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ABSTRACT 
The Impact of Competen and Compensation on Productivity on the work                

to PT. Mardohar Catur Tunggal Gaya Jakarta. 
 
This study was aimed to reveal the influence of Compenten and 

Compensation, as the study independent variables, on Produktivity on work, as the 
dependent variable, in PT. Mardohar Catur Tunggal Gaya Jakarta. It proposed three 
associative hypotheses to be tested through primary data derived from selected 
employees of PT. Mardohar Catur Tunggal Gaya Jakarta as the study respondents. 
This study imposed a proper research method that was an explanatory survey with a 
causality associative study paradigm. 

The major study findings revealed in this study indicated that (1) the 
research instrument developed in the study had been assessed and proved to be 
both reliable and valid; (2). the three proposed hypotheses had been tested properly 
and tenably accepted; therfore, the Influence of both Competen and Compensation 
on Productivity on work existed significantly; and (3) some conclusions, implications, 
and suggestions concerning the study had been developed completely. 
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LATAR BELAKANG MASALAH 

Organisasi pada masa sekarang ini tentunya secara langsung maupun tidak 
langsung akan mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam negeri bahkan diluar 
negeri, dikarenakan persaingan usaha dalam tujuannya mencapai target perusahaan 
yang telah direncanakan, berbagai konsep dan pemikiran dikembangkan oleh para 
pakar organisasi dan praktisi manajemen dari dulu hingga sekarang. Kesemuanya itu 
tidak lain diarahkan untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal, efektif dan 
efisien. Masalah sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu topik yang sering 
dibicarakan oleh banyak orang dan  berbagai pihak dalam berbagai kesempatan. 
Mulai dari pejabat tinggi sampai yang terendah, di lembaga pemerintahan maupun di 
kalangan swasta, di dunia industri/bisnis dan pendidikan, semua berbicara mengenai 
pentingnya sumber daya manusia. Untuk itu berbagai seminar, symposium, dan 
lokakarya, pelatihan, pendidikan telah banyak dilaksanakan. Begitu pula makalah, 
prosiding, artikel dan laporan penelitian merupakan indikasi bahwa memang masalah 
sumber daya manusia itu amat penting, dan tidak pernah akan berhenti dibicarakan 
dan diikuti perkembangannya sampai kapan pun, karena sudah menjadi kebutuhan 
pokok yang vital bagi institusi atau perusahaan.  
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Dasar dalam upaya peningkatan produktivitas kerja adalah keseluruhan 
upaya meningkatkan produktivitas kerja mutlak perlu didasarkan pada berbagai 
postulat sebagai landasan dan titik tolak berpikir dan bertindak di antara postulat 
yang teramat penting untuk diperhatikan adalah sebagai berikut : a) pentingnya 
efisiensi; b) sumber daya dan dana hanya benda mati; c) sumber daya manusia 
sebagai elemen yang paling strategis; d) komponen dasar penentu produktivitas 
kerja. (S.P. Siagian, 2001 : 1 – 3). 

Bagaimana dalam mengukur peningkatan produktivitas kerja pegawai PT. 
Mardohar Catur Tunggal Gaya, dalam peningkatan produktivitas kerja para pegawai 
banyak faktor-faktor yang menjadi penentu untuk dapat meningkatkan produktivitas 
kerja tersebut, seperti yang terjadi pada PT. Mardohar Catur Tunggal gaya, telah di 
amati yaitu lingkup permasalahan target perusahaan yang kurang tercapai, setelah 
ditelusuri ternyata kembali kepada produktivitas kerja para pegawai yang masih 
menjadi kendala dalam pencapaian target tersebut permasalahan yang muncul dari 
keluhan para pegawai yaitu tanggung jawab yang dipikul para pegawai cukup berat 
sehingga muncul tuntutan kompensasi yang sesuai dengan tangung jawab yang 
diemban pegawai, selanjutnya adalah semangat kerja yang menurun dari para 
pegawai hal ini dikarenakan masih berhubungan dengan kompensasi dari para 
pegawai yang masih kurang sesuai sehingga mereka cenderung merasa kurang puas 
dalam bekerja atau dengan kata lain kepuasan kerja pegawai yang dianggap dapat 
membatu meningkatkan semangat kerja, 

Di lain hal beban kerja pegawai di PT. Mardohar Catur Tunggal Gaya cukup 
berat hal ini ditandai dengan dibutuhkannya ketrampilan dan pegetahuan serta 
pengalaman kerja yang memadai untuk dapat mencapai poduktivitas kerja yang 
sesuai target yang telah direncanakan perusahaan, dari permasalahan ini dapat 
ditarik kesimpulan bahwa selain kompensasi dari beban kerja yang berat uantuk 
dapat sesuai dengan tugas dan pekerjaan yang dipikul maka kompetensi dari para 
pegawai dalam peningkatan produktivitas kerja cukup menjadi dasar penentu. kita 
sepakati yaitu dengan adanya kepuasan kerja oleh pegawai, dan ini berarti bahwa 
ukuran keberhasilan PT. Mardohar Catur Tunggal Gaya jangan dilihat dari satu aspek 
keberhasilan pencapaian target, tapi dilihat pada kepuasan kerja juga. Karena 
kepuasan kerja sama saja dengan meningkatkan produktivitas kerja.  

Berdasarkan uraian diatas, tanpa bermaksud menghilangkan variabel atau 
faktor-faktor lain,  ternyata dari hasil pengamatan dari permasalahan yang ada maka 
variabel dominan yang mempengaruhi peningkatan produktivitas kerja pegawai PT. 
Mardohar Catur Tunggal Gaya adalah Kompetensi dan kompensasi dan variabel ini 
penulis pilih menjadi topik penelitian dengan judul : 

“Pengaruh Kompetensi dan Kompensasi Terhadap Peningkatan Produktivitas 
Kerja Pegawai PT. Mardohar Catur Tunggal Gaya di Jakarta”. 

 
IDENTIFIKASI MASALAH 

Dari hasil pengamatan dan uraian latar belakang permasalahan, terdapat 
beberapa hal yang dapat diidentifikasikan sebagai faktor yang mempengaruhi 
produktifitas kerja kaitannya dengan penelitian ini yaitu : 1) Kompensasi yang 
diberikan oleh perusahaan belum sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul oleh 
para pegawai. 2) Kepuasan kerja pegawai dalam berbagai hal belum tercapai 
sehingga kurang semangat dalam bekerja 3) Kompetensi yang merupakan tingkat 
ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai dalam melakukan tugas 
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yang dibebankan padanya masih kurang 4)Produktivitas yang tinggi diperlukan 
perusahaan dalam pencapaian target perusahaan.  
 
PEMBATASAN MASALAH 

Dari berbagai uraian terdahulu, dengan melihat kemampuan penulis, 
keterbatasan biaya dan waktu penulis dalam melakukan penelitian dan pembahasan. 
Penulis membatasi pada dua variabel bebas yang mempengaruhi peningkatan 
produktifitas kerja sebagai variabel terikat, yang secara bersama-sama ataupun 
terpisah dapat mempengaruhi peningkatan produktifitas kerja pegawai. 

Pembatasan masalah ini didasarkan atas pertimbangan bahwa sangat 
terbatasnya waktu yang diperuntukkan bagi proses penelitian, di samping waktu bagi 
para pegawai PT. Mardohar Catur Tunggal Gaya sebagai responden, karenanya 
masalah di dalam penelitian ini dibatasi. Pada aspek Kompetensi sebagai variabel 
bebas  satu ( X1), aspek berikutnya Kompensasi sebagai variabel bebas kedua (X2), 
dan aspek peningkatan produktivitas kerja pegawai yang dalam penelitian ini 
dijadikan variabel terikat (y), kemudian fokus penelitian ini adalah di PT. Mardohar 
Catur Tunggal Gaya di Jakarta. 

 
 

PERUMUSAN MASALAH 
Agar penelitian dapat berhasil secara optimal, perlu terlebih dahulu 

merumuskan masalah yang diungkapkan dalam penelitian ini, dari berbagai uraian 
terdahulu, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diungkap dalam penelitian ini, 
meliputi : 1) Apakah terdapat pengaruh Kompetensi terhadap peningkatan 
produktivitas kerja pegawai PT. Mardohar Catur Tunggal   Gaya ? 2) Apakah terdapat 
pengaruh Kompensasi terhadap peningkatan produktivitas kerja pegawai PT. 
Mardohar Catur Tunggal   Gaya ? 3) Apakah terdapat pengaruh Kompetensi dan 
Kompensasi secara bersama  terhadap peningkatan produktivitas kerja pegawai PT. 
Mardohar Catur Tunggal Gaya ? 

 
MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN 

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis dimaksudkan untuk 
mendapatkan pemahaman dan wawasan akademik melalui kajian manajemen, 
dibidang manajemen sumber daya manusia dan sekaligus dapat memberikan konsep 
mengenai kinerja Kompetensi dan Kompensasi terhadap peningkatan produktivitas 
kerja pegawai PT. Mardohar Catur Tunggal Gaya di Jakarta, sedangkan tujuan 
melakukan penelitian adalah  untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh : 1) 
Kompetensi terhadap peningkatan produktivitas kerja pegawai PT. Mardohar Catur 
Tunggal Gaya. 2) Kompensasi terhadap peningkatan produktivitas kerja pegawai PT. 
Mardohar Catur Tunggal Gaya. 3) Kompetensi dan Kompensasi secara bersama 
terhadap peningkatan produktivitas kerja pegawai PT. Mardohar Catur Tunggal Gaya. 

 
MANFAAT DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan secara akademis dan praktis.  
Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan yang 
berhubungan dengan Kompetensi dan Kompensasi, dan produktivitas kerja pegawai. 
Bagi Organisasi. 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi 
pimpinan tempat peneliti bekerja dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja 
pegawai dengan jalan mengembangkan Kompetensi dan mengatur kompensasi 
secara tepat. 

 
Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Dengan temuan ini akan menambah khasanah ilmu          pengetahuan 
khususnya dalam bidang pengembangan Ilmu manajemen sumber daya manusia. 

 
SISTEMATIKA PENULISAN  

Untuk memudahkan pembaca memahami pemikiran penulis yang tertuang 
dalam tesis ini, maka secara garis besar penyajiannya disusun dalam lima bab yang 
saling berkaitan dengan pokok-pokok uraian masing-masing bab sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, Menguraikan tentang latar belakang permasalahan, 
identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, maksud dan tujuan 
penelitian, kegunaan penelitian,  dan diakhiri dengan uraian tentang sistematika 
penulisan. 

Bab II Landasan Teori, Menguraikan tentang landasan konseptual berupa 
kerangka teori yang merupakan kerangka pemikiran yang menguraikan teori-teori 
yang relevan dengan permasalahan yang menjadi perhatian dalam tesis ini, yaitu 
yang berkaitan dengan konsep atau pengertian Kompetensi, pengertian Kompensasi, 
dan pengertian peningkatan produktivitas kerja pegawai. 

Bab III  Metodologi Penelitian, Menguraikan tentang metode penelitian, 
lokasi penelitian, devinisi operasionali variabel-variabel peneliti konsep, populasi dan 
sampel, teknik pengumpulan data skala pengukuran, teknik pengolahan data dan 
teknik analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Menguraikan tentang deskripsi 
obyek penelitian, karaktristik responden, deskripsi data, uji persyaratan analisis 
pembahasan. 

Bab V Kesimpulan dan Saran, Menguraikan tentang kesimpulan dari 
keseluruhan pembahasan yang diikuti dengan saran-saran yang relevan dengan hasil 
penelitian dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. 

 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam Penelitian atau penulisan tesis ini peneliti atau penulis akan 

membicarakan atau membahas teori-teori yang berhubungan dengan variabel-
variabel yang diteliti yaitu :  Variabel Kompetensi, Variabel Kompensasi dan variabel 
Peningkatan Produktivitas Kerja Pegawai. 

 
HAKIKAT KOMPETENSI 
Kata “kompetensi” memiliki banyak pengertian yang masing-masingnya 

menyoroti aspek dan penekanan yang relatif berbeda. Pengertian kompetensi yang 
diajukan oleh masing-masing pengamat didasarkan pada hasil penelitian dan atau 
pengamatan. Namun pada dasarnya terdapat suatu kesepakatan umum mengenai 
elemen kompetensi yaitu terdiri dari pengetahuan (knowledge), keahlian (skill) dan 
perilaku (personal attributes). Secara umum, kompetensi adalah tingkat 
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keterampilan, pengetahuan dan tingkah laku yang dimiliki oleh seorang individu 
dalam melaksanakan tugas yang ditekankan kepadanya dalam organisasi. 

 
Pengertian Kompetensi 

Beberapa pengertian kompetensi yang pernah diajukan oleh para ahli dan 
praktisi antara lain adalah Boyatzis (Rosemary dan Paul Sparrow, 1992) yang 
memberi batasan kompetensi secara luas yaitu sebagai sesuatu yang mendasari 
karakteristik seseorang. Kompetensi dapat berupa “suatu motif, sifat, keterampilan, 
aspek  self – image seseorang atau peran sosial, ataupun suatu pengetahuan yang 
digunakan oleh seseorang. Sedangkan Hornby dan Thomas (1989) mendefinisikan 
kompetensi sebagai “pengetahuan, keterampilan dan kualitas dari manajer/pemimpin 
yang efektif”. Lebih lanjut kedua penulis tersebut menguraikan kompetensi sebagai 
gambaran dari bagian-bagian kinerja yang bersangkutan untuk menjawab 
pertanyaan : “apa yang harus dikerjakan oleh pegawai, dan apa yang dikerjakan 
dengan baik, efektif dalam berbagai macam aspek dari pekerjaan mereka”. 

Amstrong dan Baron (1998:77) membedakan pengertian competence dan 
competency. Competence  menggambarkan apa yang dibutuhkan seseorang agar ia 
mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Pengertian competence ini 
memberikan perhatian pada akibat (effect) daripada usaha (effort) dan pada output 
daripada input. Selanjutnya, kata competency  mengacu pada dimensi-dimensi 
perilaku sehingga sering disebut kompetensi perilaku (behavioral competencies) 
karena dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana orang-orang berperilaku 
ketika mereka melakukan perannya dengan baik. 

Spencer dan Spencer (1993:67) mengemukakan pengertian kompetensi 
sebagai suatu karakteristik dasar dari seorang individu yang secara sebab akibat 
berhubungan dengan criterion-referenced effective dan/atau kinerja yang tinggi 
sekali dan suatu pekerjaan atau situasi. Karakteristik dasar berarti kompetensi itu 
merupakan bagian dari kemampuan untuk bertahan dari kepribadian seorang dan 
dapat memprediksi perilaku dalam situasi  dan pekerjaan yang lebih luas. Hubungan 
sebab akibat berarti adanya kompetensi yang menyebabkan atau memprediksikan 
perilaku dan kinerja. Sedangkan criterion referenced berarti bahwa kompetensi pada 
dasarnya memprediksikan siapa yang kinerjanya baik atau jelek, seperti diukur pada 
kinerja yang spesifik atau standar. Kompetensi adalah kemampuan perorangan untuk 
melaksanakan pekerjaannya di tempat kerja dengan memenuhi standar. Kinerja dan 
standar harus selalu dipelihara sepanjang masa dan dalam situasi kurun waktu yang 
disepakati bersama. Maka dari itu, kompetensi adalah merujuk kepada kecakapan 
atau kelayakan seseorang individu dalam organisasi untuk menjalankan tugas 
dengan sempurna. Kompetensi dirujuk kepada tiap-tiap individu yang dapat atau 
berhubungan dengan pencapaian dan prestasi dalam kerja. 

Sementara itu, Doz (1997) mengatakan bahwa kompetensi merupakan 
kinerja tugas rutin yang integratif yang menggabungkan resources (skill, 
pengetahuan, asset dan proses, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat) yang 
menghasilkan posisi yang lebih tinggi dan kompetitif. 

Kompetensi juga merupakan “kemampuan” untuk menjalankan/melakukan 
sedangkan aktivitas pekerjaan. Kompetensi itu sendiri bisa berupa keahlian, 
pengetahuan, pengertian/pemahaman, dan nilai-nilai (Lawton & G.Rose, 1994, hal. 
193). Sedangkan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 
jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai dalam rangka susunan suatu 
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organisasi (Nainggolan, 1983, hal. 101). Dari pengertian di atas dapat dikembangkan 
pengertian kompetensi jabatan sebagai kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh 
seorang pegawai baik pengetahuan, keahlian/ketrampilan dan nilai-nilai untuk dapat 
melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan yang 
diembannya dalam suatu organisasi. 

Berbicara  jabatan berarti berbicara tentang posisi/kedudukan dalam suatu 
organisasi. Jabatan sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan. Oleh karena itu 
kompetensi jabatanpun tidak terlepas dari pola kompetensi yang harus dimiliki 
seorang pemimpin sesuai dengan tingkat jabatannya masing-masing. 

 
Faktor-faktor yang mempengaruhi Kompetensi 

Ketika mendefinisikan kompetensi pada perilakunya, dapat diklasifikasikan 
dalam beberapa area yang harus diikuti sebagai berikut: a. Mengetahui apa yang 
perlu untuk dikerjakan : alasan yang kritis, kemampuan strategis, business know-
how.  b. Mengerjakan semua tugas-tugas: mengarahkan pencapaian, pendekatan 
yang proaktif, kepercayaan, kontrol, fleksibilitas, mementingkan efektivitas, persuasi, 
pengaruh.  c. Mendorong pihak lain untuk bekerja sama : memotivasi, kemampuan 
antar personal, perhatian terhadap hasil, persuasi, dan pengaruh. 

Spencer memberikan lima tipe karakteristik dasar dari kompetensi, yaitu :  
Motif (motive) 
Sesuatu yang secara terus menerus dipikirkan atau diinginkan oleh seseorang yang 
menyebabkan adanya tindakan. Motif ini “menggerakkan, mengarahkan dan 
memilih” perilaku terhadap tindakan tertentu atau tujuan dan berbeda dari orang 
lainnya.  
 
Sifat (traits) 
Karakteristik fisik dan responden yang konsisten terhadap situasi dan informasi. 
 
