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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat  

Pabrik Gula Gending didirikan oleh seorang pengusaha Tionghoa , Tuan 

Tan Tjwan Bie, pada tahun 1905. Lokasi PG berada di Desa Sebaung, Kecamatan 

Gending, Kabupaten Probolinggo. Pada saat didirikan kapasitas giling PG 

Gending hanya 500 ton per hari. 

Pada tahun 1917-1940 pengelolaan PG Gending diserahkan kepada Biro 

Management Naamloze Vennootschap (NV) Handel Landbouw Maatschappij 

Tiedeman & Van Kerchem (TvK). Pada tahun 1918 dibentuk Naamloze 

Vennootschap (NV) Suiker Fabriek Gending. Kelesuan usaha menyebabkan pada 

tahun 1932 seluruh saham NV S.F. Gending tergadaikan kepada De Javasche 

Bank dan pada tahun 1933 sepenuhnya menjadi milik De Javasche Bank. 

Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1946 PG Gending harus dikelola 

oleh Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN). Pada 8 Maret 1950 

PG kembali dikelola oleh Tiedeman & van Kerchem (TvK). Pada tahun 1958 - 

1968, PG Gending dinasionalisasi menjadi milik negara dan pengelolaannya 

berada di bawah BPU-PPN Gula. 

Pada tahun 1968-1993, PG Gending dikembalikan lagi ke pemilik lama 

yaitu Bank Indonesia yang menunjuk Yayasan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari 

Tua Bank Indonesia sebagai pemegang saham dan pemilik PT PG Gending, 

menunjuk PT Biro Management Tri Guna Bina sebagai Direksi Pengelola PT PG 

Gending. 
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Sejak 1993 sampai dengan sekarang, PT PG Gending berubah nama 

menjadi PTPN XI PG Gending dengan pemegang saham terdiri dari YKK-BI 

dengan kepemilikan saham sebesar 99,6% dan Koperasi Karyawan PT Gending 

Rosan Gending 0,4%. 

Tahun 1998 s.d. 2001 dilakukan Program Penyehatan sehingga kapasitas 

giling menjadi 2.515 ton tebu per hari dan menghasilkan gula sebanyak 899 ton.  

Dari tahun 2001 hingga 2004 dilakukan perbaikan dan penggantian mesin untuk 

meningkatkan kemantapan kinerja dan efisiensi pabrik dengan sasaran kapasitas 

giling 5.000ton per hari.  Sejak tahun 2005 PG Gending melakukan Program 

Pengembangan PTPN XI PG Gending dengan sasaran kapasitas giling 10.000ton 

per hari. 

4.1.2 Lokasi Penelitian 

Pabrik gula Gending terletak di daerah Probolinggo 5 km sebelah selatan 

Kota Prpbolinggo, tepatnya di desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten 

Probolinggo pada ketinggian + 260 m dpl. Wilayah kerja meliputi 17 kecamatan 

di Kabupaten dan 2 Kecamatan di Kota Probolinggo, dengan radius + 4 – 60 km. 

Dengan alamat sebagai berikut: 

Jl. Desa Sebaung, Gending, Probolinggo 

Telp.  0335 – 611275 

Fax.  0335 – 611275  

Email: pgkba@pggending.com 

4.1.3 Bidang Usaha 

Bidang usaha PG Gending adalah sebagai pabrik gula yang berada di 

kawasan Probolinggo. Sebagai penghasil barang dan penyedia jasa dari para 

mailto:pgkba@pggending.com
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petani, PG Gending memberikan fasilitas kepada para petani untuk menyetorkan 

tebu petani kepada PG Gending untuk diolah menjadi gula dengan kualitas baik. 

4.1.4 Visi, Misi, dan Tujuan 

Visi 

Mewujudkan perusahaan gula yang efisien, berdaya saing tinggi dan terpercaya 

serta berwawasan lingkungan dengan senantiasa mampu memberi keuntungan 

secara optimal. 

Misi 

Melakukan kegiatan usaha dalam industri gula untuk meningkatkan pendapatan 

perusahaan dengan menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik  (Good  

Corporate  Governance) melalui pengelolaan secara professional dan selalu mem-

perhatikan kepentingan stakeholders termasuk petani sebagai mitra kerja atas 

dasar hubungan yang saling menguntungkan. 

