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Jenis penelitian yang lakukan ini adalah penelitian survey, dimana peneliti melakukan observasi 

dalam pengumpulan data yang dilakukan pada Perusahaan Guci Keramik “Sinar Biru” tepatnya 

di Jalan Lebak Jaya Utara I No. 39 Kenjeran Surabaya dengan judul penelitian yaitu: “Pengaruh 

Kompensasi Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Perusahaan Guci Keramik PT. “Sinar Biru” 

Surabaya”  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kompensasi finansial dan non finansial serta 

prestasi kerja karyawan dan untuk mengetahui kompensasi finansial dan non finansial 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerja karyawan pada Perusahaan guci 

keramik PT. “Sinar Biru”- Surabaya. Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai khususnya 

bagi perusahaan yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan perusahaan dalam mengambil 

kebijakan mengenai pemberian kompensasi finansial sehingga dapat meningkatkan prestasi kerja 

karyawan. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan rentang skala dan 

regresi linier berganda. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata rentang skala untuk kompensasi 

finansial diperoleh angka sebesar 142,5 masuk dalam kategori sangat memuaskan. Hasil 

perhitungan rata-rata rentang skala untuk variabel kompensasi non finansial diperoleh angka 

sebesar 143,86 masuk dalam kategori sangat memuaskan para karyawan. Hasil perhitungan rata-

rata rentang skala untuk prestasi kerja diperoleh angka sebesar 154 yang berarti bahwa prestasi 

kerja para karyawan bagian produksi masuk dalam kategori sangat tinggi. Berdasarkan hasil uji F 

menunjukkan bahwa variabel kompensasi finansial (X1) dan kompensasi non finansial (X2) 

secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerja para 

karyawan bagian produksi. Hasil uji t diperoleh hasil bahwa secara parsial variabel kompensasi 

baik finansial maupun non finansial berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja para 

karyawan bagian produksi. Pengaruh kompensasi terhadap prestasi kerja para karyawan bagian 

produksi pada Perusahaan Guci Keramik PT. “Sinar Biru” Surabaya dapat dijelaskan sekitar 

80% oleh kompensasi finansial (X1) dan kompensasi non finansial (X2) sedangkan sisanya 

sekitar 20% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

Beberapa saran yang dapat yaitu diharapkan perusahaan mempertahankan atas kebijakan atas 

pemberian kompensasi yang telah ditetapkan selama ini. Diharapkan perusahaan dapat menjaga 

hubungan baik antar karyawan maupun dengan perusahaan sehingga dapat tercipta keharmonisan 

dalam perusahaan. Diharapkan untuk menghargai atas keberadaan para karyawan sehingga 

mereka dapat bekerja secera maksimal di perusahaan. Bagi kalangan akademisi yang berminat 

untuk melanjutkan penelitian ini diharapkan untuk menyempurnakannya yaitu dengan 

menggunakan variabel lain yang berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan 

 