Konsep pribadi (self-concept) 
Perilaku, nilai-nilai dan kesan pribadi seseorang. 
 
Pengetahuan (knowledge) 
Informasi mengenai seseorang yang memiliki bidang substansi tertentu. 
 
Keahlian (skill) 
Kemampuan untuk melaksanakan tugas dan mental tertentu. 

 
Untuk mencapai suatu kompetensi tertentu, seseorang perlu memiliki 

sejumlah kapabilitas. Kapabilitas ini biasanya merupakan kombinasi dari dimensi sifat 
pribadi, keterampilan dan pengetahuan. 

Sifat-sifat pribadi (personal attributes), yang merupakan karakteristik dan  
kualitas seseorang yang dibawa ke tempat kerja seperti kejujuran, empati, stamina 
dan lain-lain. 

Keterampilan (skills) merupakan ketrampilan kerja yang dibutuhkan dalam 
bidang tugas masing-masing seperti mengoperasikan mesin, kejelasan dan 
keberanian dalam menulis, memaparkan, memeriksa kendaraan dan lain-lain. 

Pengetahuan (knowledge), dibutuhkan seseorang untuk menerapkan 
atribut/sifat dan keterampilannya secara efektif, seperti latar belakang 
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kebijaksanaan, pemahaman konteks, persyaratan yang sah,  tujuan bisnis dan lain-
lain. 

Kecakapan dalam kompetensi yang dimaksudkan boleh didasarkan kepada 
motif, trait, sikap atau nilai, tahap pengetahuan atau pemikiran (kognitif) atau 
kemahiran bertingkah laku. Kesemua ciri ini boleh dijadikan petunjuk atau indikator 
untuk menilai tahap prestasi para pekerja berada pada tahap prestasi tertinggi,  dan 
diantara efektif atau tidak efektif. 

Hubungan antara kompetensi dengan tahap prestasi atau pencapaian boleh 
dilihat melalui Model Sebab Akibat Kompetensi. Model kompetensi ini terbagi kepada 
tiga (3) bagian yaitu Tujuan,  Tindakan dan output yang mana kelima-lima ciri tadi 
dirangsang dengan tingkah laku atau kemahiran tertentu akan menghasilkan hasil-
hasil  tertentu. Sebagai contoh, motivasi ke arah pencapaian yang akan diikuti 
dengan tingkah laku-tingkah laku dalam suatu organisasi yaitu : usaha pencapaian, 
sikap bertanggungjawab kepada hasil dan mengambil keputusan yang efektif akan 
kemungkinan resiko-resiko. 

Dalam usaha untuk mengidentifikasikan secara pasti akan teras-teras 
kecakapan yang perlu dilaksanakan pimpinan pada sebuah organisasi, satu model 
telah dibentuk. Model ini terbagi kepada tiga bagian yaitu Pencapaian, Pemilihan dan 
Penganalisaan, dan Bekerja dengan Manusia. Kecakapan dalam teknikal dan 
kefungsian juga penting tetapi akan secara langsung terkandung dalam ketiga 
bagian-bagian tadi: 
 
Pencapaian  

Memandu kepada organisasi secara jelas apakah yang perlu dicapai dan 
menangani segala kekurangan dalam usaha mencapai visi dan misi organisasi. 
Mencari dan memikirkan usaha-usaha yang perlu untuk mencapai visi dan misi 
organisasi tersebut melalui perencanaan yang teliti dan pengorganisasian. 
 
Pemilihan dan Penganalisaan  

Pemikiran kritis merupakan asas kepada manusia memahami sesuatu isu dan 
mencari rumusan. Bagaimanapun pemikiran konstruktif juga penting karena hal 
tersebut akan menjadi pemandu (guiding) kepada pemahaman yang luas tentang 
sesuatu isu dan juga menilai akan implikasi sesuatu keputusan diambil. 
Penganalisaan juga penting dalam usaha untuk memahami bagaimana organisasi 
berfungsi dan hal lain yang melingkupinya. Kedua-dua ini memandu kepada 
pembuatan keputusan yang lebih baik dan akuntabel. 

 
Bekerja dengan Manusia  

Mewujudkan satu hubungan interpersonal yang baik dan menggalakkan 
komunikasi  dua arah dan membina hubungan personal dalam organisasi dan 
komitmen kepada subordinat. Selalu meyakinkan subordinat dengan memberi 
penghargaan kepada prestasi kerja dalam satu organisasi dan selalu meningkatkan 
kualitas output yang dihasilkan. Pertemuan yang intensif akan meningkatkan 
hubungan komunikasi dan juga dapat memacu para subordinat untuk memberi 
sumbangan secara efektif. 

Terdapat sejumlah kompetensi yang harus dikuasai seorang pemimpin untuk 
dapat meningkatkan keberhasilan dalam sebuah organisasi. Kompetensi yang 
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diperlukan ini terkandung dalam enam (6) kumpulan utama kecakapan yang meliputi 
:  
 
Kecakapan dalam Pencapaian dan Tindakan. 

Motivasi Pencapaian kebolehan atau berupaya untuk melakukan tugas 
sempurna mungkin atau berupaya mengatasi standard kecemerlangan Arahan dan 
Kualitas Kerja berupaya untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak 
diperlukan dengan melakukan banyak pemantauan, pemeriksaan dan memastikan 
semua situasi berada dalam keadaan sistematik. Inisiatif berupaya dengan sendiri 
untuk mengambil tindakan, memperbaiki mutu kerja atau menciptakan peluang-
peluang kecemerlangan. Peka terhadap Maklumat senantiasa mencari Maklumat 
yang spesifik dan terperinci untuk mengetahui sedalam-dalamnya sesuatu masalah 
atau isu tertentu. 
 
Kecakapan Kemahiran Membantu dan Pemuasan 

Hubungan interpersonal, upaya untuk mendengar,  memahami dan memberi 
reaksi terhadap setiap pemikiran, pandangan atau perasaan, orientasi Kepuasan 
Pelanggan, senantiasa membantu atau meladeni setiap keperluan pelanggan. 
 
Kecakapan Untuk Meyakinkan 

Kemahiran meyakinkan mempunyai satu kebolehan untuk memberi kesan 
atau dampak kepada orang lain, membujuk,  meyakinkan, memberi arahan kepada 
orang lain untuk sama-sama mengambil tindakan. Kepekaan Organisasi, kebolehan 
untuk memahami dan menggunakan dinamik politik di antara organisasi. 
 
Kecakapan Pengelolaan 

Membina dan menambah kecakapan berkemampuan mengambil tindakan 
secara cepat dan akurat untuk menambah kemahiran dan kemampuan setiap 
pimpinan dalam organisasi. Arahan berkemampuan untuk menyampaikan atau 
memerintah pegawai tentang apa yang perlu diselesaikan. 
 
Kecakapan Pemikiran / Kognitif 

Pemikiran analitikal berkemampuan untuk memahami situasi dan 
menyelesaikan sesuatu masalah dengan menjadikannya kepada beberapa bagian 
dan memikirkan secara sistematik dan logik. Kemampuan pemikiran konseptual 
dalam menghubungkan kaitan atau corak di antara sesuatu situasi dengan isu-isu 
utama dan situasi yang kompleks. 
 
Kecakapan Pembawaan Diri 

Kepercayaan diri yang merupakan asset apabila berhadapan dengan perkara-
perkara yang menyentuh perasaan atau situasi stress. Keyakinan diri merupakan 
kepercayaan dalam memilih cara/pendekatan terbaik dalam melaksanakan atau 
menyempurnakan sesuatu tugas, terutama dalam keadaan yang mendesak. 
Keluwesan merupakan kemampuan untuk mengadaptasi, bekerja secara baik dalam 
pelbagai situasi, berbagai kelompok dan individu. 
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Dari uraian tentang Kompetensi diatas dapat ditarik sintesis sebagai berikut 
yaitu Kompetensi adalah gambaran apa yang dibutuhkan seseorang agar ia mampu 
melaksanakan pekerjaannya dengan baik. 

 
Indikator Kompetensi 

Dari uraian indikator yang dipaparkan di atas maka diambil indikator 
kompetensi yaitu Motif, Sifat, Konsep pribadi, Pengetahuan, Keahlian. 

 
HAKIKAT KOMPENSASI 

Pegawai dalam tujuannya untuk bekerja adalah mendapatkan penghasilan, 
dalam melaksanakan aktivitas atau pekerjaan pegawai yang melakukan pekerjaan 
tersebut, tentu mengharakan balas jasa atau imbalan sebagai suatu penghasilan 
yang diperoleh pegawai, dalam bahasan kompensasi ini akan membahas pengertian 
kompensasi, teori kompensasi dan faktor-faktor yang mempengaruji kompensasi. 

 
Pengertian Kompensasi 

Kompensasi merupakan istilah luas yang berkaitan dengan imbalan-imbalan 
finansial (financial reward) yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan 
kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi”. Henry Simamora, (1997:541). 
Pada umumnya, bentuk kompensasi adalah finansial sesuai dengan pengeluaran 
moneter yang dilakukan oleh organisasi. Pengeluaran-pengeluaran moneter itu bisa 
segera (kewajiban dalam periode waktu yang singkat) atau tertangguh (kewajiban 
perusahaan di kemudian hari). Kompensasi berarti bahwa semua bentuk penggajian 
atau ganjaran mengalir kepada pegawai dan timbul dari pegawai. Dalam hal ini 
menyangkut tiga komponen yaitu: a. pembayaran uang secara langsung (direct 
financial payment) dalam bentuk upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus; b. 
pembayaran tidak langsung (indirect payment) dalam bentuk tunjangan seperti 
asuransi dan liburan atau dana perusahaaan; c. ganjaran non finansial (non financial 
rewards) seperti hal-hal yang tidak mudah dikualifikasi, yaitu ganjaran-ganjaran yang 
lebih menantang, jam kerja yang lebih luwes, dan tempat bekerja yang nyaman. 
Gary Dessler,  (1997:351) 

Randall Schuler, (1996:175) mengatakan:  “Uang adalah motivator yang 
ampuh karena dinilai langsung sebagai imbalan”.  Menurut sebuah studi yang 
dilakukan akhir-akhir ini, sistem imbalan berdasarkan kinerja ternyata mampu 
meningkatkan produktivitas antara 1 sampai 35 persen.  

“Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai 
balas jasa untuk kerja mereka”. Hani Handoko, (1993). Sedangkan Malayu Hasibuan, 
(1997) mengartikan kompensasi: “Semua pendapatan yang berbentuk uang atau 
barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas 
jasa yang diberikan kepada perusahaan”. 

“Manajemen pemberian imbalan meliputi gaji, upah, dan fasilitas”. Barry 
Cushway, (1994:161). Selanjutnya dijelaskan pula bahwa gaji adalah jumlah yang 
disetujui secara kontrak untuk suatu pekerjaan dan diterima secara teratur dengan 
mengabaikan kinerja. Sedangkan upah cenderung merupakan angka pasti per jam 
atau per minggu dengan jam lembur yang dibayar satu setengah atau dua kali lipat 
dari upah per jam. 

Sementara pendapat lain mengatakan: “Kompensasi bagi organisasi atau 
perusahaan berarti penghargaan/ganjaran pada para pekerja yang telah memberikan 
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kontribusi dalam mewujudkan tujuan, melalui kegiatan yang disebut bekerja”. Hadari 
Nawawi,  (1997:315). 

Istilah kompensasi sering digunakan secara bergantian dengan administrasi 
gaji dan upah. Bagaimanapun, istilah kompensasi sesungguhnya merupakan konsep 
yang lebih luas. Pada saat dikelola secara benar, kompensasi membantu organisasi 
mencapai tujuan dan memperoleh, memelihara, juga dapat mempertahankan tenaga 
kerja produktif. 

 
Faktor-faktor yang mempengaruhi Kompensasi 

Paket kompensasi terdiri atas gaji dan tunjangan-tunjangan merupakan 
pengeluaran pokok yang secara kritis mempengaruhi posisi kompetitif perusahaan. 
Tingkat-tingkat kompensasi menentukan gaya hidup, status, harga diri, dan 
perasaan-perasaan karyawan terhadap organisasi tersebut. Selain itu, kompensasi 
dapat mempunyai imbas besar atas rekrutmen, motivasi, produktvitas, dan tingkat 
perputaran karyawan. 

Pengelolaan kompensasi adalah fungsi penting di dalam organisasi dan 
biasanya merupakan bagian dari tanggung jawab departemen sumber daya manusia. 
Salah satu asset penting dari pekerjaan di mata sebagian karyawan adalah tingkat 
bayarannya. Karyawan umumnya dibayar setara dengan kualifikasi-kualifikasi yang 
relevan dengan pekerjaan dan jumlah orang dalam angkatan tenaga kerja yang 
memiliki kualifikasi ini. Bayaran (pay) juga ditentukan oleh keahlian dan upaya yang 
dibutuhkan untuk menunaikan sebuah pekerjaan dan tingkat pekerjaan yang dinilai 
oleh organisasi dan masyarakat. 

Dalam organisasi modern dengan beraneka program tunjangan karyawan 
yang mahal, program insentif gaji, dan skala gaji yang terstruktur, tugas kompensasi 
bahkan lebih sulit dan menantang bagi spesialis SDM. Kompensasi karyawan 
mempengaruhi produktivitas dan tendensi mereka untuk tetap bersama organisasi 
atau mencari pekerjaan lain. Meskipun para manajer dan periset tidak sepakat 
mengenai sejauh mana kompensasi mempengaruhi produktivitas, kompensasi 
sangatlah penting. Kebutuhan karyawan akan pendapatan dan keinginan mereka 
diperlakukan secara wajar oleh organisasi membuat program kompensasi menjadi 
semakin vital bagi departemen SDM. 

“Imbalan nonfinansial yang mencakup karir dan penghargaan sosial, sering 
sangat dihargai karyawan”. Randall Schuler (1999:87). Tipe kompensasi nonfinansial 
ini meliputi kepuasan yang didapat dari pelaksanaan tugas-tugas yang bermakna 
yang berhubungan dengan pekerjaan. 

Pemberian kompensasi merupakan fungsi strategis sumber daya manusia 
yang mempunyai imbas signifikan atas fungsi-fungsi SDM lainnya. Kompensasi 
finansial juga mempengaruhi keseluruhan strategi organisasi karena mempunyai 
pengaruh yang kuat atas kepuasan kerja, produktivitas, perputaran karyawan, dan 
fungsi-fungsi SDM lainnya. Seperti dituangkan dalam gambar II.1 dibawah ini. 
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Gambar II.1 : Hubungan Strategik antara Kompensasi dan Fungsi-

Fungsi SDM 
Sumber: Henry Simamora, Manajemen SDM, (1997:543) 

 
Kompensasi dan Terminologinya 

 Pendapat Henry Simamora, (1997:541). “Sedikit bidang manajemen 
sumber daya manusia yang lebih penting bagi para karyawan dan perusahaan dari 
pada kompensasi”.  

Dan Gibson, (1996:303),  menengemukakan bahwa “Mengklasifikasikan 
imbalan ke dalam dua kategori umum  (intrinsik dan ekstrinsik) memiliki 
pertimbangan yaitu bagaimana imbalan dinilai oleh karyawan. Individu seterusnya 
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akan kurang berusaha kecuali jika imbalan bernilai dan imbalan itu sendiri bisa 
mempunyai nilai”.  

 
Gaji dan upah 

“Uang adalah bentuk utama imbalan ekstrinsik. Dapat dikatakan bahwa 
meskipun secara umum disepakati bahwa uang adalah mekanisme utama imbalan 
dan dapat memodifikasi perilaku perilaku dalam industri, tetapi sedikit diketahui 
bagaimana bekerjanya”. (Gibson,  1996:303). 

 Untuk memahami bagaimana uang memodifikasi perilaku, persepsi dan 
preferensi orang yang diberi imbalan harus diketahui dan tentunya merupakan 
tantangan bagi manajer. Upah (semakin lama jam kerja, semakin besar bayaran). 
Upah merupakan basis bayaran yang kerap digunakan bagi pekerja-pekerja produksi 
dan pemeliharaan. Gaji (salary) umumnya berlaku untuk tarif bayaran mingguan 
atau bulanan (terlepas dari lamanya jam kerja). Karyawan manajemen, staf 
professional, biasanya digaji. 

 “For the pay compensation programs to be appropriate, wages and salaries 
must be internally and equitable. The relative worth of jobs is determined through 
job evaluation techniques. This ensures internal equity. Wage and salary surveys 
then determine external equity. Once internal and external equity have been 
determined, jobs are priced to determine their specific pay levels, which may be 
grouped into rate ranges for easier administration”. William Werther dan Keith Davis 
1996:402. (Atinya: Untuk membuat komponen pembayaran kompensasi menjadi 
sesuai, upah dan gaji harus baik dan wajar secara internal maupun eksternal. Nilai 
relatif pekerjaan ditentukan melalui tehnik evaluasi kerja. Hal ini menjamin 
kewajaran internal. Survei upah dan gaji kemudian menentukan kewajaran eksternal. 
Begitu kewajaran internal dan eksternal ditentukan, pekerjaan diberi harga untuk 
menentukan tingkat bayaran spesifiknya, yang dapat dikelompokkan menjadi 
rentang angka untuk mempermudah pengaturan). 

    
Insentif 

 Insentif adalah tambahan-tambahan kompensasi di atas atau di luar 
gaji/upah yang diberikan berupa bayaran tambahan berdasarkan produktivitas, 
penjualan, keuntungan-keuntungan, atau upaya-upaya pemangkasan biaya. Tujuan 
utama program insentif adalah mendorong dan mengimbali produktivitas karyawan 
dan efektivitas biaya. 

 
Tujuan Kebijakan Kompensasi 

“Kebijakan kompensasi seorang majikan juga mempengaruhi upah dan 
tunjangan yang dibayarnya, karena kebijakan-kebijakan ini memberikan garis 
pedoman kompensasi yang penting”. Demikian penuturan Gary Dessler, (1997:89).        
“Kebijakan kompensasi juga ditemukan memiliki efek yang dapat diukur pada sikap-
sikap dan perilaku di tempat kerja”. demikian Gibson Ivancevich, (1997) menulis. 
Berikut beberapa tujuan dari kebijakan kompensasi :  

 
Memikat karyawan.  