Tujuan Perusahaan 

Adapun tujuan dai PG Gending adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan Jangka Panjang 

1. Memperoleh keuntungan yang maksimal dengan biaya yang minimum. 

2. Mempertahankan dan meningkatkan kontinuitas perusahaan. 

3. Mengadakan perluasan pemasaran hasil produksi. 

b. Tujuan Jangka Pendek 

1. Berusaha mencapai tingkat produksi sesuai dengan rencana produksi 

yang telah dicapai. 

2. Berusaha meningkatkan kelancaran proses produksi. 

3. Berusaha menjaga kualitas produksi. 
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4.1.5 Sumber Daya Manusia  

Untuk melaksanakan segala bentuk pekerjaan yang terdapat di PG 

Gending didukung dengan adanya karyawan sejumlah 711 untuk masa giling, 

dengan beberapa bagian yang meliputi TUK, Tanaman, Pabrikasi dan teknik. 

Jumlah karyawan pada masa giling termasuk beberpa jenis karyawan tetap dan 

tidak tetap. Karyawan tidak tetap meliputi karyawan musiman (borongan) 

tanaman, karyawan musiman (borongan) tebangan, karyawan musiman lain-lain, 

karyawan kampanye atau gilingan, harian lepas, da pekerjaan borongan lain-lain. 

Dalam masa tidak giling membuat jumlah karyawan mendapatkan perubahan 

jumlah karyawan serta karyawan yang sedang produktif merupakan karyawan 

tetap dari PG Gending.  

4.1.6 Sistem Pemberian Kompensasi 

Pemberian kompensasi terbagi menjadi dua komponen yaitu kompensasi 

finansial dan kompensasi non finansial, dalam pemberian kompensasi finansial 

berupa gaji, bonus tahunan, dan tunjangan hari raya. Sedangkan pemberian 

kompensasi non-finansial yaitu cuti, fasilitas kendaraan, fasilitas rumah dinas, 

pekerjaan itu sendiri dan liburan. 

Berdasarkan beberapa jenis kompensasi yang diberikan perusahaan kepada 

karyawan. Kompensasi diberikan oleh perusahaan kepada karyawan di sesuaikan 

golongan dan tingkat jabatan. PG Gending memiliki tingkatan jabatan dalam 

pemberian kompensasi sehingga setiap karyawan baik tetap maupun karyawan 

tidak tetap mendapatkan kompensasi yang berbeda. Kompensasi tahunan 

diberikan kepada karyawan pada saat masa giling berakhir di sesuaikan dengan 

hasil gula dan laba perusahaan.  



 

47 
 

Sistem pemberian gaji diberikan dua kali dalam satu bulan, dengan 

pembagian gaji dalam satu bulan yaitu untuk setengah bulan pertama gaji 

diberikan 40% dan sisanya 60% akan diberikan ketika akhir bulan. Selain itu 

pemberian tunjangan dan fasilitas juga diberikan untuk mendukung kinerja dari 

karyawan, tunjangan tersebut berupa tunjangan anak, pendidikan, dan adanya 

tunjangan kematian. Untuk pemberian fasilitas juga di dukung dengan adanya 

fasilitas olah raga, bis antar jemput anak karyawan, jamsostek, cuti, dan liburan.  

4.1.7 Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas 

Adapun struktur organisasi dari PG Gending Probolinggo adalah sebagai berikut :  

PG. Gending dipegang oleh seorang General Manager (GM) yang bertanggung 

jawab kepada Direksi PT.PG. Gending yang berkedudukan di Probolinggo. Dalam 

melaksanakan tugasnya, General Manager dibantu oleh lima orang Kepala 

Bagian, yaitu : 

1) Kepala Bagian Tanaman 

2) Kepala Bagian Instalasi 

3) Kepala Bagian Pabrikasi 

4) Kepala Bagian TUK (Tata Usaha Kantor) 

5) Kepala Bagian SDM dan Umum 

4.1.8 Deskripsi Jabatan 

1. General Manager 

General Manager yang bertugas ditetapkan oleh untuk direksi PT. PG 

Gending Melaksanakan keputusan/kebijaksanaan pengadaan planning, organizing, 

activating, dan controlling untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta 
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memimpin dan mengelola semua sektor produksi. General Manager bertanggung 

jawab kepada direksi PT. PG Gending. 

