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ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial Dengan Motivasi Kerja
Sebagai Variabel Intervening Terhadap Kinerja Karyawan CV. Putra Jaya Group Surabaya bertujuan untuk
menganalisis  pengaruh  kompensasi  finansial  dan  non  finansial  terhadap  motivasi  kerja  serta  pengaruh
kompensasi finansial, non finansial dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan.Penelitian ini menggunakan
jenis penelitian kuantitatif, dengan populasi sebanyak 150 karyawan, dengan menggunakan sampel sebanyak
30  responden,  menggunakan  analysis  path  sebagai  analisis  data  dengan  bantuan  software  SPSS.Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Kompensasi finansial berpengaruh secara langsung terhadap motivasi kerja
karyawan di CV.Putra Jaya Group Surabaya dengan nilai pengaruh sebesar 37.5%. Kompensasi non finansial
berpengaruh secara langsung terhadap motivasi kerja karyawan di CV.Putra Jaya Group Surabaya dengan nilai
pengaruh sebesar 42.0%. Kompensasi  finansial berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan di
CV.Putra Jaya Group Surabaya Surabaya dengan nilai pengaruh sebesar 68.2%. Kompensasi non finansial
berpengaruh  secara  langsung  terhadap  kinerja  karyawan  di  CV.Putra  Jaya  Group  Surabaya  dengan  nilai
pengaruh sebesar 41.7%. Motivasi kerja berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan di CV.Putra
Jaya Group Surabaya dengan nilai pengaruh sebesar 45.3%.

Kata kunci : Kompensasi Finansial, Kompensasi Non Finansial, Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan
 
PENDAHULUAN 

Keberhasilan  suatu  organisasi  sangat
dipengaruhi  oleh  kinerja  individu  karyawannya.
Setiap organisasi  maupun perusahaan akan selalu
berusaha  untuk  meningkatkan  kinerja  karyawan,
dengan  harapan  apa  yang  menjadi  tujuan
perusahaan  akan  tercapai.Dalam  meningkatkan
kinerja  karyawannya  perusahaan  menempuh
beberapa  cara  misalnya  melalui  pendidikan,
pelatihan,  pemberian  kompensasi  yang  layak,
menciptakan lingkungan kerja yang kondusif  dan
pemberian  motivasi.  Melalui  proses-proses
tersebut,  karyawan  diharapkan  akan  lebih
memaksimalkan  tanggung  jawab  atas  pekerjaan
mereka karena para karyawan telah terbekali oleh
pendidikan  dan  pelatihan  yang  tentu  berkaitan
dengan  implementasi  kerja  mereka.Sedangkan
pemberian kompensasi, lingkungan kerja yang baik
serta pemberian motivasi pada dasarnya adalah hak
para  karyawan  dan  merupakan  kewajiban  dari
pihak 

perusahaan  untuk  mendukung  kontribusi  para
karyawannya dalam rangka mencapai tujuan yang
telah ditentukan.

Prestasi  kerja  pegawai  bukanlah  suatu  kebetulan
saja,  tetapi  banyak  faktor  yang  mempengaruhi
diantaranya  pemberian  kompensasi  dan  motivasi.
Prestasi  kerja  akan  dapat  dicapai  jika  didahului
dengan perbuatan yaitu melaksanakan tugas yang
dibebankan. Para karyawan akan lebih termotivasi
untuk  melakukan  tanggung  jawab  atas  pekerjaan
mereka  apabila  perusahaan  mengerti  dan
memperhatikan  betul  akan  kebutuhan  para
karyawan  yang  pada  dasarnya  adalah  mereka
bekerja  untuk  mendapatkan  uang,  dalam  hal  ini
berbentuk gaji.Setiap anggota dari suatu organisasi
mempunyai kepentingan dan tujuan sendiri ketika
ia bergabung pada organisasi tersebut.

Kompensasi  menurut  Sedarmayanti
(2012),menyatakan  bahwa  kompensasi  adalah
“Segala  sesuatu  yang  di  terima  oleh  karyawan
sebagai  balas  jasa  kerja  mereka”.Sedangkan
menurut Gaol (2014:310), Kompensasi merupakan
hal yang diterima oleh pegawai, baik berupa uang
atau bukan uang sebagai balas jasa yang diberikan
atas  kontribusi  pegawai  kepada  organisasi.
Wibowo (2014:290), kompensasi dapat merupakan
kompensasi  langung  dan  kompensasi  tidak
langsung.  Kompensasi  yang  diterima  pegawai
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dapat berupa uang atau lainnya yang seperti berupa
gaji,  upah,  bonus,  insentif,  penghargaan  atau
reward dan tunjangan seperti tunjangan kesehatan,
tunjangan  hari  raya,  uang  makan,  uang  cuti  dan
lain-lain.

Menurut  Kadarisma  (2012:  278),  Motivasi
kerja adalah penggerak atau pendorong dalam diri
seseorang  untuk  mau  berperilaku  dan  bekerja
dengan  giat  dan  baik  sesuai  dengan  tugas  dan
kewajiban  yang  telah  diberikan  kepadanya.Oleh
karena,  itu  salah  satu  cara  terbaik  untuk
meningkatkan  kapasitas  kinerja  karyawan  adalah
dengan  menghubungkan  kompensasi  dengan
perkembangan  karyawan.  Peningkatan  kinerja
karyawan  akan  membawa  kemajuan  bagi
perusahaan  untuk  dapat  bertahan  dalam  suatu
persaingan lingkungan bisnis yang tidak stabil.

