
 

 
 

HUBUNGAN ANTARA KOMPENSASI DENGAN MOTIVASI 

KERJA KARYAWAN 

 

 

 

 

 

 

OLEH: 

 

DINIA OKTIANI 

11361200096 

 

 

 

 

 

FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  SULTAN SYARIF KASIM 

RIAU 

2020 



 
 

 
 

i 

 
  



 
 

 
 

ii 

PERSEMBAHAN 

 

 

Bismillahirrohmanirrohim.... 

Terucap syukur alhamdulillah atas karunia Mu ya Allah. Sembah sujud serta puji 

dan syukur pada Mu ya Allah SWT atas karunia serta kemudahan, tanpa 

kemudahan Nya, maka hamba tidak akan mungkin sampai ketahap ini. 

 

Karya ini ku persembahkan untuk mereka yang telah lama menanti 

terselesaikan. 

Ku persembahkan tugas akhir ini untuk orang tercinta dan tersayang atas kasihnya 

yang berlimpah. Khusus untuk Ibunda Aryatul Asmar, Ayahnda Syafruddin. 

Tanpa mereka aku tidak akan bisa sekuat ini, tanpa doa dan restu mereka tidak 

mungkin aku akan seberuntung ini. Terimakasih atas semua pengorbanan, kasih 

sayang dan ketulusan yang telah diberikan sampai saat ini. 

Terimakasih juga untuk saudara dan saudariku, yang selalu memberikan 

masukan dan saran serta mengkhawatirkan tugas akhirku.Teruntuk suami yang 

senantiasa membantu tanpa kenal lelah. Terimakasih atas semangat yang engkau 

berikan, terimakasih atas doa yang engkau panjatkan. Serta Adam di syurga. 

Tulisan ini khusus untuk diriku yang telah bangkit dari jatuh berkali-kali, ku 

hadiahkan untuk diriku yang telah peka akan pertanyaan-petanyaan. Bagi ku 

keberhasilan bukan di nilai melalui hasil nya tetapi lihatlah proses dan kerja 

kerasnya, tanpa adanya proses  dan kerja keras maka keberhasilan tidak 

mempunyai nilai yang berarti dan jika kamu takut  melangkah, lihatlah bagaimana 

seorang bayi yang mencoba berjalan.  Niscaya akan kau temukan, bahwa manusia 

pasti akan jatuh. Hanya manusia terbaik lah yang mampu bangkit dari ke 

jatuhannya. 
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MOTTO 
 

 

 

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum 

keringatnya kering.”  

 

(HR. Ibnu Majah) 
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Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang 

Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan segala limpahan rahmat, serta hidayah-
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kelemahan,penulis dengan lapang dada menerima kritikan dan saran untuk 

kesempurnaan dalam penelitian skripsi ini. Penulis menyadari akan keterbatasan 
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HUBUNGAN ANTARA KOMPENSASI DENGAN MOTIVASI KERJA 

 

Oleh 

Dinia Oktiani 

(dinia.oktiani17@gmail.com)  

Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

 

ABSTRAK 

 

Motivasi kerja merupakan pendorong yang berasal dari dalam diri 

maupun luar diri individu yang akan mewujudkan suatu perilaku. Salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi motivasi kerja adalah kompensasi. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kompensasi dengan 

motivasi kerja di PT. Dinamika Citra Rasa. Populasi pada penelitian ini seluruh 

karyawan PT. Dinamikan Citra Rasa, sedangkan sampel penelitian berjumlah 53 

orang. Teknik pengumpulan data menggunakan skala kompensasi berdasarkan 

Simamora (2013) dan skala motivasi kerja berdasarkan Anoraga (2013). Hipotesis 

penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara kompensasi dengan 

motivasi kerja. Nilai normalitas pada motivasi kerja sebesar 0,353 dan 

kompensasi 0,119. Metode analisis menggunakan product moment dan nilai 

koefisien korelasi (r) sebesar sebesar 0,459 dengan nilai p 0,001 (p < 0,01). Maka 

dapat disimpulkan bahwa kompensasi yang diberikan dapat mempengaruhi 

motivasi kerja karyawan PT. Dinamika Citra Rasa. Artinya hipotesis pada 

penelitian ini diterima, terdapat hubungan yang signifikan antara kompensasi 

dengan motivasi kerja. 

 

Kata Kunci: Kompensai dan Motivasi Kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:dinia.oktiani17@gmail.com


 
 

 
 

xii 

THE RELATIONSHIP BETWEEN COMPENSATIONS AND WORK 

MOTIVATION 

 

By 

Dinia Oktiani 

(dinia.oktiani17@gmail.com)  

Faculty of Psychology, Islamic State University Sultan Syarif Kasim Riau 

 

ABSTRACT 

 

         Work motivation is a booster, sourced from either inside or outside of an 

individual, in which will incarnate a behavior in order. One of the factors which 

can affect one’s work motivation are compensations. The aim of the research is to 

find out the relations between compensations and work motivation in PT. 

Dinamika Citra Rasa. This research is also a form of correlational quantitative 

research. It is done on the 53 employees working in PT. Dinamika Citra Rasa. 

Data collecting used the compensation scale arranged by Simamora (2013), and 

the work motivation scale Anoraga (2006). The hypothesis in this study is 

compensation provided can affect work motivation employes. The value of 

normality on motivation is 0,353 and compensations 0,119. Analysis method used 

product moment and correlation coefficient (r) of 0.459 with a 0.000 (p < 0.01) 

level of significance. In conclusion, the compensation provided can affect work 

motivation employes PT. Dinamika Citra Rasa. And the hypothesis in this study is 

accepted, there is significant relationship between compensation and motivation. 

 

Keyword: Compensations and Work Motivation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap organisasi atau perusahaan tentu ingin mencapai tujuan, untuk itu 

peranan manusia yang terlibat didalamnya sangat penting.  Untuk mencapai 

tujuan organisasi tersebut setiap pegawai harus memiliki motivasi kerja yang 

tinggi dalam menghadapi dan menyelesaikan tugas yang diberikan kepada para 

karyawan. Suryabrata (dalam Djlali, 2013) menyatakan bahwa motivasi adalah 

keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk 

melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan.  

Martoyo (2000) mengatakan motivasi kerja merupakan suatu daya 

penggerak yang mampu menciptakan kegairahan kerja dengan membangkitkan, 

mengarahkan, dan berperilaku kerja serta menegeluarkan tingkat upaya untuk 

memberikan kontribusi yang sebesar besarnya demi keberhasilan organisasi dalam 

mencapai tujuan. 

Motivasi kerja karyawan dalam melaksanakan tugas sangat penting bagi 

kelancaran dan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Tanpa 

adanya motivasi kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas, tidak akan mungkin 

tujuan yang telah ditetapkan organisasi dapat tercapai dengan baik sesuai dengan 

yang diharapkan. Denny (1997) mengatakan bahwa motivasi berkaitan sangat erat 

dengan kemampuan,sehingga orang mengatakan ada kemampuan yang 

terkandung  di dalam pribadi orang yang  penuh motivasi. Jadi jelas bahwa 

motivasi sebagai penggerak seseorang untuk mau bekerja dalam mencapai tujuan 

yang diharapkan.  

 

1 



 

 

 
 

2 

Mengingat pentingnya motivasi, maka wujud perhatian instansi mengenai 

masalah motivasi karyawan dalam bekerja ialah melakukan usaha dengan jalan 

memberi motivasi kepada karyawan di perusahaan tersebut melalui serangkaian 

usaha tertentu sesuai dengan kebijakan organisasi, sehingga motivasi kerja 

karyawan akan tetap terjaga. Seseorang mau bekerja untuk memenuhi 

kebutuhannya. Maka dalam hal ini kegiatan-kegiatan yang ditampilkan para 

karyawan merupakan perilaku yang disadari atau tidak adalah untuk mencapai 

segala yang diinginkannya, dibutuhkannya dan diharapkannya dari organisasi 

(Anoraga, 2013). Hal ini dimaksud agar apapun yang menjadi kebutuhan 

karyawan dapat terpenuhi lalu diharapkan karyawan dapat bekerja dengan baik 

dan merasa senang dengan pekerjannya. Faktor motivasi kerja karyawan menjadi 

perhatian utama. Motivasi kerja yang tinggi akan berdampak kepada penigkatan 

produktivitas kerja, tingkat absensi dapat diperkecil. 

Karyawan yang memiliki motivasi kerja yang tinggi akan menguntungkan 

bagi perusahaan, sebaliknya karyawan yang memiliki motivasi kerja yang rendah 

akan berdampak buruk bagi perusahaan khususnya dalam pencapaian target. 

Seseorang yang tanpa motivasi atau yang telah menjadi kurang termotivasi karena 

orang lain atau karena keadaan akan menampilkan keluar melalui bahasa tubuh 

mereka, penampilan mereka dan ekspresi wajah mereka apa yang mereka rasakan 

(Denny, 1997). Adapun ciri-ciri motivasi kerja yang tinggi menurut Anoraga 

(2006) adalah; perasaan senang dalam bekerja, mendapatkan kepuasan dalam 

bekerja, usaha memperoleh hasil yang maksimal, adanya kegairahan dalam 
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bekerja, mengembangkan tugas dan dirinya, selalu meningkatkan prestasi, 

bertanggung jawab, serta kesadaran dalam bekerja. 

Permasalahan rendahnya motivasi pegawai tidak terkecuali di PT. 

Dinamika Citra Rasa, berdasarkan wawancara yang dilakukan pad tanggal 18 

November 2019 dengan IB yang berjabatan sebagai Head of Branch Human 

Reource, mengatakan bahwa tujuan perusahaan untuk saat ini belum sepenuhnya 

tercapai yang dapat terlihat dari motivasi kerja karyawan yang masih tergolong 

belum maksimal.  Hal ini dapat terlihat dari pencapaian karyawan yang belum 

mampu memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh perusahaan yaitu 100% 

perbulan, yang menandakan kurangnya usaha untuk memperoleh hasil yang 

maksimal. Selain itu karyawan juga sering menunda-nunda dan kurang cermat 

dalam membuat laporan yang menandakan bahwa  kurangnya rasa tanggung 

jawab.  

 Selain itu beberapa karyawan juga tidak menunjukkan perasaan senang 

ketika bekerja, seperti kerap mengeluh dengan tugas-tugas yang diberikan, hal ini 

menunjukkan kurangnya perasaan senang dalam bekerja. Kurangnya kegairahan 

dalam bekerja juga ditunjukkan dengan karyawan merasa lesu serta lelah ketika 

bekerja. 

Dari kasus-kasus diatas peneliti mengasumsikan bahwa masih kurangnya 

motivasi kerja para karyawan, hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri karyawan yang 

memiliki motivasi kerja yang rendah. Dari delapan ciri-ciri motivasi kerja yang 

disebutkan oleh Anoraga (2006), terdapat lima ciri-ciri yang mengidentifikasikan 

kurangnya motivasi kerja pada karyawan PT. Dinamika Citra Rasa seperti kurang 
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berusaha untuk memperoleh hasil yang maksimal, kurang rasa tanggung jawab, 

kurang bergairah dalam bekerja serta tidak puas dengan pekerjaan itu sendiri.   

Motivasi kerja yang rendah dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut 

Odukah (dalam Fauziah, 2017) ada tiga faktor, yaitu faktor karakteristik pegawai, 

kepegawaian, dan lingkungan kerja. Faktor pegawai berhubungan dengan faktor 

intrinsik antara lain usia, jenis kelamin, minat, dan konsep diri. Faktor 

kepegawaian merupakan faktor ekstrinsik yang berhubungan dengan aturan-aturan 

berupa aturan kerja dan aturan kompensansi. Sedangkan faktor lingkungan kerja 

sebagai faktor ekstrinsik berhubungan dengan komunikasi antara pengawai 

dengan pimpinan dan kondisi tempat kerja. Dari penjelasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa kompensasi dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan. 

Hal ini juga didukung oleh penelitian Hardinal (2008) yang menunjukkan 

bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kompensasi terhadap motivasi kerja 

karyawan perusahaan. Apabila kompensasi yang diterima oleh karyawan 

memenuhi. Melalui kompensasi yang diterima, karyawan ingin dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan dan papan serta kebutuhan untuk 

berkembang dan kebutuhan untuk berhubungan. Setiap perusahaan harus 

mengupayakan agar kompensasi yang diberikan dapat mencukupi kebutuhan 

karyawan. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka sangat besar 

kemungkinan karyawan dapat berpindah ke perusahaan lain yang memberikan 

kompensasi yang lebih baik 

Menurut Simamora (Dalam Hardiyana, 2013) kompensasi adalah imbalan 

finansial dan jasa berwujud serta tunjangan yang diterima oleh para karyawan 
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sebagai bagian dari hubungan kepegawaian. Kompensasi mencakup semua jenis 

pembayaran yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerjanya baik secara 

langsung maupun tidak langsung yang berbentuk uang atau penghargaan. Sistem 

kompensasi yang baik merupakan sistem yang mampu menjamin kepuasan para 

anggota organisasi atau perusahaan yang pada gilirannya memungkinkan 

organisasi atau perusahaan memperoleh, memelihara, serta mempekerjakan 

sejumlah karyawan yang berkinerja tinggi untuk kepentingan bersama 

(Kadarisman, 2012). 