2. Kepala Bagian Tanaman 

Kepala Bagian Tanaman bertugas untuk menjalankan rencana kerja dan 

kebijaksanaan di bidang tanaman yang ditetapkan oleh General Manager, serta 

mengelola dan memimpin bidang tanaman yang meliputi kebun percobaan, 

tanaman, tebang, dan angkut. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bagian 

Tanaman dibantu oleh Sinder Kepala Wilayah, Bina Sarana Tani, 

Workshop/Mekanisasi, Tebang dan Angkut. 

3. Kepala Bagian Instalasi 

Seorang Kepala Bagian Instalasi bertugas untuk menjalankan program 

yang telah ditetapkan General Manager untuk melaksanakan rencana dan 

kebijaksanaan dibidang instalasi pabrik gula, menjaga kelancaran kerja teknik 

termasuk perencanaan, pengusulan, perubahan peralatan, dan pembiayaan dalam 

pabrik. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bagian Instalasi dibantu oleh lima 

orang asisten, yaitu Instalasi Broiler, Penggilingan, Bangunan, Kendaraan, dan 

Listrik. 

4. Kepala Bagian Pabrikasi 

Kepala Bagian Pabrikasi bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan teknik operasional dalam bidang pabrikasi, mengusulkan 

perubahan perbaikan peralatan yang berhubungan dengan pabrikasi, dan menjaga 

kelacaran proses pabrikasi. Dalam melaksanakan tugas, seorang Kepala Bagian 

Pabrikasi dibantu oleh seorang asisten dan delapan staf, yaitu Cane Yard, 
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Laboraturium, Pemurnian, Penguapan, Water Treatment, Masakan dan 

Pendinginan, Puteran dan Packing. 

5. Kepala Bagian TUK (Tata Usaha Kantor) 

Kepala Bagian TUK berkewajiban untuk menjalankan rencana kerja dan 

kebijaksanaan dalam bidang tata usaha keuangan yang ditetapkan oleh General 

Manager, memimpin dan menjaga kelancaran administrasi perusahaan, serta 

memelihara dan menyimpan arsip perusahaan. Dalam melaksanakan tugas, 

seorang Kepala Bagian TUK dibantu oleh satu orang Asisten, Kepala Gudang 

Material, Kepala Gudang Gula. 

6. Kepala Bagian SDM dan Umum 

Kepala Bagian SDM dan Umum bertugas menjalankan rencana kerja dan 

kebijakan SDM dan Umum yang ditetapkan oleh manajemen, serta memimpin 

dan mengelola bidang SDM dan Umum yang meliputi penetapan analisis jabatan, 

menarik pekerja, melatih, menempatkan, memberikan hak-hak yang adil dan 

merata, dan memotivasi pekerja. Semua bertujuan agar perusahaan dapat 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bagian SDM dan Umum dibantu 

oleh Asisten, Mantri Poliklinik, dan Kepala Keamanan. 

4.2 Karekteristik responden. 

4.2.1 Karakteristik responden menurut jenis kelamin. 

Tabel 4.1 

Karekteristik responden jenis kelamin 

Jenis kelamin Frekuensi Persentase % 

Laki-laki 73 85,227 

Perempuan 15 14,773 

Total 88 100 

Sumber : Data Primer, 2017 



 

50 
 

Karakteristik responden menunjukan bahwa dari jenis kelamin 

berjumlah 85, 227 % dan jenis kelamin prempuan/wanita 14,773%. Ini 

menunjukan bahwa jumlah karyawan laki-laki lebih dominan dan lebih 

banyak dari karyawan prempuan. Dari kareakter tersebut menandakan 

bahwa keberadaan karyaan laki-laki lebih banyak dibutuhkan untuk 

pekerjaan yang lebih banyak membutuhkan tenaga ektra atau peluang 

bekerja dengan tenaga dan energy lebih besar dari prempuan. Mengingata 

pekerjaan PG Gending juga membutuhkan tenaga lapangan untuk 

meproduksi maka dibutuhkan karyawan laki-laki yang banyak dalam 

rangka mempersiapkan banyaknya energy dan tenaga dalam pekerjaan 

produksi.  

Meskipun tenaga karyawan lebih sedikit bukan berarti tidak 

dibutuhkan. Namun karyawan pekerja prempuan banyak diposisikan pada 

karyawan bagian pengatur administrasi yang tidak banyak membutuhkan 

energy dan hanya pada posisi pekerjaan yang lenih banyak bekerja pada 

kegiatan administrasi yang lebih focus pada kegiatan yang membutuhkan 

keulatan dalam wilayah ,tanggung jawab kerja. Sehingga posisi pekerjaan 

untuk karyawan prempuan lebih sedikit. 