Oleh  karena  itu  upaya-upaya  untuk
meningkatkan  kinerja  karyawan  merupakan
tantangan  manajemen  yang  paling  serius  karena
keberhasilan  untuk  mencapai  tujuan  dan
kelangsungan  hidup  perusahaan  tergantung  pada
kualitas kinerja sumber daya manusia yang ada di
dalamnya.Berangkat  dari  kondisi  tersebut,  maka
dijadikan  dasar  untuk  melaksanakan  penelitian
tentang  kinerja  karyawan.  Berdasarkan  uraian  di
atas,  maka  dapat  diangkat  judul  :  “Pengaruh
Kompensasi  Finansial  Dan  Non  Finansial
Dengan  Moivasi  Kerja  Sebagai  Variabel
Intervening  Terhadap  Kinerja  Karyawan
CV.Putra Jaya Group Surabaya”.

TINJAUAN PUSTAKA
Landasan Teori
Kompensasi

Kompensasi  ditinjau  dari  sudut  pandang
perusahaan  merupakan  unsur  biaya  yang  dapat
mempengaruhi  posisi  persaingan  perusahaan,
proses  rekrutmen,  dan  tingkat  perputaran
karyawan.Sedangkan  ditinjau  dari  sudut  pandang
karyawan  merupakan  unsur  pendapatan  yang
mempengaruhi gaya hidup, status, harga diri, dan
perasaan  karyawan  terhadap  perusahaan  untuk
tetap bersama perusahaan atau mencari pekerjaan
lainnya. Selain itu juga merupakan alat manajemen
bagi  perusahaan  untuk  meningkatkan  motivasi
kerja,  meningkatkan  produktivitas,  dan
mempengaruhi kepuasan kerja.

Menurut  Ardana  (2012:153)  ;“Kompensasi
adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan
sebagai  balas  jasa  atas  kontribusinya  kepada
perusahaan  atau  organisasi”.  Menurut
sastrohadiwiryo  dalam  bukunya  Yuniarsih
(2012:125)“Kompensasi  adalah imbalan jasa  atau
balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada

para tenaga kerja, karena para tenaga kerja tersebut
telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran
demi kemajuan perusahaan guna mencapai tujuan
yang ditetapkan”.

Terdapat  pula  beberapa tujuan diadakan
pemberian  kompensasi  yang  diungkapkan  oleh
Hasibuan  didalam  Kadarisman  (2012:12)  antara
lain:
A. Ikatan Kerja Sama
B. Kepuasan Kerja
C. Pengadaan Efektif
D. Motivasi
E. Stabilitas Karyawan
F. Disiplin
G. Pengaruh Serikat Buruh
H. Pengaruh Pemerintah

Menurut   Yani   (2012:   142)  menjelaskan
bahwa   kompensasi   dibedakan  menjadi  dua
bentuk,yaitu : 
a. Kompensasi dalam bentuk finansial 

Kompensasi  finansial  dibagi  menjadi  dua
bagian,  yaitu  kompensasi  finansial  yang
dibayarkan secara  langsung seperti  gaji,  upah,
komisi  dan  bonus.Kompensasi  finansial  tidak
langsung yaitu tunjangan. 

b. Kompensasi dalam bentuk non finansial
Kompensasi  non finansial  dibagi  menjadi

dua bagian yang berhubungan dengan pekerjaan
dan  yang  berhubungan  dengan  lingkungan
kerja.Kompensasi  yang  berhubungan  dengan
pekerjaan misalnya kebijakan perusahaan yang
sehat, pekerjaan sesuai (menarik).

Adapun  komponen-komponen  detail  dari
program kompensasi dapat dilihat pada gambar 2.1
Gambar 2.1 Komponen Kompensasi
Sumber  :  Hasibuan,Manajemen  Sumber  Daya
Manusia (2010)

Pada  Gambar  2.1  ,secara  garis  besar
kompensasi dibagi menjadi 2 (dua) kelompok,yaitu
:
1. Finansial,yang terdiri dari :
a. Direct finansial,yang terdiri dari :

▪ Base Pay (bayaran pokok)
▪ Merit Pay (bayaran prestasi)
▪ Insentive Pay (bayaran insentif)
▪ Defered Pay (bayaran tertangguh)

b. Indirect finansial , yang terdiri dari:
▪ Program-program proteksi
▪ Bayaran diuar jam kerja
▪ Fasilitas-fasilitas

2. Non finansial,yang terdiri dari :
▪ Pekerjaan
▪ Lingkungan Pekerjaan

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompensasi
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Banyak  faktor  yang  dapat  mempengaruhi
besar  kecilnya  tingkat  kompensasi.  Hal  ini  perlu
mendapat  perhatian  supaya  prinsip  pengupahan
adil dan layak lebih baik dan kepuasan kerja dapat
tercapai.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi
kompensasi menurut Mangkunegara (2012), adalah
sebagai berikut:
a) Faktor Pemerintah
b) Penawaran  bersama  antara  perusahaan  dan

pegawai.
c) Standar dan biaya hidup pegawai
d) Ukuran perbandingan upah
e) Permintaan dan persediaan
f) Kemampuan membayar
Indikator Kompensasi
Menurut Noe  dalam  Aulia dan  Troena (2013:  4)
menyatakan  bahwa indikator kompensasi finansial
terbagi menjadi empat, yaitu:
1. Upah dan gaji
2. Insentif
3. Tunjangan
4. Fasilitas