Meskipun sebagian besar pelamar kerja tidak mengetahui gaji sebenarnya 
yang ditawarkan, mereka membandingkan tawaran-tawaran pekerjaan dan skala-
skala gaji. Sebagian besar perusahaan akan mencoba tetap kompetitif di pasar 
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tenaga kerja dengan menawarkan gaji yang serupa dengan yang ditawarkan oleh 
perusahaan pesaing. 
 
Menahan karyawan yang kompeten.  

Walaupun banyak faktor yang memacu karyawan meninggalkan perusahaan, 
kompensasi yang tidak memadai adalah penyebab yang paling sering dari perputaran 
karyawan. Dalam upaya menahan karyawan yang cakap, manajer perlu memastikan 
bahwa terdapat kewajaran kompensasi dalam organisasi. Kepuasan kerja karyawan 
sering dianggap sebagai determinan kuat dari perputaran karyawan. Bagaimanapun, 
persepsi karyawan terhadap perlakuan yang tidak adil bahkan telah dijumpai menjadi 
prediktor yang lebih kuat dibandingkan kepuasan kerja. 

 
Motivasi Karyawan 

Mengapa manajer harus peduli terhadap ketidakpuasan karyawannya 
mengenai gaji dan tunjangan. Organisasi menggunakan kompensasi untuk 
memotivasi karyawan. Organisasi memberikan gaji reguler kepada karyawan yang 
datang setiap hari dan menyelesaikan aktivitas yang disyaratkan. 

 
Menurut Stephen Robbins masalah lain adalah bahwa imbalan yang secara 

efektif memotivasi sebagian karyawan, ternyata tidak berhasil memotivasi karyawan 
lainnya. Masalah ini timbul karena: 

 
Keadilan Eksternal.  

Individu-individu termotivasi untuk bekerja manakala mereka merasa bahwa 
imbalan didistribusikan secara adil. Keadilan eksternal (external equity) diartikan 
sebagai tarif upah yang pantas dengan gaji yang berlaku bagi pekerjaan serupa di 
pasar tenaga kerja eksternal. 

Eksternal dinilai dengan membandingkan pekerjaan yang serupa. Dua kondisi 
yang   harus   diperhatikan;  (1)   pekerjaan   yang   sama  atau  hampir   sama. 
Organisasi yang disurvei harus sama dalam ukuran, misi, dan sektornya. Tingkat  
kompensasi   eksternal   dipengaruhi oleh   faktor;    (2) tenaga  kerja, (3) pasar dari 
produk, seperti: tingkat kompetisi, tingkat permintaan produk, karakteristik industri, 
dan faktor lainnya yang mempengaruhi kesehatan industri dan kemampuanya 
menggaji karyawan; (4) harga modal (the price of capital) dan tingkat pengaruhnya 
terhadap harga modal itu dapat disubstitusikan untuk tenaga kerja dalam proses 
produktif. 

 
Keadilan Internal. 

Karyawan ingin diperlakukan secara wajar. Keadilan (equity) adalah 
keseimbangan antara masukan-masukan yang dibawa oleh individu dalam suatu 
pekerjaan dengan hasil yang diperoleh dari perkerjaan tersebut. Masukan karyawan 
antara lain: pengalaman, pendidikan, keahlian khusus, upaya, dan waktu kerja. 
Keluaran meliputi: gaji, tunjangan, pencapaian, pengakuan, dan imbalan lainnya. 
Keadilan internal diartikan sebagai tingkat gaji yang patut dengan nilai pekerjaan 
internal bagi perusahaan.  Hal ini merupakan fungsi dari status relatif sebuah 
pekerjaan dalam organsiasi atau status sosial sebuah pekerjaan. Keadilan internal 
berhubungan dengan kemajemukan gaji di antara pekerjaan yang berbeda. 
pertanyaannya adalah: seberapa banyak (sedikit) bagi pekerjaan A harus dibayar 
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dibandingkan pekerjaan B? keadilan ini dapat memiliki dampak yang penting 
terhadap moral kerja, kepuasan, produktivitas, dan perputaran karyawan. 

 
Kompensasi dan Karakteristiknya 

“Terdapat lima katakteristik yang harus dimiliki oleh kompensasi apabila 
kompensasi dikehendaki secara optimal efektif dalam mencapai tujuannya”.     Henry 
Simamora, 1997. karakteristik tersebut adalah: (1). Sebuah arti penting. Imbalan 
tidak akan dapat mempengaruhi apa yang dilakukan oleh orang-orang atau 
bagaimana perasaan mereka jika hal tersebut tidak penting bagi karyawan. Dengan 
demikian, tantangan dalam merancang sistem imbalan adalah mencari imbalan-
imbalan sedapat mungkin mendekati kisaran para karyawan.  (2).  Fleksibilitas. Jika 
sistem imbalan disesuaikan dengan karakteristik-karakteristik unik dari anggota 
individu, dan jika imbalan disediakan tergantung pada tingkat kinerja tertentu, maka 
imbalan memerlukan beberapa tingkatan fleksibilitas. (3). Frekwensi. Semakin sering 
suatu imbalan dapat diberikan semakin besar potensi daya gunanya sebagai alat 
yang mempengaruhi kinerja karyawan tanpa menghilangkan arti pentingnya. (4)     
Visibilitas. Imbalan seyogyanya betul-betul dapat dilihat jika dikehendaki karyawan 
merasakan adanya hubungan antara kinerja dan imbalan tersebut. Imbalan yang 
visible memiliki keuntungan tambahan karena mampu memuaskan kebutuhan-
kebutuhan karyawan akan pengakuan dan penghargaan. (5) Biaya. Sistem 
kompensasi nyata sekali tidak dapat dirancang tanpa pertimbangan biaya yang 
tercakup. Jelasnya, semakin rendah biayanya semakin diinginkan imbalan tersebut 
dari sudut pandang organisasi.  

 
Kompensasi dan Perputaran Karyawan 

 ”Manajer bisa berasumsi bahwa semakin rendah tingkat keluar masuk 
karyawan sebagai pertanda organisasi efektif. Di pihak lain, beberapa organisasi 
memperoleh manfaat bila mereka dengan prestasi rendah dan mengganggu bila 
mereka keluar”. Gibson Ivancevich, 1996:313 

 Sampai pada tingkat di mana gaji karyawan menentukan kepuasan kerja, 
hal tersebut juga memiliki dampak pada apakah seorang karyawan kemungkinan 
akan mengundurkan diri dan menerima pekerjaan lain. Keputusan keluar melibatkan 
dua pertimbangan; (1) keinginan karyawan untuk meninggalkan perusahaan, dan (2) 
kemampuan karyawan untuk keluar. Karena karyawan tertentu memiliki informasi 
mengenai keadilan internal, ada kemungkinan ketidakpuasan terhadap gaji 
mempunyai dampak yang lebih besar terhadap perputaran karyawan dari pada 
ketersediaan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dibayar lebih baik di perusahaan lain. 

Jadi isu mengenai keluar masuk ini perlu difokuskan pada siapa yang pergi, 
demikian pula frekwensinya. Ivancevich menambahkan: “Idealnya, bila manajer bisa 
mengembangkan sistem imbalan yang bisa mempertahankan orang dengan prestasi 
terbaik dan mengakibatkan orang yang berprestasi buruk pergi sehingga keseluruhan 
efektivitas organisasi meningkat”. Dikutip dari Dan Dalton, A Lucrative Hard Dollar 
Phenomenon, 1982:212. Penulis yang sama menambahkan, untuk mendekati posisi 
ideal sistem imbalan yang dipandang adil dan tepat harus ada. Perasaan adanya 
perbandingan adil dan tepat mempunyai orientasi ke luar. Orientasi ini digunakan 
karena pengunduran diri acapkali sebagai cara seseorang meninggalkan satu 
organisasi untuk mencari alternatif di tempat lain.  
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        Dengan demikian, keinginan untuk keluar mungkin berakar 
dalam ketidakpuasan kerja dari pada ketersediaan pekerjaan yang lebih 
menguntungkan di tempat lain. 

 

Kompensasi dan Kepuasan 
Kepuasan (satisfaction) adalah istilah evaluatif yang menggambarkan suatu 

sikap suka atau tidak suka. Edwar Lawler menciptakan sebuah model berdasarkan 
teori ekuitas yang mulai menjelaskan sebab terjadinya kepuasan dan ketidak puasan 
terhadap gaji. Perbedaan antara jumlah yang diterima oleh karyawan dan jumlah 
yang mereka duga diterima oleh orang lain merupakan penyebab langsung kepuasan 
ataupun ketidakpuasan gaji. Jika mereka merasa bahwa jumlah keduanya adalah 
setara, maka terdapat kepuasan gaji. 

 Antisipasi kepuasan gaji akan mempengaruhi keputusan-keputusan 
karyawan tentang seberapa keras mereka bekerja. Kompensasi mempengaruhi 
kepuasan dan bertindak sebagai umpan balik yang memungkinkan karyawan 
menyesuaikan perilakunya belakangan. Jika mereka menyimpulkan bahwa mereka 
dibayar terlalu sedikit, mereka mungkin akan sering absen atau mengundurkan diri. 
Jika karyawan menyadari bahwa mereka ternyata dibayar mahal mungkin mereka 
mengkompensasikan dengan bekerja lebih keras. 

Teori Keadilan mengenali bahwa individu-individu tidak hanya peduli akan 
jumlah mutlak ganjaran untuk upaya-upaya mereka, tetapi juga akan hubungan 
jumlah ini dengan apa yang diterima orang lain. Mereka membuat pertimbangan 
seperti terhadap hubungan antara masukan dan keluaran mereka dan masukan dan 
keluaran orang lain.            

Berdasarkan masukan seperti upaya, pengalaman, pendidikan, dan 
kompetensi, seorang membandingkan keluaran seperti tingkat gaji, kenaikan gaji, 
pengakuan, dan faktor-faktor lain. Bila orang mempersepsikan suatu 
ketidakseimbangan dalam rasio keluaran-masukan mereka relatif dengan orang lain, 
terciptalah ketegangan. Ketegangan ini memberikan dasar untuk motivasi, seperti 
orang-orang bergulat untuk mencapai apa yang mereka persepsikan sebagai ekuitas 
dan keadilan.      

Sejumlah penelitian penting telah dilakukan untuk melihat atas pengaruh apa 
seseorang dipuaskan oleh imbalan. Masih menurut Edwar Lawler, Reward System, 
1977:163, yang dikutip oleh Ivancevich, telah menyimpulkan lima butir didasarkan 
pada riset kepustakaan perilaku: (1) Kepuasan imbalan merupakan fungsi baik 
berapa banyak diterima dan besar individu merasa sebaiknya menerima. Kesimpulan 

ini didasarkan pada perbandingan yang dibuat manusia. Jika individu menerima 
kurang dari yang ia rasakan mereka tidak puas. (2) Perasaan seseorang dipengaruhi 
oleh perbandingan dengan apa yang diperoleh orang lain. (3) Kepuasan dipengaruhi 
oleh seberapa puas karyawan oleh imbalan intrinsik dan ekstrinsik. (4) Orang 
berbeda dalam imbalan yang mereka inginkan dan dalam imbalan yang berbeda 
kepentingannya bagi mereka. (5) Beberapa imbalan ekstrinsik dipuaskan karena 
mereka mengarah pada imbalan lain.  

    
Merancang sistem bayaran berdasarkan kinerja yang efektif 

“Sekalipun sebagian besar karyawan diberi tahu bahwa kenaikan gajinya 
didasarkan pada jasa, hanya sepertiga yang mempercayainya”. Demikian yang 
diungkapkan oleh Randall Schuler. Masalahnya adalah banyak program yang tidak 
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dirancang secara sistematis. Meskipun sistem bayaran berdasarkan kinerja secara 
substansial dapat meningkatkan produktivitas, desain dan implementasi yang jelek 
bisa menekan potensi efektivitasnya. 

 
Menentukan dan Mengukur Kinerja 

Semua persoalan penilaian kinerja harus ditujukan pada sistem yang 
menghubungkan bayaran dengan kinerja agar efektif. Jika sistem pengukuran kinerja 
memusatkan diri pada satu komponen kinerja dan insentif diberikan bagi komponen 
yang berbeda maka karyawan akan bingung. 
 
Menentukan Imbalan 

Imbalan atas kinerja bisa berbagai macam, dari rasa kepuasan pribadi, 
pengakuan khalayak dan kenang-kenangan kecil, sampai pembayaran dalam jumlah 
yang besar. Istilah bayaran berdasarkan kinerja tidak mencakup imbalan tak 
berwujud atau kenang-kenangan yang ditawarkan sebagai bentuk pengakuan. 
Meskipun demikian, imbalan ini bisa efektif dan perusahaan mungkin 
memasukkannya sebagai bagian dari sistem imbalan yang didasarkan pada kinerja. 

 
Sistem Ganjaran yang Kompetitif 

     Sistem ganjaran/penghargaan berkenaan dengan seluruh aspek 
kompensasi, bahkan termasuk juga di luar kompensasi. Penghargaan atau ganjaran 
pada dasarnya berarti usaha menambahkan perasaan diterima (diakui) di lingkungan 
kerja yang menyentuh aspek kompensasi dan hubungan antara para pekerja yang 
satu dengan lainnya. Di dalamnya termasuk juga perasaan senang, puas, dan 
bergairah dalam bekerja secara fisik, sosial, kesehatan mental, mendapat 
kesempatan mengikuti pelatihan dan memperoleh simbol status yang dinilai berharga 
oleh individu.  

         Dari semua ganjaran yang dapat dan harus diberikan 
oleh organisasi/perusahaan, maka faktor kompensasi langsung yang disebut 
gaji/upah dasar menempati kedudukan yang sangat penting. Oleh karena itulah 
diperlukan sistem pengupahan yang kompetitif yang harus didesain sebagaimana 
terdapat dalam gambar dibawah ini. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Gambar  II.2 :  Sistem Bayaran Yang Kompetitif  
 Sumber: Prof. Hadari Nawawi, Manajemen SDM, (1997:319). 
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      Dari gambar di atas dapat ditarik beberapa pengertian dalam 
mendesain upah yang kompetitif. Rencana dan Administrasi pengupahan harus 
memiliki empat unsur pokok yaitu: 

   Rencana pengupahan harus dihubungkan dengan strategi bisnis 
perusahaan yang perlu dijabarkan di dalam strategi kompensasi. 

   Besarnya upah total harus mempertimbangkan faktor pertumbuhan 
ekonomi nasional termasuk inflasi, dan peraturan pemerintah tentang Upah Minimum 
Regional (UMR). 

   Upayakan suatu struktur pengupahan yang dapat dikembangkan 
sebagai sistem pengupahan terbaik, dalam arti dapat dipahami para pekerja pada 
semua tingkat posisi/jabatan dalam perusahaan. 

   Rencanakan struktur pengupahan dengan mempertimbangkan berbagai 
issu tentang tenaga kerja sebagai penerima upah. Gunakan issu-issu utama untuk 
menghasilkan tenaga kerja yang kompetitif melalui sistem pengupahan. 

         Rencana sistem pengupahan harus mampu mewujudkan 
usaha dalam menarik, mempertahankan dan memotivasi pekerja. Dengan kata lain, 
sistem tersebut harus mampu menciptakan keseimbangan yang berarti diwujudkan 
sebagai cara optimal dalam mengkombinasikan antara kompensasi langsung dengan 
ganjaran finansial dan nonfinansial lainnya. Oleh karena itu sistem pengupahan 
dirancang dengan memperhatikan:  

a. tingkat kecukupannya sebagai ganjaran dalam memenuhi kebutuhan 
dasar minimum. 

b. bersifat wajar/adil dilihat dari sudut pasar tenaga kerja. 
c. memperhatikan perbedaan posisi jabatan untuk setiap pekerja. 
        Faktor kewajaran/keadilan yang mempengaruhi sistem 

pengupahan sebagaimana tersebut di atas, mencakup tiga dimensi yaitu: 
a. Dimensi Internal, artinya bahwa setiap jabatan/posisi dan pekerjaan 

individu dihargai perusahaan dengan perbandingan rasional, dari yang terendah 
hingga yang tertinggi. 

b. Dimensi Eksternal, yaitu pengupahan dilakukan dengan memperhatikan 
nilai pasar tenaga kerja di luar perusahaan yang mampu bersaing dengan 
perusahaan lain. 

c. Dimensi Individual, bahwa setiap pekerja merasakan upah/gajinya fair 
dibandingkan dengan pekerja lain yang memiliki posisi sama. 

         Dalam praktek, proses menetapkan tarif upah sambil 
menjamin keadilan eksternal dan internal menempuh lima langkah: 

  Lakukan sebuah survei gaji tentang pembayaran perusahaan lain untuk 
pekerjaan yang sebanding (keadilan eksternal). 

 Tentukan nilai dari masing-masing pekerjaan dalam organisasi melalui 
evaluasi jabatan (keadilan internal), Kelompokkan pekerjaan-pekerjaan serupa ke 
dalam tingkat upah, Tentukan harga masing-masing tingkat pembayaran dengan 
menggunakan kurva upah, Tentukan dengan tepat tarif upah. 

    “Untuk menetapkan upah yang adil perlu diperhatikan prinsip 
berikut: 

a.  Pergunakan konsep perbandingan sosial dalam menetapkan besarnya 
upah. Konsep tersebut didasarkan pada masukan (input) yang diberikan pekerja 
berupa ketrampilan, pendidikan, usaha, dan lain-lain dibandingkan dengan keluaran 
(output) yang diperolehnya berupa gaji, promosi, jabatan/status dan lain-lain. Upah 
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dan gaji akan dirasakan wajar/adil jika perbandingan masukan dengan keluaran 
dirasakan fair atau relatif sama antara seorang pekerja dengan teman sekerjanya 
sebagai perbandingan antar individu. 

b.  Dalam pelaksanaannya apakah ada pekerja yang merasa tidak puas, 
karena secara teoritis jika ada pekerja yang merasa diperlakukan tidak adil akan 
berusaha menolak. Perlu kiranya diperhatikan jika ada karyawan yang mengurangi 
input yang diberikan, atau mengurangi kegiatannya”. Hadari  Nawawi, (1997:321) 

 
   Imbalan merupakan elemen kritis di setiap organisasi guna memotivasi 

karyawan. Untuk memotivasi, imbalan harus dinilai oleh karyawan dan distribusi 
mereka harus wajar. Karyawan dengan kinerja yang lebih baik  sebaiknya menerima 
imbalan yang lebih besar dari mereka yang kurang. 