4.2.2 Karakteristik Responden Menurut Lama Bekerja. 

Tabel 4.1 

Karakteristik responden lama bekerja 

Masa kerja Frekuensi Persentase 

1-5 tahun 20 25% 

5-10 tahun 36 40% 

10-15 tahun 12 13% 

15-keatas 20 22% 

Sumber : Data Primer, 2017 
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Data di atas menunjukan karyawan yang memiliki presentase masa 

kerja dari 1-5 tahun 25%. Karyawan dengan masa kerja 5-10 tahun 40%, 

karyawan yang memiliki masa kerja 10-15 tahun berada di 13 tahun. 

Karyawan dengan masa kerja15-keatas 22%. Dari sajian data tersebut 

responden paling banyak berada pada masa kerja 5-10 tahun yang 

mencapai 40% dengan demikian ketika mengukur presentase masa kerja 

menjadi ukuran dalam kegiatan lamanya bekerja karyawan. Ukuran 

tersebut menunjukan bahwa keberadaan karyawan dengan masa kerja 

demikian dapat menunjukan secara interpretative bahwa situasi lamanya 

kerja bisa dijadikan ukuran dari profesionalitas kerja dengan bertahan di 

PG Gending Probolinggo.  

4.3 Hasil Uji Instrumen Penelitian 

Uji validitas 

1. Validitas 

Dalam penelitian ini, untuk menguji validitas item peneliti 

menggunakan uji product moment seperti apa yang telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya. Dari hasil uji diketahui bahwa setiap item 

memiliki nilai yaitu: 

Tabel 4.3 

Table validasi 

ITEM NILAI 

1 0,677 

2 0,575 

3 0,578 

4 0,509 
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5 0,660 

6 0,776 

7 0,559 

8 0,638 

9 0,734 

10 0,619 

11 0,528 

12 0,706 

13 0,500 

   Sumber : Data Primer, 2017 

Dalam pengambilan kepetusan, nilai dari hasil uji dibandingkan 

dengan nilai dalam tabel r untuk mengetahui kevalidan dari item. Nilai 

r dengan signifikansi 5% dan nilai N = 70, diketahui nilai r sebesar 

0,2072. Maka semua item dinyatakan valid karena nilai item > 0,2319, 

dan tidak perlu adanya perbaikan atau item yang dibuang. 

2. Uji Reliabilitas 

Setelah melakukan uji validitas dan diketahui semua item valid, maka 

dilanjutkan pada uji reliabilitas dengan menggunakan alpha 

cronbach’s. hasil dari uji dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Table reliabilitas 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.868 13 

Sumber : Data Primer, 2017 
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Dari sajian data hasil analisis diatas diketahui nilai alpha cronbach’s 

sebesar 0,868. Pengambilan keputusan dilakukan dengan 

membandingkan nilai alpha cronbach’s terhadap nilai tabel r dengan 

N = 88 dan signifikansi 5%. Nilai r diketahui sebesar 0,2319 < 0,868. 

Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa angket tersebut reliabel. 

4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.4.1 Uji multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di 

dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel 

bebas. Interkorelasi adalah hubungan yang linear atau hubungan yang kuat 

antara satu variabel bebas atau variabel prediktor dengan variabel prediktor 

lainnya di dalam sebuah model regresi. Interkorelasi itu dapat dilihat dengan 

nilai koefisien korelasi antara variabel bebas, nilai VIF dan Tolerance, nilai 

Eigenvalue dan Condition Index, serta nilai standar error koefisien beta atau 

koefisien regresi parsial. Dari data yang didapat kemudian dilakukan uji 

multikolinearitas didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Table multikolinearitas 

Correlations 

  Kinerj

a 

Kompensasi.Finan

sial 

Kompensasi.NonFina

nsial 

Pearson 

Correlati

on 

Kinerja 1.000 .486 .649 

Kompensasi.Finansial .486 1.000 .649 

Kompensasi.NonFina

nsial 
.649 .649 1.000 

Sig. (1-

tailed) 

Kinerja . .000 .000 

Kompensasi.Finansial .000 . .000 

https://www.statistikian.com/2012/10/variabel-penelitian.html
https://www.statistikian.com/2012/08/analisis-regresi-korelasi.html
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Kompensasi.NonFina

nsial 
.000 .000 . 

