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Penelitian ini berjudul ”Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Easterntex 

Pandaan”. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kompensasi finansial dan non finansial, 

yang kedua untuk mengetahui kompensasi yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Easterntex Pandaan. 

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian survey dengan sampel yang diambil 10% 

yaitu berjumlah 78 karyawan dari jumlah populasi 780 karyawan. 

Uji instrumen penelitian yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Alat analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan persamaan Y = -

0,307 + 0,302 X1 + 0,167 X2 + e. Koefisien korelasi menunjukkan angka sebesar 0, 921 yang 

berarti hubungan kompensasi dengan kinerja karyawan sangat erat, karena mendekati 1. 

Koefisien determinasi sebesar 0,844 atau 84,4% yang artinya kinerja karyawan pada PT. 

Easterntex dipengaruhi oleh kompensasi finansial dan kompensasi finansial sebesar 84,4% dan 

sisanya sebesar 15,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar 2 variabel bebas. 

Uji hipotesis yang dipakai adalah uji F dan uji T. Adapun hasil pengujian secara stimultan 

sebagaimana pada tabel hasil analisis regresi menunjukkan nilai sebesar 208, 988 (signifikansi F 

= 0,000). Jadi F hitung > F tabel (208,988 > 3,119) atau sig F < 5% (0,000 < 0,05) artinya bahwa 

secara bersama-sama variabel kompensasi finansial (X1) dan kompensasi non finansial (X2) 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y). Uji T menunjukkan bahwa variabel 

kompensasi finansial (X1) nilai t hitung sebesar 4,075 dengan probabilitas sebesar 0,000. karena 

t hitung > t tabel (4,075>1,992) atau sig t < 5% (0,000<0,05) maka secara parsial variabel 

kompensasi finansial (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan (Y) bila 

variabel bebas lain tetap nilainya. Variabel kompensasi non finansial (X2) nilai t hitung sebesar 

2,162 dengan probabilitas sebesar 0,034. Karena t hitung > t tabel (2,162 > 1,992) atau sig t < 

5% (0,034<0,05) maka secara parsial variabel kompensasi non finansial (X2) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel kinerja karyawan (Y) bila variabel lain tetap nilainya. 

 