   Sistem imbalan digunakan untuk  menarik kandidat agar mau 
bergabung dalam organisasi, memelihara mereka untuk tetap bekerja, dan 
memotivasi mereka agar bekerja pada tingkat yang tinggi. Jika efektif 
penggunaannya, imbalan bisa mempengaruhi perilaku individu seperti keluar masuk , 
absensi, prestasi dan komitmen. 

   Jika organisasi dapat mengukur kinerja, dan jika setiap orang berpikir 
bahwa sistem tersebut bersifat adil dan dikaitkan dengan sasaran organisasi, 
pembayaran atas kinerja pasti akan meningkatkan profitabilitas.    

   Dari beberapa pendapat di atas, penulis membuat sintesis bahwa 
kompensasi merupakan apa yang diterima oleh para karyawan sebagai ganti 
kontribusi mereka kepada organisasi. Dalam hal ini meliputi kembalian-kembalian 
finansial dan jasa-jasa tak berwujud dan  tunjangan-tunjangan yang diterima 
karyawan sebagai bagian dari hubungan kepegawaian. 

   Dari uraian tentang Kompensasi seperti paparan di atas maka dapat di 
ambil sintesis tentang kompensasi yaitu kompensasi adalah Semua pendapatan yang 
berbentuk uang atau barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan 
sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. 

 
 
 
6. Indikator Kompensasi 
  Seperti pada uraian tentang indikator-indikator yang digunakan sebagai 

pengukuran dalam variabel kompensasi maka dapat disimpulkan tentang indikator 
kompensasi yaitu adalah Jenis kompensasi,  Jumlah kompensasi, Kenaikan gaji 
tahunan, Kondisi kompensasi, Waktu pemberian kompensasi. 

 
 
C. HAKIKAT PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI 
  Organisasi yang bergerak dalam bidang jasa atau barang seperti 

perusahaan mempunyai target produksi yang telah ditentukan oleh perusaahaan 
tersebut, pegawai sebagai pelaksana pekerjaan dalam tujuannya mencapai target, 
produktivitas pegawailah salah satu kunci utama dalam pencapaian target 
perusahaan, dalam bahasan dibawah ini yaitu tentang peningkatan produktivitas 
kerja pegawai. 

 
1.  Pengertian Peningkatan Produktivitas Kerja Pegawai 
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Secara umum produktivitas diartikan atau dirumuskan sebagai berikut: 
“Produktivitas adalah perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan 
(input).” 

Blunchor dan E. Kapustin mengemukakan pendapatnya seperti yang dikutip 
oleh Drs. Muchdarsyah Sinungan (1987;9) sebagai berikut : 

“Produktivitas kadang-kadang dipandang sebagai penggunaan intensif 
terhadap sumber-sumber konversi seperti tenaga kerja dan mesin yang diukur 
secara tepat dan benar-benar menunjukkan suatu penampilan yang efisiensi.” 

Dari pandangan diatas tampaknya mereka berpegangan pada pendapat yang 
memisahkan produktivitas dari intensitas tenaga kerja, karena ketika produktivitas 
tenaga kerja mencerminkan manfaat tenaga kerja, intensitas menunjukkan jumlah 
atau ketegangan dan dapat dianggap sebagai “percepatan” kerja. 

Malayu  S.P.  Hasibuan,  (1994:1)  mengemukakan : “Produktivitas adalah 
perbandingan antara output (hasil) dengan input (masukan). Jika produktivitas naik 
ini hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi (waktu-bahan-tenaga) 
dan sistem kerja, teknik produksi dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga 
kerjanya.” 

  “Produktivitas merupakan perbandingan antara keluaran dan masukan serta 
mengutarakan cara pemanfaatan baik terhadap sumber-sumber dalam memproduksi 
suatu barang atau jasa.” (Hasibuan, 2004 : 126-128) 

Ada beberapa definisi atas batasan mengenai produktivitas kerja antara lain: 
Menurut Suradinata (1997 : 133) bahwa, 
a. Produktivitas adalah perbandingan antara keluaran dan masukan. 

Perumusan ini berlaku untuk organisasi pemerintah maupun swasta. 
b. Produktivitas adalah perbandingan secara ilmu hitung antara jumlah 

yang dihasilkan dan jumlah setiap sumber daya yang dipergunakan selama kegiatan 
berlangsung. 

Sedangkan menurut Olso (1986:4) bahwa produktivitas adalah konsep 
universal yang dimaksud untuk menyediakan semakin banyak barang dan jasa untuk 
kebutuhan banyak orang dengan menggunakan semakin sedikit sumber-sumber 
daya. 

Secara umum produktivitas berhubungan dengan sikap mental yang selalu 
berpandangan bahwa keadaan atau mutu kehidupan saat ini harus lebih baik dari 
pada hari kemarin maupun sebelumnyadan hari esok harus lebih baik dari pada hari 
ini. 

Dalam ilmu ekonomi, produktivitas adalah nisbah atau rasio antara hasil 

kegiatan (output/keluaran) dan segala pengornanan (biaya) untuk mencapai tujuan 
berupa hasil (input/masukan). Pada dasarnya dalam ilmu ekonomi rasio itu berupa 
bilangan rata-rata yang mengungkapkan hasil bagi antara angka-angka keluaran 
total dan angka masukan total dari beberapa katagori barang/jasa, misalnya berupa 
biaya, tenaga dan bahan baku. 

Sedang meangeanai produktivitas per kapita yang dihasilkan oleh setiap 
pegawai lebih lanjut dikemukakan oleh Malayu S.P. Hasibuan (1994;41) sebagai 
berikut : 

Produktivitas per capita (ppc) adalah besarnya produksi yang dihasilkan per 
jiwa, per satu jam kerja (productivity per man hour)  yang rumusnya sebagai 
berikut: 

 Pendapatan Nasional Produksi/Hasil 
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PPC =  atau 
              N x H         N x H 
 
Dimana: 
N= jam/ hari kerja nyata 
H= Jumlah tenaga kerja 
 
International Labour Organization (ILO) (1986;3) mengungkapkan bahwa 

secara lebih sederhana maksud dari produktivitas adalah perbandingan secara ilmu 
hitung antara jumlah yang dihasilkan dan jumlah setiap sumber yang dipergunakan 
selama produksi berlangsung. 

Sumber-sumber itu dapat berupa: tanah, bahan baku dan bahan pembantu, 
pabrik, mesin-mesin dan alat-alat, tenaga kerja manusia. 

Jadi secara umum, menurut Muchdarsyah Sinungan (1987: 15) bahwa 
pengukuran produktivitas berarti perbandingan yang dapat dibedakan  dalam tiga 
jenis yang sangat berbeda, yaitu: 

a. Perbandingan-perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan 
pelaksanaan secara historis yang tidak menunjukkan apakah pelaksanaan sekarang 
ini memuaskan, namun hanya mengetenghakan apakah meningkat atau berkurang 
serta tingkatannya. 

b. Perbandingan pelaksanaan antara satu unit (perorangan tugas, seksi, 
proses) dengan lainnya. Pengukuran seperti ini menunjukkan pencapaian secara 
relatif. 

c. Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya, dan   inilah 
yang terbaik, sebab memusatkan perhatian pada sasaran/tujuan.  

Dewan Produktivitas Nasional 1983 yang dimuat dalam Produktivitas dan 
manajemen suntingan J. Rivanto (1985;19) mengemukakan cara pengukuran 
produktivitas sebagai berikut. 

Produktivitas tenaga kerja dapat digambarkan dengan rumusan sebagai 
berikut.  

   Hasil sebenarnya 
Produktivitas TK = 
  Total hari kerja sebenarnya 
 
Keterangan: 
- Hasil sebenarnya adalah hasil aktual per periode tertentu 
- Total hari kerja sebenarnya adalah merupakan hasil perkalian antara 

jumlah pegawai pada suatu periode tertentu dengan hari kerja aktif dalam periode 
yang bersangkutan. 

 
Dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja, bahwa kinerja dan kepuasan 

kerja memiliki peran utama. Kinerja seseorang berbeda-beda karena situasi yang 
berbeda, disebabkan perbedaan karakteristik dari masing-masing individu dan 
evaluasi kerja merupakan faktor penentu, disamping itu faktor-faktor penentu dalam 
produktivitas kerja adalah : 

a. Kepemimpinan, yaitu kemampuan seorang pemimpin untuk 
mengendalikan, memimpin, mepengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah  laku orang 
lain, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya; 
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b. Satuan Waktu, yaitu waktu dari mulai proses masukan sampai pada 
tercapainya hasil dan evaluasi; 

c. Teknologi, yaitu alat yang digunakan dalam proses produksi baik yang 
menghasilkan jasa maupun fisik; 

d. Motivasi, yaitu dorongan dari dalam diri setiap manusia yang 
melakukan tugasnya, maupun peran pemimpin untuk memotivasi pegawainya; 

e. Disiplin kerja, yaitu mentaati ketentuan yang berlaku serta mekanisme 
kerja yang teratur; 

f. Lingkungan fisik maupun non fisik yang berpengaruh terhadap proses 
kegiatan produksi; 

g. Kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh mereka yang terlibat 
dalam proses produksi. 

Dalam menentukan hasil, baik dan kurang sangat tergantung pada 
manusianya yang mengatur, sumber kerja seperti pikiran, waktu, tenaga, jasmani, 
ruangan, material, atau bahan baku, mesin maupun mekanisme kerja yang dapat 
menunjang kelancaran tugas untuk menghasilkan produktivitas kerja pegawai yang 
diharapkan. 

Dalam kehidupan sehari-hari tenaga kerja atau pegawai sampai sekarang 
masih banyak digunakan sebagai faktor pengukur produktivitas kerja, karena 
besarnya biaya yang tersebar untuk pengadaan produk dan jasa. Alasan lain adalah 
karena masukan para sumber daya manusia lebih mudah dihitung ketimbang 
masukan pada faktor-faktor lain seperti modal.  

Menghitung berapa jumlah pegawai atau tenaga kerja (terlepas dari 
ketrampilan dan kemauan serta instensitas lainnya) dan jumlah jam kerja mereka 
jauh lebih mudah ketimbang mencari informasi mengenai faktor-faktor produksi 
biaya. 

Dalam mengukur produktivitas kerja perlu diperhatikan agar jangan sampai 
fungsi manusia disamakan dengan fungsi alat atau benda mati. Kalau samapai terjadi 
hal itu, berarti tidak menghormati martabat manusia. Sebaliknya, kita perlu 
memperhatikan manusia seutuhnya untuk memanusiakan manusia itu dalam proses 
kegiatan produksi. 

Faktor lain yang sangat menentukan produktivitas kerja yang perlu 
diperhatikan oleh pimpinan adalah kinerja dan kepuasan kerja, karena faktor kinerja 
adalah kepuasan kerja merupakan penentu hasil kerja. 

 
 
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Peningkatan Produktivitas 

Kerja Pegawai 
Dari uraian di atas bahwa masalah peningkatan produktivitas kerja pegawai 

dapat dilihat sebagai masalah keperilakukan, tetapi juga dapat mengandung aspek-
aspek teknis. Untuk mengatasi hal itulah perlu pemahaman yang tepat tentang 
faktor-faktor meningkatkan produktivitas kerja pegawai, sebagian diantaranya 
berupa etos kerja yang harus dipegang teguh oleh semua orang dalam organisasi. 

Kiranya sudah dimaklumi bahwa yang dimaksud dengan etos kerja ialah 
norma-norma yang bersifat mengikat dan ditetapkan secara eksplisit serta praktek-
praktek yang diterima dan diakui sebagai kebiasaan yang wajar untuk dipertahankan 
dan diterapkan dalam kehidupan kekaryaan para anggota suatu organisasi. 
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a. Perbaikan terus menerus 
Jika di muka telah dikatakan bahwa “benang merah” dalam karya tulis ini 

ialah tidak adanya titik jenuh dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja, salah 
satu implikasinya ialah bahwa seluruh komponen organisasi harus melakukan 
perbaikan secara terus menerus. Pandangan ini bukan hanya merupakan salah satu 
kiat dalam mengelola organisasi dengan baik, akan tetapi merupakan salah satu etos 
kerja yang penting sebagai bagian dari filsafat manajemen mutakhir. Dalam dunia 
bisnis di Jepang etos ini dengan istilah “Kaizen”. 

Pentingnya etos kerja ini terlihat dengan lebih jelas apabila diingat bahwa 
suatu organisasi selalu dihadapkan kepada tuntutan yang terus menerus berubah, 
baik secara internal maupun eksternal. Tambahan pula ada ungkapan yang 
mengatakan bahwa “satu-satunya hal yang konstan di dunia adalah perubahan”. 
Secara internal, contoh-contoh perubahan yang harus ditanggapi adalah : 

1).   Perubahan strategi organisasi 
2).  Perubahan kebijaksanaan tentang produk, misalnya dari dari satu produk 

unggulan menjadi diversifikasi produk. 
3).   Perubahan dalam pemanfaatan teknologi, dan 
4). Perubahan dalam praktek-praktek sumber daya manusia sebagai akibat 

diterbitkannya peraturan perundang-undangan baru oleh pemerintah dan berbagai 
faktor lain yang tertuang dalam berbagai keputusan manajemen. 

 
Jika perubahan yang terjadi tergolong lambat, sudah akan memadai jika cara 

yang digunakan untuk menghadapinya bersifat linier dan perubahan demikian 
dikenal dengan istilah “perubahan orde pertama” (first order change). Akan tetapi 
jika perubahan yang terjadi berlangsung cepat, apalagi jika menyeluruh dan terus 
menerus, penanganannya harus bersifat “perubahan ronde kedua” (second ordewr 
change) yang ciri pokoknya ialah multi-faset dan multi-dimensi. 

Cara manapun yang ditempuh, yang jelas perubahan yang terjadi harus 
merupakan perubahan terencana (planned change) sehingga jalannya roda 
organisasi lebih lancar dibandingkan dengan sebelum terjadinya perubahan. 

 
b. Peningkatan mutu hasil pekerjaan 
Berkaitan erat dengan upaya melakukan perbaikan secara terus menerus 

ialah peningkatan mutu hasil pekerjaan oleh semua orang dan segala komponen 
organisasi.  Jika secara tradisional ditekankan pentingnya orientasi hasil untuk dianut 
oleh manajemen, dewasa ini lebih ditekankan pentingnya orientasi hasil kerja dengan 
mutu yang semakin tinggi.  Hal ini perlu ditekankan karena “kearfian konvensional” 
(conventional wisdom) dalam dunia manajemen hanya menekankan pentingnya 
mutu produk yang dihasilkan. Padahal, mutu tidak hanya berkaitan dengan produk 
yang dihasilkan dan dipasarkan. Baik berupa barang maupun jasa, akan tetapi 
menyangkut segala jenis kegiatan dimana organisasi terlibat.  Berarti mutu 
menyangkut semua jenis kegiatan yang diselenggarakan oleh semua satuan kerja, 
baik pelaksana tugas pokok maupun pelaksana tugas penunjang, dalam organisasi. 

Jika ada organisasi yang mendapat penghargaan dalam bentuk ISO 9000, 
misalnya, penghargaan itu diberikan bukan hanya karena keberhasilan organisasi 
meningkatkan mutu produknya, akan tetapi karena dinilai berhasil meningkatkan 
mutu semua jenis pekerjaan dan proses manajerial dalam organisasi yang 
bersangkutan. 
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c. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 
Dapat dinyatakan secara aksiomatis bahwa sumber daya manusia 

merupakan unsur yang paling strategik dalam organisasi. Tidak ada pilihan lain bagi 
manajemen kecuali menerima aksioma tersebut. Karena itu memberdayakan sumber 
daya manusia merupakan etos kerja yang sangat mendasar yang harus dipegang 
teguh oleh semua eselon manajemen dalam hierarki organisasi. Memberdayakan 
sumber daya manusia mengandung berbagai kiat seperti diuraikan berikut ini : 

 
 
 
 
1). Mengakui harkat dan martabat manusia 
2). Manusia mempunyai hak-hak yang bersifat asasi dan tidak ada manusia 

lain temasuk manajemen yang dibenarkan untuk melanggar hak-hak tersebut. 
3). Satu kiat yang terbukti ampuh dalam pemberdayaan sumber daya 

manusia dalam organisasi ialah penerapan gaya manajemen yang partisipatif melalui 
proses demokratisasi dalam kehidupan berorganisasi. 

4). Perkayaan mutu kekaryaan. 
 
Penyeliaan atau supervisi yang simpatik 
Salah satu hubungan yang paling dekat antara seorang karyawan dengan 

orang lain di tempat pekerjaan ialah atasan langsungnya. Para atasan langsung itu 
berperan selaku penyelia atau supervisor bagi karyawan yang bersangkutan. 
Hubungan yang sangat dekat itu timbul karena penyelia itulah yang memberi 
penugasan, bimbingan, arahan, motivasi, penghargaan, dan teguran dalam 
pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. 

 
Tugas pekerjaan yang menantang 
Mungkin harus diakui bahwa tidak semua orang dalam organisasi bersedia 

menerima tugas yang penuh tantangan. Artinya, dalam organisasi apapun akan 
selalu terdapat anggota yang menganut “prinsip” minimalis, dalam arti sudah puas 
jika melaksanakan tugasnya dengan hasil sekadar memenuhi standar minimal. Akan 
tetapi tidak sedikit orang yang justru menginginkan tugas yang penuh tantangan. 
Manajemen harus memenuhi keinginan tersebut. Bahkan apabila mungkin, 
pandangan para minimalis itu harus diubah.  Kiatnya berkisar pada terhindarnya para 
karyawan dari tugas-tugas yang sifatnya rutinistik dan mekanistik.  Tugas-tugas yang 
bersifat rutinistik dan mekanistik akan menimbulkan kebosanan dan kejenuhan yang 
pada gilirannya berakibat pada sering terjadinya kesalahan, mutu hasil pekerjaan 
rendah dan bahkan kecelakaan. 