Motivasi Kerja
Motivasi  adalah  dorongan  atau  gejolak  yang

timbul  dari  dalam diri  manusia  untuk  memenuhi
berbagai  kebutuhannya  sesuai  dengan  keinginan
masing-masing (Afin Murtie, 2012: 63).

Menurut Kadarisma (2012: 278), Motivasi kerja
adalah  penggerak  atau  pendorong  dalam  diri
seseorang  untuk  mau  berperilaku  dan  bekerja
dengan  giat  dan  baik  sesuai  dengan  tugas  dan
kewajiban yang telah diberikan kepadanya.

Menurut  Hasibuan  (2012:  141),  Motivasi
mempersoalkan  bagaimana  caranya  mengarahkan
daya dan potensi bawahan, agar mau bekerja sama
secara  produktif  berhasil  mencapai  dan
mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.

Dari  uraian  di  atas  dapat  dikemukakan,
motivasi  merupakan  kegiatan  atau  cara  untuk
mendorong gejolak dalam diri  manusia agar mau
berperilaku,  bekerja  secara  optimal  untuk
memenuhi  kebutuhan  atau  tujuan  yang  telah
ditentukan.
Jenis-jenis Motivasi

Ada  dua  jenis  motivasi,  yaitu  motivasi
positif  dan  motivasi  negatif  dengan  penjelasan
sebagai berikut:
1. Motivasi Kerja Positif

Motivasi  kerja  positif  adalah  suatu
dorongan  yang  diberikan  oleh  seorang
karyawan untuk bekerja dengan baik,  dengan
maksud  mendapatkan  kompensasi  untuk
mencukupi  kebutuhan  hidupnya  dan

berpartisipasi  penuh  terhadap pekerjaan  yang
ditugaskan oleh perusahaan / organisasinya.

2. Motivasi Kerja Negatif
Motivasi  kerja  negatif  dilakukan  dalam

rangka menghindari kesalahan- kesalahan yang
terjadi  pada  masa  kerja.  Selain  itu,  motivasi
kerja negatif juga berguna   agar   karyawan
tidak    melalaikan    kewajiban-kewajiban
yang   telah dibebankan. Bentuk motivasi kerja
negatif dapat berupa sangsi,  skors, penurunan
jabatan atau pembebanan denda.

Tujuan Motivasi
Tujuan  motivasi  menurut  Malayu  S.  P.

Hasibuan (2012:146), adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan  moral  dan  kepuasan  kerja

karyawan.
b. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan.
c. Mempertahankan  kestabilan  karyawan

perusahaan.
d. Meningkatkan kedisiplinan karyawan.
e. Mengefektifkan pengadaan karyawan.
f. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang

baik.
g. Meningkatkan  loyalitas,  kreativitas,  dan

partisipasi karyawan.
h. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan.
i. Mempertinggi  rasa  tanggung  jawab  karyawan

terhadap tugas-tugasnya.
j. Meningkatkan  efisiensi  penggunaan  alat-alat

dan bahan baku.
Metode Motivasi

Ada dua metode motivasi menurut Malayu
S. P. Hasibuan (2012:149), yaitu sebagai berikut :
a. Metode langsung (direct motivation)

Metode  langsung  adalah  motivasi  (materiil  &
non  materiil)  yang  diberikan  secara  langsung
kepada  setiap  individu  karyawan  untuk
memenuhi  kebutuhan  serta  kepuasannya.  Jadi
sifatnya  khusus  seperti  pujian,  penghargaan,
tunjangan hari raya, bonus dan bintang jasa.

b. Metode tak langsung (indirect motivation)
Motivasi  tak  langsung  adalah  motivasi  yang
diberikan  hanya  merupakan  fasilitas-fasilitas
yang mendukung serta menunjang gairah kerja/
kelancaran tugas sehingga para karyawan betah
dan  bersemangat  melakukan  pekerjaannya.
Misalnya kursi yang empuk, mesin-mesin yang
baik,  ruangan  kerja  yang  terang  dan  nyaman,
suasana  pekerjaan  yang  serasi,  serta
penempatan yang tepat.

Indikator Motivasi Kerja
Menurut wibowo (2012), indikator motivasi adalah
sebagai berikut:
1. Kebutuhan untuk berprestasi :

a. Target kerja
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b. Kualitas kerja
c. Tanggung jawab
d. Resiko

2. Kebutuhan memperluas pergaulan
a. Komunikasi
b. Persahabatan

3. Kebutuhan untuk menguasai sesuatu pekerjaan
a. Pemimpin
b. Duta perusahaan
c. Keteladanan

Kinerja Karyawan
Seorang  karyawan  didalam  bekerja  harus

sesuai  dengan program kerja organisasi,  untuk
menunjukan  tingkat  kinerja  dalam  rangka
mencapai  tujuan  organisasi.  Berhasil  atau
gagalnya suatu tujuan sebagian besar ditentukan
oleh  kinerja  dari  setiap  pegawai  dalam
organisasi  tersebut.  Menurut  Kamus  Besar
Bahasa  Indonesia  (KBBI),  kinerja  adalah
sesuatu yang dicapai.