Pada dasarnya kompensasi merupakan kontribusi yang diterima oleh 

pegawai atas pekerjaan yang telah dikerjakannya. Kompensasi ini ada dua macam 

yaitu kompensasi finansial dan kompensasi nonfinansial. Baik kompensasi 

finansial maupun nonfinansial sangatlah penting bagi karyawan karena ini 

menyangkut kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Kompensasi secara 

keseluruhan dapat berupa upah dan gaji, insentif, tunjangan serta fasilitas 

(Simamora dalam Handoko, 2016) 

  Kompensasi merupakan suatu bentuk penghargaan perusahaan terhadap 

karyawan atas kontribusinya. Oleh karena itu perusahaan perlu memperhatikan 

faktor kompensasi dan lingkungan kerja agar produktivitas perusahaan secara 

keseluruhan dapat lebih ditingkatkan. Sejalan dengan hal tersebut, bahwa 

kompensasi dapat menaikkan peranan dalam meningkatkan motivasi karyawan, 

serta meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

Tunjangan juga merupakan salah satu faktor penting yang ada dalam 

kompensasi, sistem tunjangan PT. Dinamika Citra Rasa yaitu melalui BPJS 
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Ketenagakerjaan yang dipotong dari gaji perbulan sebesar 2% ditambah 3,7% dari 

perusahaan untuk jaminan hari tua dan 2% untuk jaminan  pensiun. Selain itu  

juga ada BPJS Kesehatan pemotongan  1% dari gaji untuk jaminan kesehatan. 

Selain kompensasi finansial, kompensasi nonfinansial juga merupakan 

variabel yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan. Kompensasi nonfinansial 

adalah segala bentuk perusahaan yang diberikan perusahaan dalam bentuk bukan 

finanasial atau bukan uang terdiri dari kepuasan yang diperoleh seseorang dari 

pekerjaan itu sendiri, lingkungan psikologis dan lingkungan fisik dimana orang itu 

bekerja (Simomara dalam Sahronia, 2015). Untuk kompensasi nonfinansial, 

menurut penuturan X perusahaan sudah memberikan secara adil. Seperti cuti 

dihari libur nasional atau tanggal merah dan cuti tahunan 12 hari setiap 

karyawannya. Karyawan juga berhak melanjutkan pendidikan selama tidak 

menganggu jam kerja, selain itu perusahaan juga menyediakan training untuk 

meningkatkan skill karyawannya tergantung dengan bagiannya masing-masing. 

Disamping itu, perusahaan juga telah menyediakan fasilitas yang mendukung, 

seperti lahan parkir, mushalla, ruang meeting toilet, serta ruang makan. 

Pemberian kompensasi secara adil dan layak akan memotivasi karyawan 

dalam bekerja. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi dari karyawan 

PT.Dinamika Citra Rasa terletak pada kompensasi finansial yang berupa upah, 

gaji, insentif dan tunjangan. Dengan permasalahan tersebut peneliti menganggap 

begitu penting untuk membahas bagaimana motivasi karyawan terhadap 

pemberian kompensasi di tempat ia bekerja. Dalam bentuk penelitian dengan 

judul ”Hubungan Kompensasi terhadap Motivasi Kerja”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang sudah dikemukakan peneliti pada latar 

belakang, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah apakah ada hubungan 

antara kompensasi terhadap motivasi kerja? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang dijadikan sebagai tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara kompensasi dengan motivasi kerja. 

 

D. Keaslian Penilitian 

Penelitian ini juga sudah beberapa kali diteliti oleh peneliti lainya. 

Diantaranya adalah Hardinal (2008), dengan judul penelitian Hubungan 

Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Cv Dinar Tangerang. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kompensasi 

terhadap motivasi.  

Verizqy dan Retno (2014) dengan judul Hubungan Kompensasi Terhadap 

Motivasi Kerja Pegawai Direktorat Sumber Daya Manusia di Kantor Pusat PT. 

Pertamina (Persero). Subjek penelitian ini berjumlah 83 pegawai PT. Pertamina. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi memiliki pengaruh yang 

signifikan positif pada motivasi kerja pegawai.  

Adapun penelitian berkaitan lainnya yaitu  Hardiyana (2013), dengan judul 

penelitian Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial terhadap Motivasi 

Kerja Karyawan (Studi pada Karyawan AJB Bumiputera 1912 Kantor  Cabang 

Batu). Hasil penelitian membuktikan bahwa kompensasi finansial dan kompensasi 
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non finansial memiliki pengaruh yang kuat terhadap motivasi kerja. Penelitian ini 

memiliki perbedaan dengan peneliti yang terletak pada variabel penelitian yang  

menggunkan kompensasi finansial dan non finansial, sementara peneliti 

menggunakan kompensasi menyeluruh. Selain itu subjek penelitian juga berbeda, 

Hardayana menggunakan pada karyawan AJB Bumiputera 1912 Kantor  Cabang 

Batu sedangkan peneliti menggunakan subjek penelitian pada karyawan PT. 

Dinamika Cita Rasa. 

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan peneliti-peneliti 

sebelumnya, terdapat perbedaaan yang sama yakni berbeda obejk peneltiannya 

serta berbeda populasinya. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan 

ilmu pengetahuan atau sumber informasi terutama dalam Psikologi Industri dan 

Orgnasasi yang berhubungan dengan kompensasi untuk peningkatan motivasi 

kerja karyawan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi 

bagi perusahaan dalam upaya meningkatkan motivasi kerja karyawan melalui 

strategi kompensasi. 
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BAB II 

TIJAUAN PUSTAKA 

 

A. Motivasi Kerja 

1. Pengertian Motivasi Kerja 

Motivasi secara etimologis berasal dari bahasa latin movere yang 

berarti menggerakkan (to move). Diserap dalam bahasa Inggris menjadi 

motivation berarti pemberian motif, penimbulan motif atau hal yang 

menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Dengan 

demikian secara etimologi, motivasi dapat diartikan dengan hal-hal yang 

mendorong atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu (Nawawi 

dalam Aryani, dkk. 2013).  

Motivasi adalah suatu proses dimana kebutuhan-kebutuhan mendorong 

seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke 

tercapainya tujuan tertentu (Munandar, 2014). Menurut  Winardi (2008) 

motivasi adalah suatu kekuatan potensial yang ada di dalam diri seorang 

manusia,yang dapat dikenbangkannya sendiri atau dikembangkan oleh 

sejumlah kekuatan luar yang pada intinya berkisar imbalan moneter dan 

imbalan nonmoneter, yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif 

atau secara negatif, halmana tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi 

orang yang bersangkutan.  

Sedangkan motivasi kerja, menurut Anoraga juga (2014) motivasi 

kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. 

Selanjutnya Hasibuan (2015) menyatakan bahwa motivasi kerja merupakan 
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kondisi atau energi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah atau 

tertuju untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. Sikap mental karyawan 

yang pro dan positif terhadap situasi kerja itulah yang memperkuat motivasi 

kerjanya untuk mencapai kinerja maksimal. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

motivasi kerja adalah kondisi atau energi yang menggerakkan diri karyawan 

yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan, dan 

energi tersebut menimbulkan semangat atau dorongan untuk bekerja. 

2. Aspek-aspek Motivasi Kerja 

Menurut Setiadi (2010) terdapat unsur-unsur kunci dalam motivasi. 

Adapun unsur-unsur kunci dalammotivasi kerja adalah: 

a. Unsur upaya; merupakan unsur intensitas. Bila seseorang termotivasi, 

maka ia akan mencoba kuat-kuat. Tetapi kemungkinan kecil tingkat upaya 

yang tinggi akan mengantar kepada hasil yang menguntungkan, kecuali 

bila upaya tersebut disakurkan dalam satu arah yang bermanfaat bagi 

individu tersebut. 

b. Tujuan; upaya yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu yang diharapkan 

dan konsisten dengan tujuan tertentu yang diharapkan dan konsisten 

dengan tujuan tersebut adalammacam upaya yang seharusnya dilakukan.  

c. Kebutuhan; suatu kebutuhan dapat diartaikan sebagai suatu keadaan 

internal yang menyebablkan hasil-hasil tertentu tampak menarik. Suatu 

kebutuhan yang tak terpuaskan menciptakan tegangan yang merangsang 

dorongan yang ada dalam diri individu yang bersangkutan. Dorongan ini 
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menimbulkan suatu perilaku pencarian untuk menemukan tujuan tertentu 

yang apabila dicapai akan memenuhi kebutuhan itu dan mendorong ke 

arah pengurangan tegangan. 

Djaali (2013) menuturkan jika konsep motivasi diterapkan ke dalam 

konteks bekerja, maka seorang yang termotivasi bekerjanya tinggi ditandai 

dengan: 

a. Menyukai tugas kantor yang menuntut tanggung jawab pribadi 

b. Mencari situasi di mana pekerja memperoleh umpan balik denga segera 

baik dari pimpinan maupun teman sejawat 

c. Senang bekerja sendiri, sehingga kemampuan diri dapat dikedepankan 

d. Senang bersaing mengungguli prestasi bekerja orang lain 

e. Memiliki kemampuan menangguhkan pemuasan keinginan demi pekerjaan 

f. Tidak tergugah sekedar mendapatkan uang, status, atau keuntungan 

lainnya. 

Anoraga (2006) menyatakan ciri-ciri seseorang yang memiliki 

motivasi kerja yang tinggi terlihat dari: 

a. Perasaan senang dalam bekerja 

b. Mendapatkan kepuasan dalam bekerja 

c. Usaha memperoleh hasil maksimal 

d. Adanya kegairahan dalam bekerja 

e. Mengembangkan tugas dan dirinya 

f. Selalu meningkatkan prestasi 

g. Bertanggung jawab 

h. Kesadaran dalam bekerja 
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Dari uraian diatas terdapat beberapa aspek penting yang 

mempengaruhi motivasi adalah, tujuan, unsur upaya serta tujuan, kedisiplinan 

dari karyawan, imajinasi yang tinggi dan daya kombinasi, kepercayaan diri, 

daya tahan terhadap tekanan, tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan. 

Sedangkan ciri-ciri orang yang mempunyai rnotivasi itu sendiri ditunjukkan 

dengan senang bersaing, memliki semangat kerja yang tinggi serta  senang 

mengungguli prestasi. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja 

Menurut Luthans (dalam Hardiyana, 2013), motivasi kerja antara lain 

berkenaan dengan: 

a. Kebutuhan akan kekuasaaan seperti: 

1) Mempengaruhi orang mengubah sikap atau perilaku 

2) Mengontrol orang dan aktivitas 

3) Berada pada posisi berkuasa melibihi orang lain 

4) Memperoleh kontrol informasi dan sumber daya 

5)  Mengalahkan lawan atau musuh 

b. Kebutuhan akan untuk berprestasi 

1) Melakukan sesuatu lebih baik dari pada pesaing 

1) Memperoleh atau melewati sasaran yang sulit 

2)  Memecahkan masalah kompleks 

3) Menyesuaikan tugas yang menantang dengan berhasil 

4) Mengembangkan cara terbaik untuk melakukan sesuatu 
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c. Kebutuhan akan afiliasi 

1) Disukai banyak orang 

2) Diterima sebagai bagian kelompok atau tim 

3) Bekerja dengan orang yang ramah dan kooperatif 

4) Mempertahankan hubungan yang harmonis dan mengurangi konflik 

5) Berpartisipasi dalam aktivitas sosial yang menyenangkan 

d. Kebutuhan keamanan 

1) Mempunyai pekerjaan yang membawa rasa aman 

2) Dilindungi dari kehilangan penghasilan atau masalah ekonomi 

3) Mempunyai perlindungan dari sakit dan cacat 

4) Dilindungi dari gangguan fisik dan kondisi berbahayal 

5) Menghidari tugas atau keputusan dengan resiko kegagalan atau 

kesalahan 

e. Kebutuhan akan status 

1) Mempunyai mobil yang tepat dan mengenakan pakaian yang tepat 

2) Bekerja pada perusahaan yang tepat dengan pekerjaan yang tepat 

3) Mempunyai gelar dari universitas ternama 

4) Tinggal dalam lingkungan yang tepat dan termasuk dalam klub elit 

5) Mempunyai hak istimewa eksekutif. 

Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi kerja 

diantarnya: 
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1. Stress Kerja 

Berdasarkan penelitan yang dilakukan oleh Pertiwiningsih dan Durinda 

(2013), menunjukkan bahwa secara keseluruhan penelitian ini menyatakan 

bahwa stres kerja memberi pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja 

karyawan. Dijelaskan pula bahwa stres kerja  merupakan salah satu faktor  

penting yang harus  diperhatikan agar karyawan dapat menjaga motivasi 

mereka  dalam bekerja. Jika mereka  tidak bisa mengelola stres kerja yang ada 

dalam dirinya maka tentunya motivasi kerja mereka juga akan menuru 

2. Lingkungan Kerja 

Penelitian yang dilakukan oleh Ingsiyah, dkk (2000), ditemukan bahwa 

lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik memiliki dampak positif 

terhadap motivasi kerja karyawan. Selain itu dijelaskan pula bahwa 

lingkungan kerja non fisik lebih berpengaruh meningkatkan motivasi kerja 

karyawan dibanding dengan lingkungan kerja fisik. 