 
Sistem imbalan yang efektif 
Di muka telah dikatakan bahwa berkarya dewasa ini dipandang sebagai salah 

satu wahana untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dan tidak sekadar 
mencari nafkah. Meskipun demikian, mencari nafkah tetap merupakan bagian 
penting dari berkarya karena menghilangkan atau paling sedikit mengurangi 
ketergantungan seseorang kepada orang lain dalam usaha memenuhi berbagai jenis 
keperluan dan keinginannya.  Karena itulah terdapat pemeo dalam kehidupan 



 

124 

 

berkarya bahwa “meskipun uang bukanlah segala-galanya, uang itu tetap penting”. 
Dari pemeo tersebut juga terlihat                      bahwa setiap orang yang bekerja 
untuk organisasi atau perusahaan atau untuk orang lain, yang bersangkutan 
mengharapkan imbalan, tidak hanya dalam bentuk upah atau gaji, akan tetapi juga 
imbalan yang dimaksudkan untuk memenuhi berbagai kebutuhannya dengan 
berbagai jenis dan bentuknya. Untuk maksud tersebut manajemen diharapkan 
mampu menerapkan suatu sistem imbalan yang efektif. 

 
Kondisi fisik tempat bekerja yang menyenangkan 
Telah umum diakui baik oleh para pakar maupun oleh para praktisi 

manajemen bahwa kondisi fisik tempat bekerja yang menyenangkan diperlukan dan 
memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan produktivitas kerja. Memang 
belum tercapai konsensus “universal” tentang korelasi antara kondisi fisik tempat 
bekerja dengan produktivitas dan hasil penelitian tentang korelasi tersebut belum 
menghasilkan persepsi yang sama diantara berbagai pihak yang berminat mendalami 
hal tersebut. Misalnya, penelitian yang dilakukan Elton Mayo, seorang psikolog dari 
Universitas Harvard dan rekan-rekannya di beberapa perusahaan pada akhir dekade 
dua puluhan dan permulaan dekade tiga puluhan, salah satu diantaranya terkenal 
dengan “Eksperimen Hawthorne”, menunjukkan bahwa kesediaan para karyawati 
yang terpilih menjadi anggota kelompok eksperimen meningkatkan produktivitas 
kerjanya justru lebih dipengaruhi oleh faktor perhatian yang khusus diberikan oleh 
manajemen kepada mereka ketimbang kondisi fisik tempat para karyawati tersebut 
bekerja.  Terlepas dari itu, korelasi dimaksud pasti ada.  Kondisi fisik yang 
menyenangkan sangat berperan dalam pemeliharaan kesehatan dan keselamatan 
kerja dan bahkan juga dalam mencegah terjadinya kejenuhan dan kebosanan. 

 
 
Umpan balik 
Perkayaan kehidupan kekaryaan tidak bisa dipisahkan dari penciptaan, 

pemeliharaan, dan penerapan sistem umpan balik yang objektif, rasional, baku, dan 
validitas yang tinggi.  Objektif dalam arti menggunakan kriteria yang didasarkan 
pada norma-norma yang telah disepakati bersama dan bukan atas dasar emosi, 
senang atau tidak senang pada seseorang.  Rasional, dalam arti dapat diterima oleh 
akal sehat karena misalnya didasarkan pada prinsip progresivitas; dalam arti, bahwa 
jika seseorang harus dikenakan sanksi disiplin, berat ringannya hukuman     
disesuaikan dengan jenis pelanggaran serupa.  Validitas yang tinggi berarti bahwa 
siapapun yang melakukan penilaian atas kinerja dan perilaku para karyawan, 
kesimpulannya relatif  sama karena didasarkan pada tolok ukur yang telah 
dikemukakan di atas. 

Para karyawan memerlukan umpan balik tentang kehidupan kekaryaannya.  
Memang diakui bahwa tidak sedikit atasan yang enggan melakukan penilaian para 
bawahannya.  Akan tetapi disenangi atau tidak, penilaian itu harus dilakukan secara 
berkala. Ada penilaian yang berorientasi ke masa lalu, tetapi ada pula yang 
berorientasi ke masa depan.  Karena kehidupan kekaryaan seseorang di masa lalu 
tidak lagi bisa diubah, manfaatnya hanyalah untuk kepentingan promosi, alih tugas, 
alih wilayah kerja atau pengembangan potensi yang masih “terpendam” dalam diri 
karyawan yang bersangkutan, misalnya dengan memberikan kesempatan kepadanya 
untuk menambah pengetahuan dan keterampilannya. 
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Penting bagi para karyawan untuk mengetahui hasil penilaian tersebut. Jika 
penilaian itu bersifat positif, yang bersangkutan akan menggunakannya sebagai 
salah satu faktor motivasional untuk berbuat lebih banyak lagi bagi organisasi karena 
dengan demikian perjalanan kariernya akan lebih mulus, pada gilirannya 
meningkatkan kemampuannya untuk memuaskan berbagai kebutuhan yang semakin 
kompleks. 

Sebaliknya, jika hasil penilaian itu bersifat negatif sekalipun, karyawan yang 
bersangkutan tetap ingin mengetahuinya karena : 

a. Ia ingin tahu apakah penilaian itu objektif atau tidak, 
b. Ia perlu menggunakan kesempatan bela diri atau tidak, dan 
c. Langkah-langkah apa yang perlu diambilnya agar penilaian 

terhadap dirinya di masa depan menjadi positif. 
Itulah sebabnya mengapa sering ditekankan pada tahap awal penilaian, 

bahwa maksud penilaian itu bukan untuk mencari-cari kelemahan apalagi kesalahan 
karyawan yang dinilai, melainkan untuk menemukan cara-cara yang perlu ditempuh 
oleh manajemen sehingga kinerja karyawan yang bersangkutan semakin 
memuaskan. 

 
Dari uraian tentang produktivitas kerja di atas dapat ditarik sintesis 

mengenai produtivitas kerja yaitu :  Perbandingan hasil kerja yang diperoleh dengan 
biaya kerja yang dikeluarkan dengan  menyediakan barang dan jasa sebanyak 
mungkin dengan menggunakan sumber daya sekecil mungkin. 

 
3. Indikator Produktivitas Kerja 
Dari uraian pengertian dan teori-teori mengenai produktivitas kerja yang 

dapat disintesiskan bahwa produktivitas Kerja adalah Perbandingan hasil kerja yang 
diperoleh dengan biaya kerja yang dikeluarkan dengan  menyediakan barang dan 
jasa sebanyak mungkin dengan menggunakan sumber daya sekecil mungkin, yaitu 
yang dicirikan dengan Kesesuaian, Evaluasi Kerja, Penggunaan jam kerja, Tindak lanjut, 

yang merupakan kesimpulan dari indikator produktivitas kerja. 
 
 
 
 
D. KERANGKA PEMIKIRAN 
Berdasarkan prinsip bahwa sesuatu yang terjadi sesudahnya dipengaruhi 

oleh sesuatu yang terjadi sebelumnya. Dalam penelitian peningkatan produktivitas 
kerja pegawai merupakan variabel dependent yang dipengaruhi oleh variabel 
independen (variabel yang berpengaruh) yaitu  Kompetensi dan Kompensasi. 

1. Hubungan Kompetensi dengan Produktivitas Kerja Pegawai 
(Nainggolan, 1983, hal. 101). Mengemukakan bahwa kompetensi jabatan 

sebagai kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh seorang pegawai baik 
pengetahuan, keahlian/ketrampilan dan nilai-nilai untuk dapat melaksanakan tugas, 
fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan yang diembannya dalam suatu 
organisasi. 

Hal ini dapat dijadikan acuan bahwa semakin tinggi atau banyak kemampuan 
yang dimiliki oleh seseorang maka dengan kemampuan yang dimiliki tersebut maka 
diperoleh peningkatan produktivitas kerja pegawai.  
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2. Hubungan Kompensasi dengan peningkatan produktivitas Kerja 
Pegawai. 

Pemberian kompensasi merupakan fungsi strategis sumber daya manusia 
yang mempunyai imbas signifikan atas fungsi-fungsi SDM lainnya. Kompensasi 
finansial juga mempengaruhi keseluruhan strategi organisasi karena mempunyai 
pengaruh yang kuat atas kepuasan kerja, produktivitas, perputaran karyawan, dan 
fungsi-fungsi SDM lainnya Henry Simamora, Manajemen SDM, (1997:543), 

Dengan demikian dapat dijadikan acuan dalam mengetahui hubungan antara 
kompensasi dan Produktivitas yaitu kompensasi mempunyai pengaruh kuat atas 
produktivitas kerja pegawai. 

 
3. Hubungan Kompetensi dan Kompensasi terhadap Produktivitas kerja 

pegawai 
“Karakteristik yang berbeda-beda dari produktivitas kerja dapat menjadi 

landasan acuan dalam produktivitas kerja ada beberapa faktor-faktor penentu dalam 
produktivitas kerja yaitu Disiplin Kerja, Lingkungan kerja, Kompensasi, 
Kompetensi..........”. J. Rivanto (1995). 

Hal ini dapat membuktikan bahwa komptensi dan kompensasi secara 
bersama-sama dapat meningkatkan produktivitas kerja yang lebih tinggi 
dibandingkan hanya secara parsial atau sendiri-sendiri. 

 
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka peneliti menggambarkan kerangka 

pemikiran sebagai berikut : 
 
 
Variabel Bebas      
 
 
 
 
 
                                                                              Variabel Terikat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Produktivitas Kerja 

Pegawai (y) 

Kompetensi (X1) 

1. Kesesuaian  
2. Evaluasi Kerja 
3. Penggunaan jam 

kerja 
4. Tindak lanjut. 
 

Suradinata (1997:133) 

Kompensasi (X2) 

1. Motif 
2. Sifat 
3. Konsep pribadi 
4. Pengetahuan 
5. Keahlian 

Spencer dan Spencer 
(1993) 
 

r x1 y 

r x2 y 

R x1x2 y 

1. Jenis Kompensasi 
2. Jumlah Kompensasi 
3. Kenaikan Gaji Tahunan 
4. Kondisi Kompensasi 
5. Waktu Pemberian 

Kompensasi 
Edwar Lawler,(1977:163) 
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Gambar I.1 : Kerangka Pemikiran 
Sumber : Rancangan penulis (dioalah dari Sugiyono : Metode Penelitian Bisnis, 2004 : 39 metode 

penelitian bisnis) 
 

 
 

E. HIPOTESIS PENELITIAN 
Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, 

tujuan penelitian dan kerangka pemikiran penelitian, maka penulis merumuskan 
hipotesa penelitian sebagai berikut: 

1. Hipotesis Pertama: 
Terdapat pengaruh positif dan signifikan Kompetensi terhadap peningkatan 

produktivitas kerja pegawai PT. Mardohar Catur Tunggal Gaya. 
2. Hipotesis Kedua: 
Terdapat pengaruh positif dan signifikan Kompensasi  terhadap peningkatan 

produktivitas kerja pegawai PT. Mardohar Catur Tunggal Gaya. 
3. Hipotesis Ketiga: 
Terdapat pengaruh positif dan signifikan Kompetensi dan Kompensasi secara 

bersama-sama terhadap peningkatan produktivitas kerja pegawai PT. Mardohar 
Catur Tunggal Gaya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan di  PT. Mardohar Catur Tunggal Gaya, dilaksanakan 

selama kurang lebih emat Bulan yaitu dimulai Bulan Desember 2007 sampai dengan 
Bulan Maret 2008.  

 
B. METODE PENELITIAN  
Metode penelitian ini dilihat dari tujuannya tergolong penelitian terapan 

karena bertujuan untuk mempergunakan suatu teori yang telah diketahui untuk 
memecahkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Jujun .S. Suriasumantri 
(Sugiyono 2000:3) menyatakan bahwa penelitian terapan adalah bertujuan untuk 
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mempergunakan pengetahuan ilmiah yang telah diketahui untuk memecahkan 
masalah –masalah kehidupan praktis. 

Penelitian ini menurut pendekatannya, dapat digolongkan ke dalam 
penelitian survai. Penelitian survai dalah penelitian yang dilakukan pada populasi 
besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sample yang diambil 
dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan 
hubungan-hubungan antar variable, sosiologis dan psikologis (Kerlinger, 2000: 660). 

Menurut tingkat penjelasannya (eksplanasi), penelitian ini digolongkan ke 
dalam penelitian deskriptif dengan menjelaskan obyek yang diteliti melalui data yang 
terkumpul. Penelitian deskriptif adalah penelitian dimaksud untuk memberikan 
gambaran aktual secara sistimatis. faktual, aktual sesuai dengan fakta, sifat-sifat, 
serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nasir, 1993 : 63).  

Penelitian bersifat asosiatif, yaitu peneliti mencari hubungan atau  pengaruh  
variable Kompetensi dan Kompensasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-
sama terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja, dengan penjelasan data atau uraian 
tentang data awal sampai pada analisis data. 

Dilihat dari jenis data yang digunakan, penelitian ini memakai pendekatan 
kuantitatif karena menggunakan data kuantitatif. Sugiyono (2000:7) menyatakan 
bahwa data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data yang 
diangkakan. Data kuantitatif yabng diangkakan misalnya terdapat  pada skala 
pengukuran dimana suatu pernyataan atau pertanyaan  yang memerlukan 
alternative jawaban diberi penilaian seperti sangat baik diberi angka 5, baik 4, 
cukup3, tidak baik 2, sangat tidak baik 1. 

C. TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL 
Sugiyono (1999 :57) menyatakan bahwa populasi adalah wilyah generalisasi 

yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
Irawan (1999:2) memberikan suatu definisi tentang populasi yaitu, populasi atau 
universe adalah keseluruhan elemen yang akan dijelaskan oleh seorang peneliti 
didalam penelitiannya. Populasi terjangkau yang akan diambil dalam penelitian ini 
adalah PT. Mardohar Catur Gaya dengan jumlah pegawai yaitu 150 orang pegawai, 
dengan menggunakan teknik sampel jenuh atau sensus maka semua populasi 
terjangkau dijadikan sampel (Sugiyono 2001:62), dengan demikian sampel dalam 
penelitian ini adalah 150 responden. 

 
D. INSTRUMEN PENELITIAN DAN VARIABEL PENELITIAN 
1. Instrumen Penelitian 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa koesioner/angket 

untuk mengukur variabel-variabel penelitian berdasarkan indikatornya. Koesioner 
atau angket yang dibagi-bagikan terdiri dari daftar pertanyaan yang berisi tentang 
variabel Kompetensi, Kompensasi dan Peningkatan Produktivitas Kerja dimana 
jawabannya terbentuk dalam pilihan ganda menurut skala liket. 

 
2. Variabel Penelitian  
Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas (Kompetensi dan 

Kompensasi) dan satu variabel terikat (Peningkatan Produktivitas Kerja). Definisi 
operasional dari masing-masing variabel adalah: 
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a.  Peningkatan Produktivitas Kerja 
 1). Definisi Konseptual 
Secara konseptual Peningkatan Produktivitas Kerja dapat didefinisikan yaitu 

Peningkatan Produktivitas Kerja Pegawai adalah produktivitas Kerja merupakan 
Perbandingan hasil kerja yang diperoleh dengan biaya kerja yang dikeluarkan 
dengan  menyediakan barang dan jasa sebanyak mungkin dengan menggunakan 
sumber daya sekecil mungkin. 

 
 
2). Definisi Operasional 
 Definisi operasional Peningkatan Produktivitas Kerja bahwa produktivitas 

Kerja adalah Perbandingan hasil kerja yang diperoleh dengan biaya kerja yang 
dikeluarkan dengan  menyediakan barang dan jasa sebanyak mungkin dengan 
menggunakan sumber daya sekecil mungkin, yaitu yang dicirikan dengan Kesesuaian, 

Evaluasi Kerja, Penggunaan jam kerja, Tindak lanjut. 
3). Indikator 
Indikator penelitian untuk variabel Peningkatan Produktivitas Kerja adalah 

kesesuaian, evaluasi kerja, penggunaan jam kerja, Evaluasi dan Tindak lanjut. 
4). Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner berupa pernyataan 

yang menggunakan skala Likert dengan pilihan jawaban dengan skor 4 sampai 1 
untuk pertanyaan positif, sedangkan untuk pernyataan negatif dengan skor 1 sampai 
4.  

Kisi-kisi intrumen penelitian untuk variabel Produktivitas adalah seperti pada 
tabel 3.1, dan 3.2. di bawah ini:  

 
Tabel III.1 

Kisi-Kisi Instrumen Peningkatan Produktivitas Kerja sebelum uji 
coba 

 

o 
Indikator Butir  J

umlah 

Kesesuaian 1,2,3,4,
5 

5 

evaluasi 
kerja 

6,7,8,9,
10 

5 

penggunaan 
jam kerja 

11,12,1
3,14,15 

5 

Tindak lanjut 16,17,1
8,19,20 

5 

Jumlah 20 2
0 

 
Tabel III.2 

Kisi-Kisi Instrumen Peningkatan Produktivitas Kerja setelah uji 
coba 

 

Indika Butir  valid T
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o tor idak 
valid 

Kesesu
aian 

1,2,3,4
,5 

1,2,3,4
,5 

0

evalua
si kerja 

6,7,8,9
,10 

6,7,8,9
,10 

0

penggu
naan jam kerja 

11,12,
13,14,15 

11,12,
13,14,15 

0

Tindak 
lanjut 

16,17,
18,19,20 

16,17,
18,19,20 

0

Jumlah 20 20 0

 
 
 
 
b.  Kompetensi 
 1). Definisi Konseptual 
Secara konseptual Kompetensi dapat didefinisikan yaitu Kompetensi adalah 

gambaran dari apa yang dibutuhkan seseorang agar ia mampu melaksanakan 
pekerjaannya dengan baik.  

2). Definisi Operasional 
Definisi operasional Kompetensi ditunjukkan oleh faktor Motif, Sifat, Konsep 

pribadi, Pengetahuan, Keahlian. 

