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Penelitian ini merupakan jenis penelitian survey dengan judul “Pengaruh Kompensasi Terhadap 

Kinerja Karyawan Bagian Produksi pada PT Carma Wira Jatim di Magetan”  

Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui penerapan kompensasi finansial dan 

kompensasi non finansial karyawan pada PT Carma Wira Jatim di Magetan, Kedua untuk 

mengetahui Kinerja karyawan PT Carma Wira Jatim di Magetan, Ketiga untuk mengetahui 

apakah kompensasi finansial dan non finansial berpengaruh terhadap Kinerja karyawan PT 

Carma Wira Jatim di Magetan, dan keempat untuk mengetahui variabel mana yang mempunyai 

pengaruh lebih kuat terhadap Kinerja karyawan PT Carma Wira Jatim di Magetan  

Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda yaitu untuk 

mengetahui pengaruh signifikan antara kompensasi finansial dan kompensasi non finansial 

terhadap Kinerja karyawan melalui uji F dan uji t, sedangkan untuk mengetahui variabel mana 

yang mempunyai pengaruh lebih kuat maka digunakan nilai korelasi parsial. 

Sementara untuk menguji kuesioner, digunakan uji validitas dan uji reabilitas. Dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pemberian kompensasi finansial dan non finansial pada PT 

Carma Wira Jatim di Magetan dinilai sudah sesuai. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya skor 

rata-rata total variabel kompensasi finansial langsung (X1) sebesar 138, yang berada pada 

rentang skala 123 - 159 atau bisa dikatakan nilai kompensasi finansial sudah sesuai, dan rata-rata 

skor variabel kompensasi non finansial (X2) sebesar 136,5 yang berada pada rentang skala 123 - 

159 atau bisa dikatakan nilai kompensasi non finansial sudah sesuai. Hal ini ditunjukkan dengan 

tingginya hasil pekerjaan, kualitas hasil pekerjaan, dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan 

tugas, serta kemampuan karyawan dalam bekerja sama dengan rekan kerja karyawan yang 

ditunjukkan dengan sikap yang baik selaku sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. Hal ini 

dibuktikan oleh rata-rata total variabel kinerja sebesar 134,3 yang berada pada skala penilaian 

tinggi.  

Hasil dari regresi linier berganda dengan variabel kompensasi finansial dan variabel kompensasi 

non finansial sebagai variabel bebas ( X1 dan X2) dan variabel kinerja sebagai variabel terikat 

(Y) diperoleh Y = 2,246 + 0,643 X1 + 0,191 X2 + e dengan nilai R2 sebesar 0,569. dari hasil uji 

F diperoleh nilai F hitung sebesar 30,365 > nilai Ftabel 3,23 sehingga Ho ditolak dan Ha 

diterima yang berarti variabel kompensasi finansial dan non finansial berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja. Dari hasil analisis uji t diperoleh nilai t-hitung X1 sebesar 6,498 > ttabel 

sebesar 2,021. untuk thitung X2 sebesar 2,216 > ttabel sebesar 2,021 

 


