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Penelitian ini dilakukan pada 25 tenaga penjual di PT. Tri Panen Sejati Kantor Cabang Suzuki 

Soekarno-Hatta Malang dengan judul “Pengaruh Kompensasi dan Jenjang Karir yang Tersedia 

Terhadap Prestasi Kerja Karyawan (Studi Kasus Pada Tenaga Penjual PT. Tri Panen Sejati 

Kantor Cabang Suzuki Soekarno-Hatta Malang)”. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis (1) pengaruh kompensasi dan jenjang 

karir secara bersama-sama terhadap prestasi kerja dari tenaga penjual, (2) pengaruh kompensasi 

terhadap prestasi kerja dari tenaga penjual, (3) pengaruh jenjang karir terhadap prestasi kerja dari 

tenaga penjual. 

Data yang dipergunakan adalah data primer berupa hasil kuesioner dan wawancara serta data 

sekunder berupa dokumen atau arsip perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah 

analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) kompensasi dan jenjang karir secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja tenaga penjual pada PT. Tri Panen Sejati Cabang 

Suzuki Soekarno-Hatta Malang, dimana koefisien determinasinya sebesar 75,3%, dan sisanya 

sebesar 24,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya, (2) kompensasi memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap prestasi kerja tenaga penjual pada PT. Tri Panen Sejati Cabang Suzuki 

Soekarno-Hatta Malang, dimana peningkatan kompensasi akan diikuti oleh peningkatan prestasi 

kerja tenaga penjual. Hal ini dapat disebabkan ketika perusahaan meningkatkan asas kompensasi 

seperti memberikan kompensasi yang adil berdasarkan tanggungjawab dan jabatan serta 

kompensasi yang layak berdasarkan upah minimum dan konsistensi kemampuan, maka tenaga-

tenaga penjual menjadi terpacu dan termotivasi untuk meningkatkan prestasi kerja mereka 

berupa peningkatan kemampuan menarik konsumen, kemampuan mengatasi faktor penghambat 

dalam penjualan, dan peningkatan jumlah unit produk yang mampu dijual oleh tenaga penjual, 

(3) jenjang karir memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerja tenaga penjual pada 

PT. Tri Panen Sejati Cabang Suzuki Soekarno-Hatta Malang, dimana peningkatan jenjang karir 

akan diikuti oleh peningkatan prestasi kerja tenaga penjual. Hal ini dapat disebabkan ketika 

perusahaan meningkatkan pengembangan karir karyawan seperti meningkatkan upaya-upaya 

dalam rangka mengembangkan karir tenaga penjual, memberikan perhatian lebih kepada tenaga 

penjual dalam merencanakan karirnya agar lebih maju, dan memberikan kesempatan yang luas 

dalam pengembangan karir berdasarkan potensi tenaga penjual, maka tenaga-tenaga penjual 

menjadi terpacu dan termotivasi untuk meningkatkan prestasi kerja mereka berupa peningkatan 

kemampuan menarik konsumen, kemampuan mengatasi faktor penghambat dalam penjualan, 

dan peningkatan jumlah unit produk yang mampu dijual oleh tenaga penjual. 

 