N Kinerja 88 88 88 

Kompensasi.Finansial 88 88 88 

Kompensasi.NonFina

nsial 
88 88 88 

Sumber : Data Primer, 2017 

Pada tabel korelasi menunjukkan hasil analisis interkorelasi antara variabel 

bebas yang ditandai dengan nilai koefisien korelasi pearson. Dalam hal ini di 

dalam Output SPSS dapat dilihat pada persilangan antar variabel bebas, 

antara kompensasi finansial (X1) dengan kompensasi non finansial (x2). 

Persilangan antara keduanya adalah sebesar r = 0,368 dan < 0,8 maka gejala 

multikolinearitas tidak terdeteksi. Jika dilihat dari tabel koefisien diketahui 

yaitu 

Table multikolinearitas 

Coefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B 

Std. 

Error Beta   

(Constant) 5.677 1.792  3.168 .002 

Kompensasi.Finansial (x1) .166 .162 .111 1.027 .307 

Kompensasi.NonFinansial 

(x2) 

.722 .135 .578 5.360 .000 

Sumber : Data Primer, 2017 

 

https://www.statistikian.com/2012/08/korelasi.html
https://www.statistikian.com/2012/07/pearson-dan-asumsi-klasik.html
https://www.statistikian.com/spss
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Multikolinearitas juga bisa dilihat pada nilai ntandar error, jika nilai standar 

error > dari 1 maka bisa dikatakan ada multikolinearitas, sebaliknya jika nilai 

standar error < 1 maka multikolinearitas tidak muncul. Dalam tabel coefficient 

didapatkan bahwa nilai standar error kurang dari satu, yaitu X1 = 0,162 dan 

X2 = 0,135 dimana keduanya kurang dari satu. Serta nilai koefisien beta juga 

kurang dari satu dimana X1 = 0,166 dan X2 = 0,722. Maka dapat dikatakan 

bahwa nilai standar error rendah dan multikolinearitas tidak terdeteksi. 

Dalam hasil analisis juga diketahui nilai Tolerance dan VIP dari X1 dan 

X2 yang nilainya sama masing-masing yaitu 0,579 dan 1.728. Karena rentang 

kedua nilai tersebut sempit, nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai VIP masih 

dibawah 10 maka multikolinearitas tidak terdeteksi.  

1. Uji HeteroskedastisitasDari hasil analisis menggunakan SPSS untuk 

menguji heteroskedastisitas diketahui sebagai berikut: 
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Berdasarkan output scatterplot di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar dan 

tidak membentuk suatu pola tertentu. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa 

tidak terjadi heteroskedastisitas pada data yang diperoleh.  

2. Uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan 

melihat nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi > 0.05 maka data 

berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai signifikansi < 0.05 maka data 

tidak berdistribusi normal. Berikut hasil data pengujian normalitas dengan 

menggunakan SPSS 16: 

Tabel 4.6 

Tabel Uji normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  kinerja Kompensasi 

N 88 88 

Normal Parametersa Mean 18.22 28.19 

Std. Deviation 2.946 3.915 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .135 .112 

Positive .086 .112 

Negative -.135 -.108 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.270 1.046 

Asymp. Sig. (2-tailed) .080 .223 

a. Test distribution is Normal.   

    

Sumber : Data Primer, 2017 

Dilihat dari nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pada kedua data yaitu 

kinerja karyawan dan kompensasi. Diketahui bahwa nilai kinerja 

karyawan sebesar 0.080 > 0.05, yang berarti nilai signifikansi dari kinerja 
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karyawan lebih tinggi dari 0.05 maka data berdistribusi normal. Nilai dari 

kompensasi sebesar 0.223 > 0.05, yang berarti nilai signifikansi lebih 

besar dari 0.05 maka data berdistribusi normal. Dari kedua data tersebut 

menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan sudah memenuhi syarat 

untuk dilakukan uji paramatrik. 

Dari ketiga uji asumsi klasik, hanya salah satu uji yang masih belum 

memenuhi secara sempurna yaitu uji heteroskedastisitas. Dari hasil uji analisis 

diketahui bahwa salah satu variable yaitu X2 terjadi heteroskedastisitas, 

namun peneliti tetap melanjutkan ketahapan uji regresi ganda karena dirasa 

sebagian besar asumsi sudah terpenuhi.  