3. Kohesifitas 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2002), ditemukan bahwa 

dalam kelompok yang kohesif , anggota kelompok akan nyaman dalam 

bekerja, sebab dalam kelokmpok yang kohesif terdapat adanya rasa 

kekeluargaan yang tinggi di lingkungan kerja, sesama rekan kerja selalu saling 

membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Dengan demikian, anggota 

kelompok akan lebih termotivasi dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya sesuai dengan kebijakan organisasi 
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4. Kepuasan Kerja 

Handoyo dan Hendra (2013) juga mengungkapkan dalam 

peneilitiannya bahwa kepuasan kerja memiliki hubungan yang signifkan 

dengan motivasi kerja. Kemudian arah hubungan antara kedua variabel adalah 

postif. Yang memiliki arti bahwa semakin bertambah kepuasan kerjamaka 

semakin meningkat juga motivasi kerja. 

5. Kepemimpinan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yancomala (2014), 

ditemukan bahwa terdapat hubungan yang berarti antara gaya kepemimpinan 

dengan motivasi kerja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu faktor 

yang menentukan Motivasi Kerja Pegawai tersebut adalah Gaya 

Kepemimpinan. 

6. Beban Kerja 

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Ali (2003), 

menjelaskan bahwa secara umum hubungan antara beban kerja dengan 

motivasi kerja memiliki arah yang negatif, artinya semakin pegawai 

menghayati pekerjaannya sebagai beban yang berat maka motivasi kerja 

menjadi rendah.  

7. Kompensasi 

Hardinal (2008) juga mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara pemberian kompensasi dengan motivasi 

kerja. Jika kompensasi yang diberikan secara adil dan dapat dirasakan oleh 

karyawan, maka motivasi kerja karyawan akan meningkat. 
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Berdasarkan beberapa faktor diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi motivasi kerja salah satunya adalah kompensasi. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tentang hubungan antara 

kompensasi dengan motivasi kerja karyawan disalah satu perusahaan swasta.   

 

B. Kompensasi 

1. Defenisi Kompensasi 

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang 

langsung ataupun tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas 

jasa yang diberikan kepada perusahaan (Widyastuti, 2016). Menurut Sirait 

(dalam Sahronia, 2015) kompensasi sebagai hal yang diterima karyawan, baik 

berupa uang atau bukan uang sebagai balas jasa yang diberikan bagi upaya 

karyawan yang diberikannya untuk organisasi. Sedangkan Notoatmodjo 

(2009) menyatakan bahwa kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima 

oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja atau pengabdian mereka. 

Kadarisman  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kompensasi adalah 

sesuatau yang diterima oleh karyawan sebagai balasan pekerjaan yang 

diberikan. 

2. Jenis-jenis Kompensasi 

Menurut Widyastuti, dkk (2016) kompensasi diklasifikasikan menjadi 

2 jenis, yaitu sebagai berikut: 
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1. Kompensasi Finansial 

Kompensasi finansial adalah bentuk kompensasi yang di bayarkan kepada 

karyawan dalam bentuk uang atas jasa yang mereka sumbangkan pada 

pekerjaannya. Kompensassi finansial dibedakan menjadi dua,kompensasi 

finansiallangsung dan tidak langsung. 

a. Kompensasi finansial langsung berupa, gaji dan kompensasi variabel 

(upah) 

b. Kompensasi finansial tidak langsung berupa,berbagai macam tunjangan, 

cuti, jaminan sosial, pengobatan, pensiun dan lainya. 

2. Kompensasi Nonfinansial 

Kompensasi nonfinansial adalah kepuasan yang diterima oleh seseorang dari 

pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan/atau fisik orang 

tersebut bekerja (Mondy, 2008).  

Menurut Rivai (Verizqy dan Retno, 2014), jenis kompensasi dibagi 

dalam dua kelompok yaitu kompensasi finansial dan non finansial: 

1. Kompensasi Finansial  

Kompensasi finansial terdiri dari kompensasi finansial langsung dan 

kompensasi finansial tidak langsung (tunjangan). Kompensasi finansial 

langsung terdiri atas pembayaran pokok (gaji dan upah), pembayaran prestasi, 

pembayaran insentif, komisi, bonus, bagian keuntungan, dan opsi saham, 

sedangkan pembayaran tertangguh meliputi tabungan hari tua dan saham 

kumulatif. Kompensasi finansial tidak langsung terdiri atas proteksi yang 

meliputi asuransi, pesangon, sekolah anak, dan pensiun. Kompensasi luar jam 
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kerja meliputi lembur, hari besar, cuti sakit, cuti hamil, sedangkan 

berdasarkan fasilitas meliputi rumah, biaya pindah, dan kendaraan 

2. Kompensasi Nonfinansial 

Kompensasi non finansial yang berkaitan dengan karir terdiri atas rasa aman 

pada jabatan, peluang promosi, pengakuan karya, temuan baru, prestasi 

istimewa, sedangkan lingkungan kerja meliputi dapat pujian, bersahabat, 

nyaman bertugas, menyenangkan, dan kondusif. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kompensasi terbagi 

menjadi dua, yakni kompensasi finansial yang berupa gaji, tunjangan, insentif dan 

bonus, dan kompensasi nonfinansial berupa fasilitas-fasilitas yang dirasakan oleh 

karyawan. 

3. Tujuan Pemberian Kompensasi 

Notoatmodjo (2009) mengemukakan tujuan-tujuan dari kompensasi 

sebagai berikut: 

a. Menghargai Prestasi Kerja 

Dengan pemberian kompensasi yang memadai adalah suatu penghargaan 

orgnaisasi terhadap prestasi kerja para karyawannya. Selanjutnya akan 

mendorong perilaku-perilaku performance karyawan sesuai yang diinginkan. 

b. Menjamin Keadilan 

Dengan adanya sistem kompensasi yang baik akan menjamin terjadinya 

keadilan diantara karyawan dalam organisasi. Masing-masing karyawan akan 

memperoleh imbalan sesuai dengan tugas, fusngsi, jabatan dan prestasi kerja. 
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c. Mempertahankan Karyawan 

Dengan sistem kompensasi yang baik, para karyawan akan betah atau 

bertahan bekerja pada organisasi itu. Hal ini berarti mencegah keluarnya 

karyawan dari organisasi itu untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. 

d. Memperoleh Karyawan yang Bermutu 

Dengan sistem kompensasi yang baik akan menarik lebih banyak calon 

karyawan. Dengan banyaknya pelamar atau calon karyawan akan lebih 

banyak mempunyai peluang untuk memilih karyawan yang berkualitas. 

e. Pengendalian Biaya 

Dengan sistem pemberian kompensasi yang baik, akan mengurangi seringnya 

melakukan rekruitmen, sebagai akibat dan makin sering-seringnya karyawan 

yang keluar mencari pekerjaan yang lebih baik atau menguntungkan. Hal ini 

berarti penghematan biaya untuk rekruitmen dan selekisi calon karyawan 

baru.  

f. Memenuhi Peraturan-peraturan 

Sistem administrasi yang baik merupakan tuntutan dari pemerintah (hukum). 

Suatu organisasi yang baik dituntut adanya sistem administrasi kompensasi 

yang baik pula. 

Menurut Hasibuan (2002), tujuan pemberian kompensasi (balas jasa) 

antara lain adalah:  

a. Ikatan Kerja Sama  

Dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerja sama formal antara 

majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya 
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dengan baik, sedangkan pengusaha/majikan wajib membayar kompensasi 

sesuai dengan perjanjian yang disepakati.  

b. Kepuasan Kerja 

Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasaan kerja 

dari jabatanya. 

c.  Pengadaan efektif 

Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang 

qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. 

d. Motivasi 

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi 

bawahannya. 

e. Stabilitas Karyawan 

Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal 

konsistensi yang kompentatif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena 

turn-over relatif kecil. 

f. Disiplin 

Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan 

semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan 

yang berlaku.  

g. Pengaruh Serikat Buruh 

Dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat 

dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. 
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h. Pengaruh Pemerintah 

Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang 

berlaku (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah dapat 

dihindarkan. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian 

kompensasi memberikan dampak besar baik bagi karyawan maupun perusahaan 

itu sendiri. 

4. Aspek-aspek Kompensasi 

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kompensasi 

karyawan menurut Simamora (dalam Handoko, 2016) adalah sebagai berikut : 

a. Upah dan gaji 

Upah biasanya berhubungan dengan tarif gaji per jam. Upah merupakan basis 

bayaran yang kerapkali digunakan bagi pekerja-pekerja produksi dan 

pemeliharaan. Gaji umumnya berlaku untuk tarif bayaran mingguan, bulanan, 

atau tahunan. 

b. Insentif 

Insentif adalah tambahan kompensasi di atas atau di luar gaji atau upah yang 

diberikan oleh perusahaan. 

c. Tunjangan 

Tunjangan adalah asuransi kesehatan dan jiwa, liburan yang ditanggung 

perusahaan, program pensiun dan tunjangan lainnya yang berkaitan dengan 

hubungan kepegawaian. 
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d. Fasilitas 

Fasilitas adalah kenikmatan seperti mobil perusahaan, tempat parkir khusus 

atau akses ke pesawat perusahaan yang diperoleh karyawa 

Sedangkan menurut Sirait & Purwanto (2009) mengungkapkan 

komponen-komponen kompensasi sebagai berikut: 

a. Gaji Pokok 

Dalam suatu konteks dosmetik, gaji pokok menunjukkan jumlah kompensasi 

tunai yang berfungsi sebagai patokan untuk unsur-unsur kompensasi lainnya 

(seperti bonus-bonus dan tunjangan) 

b. Imbalan Bekerja 

Imbalan bekerja tergantung pada penugasan, kesukaran aktual, konsekuensi-

konsekuensi pajak dan lamanya penugasan. 

c. Tunjangan-tunjangan 

Isu-isu berkaitan dengan tunjangan-tunjangan dapat sangat menantang bagi 

suatu perusahaan dalam menetapkan suatu kebijaksanaan kompensasi 

menyeluruh, sebgaian karena adanya berbagai macam tunjangan-tunjangan. 

d. Program-program kesejahteraan 

Adapun program-program kesejahteraan berupa liburan-liburan dan cuti 

khusus, liburan reguler dan cuti tahunan. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Pada hakikatnya dalam kehidupan manusia, selalu terjadi berbagai 

aktivitas. Salah satu aktivitas ditunjukkan dalam gerakan yang dinamakan kerja. 

Bekerja adalah suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan 
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kepuasan (Djaali, 2013). Salah satu cara untuk mengkonseptualisasikan berbagai 

determinan dari kinerja karyawan didorong oleh keinginan untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. Dorongan tersebut disebut dengan motivasi. Motivasi adalah 

keinginan untuk melakukan sesuatu dan menentukan kemampuan bertindak untuk 

memuaskan kebutuhan individu (Robbins, 2002). 

Motivasi kerja adalah suatu yang menimbulkan keinginan bagi seseorang 

atau pekerja, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun yang berasal dari luar 

dirinya untuk melaksanakan pekerjaan atau kegiatan dengan rasa tanggung jawab 

gunan mencapai tujuan yang diinginkan. Setiap perusahaan selalu mengharapkan 

karyawan dengan motivasi kerja yang tinggi, dengan adanya motivasi kerja yang 

tinggi akan dapat mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri. Motivasi kerja 

merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mendapatkan hasil yang 

optimal, ketika seseorang merasakan termotivasi dlam bekerja tentunya ia akan 

berupaya semaksimal mungkin dengan segenap kemampuan yang dimilikinya 

untuk menghasilkan tugas pekerjaannya. Motivasi kerja yang dirasakan oleh 

karyawan akan berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh dari pekerjaannya.  

Adapun ciri-ciri motivasi kerja yang tinggi adalah adanya perasaan 

senang dalam bekerja, mendapatkan kepuasan dalam bekerja, berusaha untuk 

memperoleh hasil yang maksimal, adanya kegairahan dalam bekerja, 

mengembangkan tugas dan dirinya, selalu meningkatkan prestasi, rasa 

bertanggung jawab terhadap pekerjaanya, serta kesadaran dalam bekerja 

(Anoraga, 2006). 
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Karyawan akan memiliki motivasi kerja yang tinggi apabila kinerjanya 

dihargai oleh perusahaan salah satunya sistem pemberian reward atau sistem 

penghargaan. Pekerjaan yang dihargai dan diberi ganjaran tersebut, bukan 

kegiatan-kegiatan atau pekerjaan organisasi untuk mencapai tujuannya. Menurut 

Kadarisman (2012) penghargaan atau reward dalam perusahaan salah satunya 

adalah kompensasi. Pemberian kompensasi yang cukup baik pada karyawan yang 

berprestasi baik, akan mendorong atau memberikan motivasi untuk bekerja 

dengan lebih baik dan ke arah pekerjaan-pekerjaan yang lebih produktif. Hal ini 

juga di dukung oleh pendapat Nawawi (dalam Kadarisman, 2012), kompensasi 

bagi organisasi atau perusahaan berarti penghargaan atau ganjaran pada para 

pekerja yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuannya, melalui 

kegiatan yang disebut bekerja. 