Sedangkan  menurut  Anwar  Prabu
Mangkunegara  (2013:67)  pengertian  kinerja
pegawai  (prestasi  kerja)  adalah  “hasil  kerja
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh
seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya
sesuai  dengan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya.”

Selain  itu,  menurut  Bambang  Guritno  dan
Waridin  dalam  Heny  Sidanti  (2015:46)
menyatakan  bahwa  kinerja  adalah
“perbandingan  hasil  kerja  yang  dicapai  oleh
karyawan  dengan  standar  yang  telah
ditentukan.”

Berdasarkan  pada  teori  diatas,  peneliti
sampai pada pemahaman bahwa kinerja pegawai
adalah  hasil  kerja  dari  seorang  pegawai  baik
secara  kualitas  maupun  kuantitas  dalam
melaksanakan pekerjaan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja
Menurut Gibson, et al. Dalam Srimulyo (2013)
ada tiga perangkat variabel yang mempengaruhi
perilaku  dan  prestasi  kerja  tau  kinerja,  yaitu
variabel individual, terdiri dari:
a. Kemampuan  dan  keterampilan  mental  dan
fisik
b. Latar belakang
c. Demografis
d. Variabel organisasional 
e. Variabel psikologis
Tujuan Penilaian Kinerja
Tujuan penilaian kinerja menurut Veithzal Rivai
(2012), pada dasarnya meliputi :
1. Meningkatkan etos kerja.
2. Meningkatkan motivasi kerja.

3. Untuk mengetahui tingkat kinerja karyawan
selama ini.
4. Untuk mendorong pertanggungjawaban dari
karyawan.
5. Pemberian  imbalan  yang  serasi,  misalnya

untuk pemberian kenaikan gaji berkala, gaji
pokok, kenaikan gaji istimewa dan insentif
uang.

6. Untuk pembeda  antar  karyawan yang satu
dengan yang lainnya.

7. Pengembangan  SDM  yang  masih  dapat
dibedakan  lagi  ke  dalam   penugasan
kembali,  seperti  diadakannya  mutasi  atau
transfer, rotasi perusahaan, kenaikan jabatan
dan pelatihan.

8. Sebagai  alat  untuk  membantu  dan
mendorong  karyawan  untuk  mengambil
inisiatif dalam rangka memperbaiki kinerja.

9. Mengidentifikasi  dan  menghilangkan
hambatan-hambatan  agar  kinerja  menjadi
baik.

10. Untuk  mendorong  pertanggung  jawaban
dari karyawan.

Indikator Kinerja
Indikator  kinerja  menurut  Anwar  Prabu
Mangkunegara  (2013:75),  adalah  sebagai
berikut :
a. Kualitas Kerja
b. Kuantitas Kerja
c. Tanggung Jawab
d. Kerjasama
e. Inisiatif

Hubungan Kompensasi,Motivasi dan Kinerja
Motivasi merupakan salah satu faktor untuk

meningkatkan  kinerja  pegawai  dengan  cara
memberikan  kompensasi.  Hubungan  motivasi
sebagai variabel intervening antara kompensasi
terhadap  kinerja  pegawai  adalah  motivasi
mempunyai  dorongan  agar  seseorang  mau
bekerja secara efektif dan bekerja sama dengan
baik dengan segala daya upaya untuk mencapai
kepuasan.  Hubungan  dari  kompensasi,kinerja
dan  motivasi  adalah  pemberian  kompensasi
diharapkan  mampu  memotivasi  kinerja
karyawan  yang  efektif,dimana  hubungan  ini
membutuhkan suatu kejelasan antara kinerja dan
imbalan serta kepercayaan antara karyawan dan
perusahaan.Hal  yang  sama  dinyatakan  Cool
(2013)  yang  menyatakan  bahwa  kompensasi
yang  didesain  perusahaan  diharapkan  dapat
meningkatkan  motivasi  karyawan  dan  pada
akhirnya akan dapat meningkatkan produktivitas
atau kinerja karyawan pada perusahaan tersebut.
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Kerangka Konseptual

Gam
baran menyeluruh tentang pengaruh pemberian
kompensasi  dan  motivasi sebagai variabel
intervening  terhadap  kinerja  pegawai  adalah
sebagai berikut : 
Gambar 2.3 Kerangka Konsepetual

Berdasarkan  permasalahan  dan  tujuan  yang
hendak di capai dalam penelitian ini,maka model
alanisis  disusun  seperti  yang  nampak  diatas.
Dimana  variabel  (X)  adalah  kompensasi  yang
terdiri  dari  komponen  finansial  (X1)  dan
kompensasi  non  finansial  (X2).  Serta  variabel
intervening adalah motivasi kerja (Z), sedangkan
variabel terikat adalah kinerja karyawan (Y) pada
CV.Putra Jaya Group Surabaya.