4.4.2 Uji hipotesis 

1. Uji F 

Dari hasil analisis regresi linier dengan menggunakan SPSS 16 diketahui 

bahwa: 

Tabel 4.7 

Tabel Uji F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 323.756 2 161.878 31.914 .000a 

Residual 431.142 85 5.072   

Total 754.898 87    

a. Predictors: (Constant), Kompensasi.NonFinansial, Kompensasi.Finansial 

b. Dependent Variable: Kinerja       

Sumber : Data Primer, 2017 
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Dasar pengambilan keputusan adalah dengan melihat nilai 

signifikansi dari tabel anova. Diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 < 

0,05, maka Ho ditolak yang artinya kompensasi finansial (X2) dan 

kompensasi non finansial (X2) secara simultan ada pengaruhnya terhadap 

kualitas kinerja karyawan (y). 

2. Uji T 

Uji T dilihat dari hasil analisis regresi linier pada tabel coefficients, yaitu: 

Tabel 4.8 

Tabel Uji T 

 

Hasil Uji T 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 (Constant) 5.677 1.792  3.168 .002 

Kompensasi.Finansial .166 .162 .111 1.027 .307 

Kompensasi.NonFinansial .722 .135 .578 5.360 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja     

Sumber : Data Primer, 2017 

Berdasarkan output coefficients diatas, diketahui bahwa nilai koefisien 

regresi variable kompensasi finansial (X1) adalah sebesar 0,166 bernilai 

positif, sehingga dapat dikatakan bahwa kompensasi finansial berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan (Y). Begitu juga dengan nilai kompensasi 

non finansial (X2) yaitu sebesar 0,722 positif, maka kompensasi non finansial 
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berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan (Y). artinya bahwa semakin 

meningkat kompensasi (X) semakin meningkat pula kinerja (Y).  

Selanjutnya untuk mengetahui adakah pengaruh yang signifikan antara 

kompensasi terhadap kinerja karyawan. Dasar pengambilan keputusan 

dengan melihat nilai signifikansi pada tabel coefficients, jika nilai 

signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak, sebaliknyajika nilai signifikansi > 0,05 

maka Ho diterima. Dari hasil yang didapat nilai signifikansi kompensasi 

finansial (X1) yaitu sebesar 0,307 > 0,05, maka kompensasi finansial (X1) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y). Nilai dari 

kompensasi non finansial (X2) yaitu sebesar 0,000 < 0,05, maka kompensasi 

non finansial (X2) sangat berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan (Y). 

3. Uji Dominan 

Uji dominan bisa dilihat dari tabel coefficients pada penjelasan sebelumnya 

dengan melihat nilai B dari kedua variable X. Dari nilai yang didapat 

menjelaskan bahwa kompensasi finansial dengan nilai 0,166 < kompensasi 

non finansial dengan nilai 0,722. Maka bisa disimpulkan bahwa yang paling 

dominan berpengaruh terhadap kinerja karyawan (Y) adalah kompensasi non 

finansial (X2). 

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

PG Gending Kabupaten Probolinggo merupakah pabrik yang bergerak 

dibidang industri gula. Pabrik ini terus beroprasi sampai sekarang menjadi 

stabilitas naik turunnya kegiatan produksi.oleh sebab itu perusahaan sangat 

memperhatikan faktor yang mempengaruhi kinerja dari karyawan untuk 
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mencapai tujuan dari perusahaan. Mengingat keberadaan karyawan adalah 

factor yang tidak kalah penting untuk menjaga terhadap perjalanan suatu 

pabrik. Maka untuk itu merawat dan menjaga karyawan untuk tetap produktif 

bekerja adalah langkah-langkah langkah nyata dari menejemen pabrik untuk 

merawat dan mensejahterakan karyawan di dalam suatu menejemen 

pengelolaan pabrik. 

Untuk mengetahui hasil pada penelitian dilakukan beberapa proses analisis 

data. Tahap pertama pengujian validasi intrumen sebagai alat ukur data untuk 

mengetahui pentingnya menentukan standar sesuai dengan variable dengan 

penentuan indicator. Dari hasil penelitian yang telah di analisis sudah 

memenuhi uji analisis regresi berganda. Tahap dua Data yang diambil melalui 

kuesioner yang diberikan kepada responden yaitu karyawan PG. Gending 

Probolinggo telah diuji validitas dan reliabilitas. Tahap tiga dilakukan 

pengujian asumsi klasik. dilakukan pengujian analisis regresi berganda dalam 

rangka untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara variabel independen dan 

variabel dependen. Tahap empat dilanjutkan menguji hipotesis dari penelitian 

yang dilakukan yaitu uji T, uji F dan uji dominan dari  variabel  berpengaruh 

terhadap variabel (Y) kinerja karyawan.  