Kompensasi yang diterima karyawan dapat berupa insentif , upah dan 

gaji, tunjangan serta fasilitas (Simamora, 2004). Suatu pemberian kompensasi 

baik finansial maupun nonfinansial kepada karyawan merupakan faktor penting 

untuk dapat menarik, memelihara maupun mempertahankan tenaga kerja bagi 

kepentingan perusahaan (As’ad, 2004). Pemberian kompenasi yang tepat 

memberikan dampak menguntungkan bagi karyawan dan perusahaan. Bagi 

karyawan, mereka merasa bahwa dirinya mempunyai peranan yang besar dan 

membuat dirinya merasa dibutuhkan oleh perusahaan. Sedangkan bagi 

perusahaan, pemberian kompensasi dapat digunakan sebagai media bagi karyawan 

untuk berprestasi. Sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai semaksimal 

mungkin. Insentif dapat menjadi perangsang atau pendorong bagi karyawan, 
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sebab insentif memiliki peran yang sangat vital dalam pengelolaan dan 

pemeliharaan sumber daya manusia dalam perusahaan. Pemberian kompensasi 

yang adil dan tepat oleh pihak manajemen perusahaan mampu memberikan 

dorongan kerja yang pada akhirnya mempengaruhi motivasi kerja dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan perusahaan.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hardinal (2008) kompensasi 

merupakan cara untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan dan perilaku 

seseorang sehingga dapat mempercepat pelaksanaan pekerjaan yang dibebankan 

dan pada akhirnya target atau tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan 

baik. 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada hubungan positif antara 

kompensasi dengan motivasi kerja. Semakin tinggi kompensasi yang diberikan 

maka motivasi kerja akan semakin tinggi juga. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, karena data 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan angka-angka dan 

menggunakan analisis statistik (Sugiyono, 20014).  Sedangkan jenis pendekatan 

penelitian ini adalah pendekatan korelasional, dimana dalam penelitian ini 

bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan dan apabila ada,berapa 

eratnya hubungan serta berarti atau tidak hubungan itu (Arikunto, 2010). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dari variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas (X)  adalah variabel yang mempengaruhi disebut juga 

dengan variabel penyebab atau independent variabel. Sedangkan variabel terikat 

(Y) adalah variabel akibat disebut juga dengan variabel dependent variabel 

(Arikunto, 2010).  

Adapun variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah kompensasi, 

sedangkan variabel terikat (Y) adalah motivasi kerja.  

 

C. Definisi Operasional 

Defenisi operasional dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengoperasionalkan konsep yang akan direncanakan. Konsep tersebut masih 

bersifat abstrak, maka penelitimenjabarkan terlebih dahulu sesuai dengan masalah 
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yang akan diamati agar tidak terjadi salah pengertian. Adapaun defenisi 

operasionla variabel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: 

1. Motivasi Kerja 

Motivasi kerja merupakan dorongan yang bersal dari dalam diri 

maupun luar diri individu, yang akan mewujudkan suatu perilaku guna 

mencapai tujuan kepuasan dirinya. Dalam hal ini peneliti menggunakan alat 

ukur morivasikerja dari Fauziah (2017). Menurut Anoraga (2006) ciri-ciri 

motivasi kerja diantaranya meliputi perasaan senang dalam bekerja, mendapat 

kepuasan dalam bekerja, usaha memperoleh hasil maksimal, adanya 

kegairahan dalam bekerja, mengembangkan tugas dan dirinya, selalu 

meningkatkan prestasi, bertanggung jawab dan kesadaran dalam bekerja. 

2. Kompensasi 

Kompensasi adalah keseluruhan yang diterima oleh pegawai dari 

perusahaan atas jasa atau pekerjannya. Dalam hal ini peneliti menggunakan 

alat ukur kompensasi dari Sahronia (2015), namun peneliti menambahkan satu 

aspek lagi, sesuai teori Simamora (dalam Handoko, 2016). Adapun aspek 

untuk mengukur kompensasi  diantaranya upah dan gaji, insentif, tunjangan 

dan fasilitas. 

 

D. Sujek Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam 

wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. 
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(Arikunto, 2010). Adapun yang menjadi populasi dalampenelitian ini adalah 

seluruh karyawan PT. Dinamika Citra Rasa yang berjumlah 53 orang.  

2. Sampel Penelitian 

 Sampel penelitian adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto, 2010), dalam penelitian ini sampel penelitian berjumlah 53 orang 

karyawan PT. Dinamika Citra Rasa. Sedangkan teknik pengambilan sampel 

pada penelitian ini adalah sampliung jenuh, menurut Sugiyono (2008) 

sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dikarenakan jumlah populasi 

penelitian kurang dari 100 orang. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

metode skala yang disebarkan kemudian dikumpulkan dan diolah. Skala 

merupakan suatu bentuk instrumen (alat ukur) yang terdiri dari sejumlah 

pernyataan. Pernyataan menggambarkan suatu indikator dari konstruk yang ingin 

diukur dan responden diminta untuk memberi respon terkait dengan isi pernyataan 

tersebut (Sugiono, 2013). Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam 

penelitian ini digunakan kuesioner berbentuk skala likert yaitu skala motivasi 

kerja dan skala kompensasi. 

1. Alat Ukur Motivasi Kerja 

Skala motivasi kerja merupakan skalayag diadaptasi dan dimodifikasi 

peneliti dari Fauziah (2017) yang mengacu pada aspek-aspek motivasi kerja 

dari Anoraga (2006). Alasan peneliti mengapa mengadaptasi dan 
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memodifikasi skala dari Fauziah (2017) karena pertimbangan dari beberapa 

hal yaitu: kesamaan variabel, tingkat valilditasnya yang terkecil 0,427 dan 

yang terbesarnya 0,732 serta reabilitasnya sebesar 0,908. Jumlah aitem pada 

Hanifah Fauziah (2017) berjumlah 32 butir aitem dan skala yang digunakan 

peneliti juga berjumlah 32 butir aitem. Peneliti mengubah kata “pegawai” 

menjadi kata “karyawan”, hal ini bertujuan agar sesuai dengan keadaan 

lapangan. 32 butir aitem skala dibuat sesuai dengan aspek motivasi kerja dari 

Anoraga (2006) yaitu: (a) perasaan senang dalam bekerja, (b) mendapat 

kepuasan dalam bekerja, (c) usaha memperoleh hasil maksimal, (d) adanya 

kegairahan dalam bekerja, (e) mengembangkan tugas dan dirinya, (f) selalu 

meningkatkan prestasi, (g) bertanggung jawab, (h) kesadaran dalam bekerja. 

Skala disusun berdasarkan modifikasi skala likert. Penelitian ini 

mengunakan skala yang menggambarkan empat (4) alternative jawaban 

dengan tidak memasukkan jawaban netral, ini berguna untuk menghindari 

jawaban mengelompok sehingga dikhawatirkan penelitian akan kehilangan 

banyak data. Untuk penelitian ini, diberikan nilai berkisar dari 1 sampai 4 

dengan ketentuan sebagai berikut: untuk pernyataan favorable, jika subjek 

menjawab sangat sesuai (SS) diberi 4, jika subjek kmenjawab sesuai (S) diberi 

nilai 3, jika subjek menjawab tidak sesuai (TS) diberi nilai 2, dan jika subjek 

menjawab sangat tidak sesuai (STS) diberi nilai 1. Sedangkan untuk 

pernyataan unfavorable. jika subjek menjawab sangat sesuai (SS) diberi 1, jika 

subjek kmenjawab sesuai (S) diberi nilai 2, jika subjek menjawab tidak sesuai 

(TS) diberi nilai 3, dan jika subjek menjawab sangat tidak sesuai (STS) diberi 

nilai 4. Berikut acuan skala atau blue print motivasi kerja. 
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Tabel 3.1 

Skala Motivasi Kerja 

No Indikator 
Nomor Item 

Jumlah 
F UF 

1 Perasaan senang dalam bekerja 1, 2 3, 4 4 

2 Mendapatkan kepuasan dalam bekerja 5, 6 7, 8 4 

3 Usaha memperoleh hasil maksimal 9, 10 11, 12 4 

4 Adanya kegairahan dalam bekerja 13, 14 15, 16 4 

5 Mengembangkan tuigas dan dirinya 17, 18 19, 20 4 

6 Selalu meningkatkan prestasi 21, 22 23, 24 4 

7 Bertanggung jawab 25, 26 27, 28 4 

8 Kesadaran dalam bekerja 29, 30 31, 32 4 

Jumlah 16 16 32 

 

2. Alat Ukur Kompensasi 

Skala kompensasi merupakan skala yang dimodifikasi dari skala 

Sahronia (2015) yang mengacu pada aspek-aspek kompensasi Simamora 

(2004). Alasan peniliti mengapa memodifikasi skala Sahronia (2015) karena 

pertimbangan dari beberapa hal yaitu: mempunyai persamaan dari segi 

variabel, teori dan indkator dalam penelitian serta validitas yang terkecilnya 0, 

345 yang terbesar 0,578 dan reabilitasnya adalah 0,816. Jumlah aitem dalam 

skala Sahronia (2015) sebanyak 18 aitem, sedangkan skala yang akan 

digunakan peliti dan telah dimodifikasi berjumlah 20 aitem. Selain itu, peneliti 

juga menambahkan satu aspek lagi sesuai teori Simamora (dalam Handoko, 

2016). Adapun aspek tersebut yaitu: (a) Upah dan Gaji, (b) Insentif, (c) 

Tunjangan, (d) Fasilitas. 

Skala disusun berdasarkan modifikasi skala likert. Penelitian ini 

mengunakan skala yang menggambarkan empat (4) alternative jawaban 

dengan tidak memasukkan jawaban netral, ini berguna untuk menghindari 

jawaban mengelompok sehingga dikhawatirkan penelitian akan kehilangan 
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banyak data. Untuk penelitian ini, diberikan nilai berkisar dari 1 sampai 4 

dengan ketentuan sebagai berikut: untuk pernyataan favorable, jika subjek 

menjawab sangat sesuai (SS) diberi 4, jika subjek kmenjawab sesuai (S) diberi 

nilai 3, jika subjek menjawab tidak sesuai (TS) diberi nilai 2, dan jika subjek 

menjawab sangat tidak sesuai (STS) diberi nilai 1. Sedangkan untuk 

pernyataan unfavorable. jika subjek menjawab sangat sesuai (SS) diberi 1, jika 

subjek kmenjawab sesuai (S) diberi nilai 2, jika subjek menjawab tidak sesuai 

(TS) diberi nilai 3, dan jika subjek menjawab sangat tidak sesuai (STS) diberi 

nilai 4. Berikut acuan skala atau blue print kompensasi. 

Tabel 3.2 

Skala Kompensasi 

No Aspek 
Nomor Aitem 

Jumlah 
F UF 

1 Gaji & Upah 3, 9, 13 6, 16. 2 6 

2 Insentif 1, 11, 7 4, 10, 14 6 

3 Tunjangan 15, 5, 17 12, 18 5 

4 Fasilitas 19, 20 8 3 

Jumlah 11 9 20 

 

F. Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Coba Alat Ukur 

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, alat ukur skala yang digunakan 

akan diuji coba terlebih dahulu. Uji coba (try out) dilakukan untuk mengetahui 

validitas dan reabilitas suatu alat ukur, guna mendapatkan aietm-aitem yang 

layak digunakan sebagai alat ukur. Uji coba alat ukur dalam penelitian ini 

dilakukan pada 30 karyawan PT. Dinamika Citra Rasa dari berbagai bidang. 

Uji coba dilakukan pada tanggal 9 Desember 2019. Alat ukur yang 

diujicobakan adalah skala kompensasi dan skala motivasi kerja. 
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2. Validitas 

Validitas adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu 

instrument pengukuran (tes) dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 2014). 

Suatu alat ukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat 

ukur tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasilukur yang 

tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakan tes tersebut. Untuk 

mengetahui apakah skala yang dibuat sesuai dengan tujuan pengukuran perlu 

dilakukan uji validitas, dan uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah validitas isi. 

Validitas isi merupakan validitas yang diestimasikan lewat pengujian 

terhadap isi tes dengan analisi rasional dan Personal Judgment (Azwar, 2014). 

Pendapat profesional dalam mengkaji validitas ini penelitian ini adalah 

pembimbing skripsi dan narasumber. 

3. Uji Daya Beda Aitem 

Daya beda aitem adalah sejauh mana aitem mampu membedakan 

antara individu atau kelompok individu yang memiliki atau tidak memiliki 

atribut yang diukur. Indeks diskriminasi aitem merupakan indikator 

keselarasan atau konsistensi antara fungsi aitem dengan fungsi skala secara 

keseluruhan yang dikenal dengan istilah konsistem aitem total (Azwar, 2014).  