Hipotesis
Pengetian  hipotesis  menurut  Dantes  (2012)

Menyatakan  hipotesis  sebagai praduga  atau
asumsi  yang harus  diuji  melalui  data  atau  fakta
yang diperoleh dengan jalan penelitian  Hipotesis
merupakan dugaan sementara yang mungkin benar
dan mungkin salah, sehingga dapat dianggap atau
dipandang  sebagai  konsklusi  atau  kesimpulan
yang  sifatnya  sementara,  sedangkan  penolakan
atau  penerimaan  suatu  hipotesis  tersebut
tergantung dari  hasil  penellitian terhadap faktor-
faktor  yang  dikumpulkan,  kemudian  diambul
suatu kesimpulan.

Sehubungan dengan uraian di atas maka dapat
dikemukakan  hipotesis  dalam  penelitian  ini
sebagai berikut :
H1: Kompensasi  finansial  berpengaruh  secara

langsung terhadap motivasi kerja karyawan
di CV.Putra Jaya Group Surabaya.

H2 : Kompensasi  non  finansial  berpengaruh
secara  langsung  terhadap  motivasi  kerja
karyawan  di  CV.Putra  Jaya  Group
Surabaya.

H3 : Kompensasi  finansial  berpengaruh  secara
langsung  terhadap  kinerja  karyawan  di
CV.Putra Jaya Group Surabaya.

H4 : Kompensasi  non  finansial  berpengaruh
secara langsung terhadap kinerja karyawan

di CV.Putra Jaya Group Surabaya.
H5 : Motivasi  kerja  berpengaruh  secara

langsung  terhadap  kinerja  karyawan  di
CV.Putra Jaya Group Surabaya.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Pendekatan  yang  di  gunakan  dalam
penelitian  ini  adalah  pendekatan  kuantitatif
dimana  variabel-variabel  yang  diamati  dapat
diidentifikasikan  dan  hubungan  antar  variabel
dapat di ukur.Pendekatan ini menekankan pada
pembuktian hipotesa dan di mulai dari beberapa

Populasi dan Sample Penelitian Populasi
Populasi  merupakan  keseluruhan  subjek

penelitian.  Menurut  Sugiyono  (2013:215)
populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang
terdiri  atas  obyek/subyek  yang  mempunyai
kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang
ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan
kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada
penelitian ini adalah karyawan yang berjumlah
150 orang.

Sampel 
Menurut Sugiyono (2013:215) sampel adalah

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
oleh  populasi  tersebut.  Sampel  adalah  sebagian
atau  wakil  dari  populasi  yang  akan   diteliti
(Arikunto,  2012).Pengambilan  sampel  untuk
penelitian  menurut  Arikunto  (2010:134-
185),apabila  populasi  penelitian  kurang  dari  100
maka  sampel  yang  diambil  semuanya,  namun
apabila  populasi  penelitian  berjumlah  lebih  dari
100 maka  sampel  dapat  di  ambil  antara  10-15%
atau 20-25%.Maka dalam penelitian ini sampel di
ambil 20% x 150 yaitu 30 responden.

Devinisi Operasional Variabel
Untuk  memperoleh  gambaran  secara  jelas

mengenai  variabel-veriabel  yang  akan  dianalisis
dalam penelitian ini,  maka variabel-variabel yang
digunakan akan diidentifikasi sebagai berikut:
a. Variabel Bebas (Independent Variable) dalam

penelitian ini adalah Kompensasi (X) ,Variabel
Kompensasi  di  kembangkan dari  teori  Mondy
dan Noe (Marwansyah 2014: 276) yang terdiri
dari : Kompensasi Finansial (X1) , Kompensasi
Non finansial (X2).

b. Variabel Intervening (antara), dalam penelitian
ini adalah Motivasi Kerja (Z).

c. Variabel  Terikat  (Dependent  Variable)  dalam
penelitian ini adalah Kinerja Karyawan (Y).

HASIL PEMBAHASAN

Pengaruh kompensasi finansial……………………………(Dewi Lestari, Rifda, Dotty) Hal. 93-101 97



Karakteristik Responden 
Berdasarkan  usia  dilihat  dari  hasil  data

pengumpulan  data  melalui  kuesioner,  dapat
diketahui  bahwa  responden  yang  paling  banyak
adalah usia antara 21-30 Tahun dengan prosentase
53.3% atau 16 responden, usia <= 20 Tahun 10%
atau  3  responden,  usia  >  40  tahun  10%  atau  3
responden dan usia  antara  31-40 tahun sebanyak
26.7% atau 8 responden.

Berdasarkan  jenis  kelamin  responden  dilihat
dari  hasil  pengumpulan  data  melalui  kuesioner
dapat  diketahui  bahwa  responden pada penelitian
ini menunjukan Perempuan lebih banyak dari pada
Laki-laki. Dari total 30 responden, 63.3% atau 19
responden berjenis kelamin Perempuan dan 36.7%
atau 11 responden berjenis kelamin Laki-laki.

Berdasarkan  pendidikan,  dilihat  dari  hasil
pengumpulan  data  melalui  kuesioner  Sarjana
dengan total  30 responden sebanyak 7 responden
atau 23.3%%, pendidikan SMA/SMK, sebanyak 2
responden  atau  6.7%  berpendidikan  terakhir
Diploma,  pendidikan  sarjana  sebanyak  21
responden atau 70%.