Dengan demikian, dari beberapa tahap dan proses pengolahan data dengan 

interpertasi maka dapat di deskripsikan pengaruh kompensi terhadapa 

karyawan dalam bekerja di PG gending probolinggo dapat di deskripsikan 

menjadi suatu penjelasan variable sebagai berikut.  
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4.6 Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil penelitian menunjukan bawha kompensasi memiliki pengaruh positif 

dan memiliki signifikasi terhadapa kinerja karyawan. Adanya kompensasi 

yang diberika oleh PG. gending terhadap karyawan menjadi factor penting 

yang memiliki pengaruh. Setiap adanya kompensasi yang diberikan kepada 

karyawan dapat menyebabkan meningkatkan kinerja karyawan. Baik 

kompensasi yang dimaksutkan berupa financial atau non financial. Hal ini 

dapat ditemui pada paparan data yang ditemukan dari hasil pengumpulan data 

yang disebar kepada karyawan PG. gending probolinggo. 

Berdasarkan analisis dari data yang diperoleh bahwa perusahaan dalam 

pemberian kompensasi kepada karyawan terkategorikan baik. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil jawaban yang diberikan oleh responden terhadapan istrumen 

penelitian yang beruka angket. Pada instrument terdapat jawaban rata-rata 

yang menunjukan setuju. Artinya pada suatu standar kompensasi kabanyakakn 

responden memiliki jawaban setuju dengan ukuran bahwa kompensi sasi itu 

ada dan diberikan terkategorikan sesuai dengan kebutuhan dari pada 

karyawan. Pengukuran kompensasi ini selain financial juga berupa non 

finasial. Seperti penjaminan kesehatan kerja dan lain-lain yang menjadi factor 

munculnya dari peningkatan kinerja karyawan. Sehingga karyawan terdorong 

untuk meningkatkan kualitas kinerja karena adanya kompensasi nyang 

diberikan perusahaan baik yang berupa finasial atau non finasial. Kmpensasi 

finansil dapat berupa gaji, tunjangan dll. Non financial berupa penjaminan 

keselamatan kerja, jaminan kesehatan yang diberikan oleh perusahaan kepada 

karyawan.  
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4.7 Implikasi Hasil Penelitian  

Berdasar pada hasil penelitian menunjukan baahwa variable kompensasi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Sesuai dengan banyak nya penelitian 

terdahulu yang dilakukan para peneiti terdahulu bahwa memang keberadaan 

kompensasi menjadi factor pendorong dari suatu perusahaan dalam 

peningkatan kinerja karyawan. Sehingga pada implikasinya terhadapa 

perusahaan adalah perlunya untuk menjaga kompensasi agar dapat menjaga 

kinerja karyawan sesuai dengan harapan perusahaan terhadapa kinerja para 

karyawan. 

 Selain ini dari hasil penelitian ini secara teoritik menejerial dapat di tarik 

suatu kesimpulan dasar bahwa kompensi dapat di jadikan suatu stimulus untuk 

memunculkan respon kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan 

produksi menejemen. Stimulus dalam penumbuhan kinerja dengan menjaga 

kompensasi yang diberikan, atau memeberikan tambahan kompensasi agar 

karyawan terdorong untuk meningkatkan kinerjanya. Sehingga ada tinbal 

balik yang pantas anatara kinerja karyawan terhadap perusahaan dan 

perusahaan terhadap karyawan dengan pemberian komopensasi. 

Karyawan PG Gending sangat memperhatikan kompensasi dan 

motivasi yang diberikan oleh perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan. 

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 memperhatikan kompensasi untuk meningkatkan 
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kinerja kerja karyawan. Dalam hal ini kompensasi yang dimaksutkan bisa 

pemberian imbalan atau kompensasi non financial yang dapat memberikan 

kepuasan karyawan setelah bekerja. Karena pada kepuasan ini dapat dengan 

sadar tercapai ketika ada imbalan yang setimpal yang diberikan. Maka 

kompensasi non financial juga memiliki suatu factor terhadapa peningkatan 

kinerja karyawan. 

 

 

 