Azwar (2014) juga menyatakan bahwa kriteria pemilihan aitem 

berdasarkan korelasi aitem total, biasanya batasan yang digunakan yaitu rix  

≥0,30. Semua aitem yang mencapai koefesien korelasi minimal 0,30 daya 

perbedaannya dianggap memuaskan. Aitem yang memiliki harga ri (x-i) kurang 
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dari 0,30 dapat diinterprestasikan sebagai aitem yang memiliki daya beda 

diskriminasi rendah. Pada penelitian ini peniliti menggunakan koefesien 

korelasi aitem-aitem 0,30. Hasil perhitungan data uji coba diolah dengan 

menggunakan teknik korelasi product moment oleh pearson yang bertujuan 

mengetahui aitem yang valid dan aitem yang gugur pada variabel kompensasi 

dan motivasi kerja. Data yang diperoleh diproses dengan menggunakan 

program  SPSS versi 23,0 for Windows 

a. Skala Motivasi Kerja 

Berdasarkan hasil perhitungan pada skala motivasi kerja yang 

terdiri dari 32 butir pernyataan, diperoleh 25 aitem yang valid. Koefesien 

korelasi data (rxy) bergerak antara 0,332 sampai 0,679. Adapun rincian 

aitem valid dan gugur pada skala motivasi kerja dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.3 

Blue Print Sebaran Aitem Skla Motivasi Kerja 

No Indikator 

Nomor Item 

Valid 

Nomor Aitem 

Gugur 
Jumlah 

Aitem 
F UF F UF 

1 Perasaan senang dalam 

bekerja 

1 3, 4 2 - 4 

2 Mendapatkan kepuasan 

dalam bekerja 

6 7 5 8 4 

3 Usaha memperoleh hasil 

maksimal 

9 11, 12 10 - 4 

4 Adanya kegairahan dalam 

bekerja 

13, 14 15, 16 - - 4 

5 Mengembangkan tuigas dan 

dirinya 

17 19, 20 18 - 4 

6 Selalu meningkatkan 

prestasi 

21, 22 24 - 23 4 

7 Bertanggung jawab 25, 26 27, 28 - - 4 

8 Kesadaran dalam bekerja 29 31, 32 30 - 4 

Jumlah 11 15 5 2 32 
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Berdasarkan aitem yang valid pada uji coba, maka disusun skala 

motivasi kerja yang baru untuk penelitian yang dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.4 

Blue Print Skala Motivasi Kerja (Penelitian) 

No Indikator 
Nomor Item 

Jumlah 
F UF 

1 Perasaan senang dalam bekerja 2 10, 17 3 

2 Mendapatkan kepuasan dalam bekerja 9 4 2 

3 Usaha memperoleh hasil maksimal 8 11, 18 3 

4 Adanya kegairahan dalam bekerja 12, 19 5, 20 4 

5 Mengembangkan tuigas dan dirinya 1 13, 21 3 

6 Selalu meningkatkan prestasi 14, 25 6 3 

7 Bertanggung jawab 7, 22 15, 23 3 

8 Kesadaran dalam bekerja 3 16, 24 3 

Jumlah 11 14 25 

 

b. Skala Kompensasi 

Berdasarkan hasil perhitungan pada skala kompensasi terdiri dari 

20 butir pernyataan, diperoleh 12 aitem yang valid. Koefesien korelasi 

data (rxy) bergerak dari 0,372 sampai 0,753. Berikut ini disajikan 

gambaran jumlah aitem yang valid dan yang gugur, untuk skala 

kompensasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Blue Print Skala Kompensasi  

No Aspek 

Nomor Aitem 

Valid 

Nomor Aitem 

Ggugur Jumlah 

F UF F UF 

1 Gaji & Upah 3, 9 6 13 16, 2 6 

2 Insentif 1, 11, 7 10 - 4, 14 6 

3 Tunjangan 15, 17 12, 18 5 - 5 

4 Fasilitas 19  20 8 3 

Jumlah 8 4 3 5 20 
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Berdasarkan aitem yang valid pada uji coba, maka disusun skala 

motivasi kerja yang baru untuk penelitian yang dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.6 

Blue Print Skala Kompensasi (Penelitian) 

No Aspek 
Nomor Aitem 

Jumlah 
F UF 

1 Gaji & Upah 4, 9 7 3 

2 Insentif 6, 10, 11 2 4 

3 Tunjangan 8, 12 3, 1 4 

4 Fasilitas 5 - 1 

Jumlah 10 6 12 

 

4. Reabilitas  

Reabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. 

Reabilitas mengacu pada keterpecayaan, keterandalan, keajegan, konsistensi 

dan kestabilan. Koefesien reabilitas mendekati angka 0 sampai 1, semakin 

tinggi koefesien reabilitas mendekati 1 berarti semakin tinggi reabilitasnya. 

Sebaliknya koefesien yang mendekati angka 0 berarti semakin rendah 

reabilitasnya (Azwar, 2014). 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik reliability 

analysis, yang bertujuan untuk mengetahui Alpha-Cronbach untuk reliabilitas 

keseluruhan aitem pada kompensasi dengan motivasi kerja. Data diperoleh 

diproses menggunakan Statistical and Service Solution (SPSS) Versi 23,0 For 

Windows.  

Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi 

memiliki reliabilitas sebesar 0,766 sedangkan reliabilitas skala motivasi kerja 

sebesar 0,897. Dari hasil uji yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 
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bahwa reliabilitas kedua skala dari masing-masing variabel tergolong tinggi 

sehingga alat ukur tersebut dapat digunakan dalam penelitian. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Setelah data diproses maka peneliti melakukan analisis data dengan 

menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Pearson. Teknik analisa 

korelasi Product Moment yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

kompensasi terhadap motivasi kerja. Data diperoleh diproses dengan 

menggunakan program Statistical and Service Solution (SPSS) Versi 23,0 For 

Windows.  
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BAB V 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang positif antara kompensasi dengan motivasi kerja. Artinya semakin 

meningkat kompensasi yang diberikan perusahaan terhadap karyawan  maka 

semakin meningkat motivasi kerja karyawan.begitupun sebaliknya, semakin 

rendah kompensasi yang diberikan perusahaan terhadapkaryawan, maka semakin 

rendah motivasi kerja karyawan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti memberikan saran kepada pihak-

pihak yang terkait untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan: 

1. Kepada Peneliti Selanjutnya 

Mengingat sangat pentingnya peranan variabel bebas dalam penelitian 

ini dalam mempengaruhi motivasi kerja karyawan, diharapkan hasil dari 

penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk 

mengembangkan penelitian. Peneliti menyarankan untuk mengkaji faktor lain 

yang dapat mempengaruhi motivasi kerja seperti stress kerja, lingkungan 

kerja, kohesifitas, kepuasan kerja, kepemimpinan, beban kerja dan lain-lain. 

Selain itu peneliti menyarankan untuk memperluas populasi, sampel 

penelitian serta memperhatikan dan mempertimbangkan pengisian skala oleh 

responden. 

 

46 



 

 

 
 

47 

2. Pihak Perusahaan 

Perusahaan diharapkan dapat mempertahankan atau lebih 

meningkatkan motivasi kerja karyawan dengan cara meningkatkan 

kompensasi karena variabel kompensasi inilah yang memiliki pengaruh yang 

dominan dalam mempengaruhi motivasi kerja karyawan. Adapaun pemberian 

kompensasi yang di maksud diantaranya yaitu dengan melengkapi fasilitas 

yang ada seperti lahan parkir kendaraan atau lainnya, memberikan upah dan 

gaji sesuai beban kerja karyawan, pemberian insentif berupa bonus sesuai 

beban kerja serta sistem tunjangan.  
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LAMPIRAN A 
Guide Wawancara & Pelaksanaan Wawancara 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 
 

A. Guide Wawancara 

 

1. Wawancara Ditujukan HRD Perusahaan: 

a. Bagaimana semangat kerja karyawan disini? 

b. Bagaimana tingkat absensi perusahaan dalam tahun ini? 

c. Keluhan apa saja yang pernah karyawan sampaikan? 

d. Hal apa yang membuat semangat kerja karyawan terpacu? 

 

2. Wawancara Ditujukan Mantan Karyawan Perusahaan: 

a. Apa yang mendasari Anda mengundurkan diri dari perusahaan? 

b. Selama bekerja diperusahaan, bagaimana kesan Anda terhap sistem yang 

ada? 

 

3. Wawancara Ditujukan Karyawan Perusahaan: 

a. Bagaimana semangat kerja anda selama bekerja disini? 

b. Hal apa yang sering menjadi keluhan Anda? 

c. Bagaimana sistem gaji, insentif dan tunjangan di perusahaan? 

d. Apakah fasilitas yang ada membantu pekerjaan Anda? 

 

 

B. Pelaksanaan Wawancara 

Tanggal Narasumber Waktu 

18 November 2019 HRD 08:12-08:17 

20 November 2019 Pak Z 14:02-14:06 

21 November 2019 Pak X 08:50-08:56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN B 
Lembar Validasi Alat Ukur 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 
 

LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 

(Skala Kompensasi) 

A. Defenisi Operasional 

Kompensasi adalah keseluruhan yang diterima oleh pegawai dari 

perusahaan atas jasa atau pekerjannya. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan alat ukur kompensasi dari Sahronia (2015), namun peneliti 

menambahkan satu aspek lagi, sesuai teori Simamora (dalam Handoko, 

2016). Adapun aspek untuk mengukur kompensasi  diantaranya: 

1. Upah dan gaji  

2. Insentif 

3. Tunjangan  

4. Fasilitas 

B. Skala yang digunakan  

1. Buat Sendiri (-) 

2. Terjemahan (-) 

3. Modifikasi (√) 

C. Jumlah aitem 

Jumlah aitem yang digunakan dalam skala ini adalah 18 aitem 

D. Format Respon  

Format responden dalam skala ini adalah 

1. Sangat Sesuai (SS) 

2. Sesuai (S) 

3. TS (Tidak Sesuai) 

4. Sangat Tidak Sesuai (STS) 

E. Penilaian Setiap Aitem 

Adapun penilaian dalam aitem ini terdiri dari : 

Favorable    Unfavorable 

4 : Sangat Sesuai (SS)    4: Sangat Tidak Sesuai (STS) 



 

 

 
 

3 : Sesuai (S)    3 : Tidak Sesuai (TS) 

2 : Tidak Sesuai (TS)    2 : Sesuai (S) 

1 : Sangat Tidak Sesuai (STS)  1 : Sangat Sesuai (SS)  

 

No Aspek 
NO 

Aitem 
PERNYATAAN 

PILIHAN 

JAWABAN 

R KR TR 

1 
Gaji dan 

Upah 

3 
Gaji yang diberikan sesuai dengan beban 

kerja (F) 
   

9 

Gaji yang diberikan oleh perusahaan 

sesuai dengan pekerjaan yang saya 

kerjakan (F) 

   

13 
Saya senang apabilaatasan menaikkan 

gaji karyawan (F) 
   

6 

Gaji lembur tidak sesuai dengan 

banyaknya pekerjaan yang sudah di 

selesaikan (UF) 

   

16 
Gaji kerja yang diberikan tidak sesuai 

dengan UMR Riau (UF) 
   

2 
Beban kerja tidak mempengaruhi besar 

kecilnya gaji yang diberikan (UF) 
   

2 Insentif 

1 
Setiap kali ada kerja tambahan 

perusahaan memberikan bonus (F) 
   

11 

Semakin banyak beban kerja maka 

semakin bertambah pula bonus yang 

diberikan (F) 

   

7 
Setiap saya memenuhi target saya 

mendapatkan bonus tambahan (F) 
   

4 
Insentif yang diberikan tidak sesuai 

dengan harapan (UF) 
   

14 

Saya tidak bersemangat ketika bonus 

yang akan diberikan tidaksesuai dengan 

hasil kerja (UF) 

   

10 
Program insentif tidak didasarkan pada 

kinerja karyawan (UF) 
   

3 Tunjangan 

15 
Perusahaan menyediakan asuransi 

kesehatan (F) 
   

5 
Setiap akhir tahun saya mendapatkan cuti 

liburan yang ditanggung instansi (F) 
   

17 
Perusahaan memberikan tunjangan 

pensiun (F) 
   

12 
Asuransi kesehatan tidak untuk seluruh 

keluarga (F) 
   

18 
Saya harus tetap masuk bekerja meskipun 

libur nasional (UF) 
   

4 Fasilitas 

8 
Ketika saya sedang bekerja, beberapa alat 

tulis dan kertas sering tidak tersedia (UF) 
   

19 
Lahan parkir yang disediakan sudah 

cukup untuk kendaraan karyawan (F) 
   

20 
Beberapa fasilitas kantor sudah 

membantu karyawan dalam bekerja (F) 
   



 

 

 
 

 Pada bagian ini saya memohon pada Bapak/Ibu untuk 

memberikan penilaian pada setiap pernyataan di dalam skala. Skala ini 

bertujuan untuk mengetahui pemberian reward. Bapak/Ibu dimohon untuk 

menilai berdasarkan kesesuaian  pernyataan (aitem) dengan indikator yang 

diajukan. Penilaian dilakukan dengan memilih salah satu dari alternatif 

jawaban yang disediakan, yaitu: relevan (R), kurang relevan (KR) atau 

tidak relevan (TR). Untuk jawaban yang dipilih, mohon bapak ibu 

memberikan tanda centang (√) pada kolom yang disediakan. 