Berdasarkan  masa  kerja,  dilihat  dari  hasil
pengumpulan  data  melalui  kuesioner  Masa  kerja
yang paling banyak adalah lebih dari 3 tahun, dari
total 30 responden sebanyak 20% atau 6 responden
bekerja dibawah 1 tahun atau masih baru, sebanyak
23% atau 7 responden bekerja diantara 1-3 Tahun
dan sebanyak 56.7% atau 17 responden bekerjan
diatar 3 tahun.

Uji Validitas 

Nilai  corrected item –  total correlation >
0,3, maka dapat dikatakan seluruh indikator valid.

Uji Reabilitas
Suatu  konstruk   atau  variabel  dikatakan

reliable jika memberikan nilai Cronbach’s alpha
> 0,60.

Koefisien Detrminasi (R2)
Dari  tabel  di atas diketahui  R square (R2)

sebesar  0,477 atau  47.7%  yang  menunjukan
sumbangan  atau  konstribusi  pengaruh  dari
variabel  bebas  Kualitas  Kompensasi  Finansial,
Kompensasi  Non  Finansial  dan  Motivasi  secara
bersama-sama  terhadap  Kinerja  Karyawan  CV.
Putra  Jaya  Group  relative  kecil,  sedangkan
sisanya 52.3% dikonstribusi oleh faktor lain.

Uji Normalitas
a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan uji statistic normalitas pada tabel
di  atas  menunjukkan  signifikansi  keempat
variabel lebih dari 0.05, maka dapat disimpulkan
data berdistribusi normal.

Analisis Jalur
Kontribusi X terhadap Z

Nilai  kontribusi  masing-masing  variabel
dapat dilihat dari nilai standardized Coefficients Beta,
variabel  Kompensasi  Finansial  terhadap  Motivasi
Kerja  adalah  sebesar  0.375  atau  37.5%,  sedangkan
variabel  Kompensasi  Non  Finansial  terhadap
Motivasi Kerja sebesar 0.420 atau 42.0%. 
Kontribusi X dan Z terhadap Y.

Nilai  kontribusi  masing-masing  variabel
dapat  dilihat  dari  nilai  standardized  Coefficients
Beta,  variabel  Kompensasi  Finansial  terhadap
Kinerja  Karyawan  adalah  sebesar  0.682  atau
68.2%,  variabel  Kompensasi  Non  Finansial
terhadap  Kinerja  Karyawan  sebesar  0.417  atau
41.7%,  sedangkan  variabel  Motivasi  terhadap
Kinerja Karyawan sebesar 0.453 atau 45.3%.

Perhitungan  Pengaruh  Hasil  Kontribusi
Analisis Jalur
Dengan  melihat  hasil  perhitungan  pengaruh
masing-masing variabel secara langsung dan tidak
langsung maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Kontribusi  pengaruh  secara  langsung

Kompensasi  Finansial (X1)  terhadap  Kinerja
Karyawan (Y) adalah sebesar 68.2%, sedangkan
Pengaruh tidak langsung Kompensasi Finansial
(X1)  terhadap  Kinerja  Karyawan (Y)  melalui
Motivasi Kerja (Z) adalah sebesar 17.0%, maka
dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  perhitungan
secara  langsung  dengan  tidak  menggunakan
variabel intervening Motivasi Kerja (Z) hasilnya
lebih  baik  dari  pada  menggunakan  variabel
intervening Motivasi  Kerja (Z)  dengan  hasil
kontribusi sebesar 68.2%.

2. Kontribusi  pengaruh  secara  langsung
Kompensasi  Non  Finansial (X2)  terhadap
Kinerja  Karyawan (Y)  adalah  sebesar  41.7%,
sedangkan  Pengaruh  tidak  langsung
Kompensasi  Non  Finansial (X2)  terhadap
Kinerja Karyawan (Y) melalui  Motivasi  Kerja
(Z)  adalah  sebesar  19.0%,  maka  dapat  ditarik
kesimpulan bahwa perhitungan secara langsung
dengan tidak menggunakan variabel intervening
Motivasi Kerja (Z) hasilnya lebih baik dari pada
menggunakan  variabel  intervening Motivasi
Kerja (Z)  dengan  hasil  kontribusi  sebesar
41.7%.
Dua persamaan Jalur pada tahap 1 dan 2 secara
langung  di  atas  dengan  melihat  nilai
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Unstandardized  Coefficients  kolom B  adalah
sebagai berikut : 
Z  =  b1X1  +
b2X2……………………………….(1)
Y = b2 
Z………………………………...……….(2)
Keterangan :
Y = Kinerja Karyawan
X1 = Kompensasi Finansial
X2 = Kompensasi nonfinansial
Z = Variabel Intervening (Motivasi)
b1-2 = Koefisien jalur (beta)
Z = 0.200X1 + 0.302X2
Y = 0.406X1 + 0.224X2 + 504Z
Dari  kedua  persamaan  di  atas  dapat  dilihat
bahwa  pengaruh  Kompensasi  Finansial  dan
Kompensasi  Non  Finansial  terhadap  Motivasi
Kerja  berpengaruh  secara  positif  dilihat  dari
nilai koefiesien variabel bernilai positif, dimana
apabila Kompensasi Finansial dan Kompensasi
Non  Finansial  mengalami  kenaikan  maka
Motivasi Kerja juga akan mengalami kenaikan,
sebailiknya  apabila  Kompensasi  Finansial  dan
Kompensasi  Non  Finansial  mengalami
penurunan  maka  Motivasi  Kerja  juga  akan
mengalami  penurunan.  Untuk  pengaruh
Kompensasi  Finansial,  Kompensasi  Non
Finansial  dan  Motivas  Karyawan  terhadap
Kinerja  Karyawan  juga  berpengaruh  positif
yang  artinya  bahwa  apabila  Kompensasi
Finansial,  Kompensasi  Non  Finansial  dan
Motivasi  Kerja  mengalami  kenaikan  maka
Kinerja  Karyawan  juga  akan  mengalami
kenaikan,  sebaliknya  apabila  Kompensasi
Finansial,  Kompensasi  Non  Finansial  dan
Motivasi  Kerja  mengalami  penurunan  maka
Kinerja  Karyawan  juga  akan  mengalami
penurunan.