3). Indikator 
Indikator penelitian untuk variabel Kompetensi adalah Motif, Sifat, Konsep 

pribadi, Pengetahuan, Keahlian. 
4). Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner berupa pernyataan 

yang menggunakan skala Likert dengan pilihan jawaban dengan skor 4 sampai 1 
untuk pertanyaan positif, sedangkan untuk pernyataan negatif dengan skor 1 sampai 
4.  

Kisi-kisi intrumen penelitian untuk variabel Kompetensi adalah seperti pada 
tabel 3.3 dan 3.4. di bawah ini:  

 
 

Tabel III.3 

Kisi-Kisi Instrumen Kompetensi sebelum uji coba 

o 
Indikator Butir  J

umlah 

Motif  1,2,3,4 4 

Sifat  5,6,7 3 

Konsep 
pribadi  

8,9 2 

Pengetahuan  10,11,
12,13 

4 

Keahlian 14,15,
16,17,18 

5 
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Jumlah 18 1
8 

 
Tabel III.4 

Kisi-Kisi Instrumen Kompetensi setelah uji coba 

o 
Indik

ator 
Butir  valid Tid

ak valid 

Motif  1,2,3,4 1,2,3,4 0 

Sifat  5,6,7 5,6,7 0 

Konse
p pribadi  

8,9 8,9 0 

Penget
ahuan  

10,11,
12,13 

10,11,
12,13 

0 

Keahli
an 

14,15,
16,17,18 

14,15,
16,17,18 

0 

Jumlah 18 18 0 

 
 
c.  Kompensasi 
 1). Definisi Konseptual 
Secara konseptual Kompensasi dapat didefinisikan yaitu Semua pendapatan 

yang berbentuk uang atau barang langsung atau tidak langsung yang diterima 
karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.  

2). Definisi Operasional 
Definisi operasional Kompensasi ditunjukkan oleh faktor Jenis kompensasi,  

Jumlah kompensasi, Kenaikan gaji tahunan, Kondisi kompensasi, Waktu pemberian 
kompensasi. 

3). Indikator 
Indikator penelitian untuk variabel Kompetensi adalah Jenis kompensasi,  

Jumlah kompensasi, Kenaikan gaji tahunan, Kondisi kompensasi, Waktu pemberian 
kompensasi 

4). Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner berupa pernyataan 

yang menggunakan skala Likert dengan pilihan jawaban dengan skor 4 sampai 1 
untuk pertanyaan positif, sedangkan untuk pernyataan negatif dengan skor 1 sampai 
4.  

Kisi-kisi intrumen penelitian untuk variabel Kompensasi adalah seperti pada 
tabel 3.5 dan 3.6. di bawah ini:  

Tabel III.5 
Kisi-Kisi Instrumen Kompensasi sebelum uji coba 

o 
Indikator Butir  J

umlah 

Jenis 
kompensasi 

1,2 2 

Jumlah 
kompensasi  

3,4,5,6,7,8
,9,10,11 

9 

Kenaikan 12,13,14,1 4 
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gaji tahunan 5 

Kondisi 
kompensasi  

16,17,18,1
9,20 

5 

Waktu 
pemberian 
kompensasi 

21,22 2 

Jumlah 22 2
2 

 
Tabel III.6 

Kisi-Kisi Instrumen Kompensasi setelah uji coba 

o 
Indikator Butir  valid T

idak 
valid 

Jenis 
kompensasi 

1,2 1,2 0 

Jumlah 
kompensasi  

3,4,5,6,7,8
,9,10,11 

3,4,5,6,7,8
,9,10,11 

0 

Kenaikan 
gaji tahunan 

12,13,14,1
5 

12,13,14,1
5 

0 

Kondisi 
kompensasi  

16,17,18,1
9,20 

16,17,18,1
9,20 

0 

Waktu 
pemberian 
kompensasi 

21,22 21,22 0 

Jumlah 22 22 0 

 
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA  
Data hasil penelitian diperoleh dengan menggunakan data Primer yaitu  

survei menggunakan kuesioner angket yang berisi pertanyaan tentang variabel 
Kompetensi dan Kompensasi dan Peningkatan Produktivitas Kerja yang dibagikan 
kepada seluruh responden yaitu Pegawai PT. Mardohar Catur Gaya dan data 
sekunder yaitu data  mengenai Pegawai PT. Mardohar Catur Gaya. Dilakukan setelah 
angket diisi dan terkumpul Tabulasi data yang selanjutnya data diolah menggunakan 
software yaitu SPSS yaitu (Statistical Program Service and Solution). 

 
  
F. RANCANGAN ANALISIS DATA  
Untuk menganalisa rangkaian permasalahan maka penulis membagi 

penelitian kedalam struktur atau urutan sebagai berikut : 
1. Pengujian keandalan Instrumen.  
a.  Validitas 
  Uji validitas dilakukan untuk mengetahui seberapa cermat satu 

test (alat pengukuran) melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 1989 ; 55) dengan 
menggunakan teknik korelasi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian alat 
pengumpulan data dikatakan valid apabila memiliki rhitung lebih besar dari rtabel 

b.   Uji Realibilitas 
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Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik tes retest, dengan 
mengacu alpha cronbach yaitu tingkat reliabilitas atau harga r (alpha) mencapai  0,8, 
(Burhan Nurgiyantoro dkk. 2002:332). dan juga acuan 0,7 (www.ats.ucla.edu/STAT/SPSS) 

 
2. Uji Normalitas Data 
 Pengujian normalitas data dilakukan dengan metode Rasio Skewness dan 

Rasio Kurtosis, yakni dengan membagi angka Skewness dengan Standart error 
skewness dan Kurtosis dengan standart error kurtosis, yaitu hasilnya adalah pada 
range ± 2, serta dengan membandingkan kurva normal yang terbentuk dari data 
yang  terkumpul dengan kurva normal.  

3. Uji Homogenitas Data  
 Pengujian Homogenitas data untuk mengetahui  atau menguji bahwa 

kelompok data atau varian  berasal dari populasi yang homogen atau tidak atau 
dengan kata lain menguji kesamaan varian dengan tingkat signifikansi lebih besar 
dari 0,05. 

 
 
  4. Pengujian Hipotesis Penelitian 
Dilakukan terhadap hipotesis penelitian Pengujian dengan analisis regresi, 

analisis korelasi, dan analisis determinasi. 
 
a. Analisis Regresi 
Analisis regresi perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perubahan 

variabel Y, apabila variabel X juga berubah dalam satu satuan. Dengan analisis 
regresi didapatkan Persamaan regresi baik regresi sederhana maupun regresi ganda 
di dapat melalui analisis regresi.  

1) Analisis Regresi Sederhana 
Dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan regresi, dapat melakukan 

prediksi besarnya perubahan nilai variabel Y bila nilai variabel X telah diketahui 
(Hanke, Reittsch, 1998). 

Besarnya perubahan itu ditunjukkan oleh koefisien regresi, yang diberi 
simbol “b” bila hanya satu variabel bebas, garis regresi untuk garis lurus mengikuti 
persamaan garis lurus atau persamaan regresi sederhana. 

Dilakukan untuk meyakinkan bahwa koefisien regresi tersebut bermakna 
atau tidak. Uji keberartian regresi dan uji linearitas regresi. 

Persamaan regresi dinyatakan mempunyai keberartian apabila dengan 

menggunakan perhitungan Anova Regresi dapat diperoleh perhitungan angka 
Fhitung > Ftabel dan tingkat signifikansi < 0,05. 

Pengujian linearitas persamaan regresi dilakukan dengan menggunakan uji F 
dan tingkat signifikansi. Persamaan regresi dinyatakan linear apabila terbukti bahwa 
Fhitung < Ftabel dan tingkat signifikansi > 0,05. 

2) Analisis Regresi Ganda 
Regresi ganda adalah suatu teknik khusus yang digunakan untuk 

menganalisis jenis model multivariate tertentu. Asumsi regresi ganda adalah bahwa 
ada dua hubungan yang rumit dalam sistim variabel yang sedang dikaji.  

Perangkat statistik lain yang diperoleh dari analisis regresi ganda adalah 
sejumlah koefisien regresi. Koefisien tersebut (kadang-kadang disebut beta weights) 
sangat mirip dengan rentangan (extent) dan kemiringan (slope). Nilai mereka adalah 

http://www.ats.ucla.edu/STAT/SPSS
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tingkat perubahan Y begitu sebuah unit berubah dalam X-nya dengan 
menghilangkan perubahan yang dihasilkan oleh variabel bebas yang lain. Ada 
beberapa kemiringan yang telah mengendalikan variabel lain dalam analisis. Apabila 
variabel-variabel yang tidak baku digunakan, koefisiennya ditafsirkan sebagai 
kemiringan. Bila variabel-variabel baku yang dipakai maka mereka ditafsirkan sebagai 
kemiringan dengan unit-unit deviasi standar, (Walizer MH & Wienir PL, 1991:95). 

 
b. Analisis Korelasi 
Dipakai untuk menganalisis data primer Metode kuantitatif yang didasarkan 

pada teknik analisis statistik yaitu dengan cara mencari koefisien korelasi antara 
variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Koefisien korelasi digunakan 
untuk mengetahui seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel bebas X 
dengan variabel terikat Y, dalam hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Suharsimi 
Arikunto (1998:251) bahwa koefisien korelasi adalah “suatu alat statistik yang dapat 
dipergunakan untuk membandingkan hasil pengukuran dua variabel yang berbeda 
agar dapat menentukan tingkat hubungan antara variabel tersebut”. 

 
1) Analisis Koefisien Korelasi Sederhana 
Dalam analisis koefisien korelasi. Analisis korelasi sederhana dan analisis 

korelasi. Analisis korelasi sederhana dimaksudkan untuk melukiskan hubungan antara 
masing-masing variabel. 

Koefisien korelasi, menunjukkan batas antara hubungan X dan Y dapat 
dinyatakan dalam 2 (dua) kemungkinan. Kemungkinan X dan Y dependen sempurna 
atau X dan Y independen sempurna. Variabel X dan Y dianggap berasosiasi secara 
statistik bila hubungannya terdapat diantara kedua batas tersebut. Atau koefisien 
regresi dapat dikatakan sebagai alat penduga yang dapat menunjukkan kekuatan 
hubungan antara variabel X dan Y. 

Selanjutnya untuk dapat memberikan interpretasi seberapa kuat hubungan 
antara variabel independen dengan variabel dependen, maka dapat digunakan 
pedoman sebagai mana tersebut pada tabel dibawah ini. 

 
Tabel III.3: Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 

   Sumber: Sugiyono 2002:64 
 
2) Analisis Koefisien Korelasi Ganda 
Analisis koefisien korelasi ganda digunakan untuk mengetahui adanya 

hubungan antara Kompetensi dan Kompensasi secara bersama-sama terhadap 
Peningkatan Produktivitas Kerja, itu tedapat atau tidak terdapat dengan demikian 
dapat dilihat faktor utama yang dapat menyebabkan peningkatan Peningkatan 
Produktivitas Kerja. 
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Keberartian hubungan antara variabel X dengan variabel Y diukur melalui uji 
keberartian korelasi. Korelasi dinyatakan berarti apabila angka thitung > ttabel dan 
tingkat signifikansi < 0,05. 

 
c. Analisis Koefisien Determinasi 
Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh variabel X terhadap variabel Y, atau dengan kata lain untuk mengetahui 
seberapa besar variabel Y ditentukan oleh variabel X. Besaran angka koefisien 
determinasi dapat diperoleh dengan mengkuadradkan angka korelasi. 

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui seberapa besar Peningkatan 
Produktivitas Kerja (Y) ditentukan oleh Kompetensi, Kompensasi, baik sendiri-sendiri 
maupun secara bersama-sama. 

 
 

BAB IV 
 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

A. PENGUJIAN INSTRUMEN PENELITIAN 
Terhadap instrumen penelitian sebelum dilakukan analisis terhadap 

hasil penelitian dilakukan pengujian dengan menggunakan uji validitas 
dan reliabilitas. 

 
1. Uji Validitas 
  Pengukuran validitas butir kuesioner penelitian ini dilakukan 

dengan melihat Koefisien korelasi Pearson Product-Moment dari 150 sampel. Dengan 
jumlah responden sebanyak 150 orang ini maka r tabel korelasi product moment 
adalah = 0,159. Persyaratan validitas adalah r hitung > r tabel. Apabila persyaratan 
tersebut tidak terpenuhi maka butir kuesioner harus di hapus dan tidak dipergunakan 
lagi dalam analisis selanjutnya.  Pengujian validitas dilakukan untuk masing-masing 
butir pertanyaan/ pernyataan dari variabel  Y, X1, dan X2. Uji validitas penelitian ini 
melalui pengukuran derajat korelasi antara masing-masing butir pertanyaan terhadap 
masing-masing variabel. 

 
 
 
a. Variabel  Peningkatan Produktivitas Kerja (Y)  
Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS dapat 

diperoleh perhitungan bahwa 20 butir kuesioner menunjukkan bahwa seluruh butir 
kuesioner valid dengan hasil r hitung > r tabel (0,159). Perhitungan validitas dengan 
menggunakan SPSS ditampilkan pada Lampiran: IV. 2a. 

 
b. Variabel Kompetensi (X1) 
Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS dapat 

diperoleh perhitungan bahwa 18 butir kuesioner menunjukkan bahwa seluruh butir 
kuesioner valid dengan r hitung > r tabel (0,159). Perhitungan validitas dengan 
menggunakan SPSS ditampilkan pada Lampiran: IV. 2b. 
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c.  Variabel Kompensasi (X2) 
Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS dapat 

diperoleh perhitungan bahwa 22 butir kuesioner menunjukkan bahwa semua butir 
kuesioner valid dengan r hitung > r tabel (0,159). Perhitungan validitas dengan 
menggunakan SPSS ditampilkan pada Lampiran: IV. 2c. 

 
 
 
 
 
 
2. Uji Reliabilitas 
  Perhitungan reliabilitas dengan menggunakan SPSS 

sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.2a, IV.2b, dan IV.2c,  menunjukkan 
bahwa tingkat reliabilitas masing-masing variabel cukup tinggi. Untuk variabel  
Peningkatan Produktivitas Kerja (Y) diperoleh alpha = 0,9239, variabel Kompetensi 
(X1) alpha = 0,7905, dan variabel Kompensasi (X2) alpha = 0,9221. Dengan demikian 
r alpha dari ketiga variable > r tabel (0,7). 

   
  Dari penjelasan tersebut diatas menunjukkan bahwa pengujian 

instrumen penelitian telah membuktikan bahwa data hasil penelitian valid dan 
reliabel, sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan analisis lebih lanjut. 

  
 
 
 
B. UJI PERSYARATAN ANALISIS 

Pengujian persyaratan analisis dilakukan dengan melakukan 
pengujian normalitas dan homogenitas  data penelitian. 

1. Normalitas Data 
Uji normalitas untuk masing-masing variabel penelitian dilakukan dengan 

membagi nilai skewness dengan standard error of skewness dan nilai kurtosis 
dengan standard error of kurtosis. Apabila hasilnya berada pada ± 2, maka data 
variabel penelitian dinyatakan normal. 

Variabel  Peningkatan Produktivitas Kerja (Y) mempunyai skewness – 0,149 
dan standard error of skewness 0,198 sedangkan kurtosis – 0,448 dan standard error 
of kurtosis 0,394, sehingga diperoleh rasio skewness – - 0,752 dan rasio kurtosis – 
1,137. Data tersebut menunjukkan bahwa data penelitian variabel  Peningkatan 
Produktivitas Kerja adalah  normal. 

Variabel Kompetensi (X1) mempunyai skewness         - 0,120 dan standard 
error of skewness 0,198 sedangkan kurtosis -0,623 dan standard error of kurtosis 
0,394, sehingga diperoleh rasio skewness – 0,606 dan rasio kurtosis – 1,581. Data 
tersebut menunjukkan bahwa data penelitian variabel Kompetensi adalah normal. 

Variabel Kompensasi (X2) mempunyai skewness         - 0,108 dan standard 
error of skewness 0,198 sedangkan kurtosis - 0,359 dan standard error of kurtosis 
0,394, sehingga diperoleh rasio skewness – 0,545 dan rasio kurtosis – 0,911 Data 
tersebut menunjukkan bahwa data penelitian variabel Kompensasi adalah normal. 

Hasil perhitungan tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini. 
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Tabel IV.4 
Normalitas Data Penelitian 

Variabel Rasio 
Skewness 

Rasio 
Kurtosis 

Kesim
pulan 

 Peningkatan 
Produktivitas Kerja (Y) 

- 0,752  – 
1,137 

norm
al 

Kompetensi (X1) – 0,606  – 
1,581 

norm
al 

Kompensasi (X2) – 0,545  – 
0,911 

norm
al 

Sumber : Data Diolah 

 

 

2. Homogenitas Varians Data 
   Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan Levene 

Test apabila signifikansi > 0,05 data penelitian adalah homogen. Apabila uji 
homogenitas untuk masing-masing variabel  dilakukan dengan menggunakan SPSS. 
Hasil perhitungan  disajikan dalam tabel berikut ini. 

 
Tabel IV.5 

Homogenitas Data Penelitian 
 Y – X1 Y – X2 

Angka 
Signifikansi 

0,194 0,699 

  Sumber : Data Diolah 
Tabel di atas mengandung angka signifikansi > 0,05, atau data 

penelitian adalah homogen seperti pada lampiran IV.4, sehingga dapat 
dilakukan analisis selanjutnya. 

 
 

C. DESKRIPSI DATA 
1. variabel  Peningkatan Produktivitas Kerja (Y) 
   Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh 

dari pengumpulan data tentang variabel  Peningkatan Produktivitas Kerja 
(Y), Skor terendah (minimum) adalah 59, dan skor tertinggi (maksimum) 
adalah 100, dengan range sebesar 41, sedangkan jumlah data sebanyak 

150. 
   Hasil pengolahan data pada Lampiran IV. 3a 

diperoleh angka-angka sebagai berikut : 
 Mean  : 80,90 

 Median  : 80,09 
 Modus  : 79 

   Letak Mean, Median, dan Modus relatif cukup 
berdekatan, sehingga diharapkan distribusi populasinya adalah normal. 

   Perhitungan keragaman atau variasi menghasilkan 
varian sebesar: 85,876 dan standart deviasi atau simpangan baku: 9,267. 