 

Catatan: 

1. Isi (Kesesuaian dengan indikator) 

........................................................................................................................

.................................................................................................................... 

2. Bahasa 

........................................................................................................................

...................................................................................................................... 

3. Jumlah item 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

 

   Pekanabru,    November 2019 

    Validator 

 

 

   H. Jhon Herwanto., M. Si 

   NIP. 197010301999031004 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 

(Motivasi Kerja) 

A. Defenisi Operasional 

Motivasi merupakan pendorong yang bersal dari dalam diri maupun 

luar diri individu, yang akan mewujudkan suatu perilaku guna mencapai tujuan 

kepuasan dirinya. Menurut Anoraga (2013) ciri-ciri motivasi kerja adalah 

sebagai berikut: 

1. Perasaan senang dalam bekerja 

2. Mendapat kepuasan dalam bekerja 

3. Usaha memperoleh hasil maksimal 

4. Adanya kegairahan dalam bekerja 

5. Mengembangkan tugas dan dirinya 

6. Selalu meningkatkan prestasi 

7. Bertanggung jawab 

8. Kesadaran dalam bekerja 

B. Skala yang digunakan  

1. Buat Sendiri (-) 

2. Terjemahan (-) 

3. Modifikasi (√) 

C. Jumlah aitem 

Jumlah aitem yang digunakan dalam skala ini adalah 32 aitem 

D. Format Respon  

Format responden dalam skala ini adalah 

1. Sangat Sesuai (SS) 

2. Sesuai (S) 

3. TS (Tidak Sesuai) 

4. Sangat Tidak Sesuai (STS) 

E. Penilaian Setiap Aitem 

Adapun penilaian dalam aitem ini terdiri dari : 

Favorable    Unfavorable 

4 : Sangat Sesuai (SS)    4: Sangat Tidak Sesuai (STS) 



 

 

 
 

3 : Sesuai (S)    3 : Tidak Sesuai (TS) 

2 : Tidak Sesuai (TS)    2 : Sesuai (S) 

1 : Sangat Tidak Sesuai (STS)  1 : Sangat Sesuai (SS)  

 

Pada bagian ini saya memohon pada Bapak/Ibu untuk memberikan 

penilaian pada setiap pernyataan di dalam skala. Skala ini bertujuan untuk 

mengetahui pemberian reward. Bapak/Ibu dimohon untuk menilai berdasarkan 

kesesuaian  pernyataan (aitem) dengan indikator yang diajukan. Penilaian 

dilakukan dengan memilih salah satu dari alternatif jawaban yang disediakan, 

yaitu: relevan (R), kurang relevan (KR) atau tidak relevan (TR). Untuk jawaban 

yang dipilih, mohon bapak ibu memberikan tanda centang (√) pada kolom yang 

disediakan.  

No Aspek 
No 

Aitem 
Pernyataan 

Pilihan 

Jawaban 

R KR TR 

1 
Perasaan senang 

dalam bekerja 

1 
Saya melaksanakan tugas yang 

diberikan dengan senang hati (F) 
   

2 
Saya merasa senang telah menjadi 

karyawan di perusahaan ini (F) 
   

3 
Bekerja di perusahaan ini membuat 

prestasi saya terhambat (UF) 
   

4 
Saya merasa terpaksa melaksanakan 

tugas yang di berikan (UF) 
   

2 

Mendapatkan 

kepuasan dalam 

bekerja 

5 
Lingkungan tempat saya bekerja 

sangat memberikan kenyamanan (F) 
   

6 

Fasilitas yang tersedia di perusahaan 

ini sangat menunjang pekerjaan 

pegawai (F) 

   

7 
Saya merasa kurang puas dengan 

kondisi kerja disini (UF) 
   



 

 

 
 

8 

Perusahaan belum sepenuhnya 

menyediakan fasilitas lengkap yang 

dapat menunjang (F) 

   

3 
Usaha memperoleh 

hasil yang maksimal 

9 

Saya berusaha untuk 

melaksanakanpekerjaan dengan 

sebaik mungkin (F) 

   

10 

Usaha keras dalam memperoleh 

hasil yang maksimal akan 

memberikan keuntungan tersendiri 

bagi saya (F) 

   

11 
Saya kurang peduli dengan hasil 

kerja yang sudah dicapai (UF) 
   

12 

Bagi saya bekerja secara maksimal 

hanya sia-sia, karena tidak ada 

keuntungan untuk saya (UF) 

   

4 
Adanya kegairahan 

dalambekerja 

13 
Saya terpacu untuk mengerjakan 

dengan optimal (F) 
   

14 

Saya termasuk orang yang 

berambisi dalam mengerjakan 

pekerjaan (F) 

   

15 

Lokasi perusahaan yang jauh dari 

tempat tinggal membuat saya 

kurang bersemangat dalam bekerja 

(UF) 

   

16 

Kegagalan yang pernah terjadi 

membuat saya kurang bersemangat 

dalam bekerja (UF) 

   

5 
Mengembangkan 

tugas dan dirinya 
17 

Saya mengevaluasi diri agar ada 

perubahan yang lebih baik dalam 

bekerja (F) 

   



 

 

 
 

18 

Perusahaan memberikan 

kesempatan seluas-luasnya kepada 

pegawai dalam mengembangkan 

potensi yang dimiliki (F) 

   

19 

Teknik bekerj ayang saya gunakan 

sama dengan teknik-teknik 

sebelulmnya (UF) 

   

20 

Dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan saya termasuk seorang 

yang jarang bekerja keras (UF) 

   

6 
Selalu meningkatkan 

prestasi 

21 
Saya meningkatkan kinerja agar 

menjadi semakin baik (F) 
   

22 
Saya berusaha mengembangkan ide-

ide kreatif dalam bekerja (F) 
   

23 
Saya mengalami kegagalan dalam 

menyelesaikan tugas (UF) 
   

24 
Kinerj saya dari dulu hingga 

sekarang relatif sama (UF) 
   

7 Bertanggung jawab 

25 

Bagi saya mengerjakan tugas 

dengan baik merupakan sebuah 

kewajiban (F) 

   

26 

Memeriksa kembali pekerjaan yang 

telah selesai dilaksanakan menjadi 

tanggung jawab saya (F) 

   

27 
Ketika merasa bosan, saya berhenti 

mengerjakan tugas pekerjaan (UF) 
   

28 

Ketika perusahaan mengalami 

masalah, saya tidak peduli karena 

bukan urusan saya (UF) 

   

8 Kesadaran dalam 29 Saya bekerja seoptimal mungkin    



 

 

 
 

bekerja walaupun atasan tidak mengawasi 

(F) 

30 

Dalam menyelesaikan sebuah 

pekerjaan, saya tidak pernah 

mengharapkan instansi memberikan 

bonus ataupun kenaikan jabatan (F) 

   

31 

Saya baru melaksanakan suatu 

pekerjaan jika atasan mengawasi 

(UF) 

   

32 

Meskipun saya menyelesaikan tugas 

dengan baik, perusahaan belum 

tentu memberikan bonus ataupun 

menaikkan jabatan (UF) 

   

Catatan: 

1. Isi (Kesesuaian dengan indikator) 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

2. Bahasa 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

3. Jumlah item 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 Pekanabru,   November 2019 

 Validator 

 

 H. Jhon Herwanto., M. Si 

 NIP.197010301999031004 

  

  



 

 

 
 

LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 

(Skala Kompensasi) 

F. Defenisi Operasional 

Kompensasi adalah keseluruhan yang diterima oleh pegawai dari 

perusahaan atas jasa atau pekerjannya. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan alat ukur kompensasi dari Sahronia (2015), namun peneliti 

menambahkan satu aspek lagi, sesuai teori Simamora (dalam Handoko, 

2016). Adapun aspek untuk mengukur kompensasi  diantaranya: 

5. Upah dan gaji  

6. Insentif 

7. Tunjangan  

8. Fasilitas 

G. Skala yang digunakan  

4. Buat Sendiri (-) 

5. Terjemahan (-) 

6. Modifikasi (√) 

H. Jumlah aitem 

Jumlah aitem yang digunakan dalam skala ini adalah 18 aitem 

I. Format Respon  

Format responden dalam skala ini adalah 

5. Sangat Sesuai (SS) 

6. Sesuai (S) 

7. TS (Tidak Sesuai) 

8. Sangat Tidak Sesuai (STS) 

J. Penilaian Setiap Aitem 

Adapun penilaian dalam aitem ini terdiri dari : 

Favorable    Unfavorable 

4 : Sangat Sesuai (SS)    4: Sangat Tidak Sesuai (STS) 

3 : Sesuai (S)    3 : Tidak Sesuai (TS) 



 

 

 
 

2 : Tidak Sesuai (TS)    2 : Sesuai (S) 

1 : Sangat Tidak Sesuai (STS)  1 : Sangat Sesuai (SS)  

 

 Pada bagian ini saya memohon pada Bapak/Ibu untuk 

memberikan penilaian pada setiap pernyataan di dalam skala. Skala ini 

bertujuan untuk mengetahui pemberian reward. Bapak/Ibu dimohon untuk 

menilai berdasarkan kesesuaian  pernyataan (aitem) dengan indikator yang 

diajukan. Penilaian dilakukan dengan memilih salah satu dari alternatif 

jawaban yang disediakan, yaitu: relevan (R), kurang relevan (KR) atau 

tidak relevan (TR). Untuk jawaban yang dipilih, mohon bapak ibu 

memberikan tanda centang (√) pada kolom yang disediakan. 

No Aspek 
NO 

Aitem 
PERNYATAAN 

PILIHAN 

JAWABAN 

R KR TR 

1 
Gaji dan 

Upah 

3 
Gaji yang diberikan sesuai dengan beban 

kerja (F) 
   

9 

Gaji yang diberikan oleh perusahaan 

sesuai dengan pekerjaan yang saya 

kerjakan (F) 

   

13 
Saya senang apabilaatasan menaikkan 

gaji karyawan (F) 
   

6 

Gaji lembur tidak sesuai dengan 

banyaknya pekerjaan yang sudah di 

selesaikan (UF) 

   

16 
Gaji kerja yang diberikan tidak sesuai 

dengan UMR Riau (UF) 
   

2 
Beban kerja tidak mempengaruhi besar 

kecilnya gaji yang diberikan (UF) 
   

2 Insentif 

1 
Setiap kali ada kerja tambahan 

perusahaan memberikan bonus (F) 
   

11 

Semakin banyak beban kerja maka 

semakin bertambah pula bonus yang 

diberikan (F) 

   

7 
Setiap saya memenuhi target saya 

mendapatkan bonus tambahan (F) 
   

4 
Insentif yang diberikan tidak sesuai 

dengan harapan (UF) 
   

14 

Saya tidak bersemangat ketika bonus 

yang akan diberikan tidaksesuai dengan 

hasil kerja (UF) 

   



 

 

 
 

10 
Program insentif tidak didasarkan pada 

kinerja karyawan (UF) 
   

3 Tunjangan 

15 
Perusahaan menyediakan asuransi 

kesehatan (F) 
   

5 
Setiap akhir tahun saya mendapatkan cuti 

liburan yang ditanggung instansi (F) 
   

17 
Perusahaan memberikan tunjangan 

pensiun (F) 
   

12 
Asuransi kesehatan tidak untuk seluruh 

keluarga (F) 
   

18 
Saya harus tetap masuk bekerja meskipun 

libur nasional (UF) 
   

4 Fasilitas 

8 
Ketika saya sedang bekerja, beberapa alat 

tulis dan kertas sering tidak tersedia (UF) 
   

19 
Lahan parkir yang disediakan sudah 

cukup untuk kendaraan karyawan (F) 
   

20 
Beberapa fasilitas kantor sudah 

membantu karyawan dalam bekerja (F) 
   

 

Catatan: 

4. Isi (Kesesuaian dengan indikator) 

........................................................................................................................

.................................................................................................................... 

5. Bahasa 

........................................................................................................................

...................................................................................................................... 