Pembahasan
Pengaruh  kompensasi  finansial  terhadap
motivasi  kerja  karyawan  di   CV.Putra  Jaya
Group Surabaya.

Berdasarkan  pengujian,diperoleh  nilai  sig
Kompensasi  Finansial  terhadap  Motivasi  Kerja
sebesar  sig  0.023,  nilai  tersebut  < 0.050,  dengan
nilai  beta  0.375,  maka  dapat  disimpulkan bahwa
Kompensasi  Finansial berpengaruh  signifikan
terhadap  motivasi  kerja  karyawan  di   CV.Putra
Jaya  Group  Surabaya.  Artinya  Kompensasi
Finansial  yang  saat  diberikan  oleh  managemen
perusahaan kepada  karyawan sangat  berpengaruh
besar terhadap Motivasi kerja karywan CV. Putra
Jaya Group Surabaya. 

Hal  ini  sesuai  dengan  hipotesis  yang  telah
diajukan  oleh  peneliti,  jadi  hipotesis  diterima.

Dengan besar pengaruh sebesar 0,375 atau 37.5%
dengan  arah  pengaruh  yang  positif,  jadi  apabila
Kompensasi  Finansial  naik  maka  Motivasi  Kerja
akan  meningkat,  dan  sebaliknya  apabila
Kompensasi Finansial turun maka Motivasi Kerja
akan turun pula.

Pengaruh  kompensasi  non  finansial  terhadap
motivasi  kerja  karyawan  di  CV.Putra  Jaya
Group Surabaya.

Berdasarkan  pengujian,diperoleh  nilai  sig
Kompensasi  Non  Finansial  terhadap  Motivasi
Kerja  sebesar  sig  0.012,  nilai  tersebut  <  0.050,
dengan nilai  beta 0.420,  maka dapat disimpulkan
bahwa   Kompensasi  Non  Finansial berpengaruh
signifikan  terhadap  motivasi  kerja  karyawan  di
CV.Putra  Jaya  Group  Surabaya.  Artinya
Kompensasi  Non  Finansial  yang  saat  sudah
disediakan  dan  diberikan  oleh  managemen
perusahaan kepada  karyawan sangat  berpengaruh
besar terhadap Motivasi kerja karywan CV. Putra
Jaya Group Surabaya. 

Hal  ini  sesuai  dengan  hipotesis  yang  telah
diajukan  oleh  peneliti,  jadi  hipotesis  diterima.
Dengan besar pengaruh sebesar 0,420 atau 42.0%
dengan  arah  pengaruh  yang  positif,  jadi  apabila
Kompensasi  Non  Finansial  naik  maka  Motivasi
Kerja  akan  meningkat,  dan  sebaliknya  apabila
Kompensasi  Non  Finansial  turun  maka  Motivasi
Kerja akan turun pula.

Pengaruh   kompensasi  finansial  terhadap
kinerja  karyawan  di  CV.Putra  Jaya  Group
Surabaya.

Berdasarkan  pengujian,diperoleh  nilai
sig  Kompensasi  Finansial  terhadap  Kinerja
Karyawan sebesar sig 0.000, nilai tersebut < 0.050,
dengan nilai  beta 0.682,  maka dapat disimpulkan
bahwa   Kompensasi  Finansial berpengaruh
signifikan terhadap Kinerja karyawan di  CV.Putra
Jaya  Group  Surabaya.  Artinya  Kompensasi
Finansial  yang  saat  diberikan  oleh  managemen
perusahaan kepada  karyawan sangat  berpengaruh
besar  terhadap Kinerja  karyawan CV. Putra  Jaya
Group Surabaya. 

Hal ini sesuai dengan hipotesis yang telah
diajukan  oleh  peneliti,  jadi  hipotesis  diterima.
Dengan besar pengaruh sebesar 0,682 atau 68.2%
dengan  arah  pengaruh  yang  positif,  jadi  apabila
Kompensasi  Finansial  naik  maka  Kinerja
Karyawan akan meningkat, dan sebaliknya apabila
Kompensasi  Finansial  turun  maka  Kinerja
Karyawan akan turun pula.
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Pengaruh  kompensasi  non  finansial  terhadap
kinerja  karyawan  di  CV.Puta  Jaya  Group
Surabaya.