   Distribusi frekuensi data-data penelitian dapat 
disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini: 
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Tabel IV.1 
Distribusi Frekuensi Skor  Peningkatan Produktivitas Kerja 

o 
Kelas Interval Frekuensi 

Absolut 
Frekuensi 

Relatif % 

1
. 

58,75 – 
61,25 

3 2 

2
. 

61,26 – 
63,75 

4 2,67 

3
. 

63,76 – 
66,25 

4 2,67 

4
. 

66,26 – 
68,75 

5 3,33 

5
. 

68,76 – 
71,25 

8 5,33 

6
. 

71,26 – 
73,75 

4 2,67 

7
. 

73,76 – 
76,25 

13 8,67 

8
. 

76,26 – 
78,75 

18 12 

9
. 

78,76 – 
81,25 

24 16 

1
0. 

81,26 – 
83,75 

12 8 

1
1. 

83,76 – 
86,25 

16 10,67 

1
2. 

86,26 – 
88,75 

3 2 

1
3. 

88,76 – 
91,25 

9 6 

1
4. 

91,25 – 
93,75 

9 6 

1
5. 

93,76 – 
96,25 

15 10 

1

6. 

96,26 – 

98,75 

2 1,33 

1
7. 

98,76 – 
101,25 

1 0,67 

 Jumlah 150 100 
Sumber : Data Diolah 

   Tabel distribusi tersebut di atas  apabila 
dituangkan dalam bentuk grafik akan tampak seperti histogram di bawah 
ini. 
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Peningkatan Produktivitas Kerja (Y)

100.0

97.5
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0

Std. Dev  = 9.27  

Mean = 80.9

N = 150.00

 
Gambar IV.1 : Histogram Variabel  Peningkatan Produktivitas Kerja (Y) 

Sumber : Data Diolah 

 

   Perhitungan skewness (kemiringan) dan kurtosis 
(keruncingan) dari data tersebut memberikan hasil sebagai berikut: 

 Skewness  :  - 0,149 
 Kurtosis  : - 0,448 

   Angka skewness tersebut memberikan makna 
kurva distribusi mempunyai kemiringan negatif sehingga ekornya sedikit 
menjulur atau memanjang kekiri. Angka Kurtosis sebesar  - 0,448 berarti 

lebih kecil dari 3 (tiga). Hal ini memberi makna bahwa kurvanya 
merupakan distribusi yang datar atau platikurtik. 

 
 
 
2. Variabel Kompetensi (X1) 

   Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh 
dari pengumpulan data tentang variabel Kompetensi (X1), Skor terendah 
(minimum) adalah 59, dan skor tertinggi (maksimum) adalah 85, dengan 

range sebesar 26, sedangkan jumlah data sebanyak 150. 
   Hasil pengolahan data pada Lampiran IV. 3b 

diperoleh angka-angka sebagai berikut: 
 Mean  : 73,65 

 Median  : 73,50 
 Modus  : 72 

   Letak  Mean, Median, dan Modus relatif cukup 
berdekatan, sehingga diharapkan distribusi populasinya adalah  normal. 

   Perhitungan keragaman atau variasi menghasilkan 
varian sebesar: 28,966 dan standart deviasi atau simpangan baku: 5,382. 

   Distribusi frekuensi data-data penelitian dapat 
disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini: 
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Tabel IV.2 
Distribusi Frekuensi Skor Kompetensi 

o 
Kelas Interval Frekuensi 

Absolut 
Frekuensi 

Relatif 

1 58,75 – 
61,25 

1 0,67 

2 61,26 – 
63,75 

3 2 

3 63,76 – 
66,25 

14 9,33 

4 66,26 – 
68,75 

10 6,67 

5 68,76 – 
71,25 

26 17,33 

6 71,26 – 
73,75 

19 12,67 

7 73,76 – 
76,25 

25 16,67 

8 76,26 – 
78,75 

18 12 

9 78,76 – 
81,25 

26 17,33 

1
0 

81,26 – 
83,75 

4 2,67 

1
1 

83,76 – 
86,25 

4 2,67 

 Jumlah 150 100 
Sumber : Data Diolah 

Tabel distribusi tersebut diatas  apabila dituangkan dalam bentuk 
grafik akan tampak seperti histogram di bawah ini. 

Kompetensi (X1)

85.0

82.5

80.0

77.5

75.0

72.5

70.0

67.5

65.0

62.5

60.0

Kompetensi (X1)
30

20

10

0

Std. Dev  = 5.38  

Mean = 73.7

N = 150.00

 
Gambar IV.2 : Histogram Variabel Kualitas Sumberdaya Manusia (X1) 

Sumber : Data Diolah 
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   Perhitungan skewness (kemiringan) dan kurtosis 
(keruncingan) dari data tersebut memberikan hasil sebagai berikut: 

 Skewness  :  - 0,120 
 Kurtosis  :  - 0, 623 

   Angka skewness tersebut memberikan makna 
kurva mempunyai kemiringan negatif sehingga ekornya sedikit menjulur 
atau memanjang kekanan. Angka Kurtosis sebesar - 0, 623 berarti lebih 
kecil dari 3 (tiga). Hal ini memberi makna bahwa kurvanya merupakan 

distribusi yang datar atau platikurtik. 
 

3. Variabel Kompensasi (X2) 
   Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh 

dari pengumpulan data tentang variabel Kompensasi (X2), Skor terendah 
(minimum) adalah 65, dan skor tertinggi (maksimum) adalah 110, dengan 

range sebesar 45, sedangkan jumlah data sebanyak 150. 
   Hasil pengolahan data pada Lampiran IV. 3c 

diperoleh angka-angka sebagai berikut: 
 Mean  : 89,05 

 Median  : 88,57 
 Modus  : 85 

   Letak Mean, Median, dan Modus relatif cukup 
berdekatan, sehingga diharapkan distribusi populasinya adalah  normal. 

   Perhitungan keragaman/variasi menghasilkan 
varian sebesar: 97,568 dan standart deviasi/simpangan baku: 9,878. 

   Distribusi frekuensi data-data penelitian dapat 
disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini: 

 
Tabel IV.3 

Distribusi Frekuensi Skor Kompensasi (X2) 

N
o 

Kelas Interval Frekuensi 
Absolut 

Frekuensi 
Relatif 

1 62,5 – 67,5 3 2 

2 67,6 – 72,5 5 3,33 

3 72,6 – 77,5 15 10 

4 77,6 – 82,5 11 7,33 

5 82,6 – 87,5 34 22,67 

6 87,6 – 92,5 32 21,33 

7 92,6 – 97,5 16 10,67 

8 97,6 – 102,5 15 10 

9 102,6 – 
107,5 

17 11,33 

1
0 

107,6 – 
112,5 

2 1,33 

 Jumlah 150 100 
Sumber  : Data Diolah 

   Tabel distribusi tersebut di atas  apabila 
dituangkan dalam bentuk grafik akan tampak seperti histogram di bawah 

ini. 
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Gambar IV.3 : Histogram Variabel Kompensasi (X2) 

Sumber  : Data Diolah 

 
 

   Perhitungan skewness (kemiringan) dan kurtosis 
(keruncingan) dari data tersebut memberikan hasil sebagai berikut: 

 Skewness  :   - 0,108 
 Kurtosis  :  - 0,359 

   Angka skewness tersebut memberikan makna 
kurva distribusi mempunyai kemiringan negatif sehingga ekornya 

menjulur atau memanjang kekanan. Angka Kurtosis sebesar  - 0,359 
berarti lebih kecil dari 3 (tiga). Hal ini memberi makna bahwa kurvanya 

merupakan distribusi yang datar atau Platikurtik. 
 
 

D. ANALISIS HIPOTESIS PENELITIAN 
 
1. Hipotesis I : Terdapat pengaruh Kompetensi terhadap Peningkatan 

Produktivitas Kerja  pada PT. Mardohar Catur Tunggal Gaya Jakarta 
 

 Dengan menggunakan perhitungan SPSS. Analisis seperti 

tersebut di bawah ini. 
a. Persamaan Regresi 

 Lampiran IV. 6, mengungkap bahwa dengan menggunakan 
perhitungan  SPSS dapat diperoleh hasil regresi sebagai berikut: Y = 

41,756 + 0,531 X1. Angka regresi tersebut menunjukkan bahwa tanpa 
Kompetensi, diperoleh angka konstanta  Peningkatan Produktivitas Kerja 

sebesar 41,756. Setiap penambahan satu satuan Kompetensi akan 
berpengaruh meningkatkan  Peningkatan Produktivitas Kerja sebesar 

0,531 satuan, angka tersebut menunjukan pengaruh kompetensi terhadap 
Peningkatan Produktivitas Kerja adalah cukup besar. 

Tabel IV.6 
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Persamaan Regresi  Y = 41,756 + 0,531 X1 

Coefficientsa

41.756 9.942 4.200 .000

.531 .135 .309 3.948 .000

(Constant)

Kompetensi (X1)

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Peningkatan Produktivitas Kerja (Y)a. 

 
   Sumber : Data Diolah 

Uji Keberartian Regresi 
  Pengujian keberartian persamaan regresi sederhana 

menggunakan analisis dengan uji F dan signifikansi. Model persamaan 
regresi dinyatakan signifikan jika F hitung > F tabel atau tingkat signifikansi  

< 0,05. 
  Perhitungan Anova Regresi dengan menggunakan SPSS 

menghasilkan perhitungan seperti tabel di bawah ini. 
 

Tabel IV.7 
Uji Keberartian Regresi Y = 41,756 + 0,531 X1 

ANOVAb

1219.080 1 1219.080 15.585 .000a

11576.420 148 78.219

12795.500 149

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kompetensi (X1)a. 

Dependent Variable: Peningkatan Produktivitas Kerja (Y)b. 
       

Sumber : Data Diolah   
  Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa F hitung 

(15,585) >      F tabel (3,91) dengan tingkat signifikansi  (0,000) < 0,05. 
Persamaan regresi Y = 41,756 + 0,531 X1 adalah significan.  

 
 
 
 

 Uji Linearitas Regresi 
  Hipotesis dalam pengujian linearitas ini adalah: 

 
 Ho   : Koefisien regresi linear. 

 H1  : Koefisien regresi tidak linear. 
 Jika F hitung < F tabel, Ho diterima. 
 Jika F hitung > F tabel, Ho ditolak. 

  Lampiran IV. 5, mengandung pengujian linearitas 
persamaan regresi menggunakan analisis dengan uji F dan signifikansi. 

Model persamaan regresi dinyatakan linear jika F hitung < F tabel atau tingkat 
signifikansi > 0,05. 

  Perhitungan dengan menggunakan SPSS menghasilkan 
angka sebagai berikut. 
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Tabel IV.8 

Uji Linearitas Regresi Y = 41,756 + 0,531 X1 

ANOVA Table

3757.517 24 156.563 2.165 .003

1219.080 1 1219.080 16.861 .000

2538.437 23 110.367 1.526 .074

9037.983 125 72.304

12795.500 149

(Combined)

Linearity

Deviation from Linearity

Between

Groups

Within Groups

Total

Peningkatan

Produktivitas Kerja (Y)

* Kompetensi (X1)

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Sumber : Data Diolah   
   

  Data dalam tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa F 

hitung (1,526) < F tabel (1,60) dan tingkat signifikansi (0,074) > 0,05, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi Y = 41,756 + 0,531 

X1 adalah linear. 
 

b. Korelasi 
  Perhitungan korelasi dengan program SPSS 

menghasilkan gambaran seperti tersebut pada tabel di bawah ini. 
 

Tabel IV.9 
Korelasi Kompetensi (X1) dengan  Peningkatan Produktivitas Kerja (Y) 

Correlations

1.000 .309

.309 1.000

. .000

.000 .

150 150

150 150

Peningkatan

Produktivitas Kerja (Y)

Kompetensi (X1)

Peningkatan

Produktivitas Kerja (Y)

Kompetensi (X1)

Peningkatan

Produktivitas Kerja (Y)

Kompetensi (X1)

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Peningkatan

Produktivitas

Kerja (Y)

Kompetensi

(X1)

 
   Sumber : Data Diolah  

   

  Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa angka 
korelasi (ry1) antara Kompetensi (X1) dengan  Peningkatan Produktivitas 
Kerja (Y) adalah 0,309. Angka tersebut menunjukkan terdapat korelasi 

atau hubungan positif  antara Kompetensi (X1) dengan  Peningkatan 
Produktivitas Kerja (Y) dengan tingkat kekuatan rendah. 

 
 Uji Signifikansi Korelasi 

  Dilakukan terhadap hasil perhitungan korelasi tersebut 
Uji Signifikansi dilakukan dengan menggunakan SPSS menghasilkan data 

sebagaimana terdapat pada Tabel IV.6, dimana diperoleh angka t hitung 
(4,200) >   t tabel (1,658) dan angka signifikansi (0,000) < 0,05. Angka 
tersebut menunjukkan bahwa korelasi antara Kompetensi (X1) dengan  

Peningkatan Produktivitas Kerja (Y) adalah signifikan. 
 

c. Koefisien determinasi 
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  Korelasi antara variabel Kompetensi (X1) dengan 
variabel  Peningkatan Produktivitas Kerja (Y) adalah 0,309. Dengan 

demikian koefisien determinasi adalah ry1
2 = 0,3092 = 0,095 X 100 = 9,5 

%. 
 

Tabel IV.10 
Koefisien Determinasi Kompetensi (X1) Terhadap  Peningkatan Produktivitas 

Kerja (Y) 

Measures of Association

.309 .095 .542 .294

Peningkatan

Produktivitas Kerja (Y)

* Kompetensi (X1)

R R Squared Eta Eta Squared

 
 

           Sumber : Data Diolah 
 

   Angka koefisien determinasi tersebut mengandung 
makna bahwa 9,5 % dari  Peningkatan Produktivitas Kerja ditentukan oleh 

variabel Kompetensi, sedangkan 9,5 % lainnya ditentukan oleh faktor 
lainnya.  

 
d. Korelasi Parsial 

  Korelasi antara variabel Kompetensi (X1) dengan 
variabel  Peningkatan Produktivitas Kerja (Y) adalah 0,309. Namun apabila 

dikontrol oleh variabel Kompensasi (X2), sebagaimana terdapat pada 
Lampiran IV.9,  menghasilkan korelasi parsial 0,1504. Angka tersebut 

menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Kompetensi (X1) dengan 
variabel  Peningkatan Produktivitas Kerja (Y) turun sebesar 0,1586 satuan 

apabila  dikontrol oleh variabel Kompensasi (X2). 
 
 

2. Hipotesis 2 : Terdapat pengaruh Kompensasi terhadap Peningkatan 
Produktivitas Kerja  pada PT. Mardohar Catur Tunggal Gaya Jakarta 

 
a. Persamaan Regresi 

  Diperoleh sebagaimana pada Lampiran IV.7, dengan 
menggunakan perhitungan  SPSS. Hasil regresi sebagai berikut : Y = 

35,804 + 0,506 X2 . Angka regresi tersebut menunjukkan bahwa tanpa 
Kompensasi diperoleh angka konstanta  Peningkatan Produktivitas Kerja 

sebesar 35,804. Sementara itu setiap penambahan satu satuan 
Kompensasi akan meningkatkan  Peningkatan Produktivitas Kerja sebesar 

0,506  satuan, angka regresi tersebut menunjukan bahwa Kompensasi 
berpengaruh sedang terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja. 

 
Tabel IV.11 

Persamaan Regresi Y = 35,804 + 0,506 X2 
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Coefficientsa

35.804 5.816 6.156 .000

.506 .065 .540 7.801 .000

(Constant)

Kompensasi (X2)

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Peningkatan Produktivitas Kerja (Y)a. 

 Sumber : Data Diolah 

 

 Uji Keberartian Regresi 
  Pengujian keberartian persamaan regresi sederhana 

menggunakan analisis dengan uji F dan signifikansi. Model persamaan 
regresi dinyatakan signifikan jika F hitung > F tabel atau tingkat signifikansi  

< 0,05. 
  Perhitungan Anova Regresi dengan menggunakan SPSS 

menghasilkan perhitungan seperti tabel di bawah ini. 
 
 
 

Tabel IV.12 
Uji Keberartian Regresi Y = 35,804 + 0,506 X2 

ANOVAb

3728.002 1 3728.002 60.849 .000a

9067.498 148 61.267

12795.500 149

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kompensasi (X2)a. 

Dependent Variable: Peningkatan Produktivitas Kerja (Y)b. 

 
Sumber : Data Diolah 

  Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa F hitung 
(60,849) > F tabel (3,91) dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi Y = 35,804 + 0,506 
X2  signifikan dan persamaan regresi dinilai mempunyai keberartian.  

 
 

Uji Linearitas Regresi 
  Hipotesis dalam pengujian linearitas ini adalah: 

Ho   : Koefisien regresi linear. 
H1  : Koefisien regresi tidak linear. 

Jika F hitung < F tabel, Ho diterima. 
Jika F hitung > F tabel, Ho ditolak. 

  Sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV.5, Pengujian 
linearitas persamaan regresi menggunakan analisis dengan uji F dan 

signifikansi. Model persamaan regresi dinyatakan linear jika F hitung < F tabel 

atau tingkat signifikansi > 0,05. 
  Perhitungan dengan menggunakan SPSS menghasilkan 

angka sebagai berikut. 
Tabel IV.13 
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Uji Linearitas Regresi Y = 35,804 + 0,506 X2 

ANOVA Table

5774.735 38 151.967 2.403 .000

3728.002 1 3728.002 58.941 .000

2046.733 37 55.317 .875 .672

7020.765 111 63.250

12795.500 149

(Combined)

Linearity

Deviation from Linearity

Between

Groups

Within Groups

Total

Peningkatan

Produktivitas Kerja (Y)

* Kompensasi (X2)

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 Sumber : Data Diolah 

  Data dalam tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa F 

hitung (0,875) < F tabel (1,57) dan tingkat signifikansi (0,672) > 0,05, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi Y = 35,804 + 0,506 

X2  adalah linear 
 

b. Korelasi 
  Perhitungan korelasi . dengan program SPSS 

menghasilkan gambaran seperti tersebut pada tabel dibawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel IV.14 
Korelasi Kompensasi (X2) Terhadap  Peningkatan Produktivitas Kerja (Y) 

Correlations

1.000 .540

.540 1.000

. .000

.000 .