6. Jumlah item 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

 

   Pekanabru,    November 2019 

    Validator 

 

 

   Adfa Diamera, MA 

   NIP. 130611033 

 

  



 

 

 
 

LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 

(Motivasi Kerja) 

A. Defenisi Operasional 

Motivasi merupakan pendorong yang bersal dari dalam diri maupun 

luar diri individu, yang akan mewujudkan suatu perilaku guna mencapai tujuan 

kepuasan dirinya. Menurut Anoraga (2013) ciri-ciri motivasi kerja adalah 

sebagai berikut: 

9. Perasaan senang dalam bekerja 

10. Mendapat kepuasan dalam bekerja 

11. Usaha memperoleh hasil maksimal 

12. Adanya kegairahan dalam bekerja 

13. Mengembangkan tugas dan dirinya 

14. Selalu meningkatkan prestasi 

15. Bertanggung jawab 

16. Kesadaran dalam bekerja 

B. Skala yang digunakan  

4. Buat Sendiri (-) 

5. Terjemahan (-) 

6. Modifikasi (√) 

C. Jumlah aitem 

Jumlah aitem yang digunakan dalam skala ini adalah 32 aitem 

D. Format Respon  

Format responden dalam skala ini adalah 

5. Sangat Sesuai (SS) 

6. Sesuai (S) 

7. TS (Tidak Sesuai) 

8. Sangat Tidak Sesuai (STS) 

E. Penilaian Setiap Aitem 

Adapun penilaian dalam aitem ini terdiri dari : 

Favorable    Unfavorable 

4 : Sangat Sesuai (SS)    4: Sangat Tidak Sesuai (STS) 



 

 

 
 

3 : Sesuai (S)    3 : Tidak Sesuai (TS) 

2 : Tidak Sesuai (TS)    2 : Sesuai (S) 

1 : Sangat Tidak Sesuai (STS)  1 : Sangat Sesuai (SS)  

 

Pada bagian ini saya memohon pada Bapak/Ibu untuk memberikan 

penilaian pada setiap pernyataan di dalam skala. Skala ini bertujuan untuk 

mengetahui pemberian reward. Bapak/Ibu dimohon untuk menilai berdasarkan 

kesesuaian  pernyataan (aitem) dengan indikator yang diajukan. Penilaian 

dilakukan dengan memilih salah satu dari alternatif jawaban yang disediakan, 

yaitu: relevan (R), kurang relevan (KR) atau tidak relevan (TR). Untuk jawaban 

yang dipilih, mohon bapak ibu memberikan tanda centang (√) pada kolom yang 

disediakan.  

No Aspek 
No 

Aitem 
Pernyataan 

Pilihan 

Jawaban 

R KR TR 

1 
Perasaan senang 

dalam bekerja 

1 
Saya melaksanakan tugas yang 

diberikan dengan senang hati (F) 
   

2 
Saya merasa senang telah menjadi 

karyawan di perusahaan ini (F) 
   

3 
Bekerja di perusahaan ini membuat 

prestasi saya terhambat (UF) 
   

4 
Saya merasa terpaksa melaksanakan 

tugas yang di berikan (UF) 
   

2 

Mendapatkan 

kepuasan dalam 

bekerja 

5 
Lingkungan tempat saya bekerja 

sangat memberikan kenyamanan (F) 
   

6 

Fasilitas yang tersedia di perusahaan 

ini sangat menunjang pekerjaan 

pegawai (F) 

   

7 
Saya merasa kurang puas dengan 

kondisi kerja disini (UF) 
   



 

 

 
 

8 

Perusahaan belum sepenuhnya 

menyediakan fasilitas lengkap yang 

dapat menunjang (F) 

   

3 
Usaha memperoleh 

hasil yang maksimal 

9 

Saya berusaha untuk 

melaksanakanpekerjaan dengan 

sebaik mungkin (F) 

   

10 

Usaha keras dalam memperoleh 

hasil yang maksimal akan 

memberikan keuntungan tersendiri 

bagi saya (F) 

   

11 
Saya kurang peduli dengan hasil 

kerja yang sudah dicapai (UF) 
   

12 

Bagi saya bekerja secara maksimal 

hanya sia-sia, karena tidak ada 

keuntungan untuk saya (UF) 

   

4 
Adanya kegairahan 

dalambekerja 

13 
Saya terpacu untuk mengerjakan 

dengan optimal (F) 
   

14 

Saya termasuk orang yang 

berambisi dalam mengerjakan 

pekerjaan (F) 

   

15 

Lokasi perusahaan yang jauh dari 

tempat tinggal membuat saya 

kurang bersemangat dalam bekerja 

(UF) 

   

16 

Kegagalan yang pernah terjadi 

membuat saya kurang bersemangat 

dalam bekerja (UF) 

   

5 
Mengembangkan 

tugas dan dirinya 
17 

Saya mengevaluasi diri agar ada 

perubahan yang lebih baik dalam 

bekerja (F) 

   



 

 

 
 

18 

Perusahaan memberikan 

kesempatan seluas-luasnya kepada 

pegawai dalam mengembangkan 

potensi yang dimiliki (F) 

   

19 

Teknik bekerj ayang saya gunakan 

sama dengan teknik-teknik 

sebelulmnya (UF) 

   

20 

Dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan saya termasuk seorang 

yang jarang bekerja keras (UF) 

   

6 
Selalu meningkatkan 

prestasi 

21 
Saya meningkatkan kinerja agar 

menjadi semakin baik (F) 
   

22 
Saya berusaha mengembangkan ide-

ide kreatif dalam bekerja (F) 
   

23 
Saya mengalami kegagalan dalam 

menyelesaikan tugas (UF) 
   

24 
Kinerj saya dari dulu hingga 

sekarang relatif sama (UF) 
   

7 Bertanggung jawab 

25 

Bagi saya mengerjakan tugas 

dengan baik merupakan sebuah 

kewajiban (F) 

   

26 

Memeriksa kembali pekerjaan yang 

telah selesai dilaksanakan menjadi 

tanggung jawab saya (F) 

   

27 
Ketika merasa bosan, saya berhenti 

mengerjakan tugas pekerjaan (UF) 
   

28 

Ketika perusahaan mengalami 

masalah, saya tidak peduli karena 

bukan urusan saya (UF) 

   

8 Kesadaran dalam 29 Saya bekerja seoptimal mungkin    



 

 

 
 

bekerja walaupun atasan tidak mengawasi 

(F) 

30 

Dalam menyelesaikan sebuah 

pekerjaan, saya tidak pernah 

mengharapkan instansi memberikan 

bonus ataupun kenaikan jabatan (F) 

   

31 

Saya baru melaksanakan suatu 

pekerjaan jika atasan mengawasi 

(UF) 

   

32 

Meskipun saya menyelesaikan tugas 

dengan baik, perusahaan belum 

tentu memberikan bonus ataupun 

menaikkan jabatan (UF) 

   

Catatan: 

4. Isi (Kesesuaian dengan indikator) 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

5. Bahasa 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

6. Jumlah item 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 Pekanabru,   November 2019 

 Validator 

 

 Adfa Diamera, MA 

 NIP.130611033 

  

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN C 
Lembar Skala Try Out 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 
 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini 

Nama/inisial : 

Usia  : 

Jenis Kelamin : 

Masa Kerja : 

  Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa daya telah informasi 

baik secara lisan dan tulisan mengenai penelitian yang akan filakukan oleh Dinia 

Oktiani dan informasi tersebut telah saya pahami dengan baik mengenai manfaat, 

tindakan yang akan dilakukan, keuntungan ketidaknyamanan yang mungkin akan 

dijumpai, maka saya setuju untuk berpartisipasi dalampenelitian tersebut. 

  Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan 

penuh kesadaran dan tanpa keterpaksaan diri pihak manapun. 

 

 

Pekanbaru,    Desember 2019 

 

 

(..............................................) 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

Petunjuk Pengisian 

Berikut ini akan disajikan sejumlah pernyataan kepada anda. Baca dan 

pahamilah setiap pernyataan tersebut. Kemudian nyatakanlah apakah pernyataan 

itu sesuai dengan keadaan diri anda dengan cara memberi tanda centang (√) pada 

kolom yang telah disediakan. Adapun keterangan jawaban tersebut adalah: 

SS : Apabila keadaan tersebut Sangat Sesuai dengan kondisi anda 

S : Apabila keadaan tersebut Sesuai dengan kondisi anda 

TS : Apabila keadaan tersebut Tidak Sesuai dengan kondisi anda 

STS : Apabila keadaan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan kondisi anda  

 Setiap orang mempunyai jawaban yang berbeda, oleh karenaitu pilihlah 

jawaban yang paling sesuai dengan pendapat dan keadaan diri anda, sebab tidak 

ada jawaban yang dianggap salah. 

    ***SELAMAT MENGERJAKAN*** 

Skala 1 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Setiap kali ada kerja tambahan perusahaan 

memberikan bonus 

    

2 Beban kerja tidak mempengaruhi besar kecilnya gaji 

yang diberikan 

    

3 Gaji yang diberikan sesuai dengan beban kerja     

4 Insentif yang diberikan tidak sesuai dengan harapan     

5 Setiap akhir tahun saya mendapatkan cuti liburan 

yang ditanggung instansi 

    

6 Gaji lembur tidak sesuai dengan banyaknya 

pekerjaan yang sudah di selesaikan 

    

7 Setiap saya memenuhi target saya mendapatkan 

bonus tambahan 

    

8 Ketika saya sedang bekerja, beberapa alat tulis dan 

kertas sering tidak tersedia 

    

9 Gaji yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan 

pekerjaan yang saya kerjakan 

    

10 Program insentif tidak didasarkan pada kinerja 

karyawan 

    

11 Semakin banyak beban kerja maka semakin 

bertambah pula bonus yang diberikan 

    



 

 

 
 

12 Asuransi kesehatan tidak untuk seluruh keluarga     

13 Saya senang apabilaatasan menaikkan gaji karyawan     

14 Saya tidak bersemangat ketika bonus yang akan 

diberikan tidaksesuai dengan hasil kerja 

    

15 Perusahaan menyediakan asuransi kesehatan     

16 Gaji kerja yang diberikan tidak sesuai dengan UMR 

Riau 

    

17 Perusahaan memberikan tunjangan pensiun     

18 Saya harus tetap masuk bekerja meskipun libur 

nasional 

    

19 Lahan parkir yang disediakan sudah cukup untuk 

kendaraan karyawan 

    

20 Beberapa fasilitas kantor sudah membantu karyawan 

dalam bekerja 

    

 

 

SKALA 2 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya melaksanakan tugas yang diberikan dengan 

senang hati 

    

2 Saya merasa senang telah menjadi karyawan di 

perusahaan ini 

    

3 Bekerja di perusahaan ini membuat prestasi saya 

terhambat 

    

4 Saya merasa terpaksa melaksanakan tugas yang di 

berikan 

    

5 Lingkungan tempat saya bekerja sangat memberikan 

kenyamanan 

    

6 Fasilitas yang tersedia di perusahaan ini sangat 

menunjang pekerjaan pegawai 

    

7 Saya merasa kurang puas dengan kondisi kerja disini     

8 Perusahaan belum sepenuhnya menyediakan fasilitas 

lengkap yang dapat menunjang 

    

9 Saya berusaha untuk melaksanakanpekerjaan dengan 

sebaik mungkin 

    

10 Usaha keras dalam memperoleh hasil yang maksimal 

akan memberikan keuntungan tersendiri bagi saya 

    

11 Saya kurang peduli dengan hasil kerja yang sudah 

dicapai 

    

12 Bagi saya bekerja secara maksimal hanya sia-sia,     



 

 

 
 

karena tidak ada keuntungan untuk saya 

13 Saya terpacu untuk mengerjakan dengan optimal     

14 Saya termasuk orang yang berambisi dalam 

mengerjakan pekerjaan 

    

15 Lokasi perusahaan yang jauh dari tempat tinggal 

membuat saya kurang bersemangat dalam bekerja 

    

16 Kegagalan yang pernah terjadi membuat saya kurang 

bersemangat dalam bekerja 

    

17 Saya mengevaluasi diri agar ada perubahan yang lebih 

baik dalam bekerja 

    

18 Perusahaan memberikan kesempatan seluas-luasnya 

kepada karyawan dalam mengembangkan potensi 

yang dimiliki 

    

19 Teknik bekerja yang saya gunakan sama dengan 

teknik-teknik sebelulmnya 

    

20 Dalam menyelesaikan suatu pekerjaan saya termasuk 

seorang yang jarang bekerja keras 

    

21 Saya meningkatkan kinerja agar menjadi semakin 

baik 

    

22 Saya berusaha mengembangkan ide-ide kreatif dalam 

bekerja 

    

23 Saya mengalami kegagalan dalam menyelesaikan 

tugas 

    

24 Kinerja saya dari dulu hingga sekarang relatif sama     

25 Bagi saya mengerjakan tugas dengan baik merupakan 

sebuah kewajiban 

    

26 Memeriksa kembali pekerjaan yang telah selesai 

dilaksanakan menjadi tanggung jawab saya 

    

27 Ketika merasa bosan, saya berhenti mengerjakan 

tugas pekerjaan 

    

28 Ketika perusahaan mengalami masalah, saya tidak 

peduli karena bukan urusan saya 

    

29 Saya bekerja seoptimal mungkin walaupun atasan 

tidak mengawasi 

    

30 Dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan, saya tidak 

pernah mengharapkan instansi memberikan bonus 

ataupun kenaikan jabatan 

    

31 Saya baru melaksanakan suatu pekerjaan jika atasan 

mengawasi 

    