Berdasarkan  pengujian,diperoleh  nilai  sig
Kompensasi  Non  Finansial  terhadap  Kinerja
Karyawan sebesar sig 0.016, nilai tersebut < 0.050,
dengan nilai  beta 0.417,  maka dapat disimpulkan
bahwa   Kompensasi  Non  Finansial berpengaruh
signifikan terhadap Kinerja karyawan di  CV. Putra
Jaya  Group  Surabaya.  Artinya  Kompensasi  Non
Finansial  yang  saat  diberikan  oleh  managemen
perusahaan kepada  karyawan sangat  berpengaruh
besar  terhadap Kinerja  karyawan CV. Putra  Jaya
Group Surabaya. 

Hal  ini  sesuai  dengan  hipotesis  yang
telah diajukan oleh peneliti, jadi hipotesis diterima.
Dengan besar pengaruh sebesar 0,417 atau 41.7%
dengan  arah  pengaruh  yang  positif,  jadi  apabila
Kompensasi  Non  Finansial  naik  maka  Kinerja
Karyawan akan meningkat, dan sebaliknya apabila
Kompensasi  Non  Finansial  turun  maka  Kinerja
Karyawan akan turun pula.

Pengaruh  motivasi  kerja  terhadap  kinerja
karyawan di CV.Putra Jaya Group Surabaya.

Berdasarkan  pengujian,diperoleh  nilai
sig  Motivasi  Kerja  terhadap  Kinerja  Karyawan
sebesar  sig  0.017,  nilai  tersebut  < 0.050,  dengan
nilai  beta  0.453,  maka  dapat  disimpulkan bahwa
Motivasi  Kerja berpengaruh  signifikan  terhadap
Kinerja karyawan  di   CV. Putra  Jaya  Group
Surabaya.  Artinya  Motivasi  Kerja  yang  saat
dirasakan dan diterima oleh karyawan baik berasal
dari  adanya  kompensasi  yang  diberikan  oleh
perusahaan  maupun  dari  faktor  lain  sangat
berpengaruh besar terhadap Kinerja karyawan CV.
Putra Jaya Group Surabaya.

Hal  ini  sesuai  dengan  hipotesis  yang  telah
diajukan  oleh  peneliti,  jadi  hipotesis  diterima.
Dengan besar pengaruh sebesar 0,453 atau 45.3%
dengan  arah  pengaruh  yang  positif,  jadi  apabila
Motivasi Kerja naik maka Kinerja Karyawan akan
meningkat, dan sebaliknya apabila Motivasi Kerja
turun maka Kinerja Karyawan akan turun pula.

PENUTUP
Kesimpulan
a. Kompensasi  finansial  berpengaruh  secara

langsung terhadap motivasi  kerja karyawan di
CV.Putra  Jaya  Group  Surabaya,  hal  ini
mengindikasikan bahwa  Kompensasi  Finansial
yang saat diberikan oleh manajemen perusahaan
kepada  karyawan  berpengaruh  besar  terhadap
Motivasi kerja karyawan CV. Putra Jaya Group
Surabaya.

b. Kompensasi  non  finansial  berpengaruh  secara
langsung terhadap motivasi  kerja karyawan di
CV.Putra  Jaya  Group  Surabaya,  hal  ini
mengindikasikan  bahwa  Kompensasi  Non
Finansial  yang  saat  sudah  disediakan  dan
diberikan  oleh  manajemen  perusahaan  kepada
karyawan  sangat  berpengaruh  besar  terhadap
Motivasi kerja karyawan CV. Putra Jaya Group
Surabaya.

c. Kompensasi  finansial  berpengaruh  secara
langsung  terhadap  kinerja  karyawan  di
CV.Putra  Jaya  Group  Surabaya,  Hal  ini
mengindikasikan bahwa  Kompensasi  Finansial
yang saat diberikan oleh manajemen perusahaan
kepada  karyawan  sangat  berpengaruh  besar
terhadap  Kinerja  karyawan  CV.  Putra  Jaya
Group Surabaya

d. Kompensasi  non  finansial  berpengaruh  secara
langsung  terhadap  kinerja  karyawan  di
CV.Putra  Jaya  Group  Surabaya,  Hal  ini
mengindikasikan  bahwa  Kompensasi  Non
Finansial  yang saat  diberikan oleh manajemen
perusahaan kepada karyawan berpengaruh besar
terhadap  Kinerja  karyawan  CV.  Putra  Jaya
Group Surabaya.

e. Motivasi  kerja  berpengaruh  secara  langsung
terhadap  kinerja  karyawan  di  CV.Putra  Jaya
Group  Surabaya,  hal  ini  mengindikasikan
bahwa  Motivasi Kerja  yang saat  dirasakan dan
diterima  oleh  karyawan  baik  berasal  dari
adanya  kompensasi  yang  diberikan  oleh
perusahaan  maupun  dari  faktor  lain  sangat
berpengaruh  besar  terhadap  Kinerja  karyawan
CV. Putra Jaya Group Surabaya.
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