150 150

150 150

Peningkatan

Produktivitas Kerja (Y)

Kompensasi (X2)

Peningkatan

Produktivitas Kerja (Y)

Kompensasi (X2)

Peningkatan

Produktivitas Kerja (Y)

Kompensasi (X2)

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Peningkatan

Produktivitas

Kerja (Y)

Kompensasi

(X2)

 
       Sumber : Data Diolah 

 

  Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa angka 
korelasi (ry2) antara Kompensasi (X2) dengan  Peningkatan Produktivitas 
Kerja (Y) adalah 0,540. Angka tersebut menunjukkan terdapat korelasi 
atau hubungan positif  antara Kompensasi (X2)  dengan  Peningkatan 

Produktivitas Kerja (Y) dengan kekuatan sedang. 
 

 Uji Signifikansi Korelasi 
  Dilakukan terhadap hasil perhitungan korelasi tersebut 

Uji Signifikansi dengan menggunakan SPSS menghasilkan data sebagai 
mana terdapat pada Tabel IV.11, diperoleh angka t hitung (6,156) >   t tabel 

(1,658) dan angka signifikansi (0,000) < 0,05. Angka tersebut 
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menunjukkan bahwa korelasi antara Kompensasi (X2)   dengan  
Peningkatan Produktivitas Kerja (Y) adalah signifikan. 

c. Koefisien determinasi 
  Korelasi antara variabel Kompensasi  (X2) dengan 

variabel  Peningkatan Produktivitas Kerja (Y) adalah 0,540. Dengan 
demikian koefisien determinasi adalah ry2

2 = 0,5402 = 0,291 X 100 = 29,1 
%.  

 
Tabel  IV.15 

Measures of Association

.540 .291 .672 .451

Peningkatan

Produktivitas Kerja (Y)

* Kompensasi (X2)

R R Squared Eta Eta Squared

 
  Sumber : Data Diolah 

 

  Angka koefisien determinasi tersebut mengandung 
makna bahwa 29,1 % dari  Peningkatan Produktivitas Kerja ditentukan 
oleh variabel Kompensasi, sedangkan 70,9 % lainnya ditentukan oleh 

faktor lainnya. 
 

d. Korelasi Parsial 
 Korelasi antara variabel Kompensasi (X2) dengan variabel  

Peningkatan Produktivitas Kerja (Y) adalah 0,540 namun apabila dikontrol 
oleh variabel Kompetensi (X1)  menghasilkan korelasi parsial 0,4842. 

 Angka tersebut menunjukkan bahwa hubungan korelasi antara 
variabel Kompensasi (X2) dengan variabel  Peningkatan Produktivitas 
Kerja (Y) turun sebesar 0,558, perbandingan angka korelasi parsial 
menunjukan bahwa dalam hubungan degnan variabel Peningkatan 

Produktivitas Kerja pengaruh Kompensasi lebih besar dari pada 
kompetensi (X1). 

 
 

3. Hipotesis 3 :  Terdapat pengaruh Kompetensi dan Kompensasi secara 
bersama-sama terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja  pada PT. Mardohar Catur 
Tunggal Gaya Jakarta  

 
a. Persamaan Regresi 

  Sebagaimana disajikan pada Lampiran IV.8, dengan 
menggunakan perhitungan  SPSS Hasil regresi adalah sebagai berikut : Y 

= 22,629 + 0,233 X1 + 0,462 X2  Angka regresi tersebut menunjukkan 
bahwa tanpa Kompetensi dan Kompensasi, diperoleh angka konstanta 

Peningkatan Produktivitas Kerja sebesar 22,629, sedangkan penambahan 
satu satuan kompetensi dan satu satuan Kompensasi akan meningkatkan 
0,233 satuan dan 0,462 satuan variabel Peningkatan Produktivitas Kerja, 

data regresi tersebut menunjukan  bahwa pengaruh kompetensi dan 
Kompensasi secara bersama-sama terhadap Peningkatan Produktivitas 

Kerja. 



 

149 

 

 
Tabel IV.16 

    Persamaan Regresi Berganda    
       Y = 22,629 + 0,233 X1 + 0,462 X2   

Coefficientsa

22.629 9.182 2.465 .015

.233 .126 .135 1.845 .067

.462 .069 .492 6.710 .000

(Constant)

Kompetensi (X1)

Kompensasi (X2)

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Peningkatan Produktivitas Kerja (Y)a. 

 
 Sumber : Data Diolah 

 
 Uji Keberartian Regresi Berganda 

  Pengujian keberartian persamaan regresi sederhana 
menggunakan analisis dengan uji F dan signifikansi. Model persamaan 

regresi dinyatakan signifikan jika F hitung > F tabel atau tingkat signifikansi  
< 0,05. 

  Perhitungan Anova Regresi dengan menggunakan SPSS 
menghasilkan perhitungan seperti tabel di bawah ini. 

 
 
 
 

Tabel IV.17 
Uji Keberartian Regresi Berganda 
Y = 22,629 + 0,233 X1 + 0,462 X2 

ANOVAb

3933.117 2 1966.558 32.619 .000a

8862.383 147 60.288

12795.500 149

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kompensasi (X2), Kompetensi (X1)a. 

Dependent Variable: Peningkatan Produktivitas Kerja (Y)b. 
 

 Sumber : Data Diolah 
 

 Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa F hitung (32,619) > F 

tabel (3,06) dengan tingkat signifikansi (0,000) < (0,05). Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi berganda                            Y = 

22,629 + 0,233 X1 + 0,462 X2  adalah  signifikan dan persamaan regresi 
berganda dinilai mempunyai keberartian.  

 
b. Korelasi Berganda 

  Perhitungan korelasi berganda  dengan program SPSS 
menghasilkan gambaran seperti tersebut pada tabel di bawah ini. 
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Tabel IV.18 
Korelasi Berganda Kompetensi (X1), dan Kompensasi (X2)  Terhadap  

Peningkatan Produktivitas Kerja (Y) 

Model Summaryb

.554a .307 .298 7.765 .307 32.619 2 147 .000 2.141

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

R Square

Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Durbin-W

atson

Predictors: (Constant), Kompensasi (X2), Kompetensi (X1)a. 

Dependent Variable: Peningkatan Produktivitas Kerja (Y)b. 

 
 Sumber : Data Diolah 

 

  Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa angka 
korelasi antara Kompetensi (X1) dan Kompensasi (X2) secara bersama-
sama dengan  Peningkatan Produktivitas Kerja (Y) adalah Ry1.2 = 0,554. 
Angka tersebut menunjukkan terdapat korelasi atau hubungan positif  

antara Kompetensi (X1), dan Kompensasi (X2) dengan  Peningkatan 
Produktivitas Kerja (Y) dengan tingkat kekuatan sedang. 

 
 Uji Signifikansi Korelasi 

  Dilakukan terhadap hasil perhitungan korelasi tersebut 
Uji Signifikansi dilakukan dengan menggunakan SPSS menghasilkan data 
sebagai mana terdapat pada Tabel IV.16, diperoleh angka t hitung (2,465) >   

t tabel (1,658) dan angka signifikansi (0,015) < 0,05. Angka tersebut 
menunjukkan bahwa korelasi berganda antara Kompetensi (X1), dan 
Kompensasi (X2) dengan  Peningkatan Produktivitas Kerja (Y) adalah 

signifikan. 
 

c. Koefisien determinasi 
  Korelasi berganda antara variabel Kompetensi (X1), 

Kompensasi (X2) secara bersama-sama dengan variabel  Peningkatan 
Produktivitas Kerja (Y) adalah 0,554. Koefisien determinasi adalah R2 = 

0,5542 = 0,307 atau 30,7 %. Angka koefisien determinasi tersebut 
mengandung makna bahwa 30,7 % dari  Peningkatan Produktivitas Kerja 

ditentukan oleh variabel Kompetensi dan Kompensasi secara bersama-
sama, sedangkan 69,3 % lainnya ditentukan oleh faktor lain. 

 
 

E. KETERBATASAN  PENELITIAN 
   Penelitian ini disusun dengan mengacu pada metodologi 

berdasarkan pada bab III, tetapi dalam pelaksanaan dilapangan masih terdapat 
beberapa permasalahan yang merupakan keterbatasan yang dihadapi oleh penulis, 
keterbatasan tersebut, yaitu : 
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1. Keterbatasan Responden 
    Pendidikan, Pengalaman, penghasilan, dan faktor 

demografi lainnya, tentunya akan mempengaruhi persepsi tentang Peningkatan 
Produktivitas Kerja, Kompetensi dan Kompensasi. 

   Kenyataan keterbatasan faktor demografi tersebut dapat 
mempengaruhi jawaban responden terhadap kuesioner yang disampaikan untuk 
dijawab yang berpengaruh terhadap hasil penelitian. Pengujian Instrumen, meskipun 
demikian telah dilakukan sesuai dengan prosedur penelitian. 

 
2. Keterbatasan Waktu 
    Pengambilan data dilakukan pada saat hari kerja 

dengan mendatangi responden pada jam istirahat, tetapi masih dimungkinkan 
terdapat beberapa keterbatasan manusia karena faktor pekerjaan sehingga 
keterbatasan waktu masih menjadi salah satu faktor yang berpengaruh. 

    Kenyataan tersebut dapat berpengaruh pada 
keseriusan responden dalam menjawab kuesioner, karena harus mengisi jawaban 
kuesioner disela-sela kegiatan kerjanya. Hal ini tidak tertutup kemungkinan 
kenyataan tersebut mempengaruhi kualitas jawaban responden atas kuesioner 
penelitian. 

 
 

BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 
 
A. KESIMPULAN 
   Analisis terhadap hasil penelitian sebagaimana telah 

dibahas pada Bab IV dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pengaruh terbukti terdapat dari Kompetensi terhadap  Peningkatan 

Produktivitas Kerja PT. Mardohar Catur Tunggal Gaya di Jakarta. Pengaruh tersebut 
ditunjukkan oleh adanya persamaan regresi      Y = 41,756 + 0,531 X1. Koefisien 
regresi untuk variabel Kompetensi = 0,531 sehingga setiap penambahan variabel 
Kompetensi (X1) 1 satuan maka variabel Produktivitas Kerja (Y) bertambah menjadi 
0,531. Kekuatan hubungan diantara keduanya bersifat positif namun pada tingkat 
rendah ditunjukkan oleh koefisien korelasi ry1 = 0,309. Dengan demikian Kontirbusi 
Kompetensi terhadap  Peningkatan Produktivitas Kerja rendah hanya sebesar 9,5 %. 
Artinya, hanya 9,5 % dari  Peningkatan Produktivitas Kerja ditentukan oleh 
Kompetensi, sedangkan 90,5 % masih ditentukan oleh faktor lainnya. 

2. Pengaruh terbukti terdapat dari Kompensasi  terhadap  Peningkatan 
Produktivitas Kerja PT. Mardohar Catur Tunggal Gaya di Jakarta. Pengaruh tersebut 
ditunjukkan oleh persamaan regresi Y = 35,804 + 0,506 X2,  dimana koefisien regresi 
untuk variabel Kompensasi = 0,506 sehingga setiap penambahan variabel 
Kompensasi (X2) 1 satuan maka variabel Produktivitas Kerja (Y) brtambah menjadi 
0,506. Kekuatan hubungan diantara keduanya bersifat positif namun pada tingkat 
relatif sedang ditunjukkan oleh koefisien korelasi ry2 = 0,540. Dengan demikian 
kontribusi Kompensasi terhadap  Peningkatan Produktivitas Kerja rendah hanya 
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sebesar 29,1 %. Artinya, hanya  29,1 % dari  Peningkatan Produktivitas Kerja 
ditentukan oleh Kompensasi, sedangkan 70,9 % ditentukan oleh faktor lainnya. 

3. Pengaruh terbukti terdapat dari Kompetensi dan Kompensasi secara 
bersama-sama terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja PT. Mardohar Catur 
Tunggal Gaya di Jakarta. 

Pengaruh tersebut ditunjukkan oleh persamaan regresi ganda Y = 22,629 + 
0,233 X1 + 0,462 X2, dimana koefisien regresi untuk variabel Kompetensi = 0,233 
dan variabel Kompensasi = 0,462 sehingga setiap penambahan variabel kompetensi 
(X1) dan variabel kompensasi (X2) 1 satuan maka variabel Produktivitas kerja 
bertambah menjadi 0,695. Kekuatan hubungan diantara keduanya bersifat positif 
namun pada tingkat sedang ditunjukkan oleh koefisien korelasi ganda ry1.2 = 0,554. 
Kontribusi Kompetensi dan Kompensasi terhadap  Peningkatan Produktivitas Kerja 
rendah hanya sebesar  30,9 %. Artinya, 30,9 %  Peningkatan Produktivitas Kerja 
ditentukan oleh Kompetensi dan Kompensasi. 

4. Pengaruh positif terdapat pada tingkat cenderung rendah, antara 
Kompetensi dan Kompensasi, terhadap  Peningkatan Produktivitas Kerja, baik 
sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Masih terdapat faktor lain yang cukup 
berpengaruh besar terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja Pegawai Pada PT. 
Mardohar Catur Tunggal Gaya Jakarta,  yaitu sebesar 69,1 %. Seperti halnya faktor 
demografis seperti usia, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, sarana-prasarana, dan 
lain sebagainya. 

5. Penelitian ini belum begitu sempurna karena masih terdapat faktor lain 
yang cukup berpengaruh besar terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja Pegawai 
Pada PT. Mardohar Catur Tunggal Gaya Jakarta, yaitu sebesar 69,1 %. Seperti 
halnya faktor demografis seperti usia, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, sarana-
prasarana, dan lain sebagainya. 

 
B. IMPLIKASI 
  Sebagai dampak yang diperoleh dari penelitian tersebut, 

terdapat beberapa implikasi pada Pegawai Pada PT. Mardohar Catur Tunggal Gaya 
Jakarta, seperti uraian dibawah ini : 

1. Memperhatikan hasil penelitian tersebut, tampaknya akan berimplikasi 
pada produktivitas pegawai yang cenderung tidak berubah dan dapat dimungkinkan 
akan tidak berkembang jika tidak ada kegiatan untuk meningkatkan kompetensi, 
karena hubungan dan juga kontribusi antara Kompetensi terhadap Peningkatan 
Produktivitas Kerja yang mempunyai kekuatan rendah. 

2. Produktivitas kerja Pegawai Pada PT. Mardohar Catur Tunggal Gaya 
Jakarta akan tetap cenderung kurang meningkat dikarenakan dengan terbuktinya 
hubungan dan kontribusi antara Kompensasi dengan Peningkatan Produktivitas Kerja 
masih dalam tingkatan sedang. 

3. Terdapat kenaikan hubungan jika dilakukan secara bersama-sama, hal 
ini akan berdampak pada Produktivitas Kerja Pegawai pada PT. Mardohar Catur 
Tunggal Gaya Jakarta yaitu jika Kompetensi dan Kompensasi tidak dilakukan 
peningkatan secara bersama-sama maka Peningkatan Produktivitas Kerja tidak akan 
dapat berubah dan tetap berjalan seperti apa adanya sesuai dengan Kompetensi dan 
Kompensasi yang ada.   
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C. SARAN 
1. Dengan melihat hasil penelitian pada kesimpulan di atas, maka perlu 

dilakukan adalah dengan memberikan saran dan kritik terhadap Kompetensi Pada 
PT. Mardohar Catur Tunggal Gaya Jakarta yang dijalankan agar dapat dipergunakan 
sebagai instrumen untuk meningkatkan  Peningkatan Produktivitas Kerja, yaitu 
dengan diadakan pendidikan dan juga pelatihan dengan rutin atau juga jika perlu 
diberikan seminar tentang motivasi dengan motivator yang handal untuk lebih 
meningkatkan kompetensi mereka sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. 

2.  Pembenahan Kompensasi juga perlu dilakukan dengan 
penyesuaian gaji sesuai dengan Upah minimum regional dan juga insentif bagi yang 
berprestasi, sehingga dapat meningkatkan Produktivitas Kerja yang sesuai target 
Pada PT. Mardohar Catur Tunggal Gaya Jakarta. Serta peran pemimpin dalam 
mengontrol pekerjaan para bawahannya  dan juga kontrol dari bawahan ke atasan 
sehingga selain menciptakan hubungan yang baik antara pemimpin maupun Pegawai 
sehingga pemimkpin dapat mengetahui perilaku para bawahannya maka pimpinan 
dapat mengambil keputusan dari hasil pengatan tersebut yang tentunya yang 
berhubungan dengan kompensasi, sehingga tercipta kebersamaan dalam 
menjalankan tugas untuk dapat mencapai tujuan bersama juga diharapkan dapat 
meningkatkan Peningkatan Produktivitas Kerja. 

3. Hal yang dilakukan oleh pihak PT. Mardohar Catur Tunggal Gaya 
Jakarta dalam Peningkatan Kompetensi pegawai yaitu dengan memberikan 
pendidikan dan pelatihan, penghargaan, insentif dan mengevalusi kinerja pegawai, 
memantapkan perintah, mengolah kontrol dan mencapai efisiensi dalam dorongan 
kerja, sehingga setelah dilakukan hal tersebut dapat tercipta  Peningkatan 
Produktivitas Kerja yang sesuai harapan, serta  ditunjang oleh loyalitas pegawai. 

4.  Dengan mengacu pada hasil penelitian ini yaitu terbukti 
ditemukannya angka faktor lain dalam penelitian ini yang cukup tinggi, maka dari 
hasil penelitian yang menunjukan bahwa angka faktor lain tersebut sangat perlu 
dilakukan penelitian lanjutan, untuk menemukan adanya faktor-faktor lain diluar 
Kompetensi dan Kompensasi kerja, yang lebih dominan yang berpengaruh kuat 
terhadap  Peningkatan Produktivitas Kerja seperti halnya variabel Gaya 
Kepemimpinan, Lingkungan kerja, Sikap Kerja, Kinerja, Kebijakan, Sarana-prasarana 
dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dengan Peningkatan Produktivitas 
Kerja. 
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