32 Meskipun saya menyelesaikan tugas dengan baik, 

perusahaan belum tentu memberikan bonus ataupun 

menaikkan jabatan 

    



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN D 
Tabulasi Skor Mentah 

Hasil Try Out 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. No 
Nama 

Aitem Kompensasi   Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

1 GP 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 1 4 3 2 3 68 

2 BR 4 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 3 2 3 2 2 3 52 

3 HY 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 2 2 3 54 

4 MI 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 50 

5 JS 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 2 2 3 51 

6 D 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 2 3 2 2 3 51 

7 RY 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 4 4 2 4 1 4 3 2 3 59 

8 AH 2 3 3 2 3 2 2 3 3 1 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 52 

9 RY 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 4 2 3 2 3 3 2 3 52 

10 DS 3 2 4 2 3 2 4 3 4 3 2 4 4 1 4 3 4 3 3 3 61 

11 TRD 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 2 3 2 3 3 2 3 54 

12 RM 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 57 

13 T 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 55 

14 LMK 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 4 4 2 4 1 4 3 2 3 59 

15 S 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 4 2 3 2 3 2 2 3 52 

16 YM 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 2 3 2 3 3 2 3 53 

17 SH 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 63 

18 J 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 51 

19 AS 2 3 3 2 2 2 2 3 3 1 2 4 3 2 3 2 3 2 2 3 49 

20 JS 3 2 3 1 2 3 3 3 1 4 4 4 3 1 4 4 4 3 4 4 60 

21 YM 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 4 4 2 3 2 3 2 2 3 52 

22 DN 2 1 3 2 4 2 2 3 3 2 2 3 4 1 4 3 4 3 1 3 52 

23 MP 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 2 3 57 



 

 

 
 

24 MSP 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 4 2 3 2 3 2 2 3 52 

25 Z 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 51 

26 RA 2 4 4 2 3 2 2 3 4 3 2 4 4 3 4 1 4 3 2 3 59 

27 PR 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 2 3 54 

28 MY 4 3 3 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 2 4 1 4 3 2 3 64 

29 O 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 2 2 3 52 

30 WS 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 1 4 3 2 3 59 

 



 

 

 
 

No 
Nama 

Aitem Motivasi Kerja Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
 

1 GP 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 2 96 

2 BR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 92 

3 HY 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 94 

4 MI 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 85 

5 JS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 91 

6 D 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 81 

7 RY 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 93 

8 AH 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 85 

9 RY 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 67 

10 DS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 4 1 3 3 4 3 3 3 2 3 3 93 

11 TRD 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 85 

12 RM 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 86 

13 T 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 89 

14 LMK 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 93 

15 S 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 83 

16 YM 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 90 

17 SH 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 2 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 4 3 4 4 2 4 3 102 

18 J 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 90 

19 AS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 84 

20 JS 4 2 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 115 

21 YM 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 83 

22 DN 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 93 

23 MP 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 85 

24 MSP 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 86 

25 Z 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 87 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

26 RA 3 3 3 3 2 3 3 1 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 4 3 91 

27 PR 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 90 

28 MY 3 4 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 2 3 2 98 

29 O 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 93 

30 WS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 2 4 3 2 2 2 3 2 2 87 



 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN E 
Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Aitem 1 52,47 19,085 ,390 ,753 

Aitem 2 52,33 21,057 ,186 ,767 

Aitem 3 52,17 20,282 ,471 ,748 

Aitem 4 52,83 20,902 ,207 ,766 

Aitem 5 52,17 21,799 ,139 ,766 

Aitem 6 52,87 19,223 ,729 ,732 

Aitem 7 52,50 17,845 ,677 ,724 

Aitem 8 52,43 22,323 -,025 ,776 

Aitem 9 52,07 20,133 ,352 ,755 

Aitem 10 52,83 18,626 ,588 ,734 

Aitem 11 52,80 18,510 ,602 ,733 

Aitem 12 51,80 19,476 ,625 ,737 

Aitem 13 51,33 21,885 ,110 ,768 



 

 

 
 

Aitem 14 52,87 23,361 -,217 ,799 

Aitem 15 51,83 19,040 ,753 ,730 

Aitem 16 53,20 24,028 -,314 ,807 

Aitem 17 51,83 19,040 ,753 ,730 

Aitem 18 52,63 20,102 ,453 ,748 

Aitem 19 53,07 20,823 ,311 ,758 

Aitem 20 52,13 22,120 ,155 ,766 

 
 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

AITEM1 86,73 58,064 ,664 ,891 

AITEM2 86,57 61,840 ,165 ,898 

AITEM3 86,63 58,999 ,679 ,892 

AITEM4 86,77 59,357 ,449 ,894 

AITEM5 86,63 60,723 ,288 ,897 



 

 

 
 

AITEM6 86,87 57,499 ,636 ,891 

AITEM7 86,83 57,454 ,661 ,890 

AITEM8 87,10 61,059 ,133 ,902 

AITEM9 86,53 59,016 ,490 ,893 

AITEM10 86,67 62,506 ,027 ,901 

AITEM11 86,67 60,713 ,450 ,895 

AITEM12 86,67 58,920 ,514 ,893 

AITEM13 86,50 60,121 ,475 ,894 

AITEM14 86,97 59,689 ,338 ,896 

AITEM15 86,73 57,444 ,649 ,890 

AITEM16 86,83 58,695 ,498 ,893 

AITEM17 86,53 58,878 ,613 ,892 

AITEM18 86,67 61,057 ,220 ,898 

AITEM19 86,83 60,144 ,372 ,895 

AITEM20 86,73 58,409 ,462 ,894 

AITEM21 86,60 58,524 ,671 ,891 

AITEM22 86,77 57,220 ,580 ,891 

AITEM23 87,03 64,723 -,229 ,907 

AITEM24 87,07 58,961 ,477 ,894 

AITEM25 86,40 57,421 ,652 ,890 

AITEM26 86,50 57,500 ,655 ,890 

AITEM27 87,07 60,064 ,332 ,896 

AITEM28 86,77 57,151 ,659 ,890 

AITEM29 86,67 56,506 ,554 ,892 

AITEM30 87,23 60,668 ,232 ,898 

AITEM31 86,67 57,264 ,649 ,890 

AITEM32 87,33 59,954 ,421 ,895 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN F 
Lembar Skala Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini 

Nama/inisial : 

Usia  : 

Jenis Kelamin : 

Masa Kerja : 

  Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa daya telah informasi 

baik secara lisan dan tulisan mengenai penelitian yang akan filakukan oleh Dinia 

Oktiani dan informasi tersebut telah saya pahami dengan baik mengenai manfaat, 

tindakan yang akan dilakukan, keuntungan ketidaknyamanan yang mungkin akan 

dijumpai, maka saya setuju untuk berpartisipasi dalampenelitian tersebut. 

  Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan 

penuh kesadaran dan tanpa keterpaksaan diri pihak manapun. 

 

 

Pekanbaru,    Desember 2019 
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Petunjuk Pengisian 

Berikut ini akan disajikan sejumlah pernyataan kepada anda. Baca dan 

pahamilah setiap pernyataan tersebut. Kemudian nyatakanlah apakah pernyataan 

itu sesuai dengan keadaan diri anda dengan cara memberi tanda centang (√) pada 

kolom yang telah disediakan. Adapun keterangan jawaban tersebut adalah: 

SS : Apabila keadaan tersebut Sangat Sesuai dengan kondisi anda 

S : Apabila keadaan tersebut Sesuai dengan kondisi anda 

TS : Apabila keadaan tersebut Tidak Sesuai dengan kondisi anda 

STS : Apabila keadaan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan kondisi anda  

 Setiap orang mempunyai jawaban yang berbeda, oleh karenaitu pilihlah 

jawaban yang paling sesuai dengan pendapat dan keadaan diri anda, sebab tidak 

ada jawaban yang dianggap salah. 

    ***SELAMAT MENGERJAKAN*** 

Skala 1 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya harus tetap masuk bekerja meskipun 

libur nasional 

    

2 Program insentif tidak didasarkan pada 

kinerja karyawan 

    

3 Asuransi kesehatan tidak untuk seluruh 

keluarga 

    

4 Gaji yang diberikan sesuai dengan beban 

kerja 

    

5 Lahan parkir yang disediakan sudah cukup 

untuk kendaraan karyawan 

    

6 Setiap kali ada kerja tambahan perusahaan 

memberikan bonus 

    

7 Gaji lembur tidak sesuai dengan banyaknya 

pekerjaan yang sudah di selesaikan 

    

8 Perusahaan menyediakan asuransi 

kesehatan 

    

9 Gaji yang diberikan oleh perusahaan sesuai 

dengan pekerjaan yang saya kerjakan 

    

10 Semakin banyak beban kerja maka semakin 

bertambah pula bonus yang diberikan 

    

11 Setiap saya memnuhi target saya     



 

 

 
 

mendapatkan bonus tambahan 

12 Perusahaan memberikan tunjangan pensiun     

 

SKALA 2 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya mengevaluasi diri agar ada perubahan yang 

lebih baik dalam bekerja 

    

2 Saya melaksanakan tugas yang diberikan dengan 

senang hati 

    

3 Saya bekerja seoptimal mungkin walaupun atasan 

tidak mengawasi 

    

4 Saya merasa kurang puas dengan kondisi kerja disini     

5 Lokasi perusahaan yang jauh dari tempat tinggal 

membuat saya kurang bersemangat dalam bekerja 

    

6 Kinerja saya dari dulu hingga sekarang relatif sama     

7 Bagi saya mengerjakan tugas dengan baik 

merupakan sebuah kewajiban 

    

8 Saya berusaha untuk melaksankan pekerjaan dengan 

sebaik mungkin 

    

9 Fasilitas yang tersedia di perusahaan ini sangat 

menunjang pekerjaan pegawai 

    

10 Bekerja di perusahaan ini membuat prestasi saya 

terhambat 

    

11 Saya kurang peduli dengan hasil kerja yang sudah 

dicapai 

    

12 Saya terpacu untuk mengerjakan dengan optimal     

13 Teknik bekerja yang saya gunakan sama dengan 

teknik-teknik sebelulmnya 

    

14 Saya meningkatkan kinerja agar menjadi semakin 

baik 

    

15 Ketika merasa bosan, saya berhenti mengerjakan 

tugas pekerjaan 

    

16 Saya baru melaksanakan suatu pekerjaan jika atasan 

mengawasi 

    

17 Saya merasa terpaksa melaksanakan tugas yang di 

berikan 

    

18 Bagi saya bekerja secara maksimal hanya sia-sia, 

karena tidak ada keuntungan untuk saya 

    

19 Saya termasuk orang yang berambisi dalam 

mengerjakan pekerjaan 

    

20 Kegagalan yang pernah terjadi membuat saya kurang 

bersemangat dalam bekerja 

    



 

 

 
 

21 Dalam menyelesaikan suatu pekerjaan saya termasuk 

seorang yang jarang bekerja keras 

    

22 Memeriksa kembali pekerjaan yang telah selesai 

dilaksanakan menjadi tanggung jawab saya 

    

23 Ketika perusahaan mengalami masalah, saya tidak 

peduli karena bukan urusan saya 

    

24 Meskipun saya menyelesaikan tugas dengan baik, 

perusahaan belum tentu memberikan bonus ataupun 

menaikkan jabatan 

    

25 Saya berusaha mengembangkan ide-ide kreatif dalam 

bekerja 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN G 
Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Kompensasi ,074 53 ,200
*
 ,965 53 ,119 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

MotivasiKerja ,128 53 ,031 ,976 53 ,353 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN H 
Hasil Uji Linearitas 
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ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

MotivasiKerja * 

Kompensasi 

Between 

Groups 

(Combined) 1928,937 21 91,854 1,773 ,072 

Linearity 745,922 1 745,922 14,395 ,001 

Deviation from 

Linearity 

1183,015 20 59,151 1,141 ,362 

Within Groups 1606,383 31 51,819   

Total 3535,321 52    
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LAMPIRAN I 
Hasil Ui Hipotesis 
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Correlations 

 MotivasiKerja Kompensasi 

MotivasiKerja Pearson Correlation 1 ,459
**
 

Sig. (2-tailed)  ,001 

N 53 53 

Kompensasi Pearson Correlation ,459
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,001  

N 53 53 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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LAMPIRAN J 
Analisis Tambahan 
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KATEGORISASI DATA VARIABEL KOMPENSASI 

 

 

 

kompensai 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid rendah 7 8,4 13,2 13,2 

sedang 37 44,6 69,8 83,0 

tinggi 9 10,8 17,0 100,0 

Total 53 63,9 100,0  

Total 83 100,0   

 

 

KATEGORISASI DATA VARIABEL MOTIVASI KERJA 

 

Statistics 

KategoriMK   

N Valid 53 

Missing 0 

Std. Deviation ,553 

Range 2 

Minimum 1 

Maximum 3 

 

 

KategoriMK 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid rendah 7 13,2 13,2 13,2 

sedang 37 69,8 69,8 83,0 

tinggi 9 17,0 17,0 100,0 

Total 53 100,0 100,0  
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LAMPIRAN K 
Surat-Surat 
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