 

Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sari (2012) bahwa 

kompensasi dan motivasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan karyawan. Sehingga dapat disimpulkan pemberian kompensasi 

dan motivasi yang tepat mampu menunjang kinerja karyawan. 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kompensasi dan motivasi 

berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan. Hal ini dikarenakan 

kompensasi dan motivasi yang diberikan oleh PT. Polowijo Gosari – Gresik baik, 

dengan memberikan kompensasi berupa bonus, tunjangan, insentif serta motivasi 

berupa peningkatan gaji, memberikan tempat kerja yang layak akan meningkatkan 

kinerja karyawan. Dengan kata lain, kompensasi dan motivasi yang diberikan 

dengan tepat akan menghasilkan kinerja yang baik. 

Dari haril penelitian menunjukan bahwa variabel kompensasi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan, sesuai dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Rahayu (2014) bahwa kompensasi tinggi yang konsisten dengan 

gaji kondisi karyawan, insentif dan manfaat tidak selalu mampu mendongkrak 

kinerja karyawan. Sehingga tidak dapat terbentuk upaya untuk memaksimalkan 

kinerja karyawan. 

Karyawan PT. Polowijo Gosari – Gresik sangat memperhatikan 

kompensasi yang diberikan kepada karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. 
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Meskipun kompensasi yang diberikan oleh perusahaan cukup baik yaitu dengan 

diberikannya gaji pokok, tunjangan dan beberapa bonus pada pekerjaan tertentu. 

Seperti, lembur kerja dan dinas di luar kantor. Hal ini masih membuat karyawan 

merasa belum dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk itu perusahaan perlu 

menambah bonus untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

Selain itu, dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel motivasi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Adanya motivasi yang diberikan 

perusahaan terhadap karyawan dapat membuat karyawan merasa termotivasi 

untuk meningkatkan kinerjanya. Hal ini seperti yang dihasilkan penelitian oleh 

Kusuma (2015) dimana motivasi yang terdiri dari motivasi berdasarkan kebutuhan 

yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan 

penghargaan, kebutuhan merealisasikan diri secara signifikan berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan.  

Pemberian motivasi oleh perusahaan, melalui cara ini dapat membuat 

karyawan meningkatkan kinerja yaitu dengan memberikan motivasi melalui 

motivasi kebutuhan bertingkat untuk memberikan kebutuhan setiap karyawan 

yang didasarkan atas kebutuhan setiap karyawan yang berbeda-beda. Adanya 

motivasi tersebut membuat karyawan merasa termotivasi dan mereka dapat 

meningkatkan kinerjanya dengan melihat output dari hasil pekerjaan karyawan. 

Dalam penelitian ini variabel motivasi berpengaruh secara dominan dalam 

mempengaruhi kinerja karyawan pada karyawan PT. Polowijo Gosari - Gresik. 

Oleh karena itu, perusahaan diharapkan dapat lebih memperhatikan variabel 

motivasi, yaitu motivasi yang terdapat di dalam indikator berupa motivasi 

kebutuhan bertingkat yang terdiri atas kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan, 
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kebutuhan sosial dan rasa cinta, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi 

diri sebagai kebutuhan pada tingkat paling atas.  

Perusahaan diharapkan mampu untuk mempertahankan nilai item dari 

kuesioner yang paling tinggi serta mampu meningkatkan nilai item yang paling 

rendah. Dengan pemberian motivasi yang tinggi dapat mempengaruhi hasil 

kinerja karyawan, sehingga PT. Polowijo Gosari – Gresik dapat memenuhi target 

yang ingin dicapai. 


